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 مقدمه .1

بویژه المللي در سطح بینزی در جهان مي گذارد، با عنایت به اینکه چند دهه از طرح موضوع استقالل بانک مرک

وجود دارد. این نوشتار درصدد آن است تا بر اساس تجارب جهاني و ادبیات غني در کشورهای در حال توسعه 

نظری و تجربي ارائه  هایتحلیلکشور، در خصوص استقالل بانک مرکزی ایران  و حقایق آشکار شدة اهيویژگ

 اند:(، کشورها به دالیل زیر به سمت استقالل بانک مرکزی رفته1995ت کاکرمن )بر اساس نظرا. نماید

 الزام کرده بود که کشورها برای عضویت در اتحادیه  1معاهدة اتحادیه اروپا در قالب معاهدة ماستریخ

 اقتصادی و پولي بایستي بانک مرکزی مستقلي داشته باشند. این در راستای اهداف بانک مرکزی اروپا و

 های مرکزی کشورهای عضو بوده است.بانک

 ودز و سیستم پولي اروپا منجر به این شد که برای باثبات سازی رویکرد نظامات پولي مانند سیستم برتن

 نرخ تورم، کشورها به دنبال نظامات متفاوتي بروند.

  که این تغییر استقالل بانک مرکزی از این نظر مورد پذیرش قرار گرفت که استنباط عمومي این بود

 ها را بدنبال داشته باشد.نهادی قادر است ثبات قیمت

 های تثبیت، سیاستگزاران کشورهای امریکای التین درصدد این برآمدند تا بدنبال موفقیت سیاست

 اصالحات نهادی را برای کاهش تورم انجام دهند.

 ین راستا بود که نهادهایي حرکت به سمت استقالل بانک مرکزی در بیشتر کشورهای سوسیالیستي در ا

 ایجاد کنند تا در اقتصاد مبتني بر بازار بخوبي عمل نمایند.  

کشور دست به اصالحات برای استقالل بانک مرکزی زدند. این در  9تنها  1980و  1970های در دهه

عداد به سمت استقالل بانک مرکزی حرکت کردند. تاکنون ت 1990شرایطي است که بیشتر کشورها از دهة 

کشور  84بالغ بر رهایي که در این سمت گام برداشتند و درجات مختلفي از استقالل برخوردار مي باشند، کشو

 هستند.

های عمده استقالل بانک مرکزی را ( ویژگي2006کاکرمن ) ،مفهوم استقالل بانک مرکزی در خصوص

داوری در ات مالي است. بدون پیش. مسوولیت عمدة بانک مرکزی ثبات قیمت و ثبکندمين یبدین گونه تبی

های اقتصادی دولت را مورد حمایت قرار دهد. این در شرایطي خصوص اهداف فوق، بانک مرکزی باید سیاست

بایستي در حد کافي استقالل مالي  همچنین بانک مرکزیاند. نوع شدهمها از دادن وام به دولت ماست که بانک

                                                           

مرکزی باید از دولت  بر محورهای زیر استوار باشد. بانک مرکزی جامعه اروپا باید بانکاستقالل ماستریخ،  بر اساس معاهدة 1  

سال تعیین شود و این دوره قابل تمدید است. بانک مرکزی  5دستوری را دریافت نکنند. دورة مدیریت بانک مرکزی باید حداقل 

اق بدهي در بازار اولیه از دولت خریداری نماید. بانک مرکزی تسهیالت اعتباری برای دولت ایجاد نکند. شرایط دیگر این نباید اور

است که کشورها نباید قانوني را تصویب نمایند که مغایر با اصول معاهدة ماستریخ باشد. در این معاهده تصریح شده است که این 

  انیا وجود دارد که عضویت خودشان را در اتحادیه پولي اروپا تنزل دهند.  حق برای کشورهای دانمارك و بریت
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تر انتخاب شوند. این مستلزم عدم داشتن پست در بخش ی دورة بلندمدتمات پولي باید براداشته باشد و مقا

  است. نکتة کلیدی دیگر پاسخگو بودن و شفاف بودن دو شرط اساسي است.دولتي و یا بخش خصوصي 

یکي برنامه بانک مرکزی است که باید بر مرتبط به هم در رابطه با اهداف مطرح هستند.  دو موضوع 

ین کند. اگر چنانچه بانک مرکزی مکلف است اهداف یهای پولي را تبم و کیف سیاستک ،اساس صالحدید خود

مختلفي مانند نرخ تورم پایین و نرخ بیکاری پایین را دنبال کند، در این حالت بانک مرکزی مستقل مختار است 

پولي خود را بر های ، انتخاب کند و سیاستاستبین انها یکي را که حائز اهمیت  ،ر اساس صالحدید خودبکه 

اساس آن هدف تنظیم نماید. بهرحال در صورتي که یک هدف مشخصي برای بانک مرکزی تعریف شود، 

شود که بانک مرکزی بر اساس استقالل در اهداف به حالتي اطالق مياختیارات بانک مرکزی محدود خواهد شد. 

