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:رزرو فدرال رامونیپ ییسراافسانه نیتر بزرگ  
)بخش اول( یمرکز بانک استقالل  

 1 یر  َرندال. ِالنویسنده: 
 یجهانشاه امدح :2مترجم 

 
اقتصاد ، استاد یر َرندال. ِال دو قسمتی که آقای  استمکتوبی  حاضر ۀمقال

دانشگاه میسوری شهر کانزاس و نویسندۀ کتاب نظریۀ پول مدرن، پیرامون 
استقالل فدرال رزرو نگاشته است. آقای ری که از شاگردان هایمن مینسکی 

شود، معتقد است که فدرال رزرو تنها در معنای بسیار محدودی محسوب می
جایی که ایشان این  شود تامستقل است و عمومًا دربارۀ این استقالل اغراق می

کند. در ادامه ترجمۀ بخش اول این سرایی قلمداد میاستقالل را یک افسانه
خوانیم. بخش دوم تحلیل مذکور نیز در جستاری جداگانه بزودی تحلیل را می

 شود.منتشر می

 

سخن از استقالل بانک مرکزی، سکۀ رایج این 
روزها است، گویی هم توصیفی از واقعیت و هم 
بیانی از یک ضرورت است. بحث از استقالل 
فدرال رزرو عمدتًا معطوف به استقالل قانونی 

                                                             
1. L. Randall Wray 

 تشکر کنم)مترجم(. ترجمهتصحیح کمک در فرآیند از جناب آقای دکتر درودیان به سبب دانم . الزم می2
 1591توافق  ( و مباحث و رویدادهایی را که منجر بهMarriner Eccles( نقش مارینر اکلز)Thorvald Moe. ثوروالد مو)3

ایجاد شد،  1511که در سال « نهادی غیرمتمرکز و نسبتًا ضعیف»کند. در دگرگونی فدرال رزرو از ای بررسی میشدند در مقاله
حول ای دارد که در تکنندهشناسیم، نقش اکلز غالب و برجسته بود. مو استدالل قانعکه اکنون ما می« بانک مرکزی مدرنی»به 

های مدرِن طور که خواهیم دید، به شکل بسیار روشنی، تئوریحال، هماناکلز نگاهی ابزاری بود؛ بااینفدرال رزرو، نگاه 
 های مرکزی شدیدًا از نگاه اکلز منحرف شدند. نگاه کنید به:بانک

Thorvald Grung Moe “Marriner S. Eccles and the 1951 Treasury – Federal Reserve Accord: 

Lessons for Central Bank Independence” Working Paper No. 747, Levy Economics Institute 

of Bard College January 2013. 

گردد، بازمی 1951است و اغلب به توافق مشهور 
.که در ظاهر، این موضوع را حل  3وفصل کرد

حکم دوگانۀ تحمیلِی کنگره مورد  که ایندرحالی
تصدیق همه قرار دارد، اما فدرال رزرو اختیار 
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توجهی در تفسیر الزاِم غیرشفاف خود به قابل
ها بود که اشتغال باال و تورم پایین دارد. مدت

ها این دو هدف  را در تعارض باهم اقتصاددان
رسد که در سالیان اخیر دیدند، اما به نظر میمی

ن ینسپ )رئیس اسبق فدرال رزرو( ظفرمندانه 1گر
استدالل کرد که پیگیری تورم پایین به نحوی نسبتًا 
خودکار، مقّوم رشد پایدار همراه با حداکثر اشتغال 

 ممکن است.
 گذارانیدرهرحال، نزد حرفۀ اقتصاد و سیاست

که برای دفاع از ممنوعیت تأمین مالی کسری 
ند، بودجه از بانک مرکزی دست به ماشه هست

تر از استقالل مفروض بانک چیز مقدسهیچ
داری نیست. مانند بسیاری از مرکزی از خزانه

یافته، این ممنوعیت از بدو کشورهای توسعه
در قانون  1913تأسیس فدرال رزرو در سال 

متحده درج شده بود. اما در عمل، دور زدن ایاالت
ای است، چنانکه در خالل این ممنوعیت کار ساده

یکا زمانیجنگ  که کسری بودجه جهانی دوم در امر
رسید، این موضوع نمایان  GDPچهارم به یک

شد. اگر بانک مرکزی برای تثبیت نرخ بهره هرلحظه 
ید اوراق قرضۀ دولتی در بازار ثانویه  حاضر به خر

های خصوصی باشد ]که هست[، آنگاه بانک
ید و با  اوراق مذکور را در بازار اولیه خواهند خر

شده به بانک مرکزی متی عماًل تضمینقی
ید اوراق قرضه توسط می فروشند. ازآنجاکه خر

ید بانک مرکزی، ذخایر موردنیاز بانک ها برای خر
ای ]مبرا از کند، چرخهدوبارۀ اوراق را فراهم می

