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 چرا شفافیت؟

شفافیت عبارت است ارتباط آش�ار در مورد اهداف سیاست ها، •
 .برنامه ها و تاکتی� ها برای عموم

 هدف از شفافیت در سیاست گذاری پول�•

 فهم عموم�‒

 )افزایش نسبت پیام به پارازیت(اثرگذاری سیاست پول� ‒

 مسئولیت پذیری‒
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 الملل� پول در مورد شفافیت نسخه صندوق بین

شفافیت وظایف، مسئولیت ها و اهداف بانک مرکزی در رابطه با •
سیاست پول� 

تصمیمات راجع گزارش ده� در رابطه با فرایند صورت بندی و شفافیت •
به سیاست پول� 

ارائه اطالعات مربوط به سیاست پول� به عموم مردم •
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 ادبیات نظری

 )١٩٧٧(کیدلند و پرس�ات : ناسازگاری زمان�•

 )١٩٧٨(کالو : مخفی�اری•

 )١٩٨۵(رگوف : رئیس کل محافظه کار•

)١٩٩٩(برنانکه و هم�اران : شفافیت در رژیم هدفگذاری تورم•

)١٩٩٩(میش�ین : شفافیت برای محدود کردن سیاستهای صالحدیدی•

 )٢٠٠۴(میش�ین : ام�ان زیاده روی در شفافیت•

 )  ٢٠٠۶(بالیندر : شفافیت با انتشار تحلیل های بانک مرکزی•
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 ...)ادامه(ادبیات نظری 

قاعده در مقابل (مبادله کوتاه مدت میان شفافیت و انعطاف پذیری •
)صالحدید

6



 مطالعات در مورد بانک مرکزی

 )١٣٨٩(مجتهد : بهبود شفافیت تحت تاثیر صندوق بین الملل� پول•

 )١٣٩١(عزیزنژاد : عدم ارائه آمار ترازنامه•

 )١٣٩٢(همت� : لزوم ارائه پیش بین� تورم و رشد تولید•

 )١٣٩٣(بوستان� و جبل عامل� : عدم ارائه اطالعات درباره سیاست ها•
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 شفافیت در  بانک مرکزی

 وضعیت شفافیت•

 مرجع� دقیق و به هنگام برای آمارهای اقتصادی‒

 ترازنامهارائه تحلیل های بانک مرکزی در قالب گزارش اقتصادی و ‒

 تنگناها•

 نامشخص) یا وزنها(اهداف ‒

 مرکزیارزی بانک ذخایر : صالحدیدی آمارانتشار ‒

 لزوم ارائه ارتباط میان شرایط اقتصادی، اهداف و سیاست ها‒

 ١٣٨٩آخرین گزارش اقتصادی ‒
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 تجربه بهبود شفافیت 

 اجرای هدف گذاری تورم منعطف•

 شفافیت •

 )روند نزول�(اعالم هدف تورم� برای چهار سال ‒

 خروج غیرتورم� از رکود: وزن/تعیین اولویت‒

 انتشار آمار و اطالعات بهنگام و هم�ن‒

 

 کاهش تورم و بهبود اقتصادی: دستاورد•
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 پشتوانه حقوق� شفافیت

 انتشار و دسترس� آزاد به اطالعات قانون  •
هر شخص ایران� حق دسترس� به اطالعات عموم� را دارد، : ماده دوم•

 .  م�ر آنکه قانون منع کرده باشد
عموم� عبارتست از اطالعات اطالعات : قانون ١از ماده ) ج(بند •

غیرشخص� نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام مل� و رسم�، اسناد و 
 .م�اتبات اداری، که از مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد
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 ...)ادامه(شفافیت پشتوانه حقوق� 

مصوبه و تصمیم� که موجد حق یا تکلیف عموم� است، : ماده یازدهم •
قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولت� نم� باشد و انتشار آنها الزام� خواهد 

 .  بود
در صورت� که انتشار اطالعات، متضمن ورود خسارت : ماده شانزدهم•

.  مال� یا تجاری به اشخاص باشد، باید از انتشار آنها خودداری نمود
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 ...)ادامه(شفافیت پشتوانه حقوق� 

آیا اطالعات مربوط به سیاست پول� جزء  اطالعات عموم� و : پرسش •
 مشول ماده دوم است؟ 

با این تعریف، به نظر م� رسد که اطالعات مربوط به سیاست پول�، •
جزء اطالعات عموم� باشند و سیاست گذار پول� وظیفه دارد آنها را در 

 . اختیار عموم اشخاص قرار دهد
تصمیمات راجع به سیاست پول�، در اکثر موارد حقوق و تکالیف  •

عموم� ایجاد م� نمایند، نم� توان آنها را جزء اسرار دولت� قلمداد نمود و 
 .  لذا انتشار آنها الزام� است

متضمن ورود خسارت  اطالعات مربوط به اقدامات نظارت�اگر انتشار  •
 .  انتشار اطالعات مم�ن نیستباشد، مال� یا تجاری به اشخاص 
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 نتیجه گیری

 شفافیت به بهبود عمل�رد سیاست های پول� کم� کرده است•

 ارائه تحلیل های بانک مرکزی در مورد سیاست ها: لزوم تقویت شفافیت•

 محدودیت قانون� برای ارتقای شفافیت وجود ندارد•
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