به  انتخاب شده نماید و در صورتي ابزارهایصالحدید خود ابزارهای پولي را در جهت دستیابي به اهداف انتخاب 

   شود. دار ميتصویب دولت برسد، استقالل بانک مرکزی از نظر ابزار خدشه

طي دو دهه  کند( تصریح مي2006با عنایت به چند بعدی بودن استقالل بانک مرکزی، کاکرمن ) 

شاخص واحدی که قادر یطي است که گذشته از شاخص قانوني برای این منظور استفاده شده است. این در شرا

های واقعي استقالل بانک در برداشته باشد، وجود ندارد. شاخصاستقالل بانک مرکزی را  باشد تمامي ابعاد

شاخصي است که این نیز به دلیل تفاوت در کم و  که با محوریت تعداد تغییرات رئیس آن مرتبط است،ی مرکز

دو شاخص غیرکامل  راست. بنابراین ههایي مواجه با نارسایي دولت، کیف تنظیمات روابط بین بانک مرکزی و 

چرا که فشارهای قانوني در کشورهای  و میزان این نارسایي از کشوری به کشور دیگر فرق مي کند. هستند

تر است. لذا، شاخص قانوني در مقایسه با توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه سفت و سخت

این در شرایطي است که  توسعه یافته بهتر از کشورهای در حال توسعه است. قعي، در کشورهایشاخص وا

 تر است.های رفتاری استقالل بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه حائز اهمیتشاخص

 و شودباختصار تبیین مي افقان و مخالفان استقالل بانک مرکزیمونظری -ابتدا مباني فکری در این گزارش،

های اثرگذاری استقالل بانک مکانیزم. سپس گرددهای مالي و پولي ارائه ميهای تعامل سیاستدر ادامه مدل

در  شود.های مختلف استقالل بانک مرکزی معرفي ميشاخصپس از آن ن و یمرکزی بر عملکرد متغیرها تبی

در ای کالن با محوریت نرخ تورم از آثار عملکرد استقالل بانک مرکزی بر متغیره شواهد تجربيبخش بعدی، 

حقایق آشکار شدة ایران با  سپسشود و سطوح مختلف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مرور مي

محورهایي که بایستي در استقالل بانک مرکزی در نظر گرفته ریت موضوع استقالل بانک مرکزی تبیین و ومح

های پایاني این گزارش را های سیاستي بخشهایت توصیهگیری و در نخالصه و نتیجه .گرددشود احصا مي

 دهد.یل ميکتش
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 نظري استقالل بانك مركزي -مباني فکري .2

به همین دلیل . بسزایي داردهای اقتصادی تاثیر  با عنایت به نقش سه گانه پول در اقتصاد، پول در فعالیت

های بزرگ در طول هستند. ظهور بحران سیاستگزاران درصدد ارائه طریق برای مدیریت بهتر پول در اقتصاد

 ( معتقد است پس از جنگ جهاني دوم رویکرد1996) 1کم و بیش ریشه در نحوه مدیریت پول دارد.  شال ،تاریخ

برای مدیریت بهتر پول با تعصب بیشتر توسط سیاستگذاران پذیرفته استقالل بانک مرکزی از مقامات سیاسي 

این نگرش بر  .گذاری سیاست پولي متمرکز شدبر کنترل تورم از طریق هدفو در این فرآیند تاکید اصلي  شد

بنابراین، نظریات موافق و مخالف استقالل بانک  .است که بر خنثي بون پول تصریح دارد نظریه فریدمن استوار

ي عواقمرکزی بر نوع نگرش نقش پول در اقتصاد دارد و اصل مهم در آن حنثي بودن یا موثر بودن پول در بخش 

 اقتصاد نظیر اشتغال و تولید است. 

هر مکان منشا تورم در گذار مکتب فکری اقتصاددانان پولي معتقد است پول در هر زمان و  فریدمن پایه

. بر اساس کندو رابطه مقداری پول کالسیک ها ارتباط یک به یک حجم پول و سطح قیمت ها را تبیین مياست 

نقش خنثي در بخش واقعي اقتصاد دارد و افزایش حجم پول منجر به افزایش این رویکرد، از انجایي که پول 

بر این اساس استقالل نهاد بانک . شود، بایستي حجم پول بدون توجه به مالحظات سیاسي، کنترل شودتورم مي

تورم را نرخ ، های پولي مناسبمطرح شد تا مقامات پولي بتوانند با اتخاذ سیاست سیاسيمرکزی از نفوذ مقامات 

بنابراین استقالل  آنها مبتني بود. این رویکرد در کشورهای توسعه یافته و بر حقایق آشکار شدة مدیریت کنند.