گیرد، مالی مستقیم[ شکل میاتهام تأمین

                                                             
1.Greenspan 

2. hyperinflationists 

داری با هیچ محدودیت مالی که خزانهنحویبه
شود. این محدودیت تمام آن چیزی مواجه نمی

ظاهرًا به دنبال آن بوده، یعنی  1951است که توافق 
پایان دادن به منابع ارزان برای تأمین مالی 

یکا.خزانه  داری امر
از زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال  

یکا و 2002 ، موضوعاتی از این قبیل در امر
 د. درها افتااتحادیۀ پولی اروپایی بر سر زبان

یکا، بحث  برای تأمین مالی « چاپ پول»امر
های رو به رشد نسبتًا مسکوت گذاشته شد، کسری

تا حدی به سبب آنکه فدرال رزرو اجرای سیاست 
ها به تسهیل مقداری را باهدف تشویق بانک

داری در دهی، نه تأمین منابع ارزان برای خزانهوام
در  مالی پیش گرفت. اما این اقدام نیز مانند تأمین

های دورۀ جنگ جهانی دوم اثر یکسانی دارد: نرخ
بهرۀ بسیار پایین روی بدهی دولت، در شرایطی که 
بخش بزرگی از این بدهی درنهایت به فدرال رزرو 
انتقال یافت و منجر شد تا ذخایر بانکی به سطوحی 
یخی افزایش یابند )گذشته از این، فدرال رزرو  تار

ید بدهی ]او دهی راق[ خصوصی و واماقدام به خر
کرد و به میزان ذخایر اضافی نیز در ازای آن می

م تور »که معتقدین به تئوری افزود(. درحالیمی
به این واقعیت اشاره دارند که   2«حاد یا َاَبرتورم

فدرال رزرو برای تأمین کسری بودجه، ضرورتًا پول 
کند(، اما کند )درواقع ذخایر ایجاد میچاپ می
ران بر این پنداِر فدرال رزرو صحه اکثر ناظ

ه تواند بگذارند که سیاست تسهیل مقداری میمی
های خصوصی به او اجازه دهد تا با ترغیب بانک
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ای از سیاست انبساطی را اعمال دهی، شیوهوام
رود بهتر از تأمین مالی مستقیم کند که گمان می

کردن توسط دولت برای کسری بودجه جهت هزینه
یق »صاد است. شعار جدیِد رشد اقت رشد از طر

یاضت مالی که فدرال شود درحالی سر داده می« ر
تری را انباشت رزرو همواره بدهی دولتِی بیش

کند و به اوراق بهادار با پشتوانۀ رهنی به دیدۀ می
 نگرد.شک می

مورد دیگر اتحادیۀ پولی اروپایی است، جایی 
 زی اروپاییها فرض بر منع بانک مرککه در آن مدت

ید بدهی دولت های عضو بود. هدف آن بود از خر
واسطۀ بازارها به نحوی های عضو بهتا دولت

هایشان را در ها و بدهیمنضبط شوند که کسری
دارند. نیازی نگه 1حدود معیارهای همگرایی اروپا

به گفتن نیست که این اهداف مطابق با آنچه 
یزی شده بود، پیش نرفت. ترابرنامه ک زنامۀ بانر

مرکزی اروپایی نیز درست مانند ترازنامۀ فدرال رزرو 
متورم شده و هیچ افق رو به پایانی در این خصوص 

که تصور نیست، حتی درشرایطیبرای اروپا قابل
یجی این ماجرا  فدرال رزرو شروع به کاهش تدر

که اتحادیۀ پولی اروپایی به کرده است. مادامی
دهد، این امه میگسترش چتر حمایتی خود اد

آمیز نخواهد بود که بانک مرکزی بینی مبالغهپیش
های اروپایی ای از بدهی دولتاروپا بخش عمده

 را تملک )یا حداقل ضمانت( خواهد کرد.
لذا شاید زمان مناسبی باشد تا اندیشۀ نهفته در 
پس ایدۀ استقالل بانک مرکزی را دوباره بررسی 

                                                             
 شوند.( شناخته میMaastricht criteria. این معیارها تحت عنوان معیارهای ماستریختی)1

یادی وجود باره موضوعات مر کنیم. دراین تبط ز
 دارد.

« تواندمی»نخست، آیا بانک مرکزی واقعًا 
مستقل باشد؟ این استقالل به چه مفهومی است؟ 
استقالل سیاسی؟ استقالل عملیاتی؟ استقالل در 

 گذاری؟سیاست
ا مستقل باشد؟ آی« باید»دوم، آیا بانک مرکزی 

پاسخگو  در یک دموکراسی، سیاست پولی باید غیر
آنکه سیاست پولی به لحاظ باشد؟ چرا؟ حال

ر از آن تاندازۀ سیاست مالی یا حتی بیشمفهومی به
 اهمیت دارد. 

نهایتًا، اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، آنگاه 
ید؟ تورم؟ آای پیش میچه مشکالت بالقوه

 اعسار؟
یکا و  اگرچه تمرکز این نوشتار بر روی امر

شده مربوط فدرال رزرو خواهد بود، اما تحلیل ارائه
به مباحث عمومی دربارۀ استقالل بانک مرکزی 
است. این تحلیل به آن دسته از موضوعاتی محدود 

شود که دربردارندۀ برداشِت ما از ایدۀ استقالل می
سی مسائل پیرامون حکمت بانک مرکزی است. برر 

اعطای استقالل به فدرال رزرو، پاسخگویی 
ی هادموکراتیک و معضالت بالقوه را به تحلیل

کنیم. در این مکتوب استدالل دیگر واگذار می
خواهیم کرد که فدرال رزرو صرفًا در معنای بسیار 
محدودی مستقل است. در جای دیگر استدالل 

طی بحران مالی ایم که پاسخ فدرال رزرو کرده
جهانی منجر شد تا مسائل پراهمیِت شفافیت و 
پاسخگویی مطرح شوند، موضوعاتی که با قانون 
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ک-داد .  1فران یح   2حل نشده است نهایتًا، تصر
خواهد شد که بر این باور نیستیم که عدم استقالل 

یق بانک مرکزی مشکالت قابل توجهی را از طر
 رد.وآتورم یا اعساِر دولت به بار می

متحده به سراغ برنارد شال، در مورد ایاالت
یخ فدرالعنوان یکی از برجستهبه ین مقامات تار  تر

رزرو، و مطالعۀ ممتاِز او در رابطه با تطور حکمرانی 
طور که خواهیم همان 3فدرال رزرو خواهیم رفت.

دید، استدالل غالب برای استقالل بانک مرکزی در 
یخ فدرال رزرو این ی بوده که سیاست پول سراسر تار

باید در جهت ارتقای منافع ملی شکل بگیرد و لذا 
الزم است تا فدرال رزرو از نفوذ سیاسی کنگره فارغ 

 4رغم آنکه کمیتۀ بازار آزاد فدرالباشد. بعالوه، به
رال های فدگذار پولی[ دربرگیرندۀ بانک]سیاست

یج پذیرفته شده بودای است، اما بهرزرو منطقه  تدر
ه اعضای این کمیته باید منافع ملی را در اولویت ک

که مسائل دهد درحالیقرار دهند. شال نشان می
نشده باقی مربوط به حکمرانی ]فدرال رزرو[ حل

                                                             
1. Dodd-Frank legislation 

شته باشید به دو گزارش ساالنه از تحقیقاتی که با حمایت مالی بنیاد فورد با هدایت دانشگاه میسورِی شهر کانزاس . نگاهی دا 2
 انجام شده است:

L. Randall Wray, 2012. “Improving Governance of the Government Safety Net in Financial 

Crises,” Research Project Report, April 9. 

http://www.levyinstitute.org/pubs/rpr_04_12_wray.pdf;   

And L. Randall Wray, 2013. “The Lender of Last Resort: A Critical Analysis of the Federal 

Reserve’s Unprecedented Intervention after 2007”, Research Project Report, April 

http://www.levyinstitute.org/publications/?docid=1739. 

 ایمقالهعنوان به که داشت بارهیندرا ایالعادهدر فیالدلفیا ارائۀ فوق ASSAدر نشست ساالنۀ در قالب مقالۀ زیر . برنارد شال 3
 در دسترس است: levyاز موسسۀ 

Financial crisis resolution and Federal Reserve governance: economic thought and 

political realities, Jan 4 2014 
4. Federal Open Market Committee 

 http://www.youtube.com/watch?v=a7XV3vS1hAM.گفتۀ برنانکی در این ویدیو قابل مشاهده است: 5

مانند، اما کنگره از حقوق نظارتی خودش می
ویژه بعد از بحران مالی یا نسبت به فدرال رزرو به

 اقتصادی کوتاه نیامده است.
یدهافزون بر    های دوای از استداللاین، به بر

داری و نفر از افراد بانفوذ )یکی از مقامات خزانه
کنم که معتقدند دیگری از فدرال رزرو( اشاره می

شود. دربارۀ استقالل فدرال رزرو پیوسته اغراق می
داری یکی از این افراد یعنی مقام سابق خزانه

این داری کند که حداقل در خزانهاستدالل می
استنباط که فدرال رزرو به لحاظ عملیاتی مستقل 
است، وجود ندارد. مقام رسمی فدرال رزرو نیز 
بیان جامعی دربارۀ استقالل فدرال رزرو دارد، 

داند. که فدرال رزرو را مخلوق کنگره میدرحالی
ی فدرال رزرو گفته  ]اسبق[س یاخیرًا، برنانکی ر

 ید را انجامالبته که ما هر آنچه کنگره بگو »است:
اگر کنگره از عملکرد فدرال رزرو راضی «: دهیممی

نباشد، همواره قادر است به فدرال رزرو متذکر 
 5شود تا رفتارش را تغییر دهد.

http://www.youtube.com/watch?v=a7XV3vS1hAM
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بعد از پیامدهای بحران مالی جهانی، کنگره 
فرانک سعی کرده تا کنترل -واسطۀ قانون دادبه

تری را ]روی فدرال رزرو[ اعمال کند. بخش بیش
یادی از واکنش سیاستی ایاالت متحده به رکود ز

بزرگ )یا بحران مالی جهانی( را فدرال رزرو 
طور که با ارائۀ مستندات برعهده داشت. همان

ایم، بخش اعظم نجات، پشت درهای دادهنشان 
بسته رخ داد و تصمیم گرفته شد تا پنهان بماند 

 Felkerson 2012; and Wray)نگاه کنید به 
یادی از این طرح نجات حداقل  1(.2012 بخش ز

منجر به بسط یافتن مرزهای قانون شد و شاید از 
قانون مشهوِر کنونی که در شرایط  13بند 

غیرمعمول و اضطراری برای نخستین بار از زمان 
رکود بزرگ مورد ارجاع بوده است، نیز فراتر رفت. 

تر است و لذا خواست کنگره شفافیت بیش
های آیندۀ فدرال رزرو ر واکنشهایی را بمحدودیت

در برابر بحران تحمیل کرده است. به طرز 
فرانک، هم پاسخگویی و هم -متناقضی، قانون داد

قدرت فدرال رزرو را  افزایش داده است.  این 
( است، 2ووموضوع به نحوی یک آشناپنداری)دژا

یرا واکنش کنگره به پاسخ ضعیف فدرال رزرو به  ز
نما طور مشابهی متناقضبه شروع رکود بزرگ نیز

تر صورت همزمان ادعاِی کنترل بیشبود، کنگره به
که حوزۀ روی فدرال رزرو را داشت درحالی

 داد.عملیات او را گسترش می
                                                             

 . نگاه کنید به:1
James A. Felkerson, 2012 “A Detailed Look at the Fed’s Crisis Response by Funding Facility 

and Recipient.” Public Policy Brief No. 123. Annandale-on-Hudson, NY: Levy Economics 

Institute of Bard College. http://www.levyinstitute.org/pubs/ppb_123.pdf; and L. Randall 

Wray, 2012. “Improving Governance of the Government Safety Net in Financial Crises,” 

Research Project Report, April 9. http://www.levyinstitute.org/pubs/rpr_04_12_wray.pdf. 

2. Deja-vu 

 استقالل از چه چیزی؟
اکثر ارجاعات به استقالل بانک مرکزی چیزی 

حده، متبیش از مغالطاتی مبهم نیستند. در ایاالت
که  1913فدرال رزرو در سال  بر اساس الیحۀ

چندین بار اصالح شده است، فدرال رزرو مخلوق 
در گزینش  ]کنگره[کنگره است. مقامات منتخب 

که مقامات ارشد فدرال رزرو نقش دارند. درحالی
های سهامی فدرال رزرو اسمًا متعلق به بانک

که بودجۀ آن مجزا است، اما است، و درحالی
درصد صاحبان سهام به  6سودهای باالی 

گردد. گذشته از این، کنگره فدرال داری بازمیخزانه
ز بودجه و رزرو را ملزم به انتشار اطالعات جزئی ا

رسد تنها عملکردهایش کرده است. به نظر می
بوده که مانِع وی برای  احتیاط و ترس کنگره

تر روی فدرال رزرو شده است تقاضای کنترل بیش
فرانک برای بسیاری از -)درواقع، قانون داد

اقداماتی که توسط فدرال رزرو در طول بحران مالی 
کند، میجهانی انجام شد، ضمانت اجرایی فراهم 

یرا اکنون برای مداخالت مختلف به مجوز پیشین  ز
ییس یر خزانهاز ر داری و یا کنگره نیاز جمهور، وز

است(. بعالوه، خواهیم دید که عملکردهای 
فدرال رزرو به نحوی تنگاتنگ و ضروری با 

شوند؛ داری هماهنگ میعملکردهای خزانه
عنوان بانک رغم تصورات، فدرال رزرو بهبه

طور که کند. سرانجام، همانداری عمل میهخزان

http://www.levyinstitute.org/pubs/ppb_123.pdf
http://www.levyinstitute.org/pubs/rpr_04_12_wray.pdf
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دانند، کنگره برای هدایت سیاست فدرال همه می
رزرو الزامی دوگانه را تمهید کرده است، گرچه 

توان خواست کنگره را به نحوی تفسیر راحتی میبه
کرد که شامل چهار الزام ذیل باشد )حداقل برخی 

، م پاییناند(: اشتغال باال، تور ها که مرتبطاز آن
 قبول و ثبات مالی.رشد قابل

در باال من استدالل کردم که فدرال رزرو 
یمخلوق کنگره است. مک این ارتباط را   1الر

 گونه بیان کرده است:این
مدیره و مقام رغم آنکه اعضای هیئتبه

یاست، منصوب رئیس جمهور هستند، اما نهایتًا ر
به  هسیستم فدرال رزرو به کنگره پاسخگو است، ن

ده شسیاستی محول بخش اجرایی. نفوذ و قدرت
به فدرال رزرو مقید به نظارِت کنگره است، نه 

ها یا سایر داری، بانکجمهور، وزارت خزانهرئیس
 (p4نفعان.)ذی

که بسیاری از حامیان و منتقدان درحالی
کید به عنوان شاهدی بر استقالل فدرال رزرو، تأ

 هایوسط بانکمشابهی بر مالکیت اسمی آن ت
الری از مقامات سابق فدرال عضو دارند، مک

 :2کندگونه تفسیر میرزرو استقالل را این
اواًل،اجازه دهید تا در رابطه بااینکه استقالل »

یح باشیم. استقالل به  به چه معنایی نیست، صر
                                                             

1. Bruce MacLaury 

 . نگاه کنید به:2
Bruce K. MacLaury; “Perspectives on Federal Reserve Independence – A Changing 

Structure for Changing Times”;  Published January 1, 1977, The Federal Reserve Bank of 

Minneapolis, Annual Report 1976, 

http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=690 

های عضو و درون خود داری(، بانکاین گزارش به بررسی استقالل فدرال رزرو  در رابطه با کنگره، بخش اجرایی)شامل خزانه
ی هاقوللنقپردازد. از این بررسی جامع، ای( میهای منطقهرئیسه در واشنگتن و بانکرابطۀ میان هیئت مثالعنوانبهفدرال رزرو )

 کنم.زیادی می

معنای آن نیست که تصمیمات و اقدامات فدرال 
رزرو بدون مسئولیت و پاسخگویی گرفته 

واسطۀ قانون و روندهای شوند. این سیستم بهمی
طور واضحی به کنگره پاسخگوست، ایجادشده به

 اش، که در قبالهای پولیدر قبال سیاستتنها نه
گذاری و ارائۀ های مربوط به قاعدهمسئولیت

ها و عموم مردم. استقالل به خدمات به بانک
معنای آن نیست که سیاست پولی نباید موردنقد و 

های عمومی )توسط اعضای کنگره، بحث
ای در داخل و بیرون از دولت، های حرفهاقتصاددان

، بخش مالی، تجارت و شهروندان نخبگان جامعه
گاه( باشد. استقالل به این معنی نیست که فدرال  آ

رغم آنکه فدرال رزرو از دولت مستقل است. به
رزرو تعامل تنگاتنگی با بانکداری تجاری دارد، اما 

منافع »نهادی کاماًل عمومی است، که در راستای 
ای از کند. البته فدرال رزرو درجهکار می« عمومی

استقالل را در نسبت با دولت دارد که کاماًل با 
متفاوت است. لذا « مستقل بودن از دولت»مفهوم 

سیستم فدرال رزرو بیش از آنکه از فشارهای منافع 
ویژۀ سیاسی از ناحیۀ دولت و سیستم بانکی 

عنوان مستقل باشد، نسبت به آن مصون است. به
 لمدیرۀ( فدرانمونه، اعضای شورای حکام )هیئت

شان و ساله 14رزرو به سبب دورۀ مسئولیت 

http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=690
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سته شوند از اینکه وابانتصابات تناوبی، مصون می
یا مرهوِن دولت فعلی یا حزب روی کار باشند. به 

های دیگر، فرآیند پولی از چنین این شیوه و شیوه
شود. در  2شود، نه آنکه منفکمی 1تأثیراتی مصون

، شدهمعنایی عملی، این ساختاِر مصون
سازد تا هر زمان که گذاران پولی را قادر میسیاست

 «هارشد پایدار و ثبات قیمت»اهداف بلندمدِت 
های غیرعوامانه باشند، گذاریمستلزم سیاست

مدت و نگاهی فراتر از فشارهای کوتاه
های سیاسی اتخاذ کنند. لذا مصلحت

های پولی باید قادر باشند تا حد ممکن به قضاوت
های سنجند که آیا مصلحتشکل عینی ب

مدت در برابر نتایج بلندمدت در منافع کوتاه
 «اند؟عمومی جاری، شایان توجه

عنوان نقطۀ شروع در توانیم این نگاه را بهما می
یم که: فدرال رزرو بخشی از حاکمیت  نظر بگیر

حال است )یعنی نهادی عمومی است( اما درعین
دیگِر  های مرسوم روزمره و انواعاز سیاست

فشارهای ناشی از منافع خاص مصون است. 
را با جزییات « استقالل»اجازه دهید تا این 

ین، تری بررسی کنیم، درحالیبیش که گام آغاز
یخی است.چشم  اندازی تار
 

یخیحکمرانی فدرال رزرو: چشم  اندازی تار
یخ پر جزییاتی را از 2014برنارد شال ) ( تار

کند. او اشاره ه میتطور حکمرانی فدرال رزرو ارائ
دارد که فدرال رزرو سازمان دولتی مستقلی است 
مشابه کمیسیون تجارت فدرال، هیئت ملی روابط 

                                                             
1.insulated 

2.isolated 

کارگری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار. هرکدام 
توجهی در ها اختیار قابلاز این سازمان

کردن قوانین از ها و اجراییبندی سیاستصورت
یق قواعد و مقررات دارند. های اکثر سازمان طر

مستقل دارای یک بازرس کل و مقید به نظارت 
کنگره هستند، اما در این میان، فدرال رزرو تا حدی 
وضعیت متفاوتی دارد، از این نظر که به لحاظ 

مالی، نهادی خوداتکا بوده، و نیز از این نظر تأمین
 گذاری پولی،که بسیاری معتقدند اگر سیاست

تری به دنبال وخیم بود، پیامدمستقل نمی
دیگر، سیاست پولِی خوب عبارتداشت. بهمی

ظاهرًا وابسته به استقالل )از کنگره و دولت( است. 
بنابراین، سیاست پولی فدرال رزرو به حسابرسی 

ها نیز توسط دیوان محاسبات مقید نیست، و دادگاه
های مبنی بر اتهام فدرال رزرو به تمامی دادخواست
های اخیر، اند. در دههرا رد کرده خطاهای سیاستی

دولت حتی تمایلی به نقد سیاست پولی فدرال 
طور که خواهیم دید، رزرو نداشته است. اما، همان

 این عدم تمایل، همیشگی نبوده است.
حرکت برای ایجاد یک بانک مرکزی پس از 

یکا موسوم به  1902بحران مالی سال  در امر
منظور تقویت شد و بدین « 1902وحشت »

بانِک »شد، از برنامۀ ها ارائهطیفی از برنامه
که مبتنی بود بر ایجاد بانک مرکزی با « حمایتی

مالکیت خصوصی )شبیه بانک انگلستان( تا 
تحده مپیشنهاد برای بناکردن بانک مرکزی ایاالت
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بر ، مبنی1اون-داری. الیحۀ گالسدر داخل خزانه
مالکیتی خصوصی و نظامی غیرمتمرکز، 

یر خزانهرعیند داری و حسابرس حال با حضور وز
مدیره، میانگینی از دو سِر این امور پولی در هیئت

طیف از پیشنهادها بود. این نظام غیرمتمرکز بنا بود 
ای را از منافع تجاری، نمایندگی منصفانه»تا 

 «صنعتی، مالی و تقسیمات جغرافیایی کشور
(. این 4قول از شال صتضمین کند )نقل

بود که به لحاظ سازمانی می»مدیره باید یئته
مجزا بودن، غیرحزبی و کاماًل منفصل از سیاست 

(. طبق گفتۀ پائول 5)همان ص« محسوب شود
گ وسیلۀ نظامی از ، حکمرانی باید به2واربور

های متقابل حفظ شود، یعنی نظامی بررسی
ها را با یک دست داده و با کننده که قدرتخنثی

گیرد )همان(. ها را میدست دیگر آن
ن واسطۀ تضمیدیگر، ایده این بود که بهعبارتبه

ض تعار »نمایندگی وسیعی از منافع، فدرال رزرو از 
جلوگیری خواهد کرد، که منجر به کاهش « منافع

طور که شال آسیب احتمالی خواهد شد؛ همان
نظام کنترل و موازنه شکلی از »کند: بیان می

« کندبندی میصورتحکمرانی درونی را  
ن عنوا(. البته این موضوع تا حدی به5)همان.ص

یکایی برای حکمرانی آشنا به نظر  رویکردی امر
 رسد.می

حال، زمانی که جنگ جهانی اول پیش بااین
آمد، توجه فدرال رزرو به سمت حمایت از انتشار 

داری چرخش پیدا کرد. در ]اوراق[ بدهی خزانه

                                                             
1.Glass-Owen 

2.Paul Warburg 

3. Adolph Miller 

ای فدرال رزروهای منطقه دورۀ تورمی پایان جنگ،
های تنزیل را با شیب تندی افزایش دادند نرخ

درصد( و انقباضی عمیق رخ داد که  55)باالی 
منجر به کاهش قیمت محصوالت کشاورزی شد. 

که برخی منتقدان خواستار ملزم ساختن هنگامی
فدرال رزرو به پیگیری مصوبۀ کنگره پیش از 

، کنگره موضوع های آتی بودندافزایش شدید نرخ
حکمرانی را مورد بازبینی قرار داد. یکی از اعضای 

، این معنا را متوجه 3مدیره، یعنی آدولف میلرهیئت
 شد:

یکا بدانند که شرایط انقباضی » اگر مردم امر
تواند موردحمایت باشد، هرگز آن را تحمل می

نخواهند کرد. خصوصًا اگر بدانند که چنین 
یا مورد رضایت نهادی  انقباضی بنا به خواست و

تواند مانند فدرال رزرو است... فدرال رزرو نمی
وضعیت تجاری ]یعنی رکود و رونق[ ایجاد کند، 

تواند اقداماتی کند که از شدت نوسانات بلکه می
تجاری بکاهد... سیاست تنزیل... همواره باید 
یق آن ،  خود را در جایگاهی ببیند که کشور از طر

ه )ب« تجاری را پشت سر گذارد ای از سیکلمرحله
 (2نقل از شال، ص

کند، میان طور که شال استدالل میهمان
وسیلۀ نظام کنترل و موازنۀ حکمرانی به»

نیاز به همکاری برای استفاده از »و « کنندهخنثی
به  تعارض« سیاست پولی جهت ثبات اقتصادی

وجود آمد. کنگره حلقه را بر فدرال رزرو تنگ کرد، 
سازی را نیز در هیئتی در حال، تصمیمدرعین
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یکا  واشینگتن متمرکز کرد. دیوان محاسبات امر
شروع به حسابرسی از این هیئت کرد، در این میان 
تعدادی کمیسیون و کمیته وجود داشت که 

منظور کنترل فدرال های جدیدی را بهدستورالعمل
 1922وجود، الیحۀ بااین کردند.رزرو بررسی می

سالۀ اصلی فدرال رزرو  20، مجوز 1فادنمک-پپر
را با مجوزی بدون محدودیت زمانی جایگزین 
کرد، و در همان زمان گزارشی مربوط به کنگره 

گونه اظهار داشت که فدرال رزرو سودمندی این
خود را به اثبات رسانده است. درنهایت، خشم 
یادی برای محدود کردن  کنگره تقلیل یافت و چیز ز

 ت فدرال رزرو انجام نشد.اختیارا
واسطۀ توجهی که به طی دوران رکود بزرگ به

مالکیت دولتی فدرال رزرو صورت گرفت، تا ذیل 
داری قرار گیرد، موضوعات مربوط به خزانه

ها افتاد. حکمرانی فدرال رزرو دوباره بر سر زبان
جمهور روزولت )کسی که ظاهرًا از چنین رئیس

، نیز بسیاری در کنگره حرکتی حمایت کرده بود( و
طور نگران این موضوع بودند که فدرال رزرو به

کارآمدی با منافع ملی هماهنگ نبود. فصل دوم از 
توافقی بود که مالکیت  1935الیحۀ بانکداری 

حال خصوصی فدرال رزرو را حفظ کرد، اما درعین
مدیره با تمرکز بر منافع ملی اطمینان داد که هیئت

که (. ازآنجایی10بود)شال ص پاسخگوتر خواهد
 تر شد، رویکردتمرکز قدرت در واشینگتن بیش

 برای حکمرانی رنگ باخت.« کنترل و موازنه»
در جنگ جهانی دوم نیز مانند جنگ جهانی 

داری در اول، همکاری فدرال رزرو  با خزانه
 داشتنمنظور پایین نگهراستای منافع ملی به

                                                             
1. the 1927 Pepper-McFadden Act 

مشاهده شد. این  های بهرۀ اوراق بدهی دولتنرخ
، یعنی بازگرداندن 1951روند در توافق مشهور 

استقالل فدرال رزرو برای تدوین سیاست پولی، 
پایان یافت. اما، سیاست پولی همچنان باید با 

ها در سطوح خیلی پایین توسط داشتن نرخنگه
به منافع ملی متعهد 1960فدرال رزرو تا اواسط 

آثار حداقلی روی بود؛ فدرال رزرو برای آنکه می
 طور عمده رویبازارهای مالی دیگر داشته باشد، به

داری عمل کرد. سیاست مدت خزانهاوراق کوتاه
به  1920رکوِد اوایل سال -پولی تا چرخۀ تورم

کنگره در قطعنامۀ شمارۀ  1925تعویق افتاد و در 
مجلس تصمیم گرفت تا نظارت شدیدتری را  113

 بر فدرال رزرو اعمال کند.
در الیحۀ اصالحات فدرال رزرو در سال 

، سنا بر الزامی پافشاری کرد که انتصاب 1922
رئیس فدرال رزرو توسط رئیس و نایب

داد. بعالوه جمهور را مورد تأیید قرار میرئیس
 Bکنگره خواستار آن شد که مدیران بانکِی کالس 

یق  برای اینکه نمایندۀ عموم تلقی شوند، باید از طر
(. 12مورد گزینش قرار گیرند)شال ص انتخابات

رشد متوازن و اشتغال کامِل »الیحۀ موسوم به 
احکام فدرال  1925در سال « هامفری-هاوکینگز

ساالنۀ موردنیاز را هم برای های نیمرزرو و گزارش
یح کرد.  سنا و هم برای مجلس نمایندگان تصر

ینسپن در دروغ های بعدها، پس از گرفتارشدن گر
برای گونزالز)نمایندۀ کنگره( تدارک  مصلحتی که

 دیده شده بود، فدرال رزرو ملزم شد تا رونوشت
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را ولو با پنج سال  1جلسات کمیتۀ بازار آزاد فدرال
د صورت داوطلبانه با و به  2تأخیر منتشر کن

شده برای افزایش شفافیت  نیز اقدامات طراحی
 موافقت کرد )شامل اعالم دقیق نرخ بهرۀ هدف(.

رات بزرگ نهایی در حکمرانِی فدرال رزرو تغیی
پس از بحران مالی جهانی اتفاق افتاد، زمانی که 

فرانک در خصوص آنچه فدرال رزرو در -قانون داد
تواند انجام دهد، پاسخ به یک بحران می

که هایی را اعمال کرد. هنگامیمحدودیت
ینسپن تبدیل به فرد محبوب کنگره و رسانه ها گر

ای نشین او یعنی برنانکی، آغاز دورهشده بود و جا
روِی نوین را اعالم کرده بود که در آن از میانه

توانستند مرتکب بانکدارن مرکزی نمی
آوری از اشتباهی شوند، چرخش تعجبهیچ

ها رخ داد. پیرو عواقب بحران، بسیاری از رویداد
کلی ها و مردم بهنمایندگان منتخب و نیز رسانه

به خاطر بحران و به دلیل واکنش فدرال رزرو را 
اشتباه به بحران سرزنش کردند، واکنشی که رکودی 

طور که در تر از آنچه باید را رقم زد. همانوخیم
ایم، بسیاری از کسانی که جای دیگری نشان داده

مستقیمًا ]با عواقب بحران[ درگیر بودند، پاسخ 
دانستند و فدرال رزرو به بحران را بسیار بد می

عتقد بودند دیگر چنین اتفاقی نباید تکرار شود. م
فرانک تا حدی به این دلیل طراحی -لذا قانون داد

شد که ضمانتی بر عدم وقوع دوبارۀ این اتفاق 
 باشد.

اما، کنگره در عمل بازهم پاسخگویی فدرال 
ش منظور افزایرزرو را گسترش داد، این گسترش به

 بود که به حوزۀ نفوذ به نهادهای مالی غیربانکی
شدند. ولی، این لحاظ سیستمی مهم محسوب می

های آتی و برای را در بحران 13الیحه کاربرد بخش 
د، داری هستنبرخی اقدامات که نیازمند تأیید خزانه

محدود کرد و بعالوه، حکم به افزایش شفافیت داد 
های اضطراری )شامل بررسی تمام مساعدت

بزرگ توسط دیوان فدرال رزرو بعد از بحران مالی 
یکا(. گذشته از این، کنگره اقدام به  محاسبات امر

ییس این  3ایجاد شورای نظارت ثبات مالی کرد. ر
یر خزانه داری و خوِد شورا شامل سران شورا وز

هایی است که مسلط به بخش مالی سازمان
جمله فدرال رزرو. به این شیوه قدرت هستند، من

ین . اینکه دقیقًا چنفدرال رزرو تا حدی تقلیل یافت
موضوعی چه تفاوتی در واکنش به بحران آتی ایجاد 

 بینی نیست.اکنون قابل پیشخواهد کرد، از هم
در بخش دوم، استقالل مورد انتظار فدرال رزو 

مان )در کنگره(، مورد را از نگاه نمایندگان منتخب
دهیم و خواهیم دید که استقالل بانک نظر قرار می

 ای جعلی است.مرکزی افسانه
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