 ای از حقایق از جمله حقایق زیر استوار است:بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته بر مجموعه

  تاثیر است.يخش واقعي اقتصاد ببپول در اقتصاد نقش خنثي دارد و تغییر حجم پول در بلند مدت بر 

  طور مثال در کشورهای پیشرفته به 2یکساني برخوردار هستند.اهداف و ابزارهای پولي نهادهای پولي از

 3های پولي است.هدف سیاستتنها کنترل نرخ تورم 

 لذا از  بانک مرکزی برای دستیابي به هدف کنترل نرخ تورم در استفاده از هر نوع ابزار پولي آزاد است و

 4د در اقتصاد، مستقل است.مالحظات و مسائل موجو

  ندارد.  يمالي الزامهای هماهنگي با سیاست به های پوليدر تنظیم سیاستبانک مرکزی 

                                                           

1 Shull 

کند اهداف و ابزارهای پولي در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته متفاوت ( تصریح مي2006تینگوری )-لیمن 2 

های پولي در اقتصاد این گروه کشورها متفاوت سیاست ست وجود تفاوت در  اهداف و ابزارهای پولي،  اثربخشي اجرایاست. بدیهي

 خواهد بود. 

 مراجعه شود. Alesina & Summers (1993) برای اطالعات بیشتر به 3 
4 Fischer (1995) 



5 

 

های پولي دخالت کند و مالحظات انتخابات دولت در سیاستکه ها، در صورتي بر اساس رویکرد نئوکالسیک

در نهایت تورم ایجاد خواهد کرد و لذا تنها راه این است که ظر بگیرد، های پولي در نرا در اجرای سیاست

بویژه اینکه  1های پولي از مالحظات سیاسي مستقل باشد و این مهم با استقالل بانک مرکزی میسر است.سیاست

  2ر است.رویکرد بر نظریة مقداری پول استوامباني این  تاثیر است.پول در بلندمدت  در بخش واقعي اقتصاد بي

نظریه کند. این نظریة مقداری پول رابطه مستقیم و متناسب بین میزان پول و سطح قیمت را تبیین مي

نهایت  در نامیده شد و 4گذاری و به نام رابطه مبادله( پایه1911) 3توسط اقتصاددان امریکایي بنام ایروینگ فیشر

دهد. اگر رابطه بین این دو متغیر را نشان مي 2مودار ننظریه به ثبت رسید. این  5در کتاب قدرت خرید پول

 یابد.چنانچه حجم پول دو برابر افزایش یابد، سطح قیمت نیز دو برابر افزایش مي

 رابطه بين عرضه پول و سطح قيمت  1 نمودار

 

 

 

 

 

 ست: زیر استوار ا  نظریة مقداری پول بر فروض اساسي

  مقدار محصول در اقتصاد از حجم پول در آن اقتصاد مستقل است. یعني با افزایش حجم پول میزان

نظریه ممکن است در کوتاه مدت کند. هرچند که براساس این تولید و عرضه در اقتصاد افزایش پیدا نمي

شود. لذا، در بلند ميی گذرا و موقتي تلقي ی پول در جامعه رونق ایجاد کند اما این یک پدیدهعرضه

مانند سرمایه انساني، سرمایه  اقتصاد واقعيبخش ی عوامل مدت تولید و عرضه در اقتصاد به وسیله

شود و نه توسط عوامل پولي. با عنایت به اینکه در بلندمدت فیزیکي و سرمایه دانش و فناوری تعیین مي

                                                           

1 Alesina & Summers)1993( 

 انتقاد به نظریه مقداری پول وارد شده است. 10در ادبیات بالغ بر  2 
3 Irving Fisher 
4 Equation of Exchange 
5 Fisher, (1911). Purchasing Power of Money, New York, Macmillan. 

P 

M O 

P1 

P0 

M1 M0 
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طح اشتغال کامل ثابت است. پس فرض اول بر اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد، بنابراین تولید در س

 تاثیر است.این اصل است که حجم پول در تولید و رشد اقتصادی بي

  سرعت گردش پول ثابت است. براساس این فرض سرعت گردش پول در بلند مدت ثابت است هرچند

ل تاثیر ممکن است در کوتاه مدت نوسان داشته باشد ولي عوامل مختلفي در نوسان سرعت گردش پو

عوامل تاثیرگذار  دیگر د. یکي از این عوامل، تورم است. ابداعات، نوآوری و افزایش اطالعات نیز ازندار

  هستند.

بر عمودی بودن منحني عرضة کل در اقتصاد داللت دارد که طي آن تغییر در حجم  ،نگاه تئوریکينوع این 

افزایش در عرضه پول باعث لذا،  ت بر عرضه تاثیر ندارد.شود و در بلندمدپول به تغییر بر منحني تقاضا منجر مي

  نرخ تورم به همان میزان شده و عرضه کل اقتصاد در سطح اشتغال کامل در بلندمدت ثابت خواهد بود.  افزایش

باید و این تورم زاییده با عنایت به نکات فوق، این رویکرد تصریح مي کند با دخالت دولت، تورم افزایش مي

تعمیم یافته مبتني بر س متقابل بین سیاستگذاران پولي و دولت است که در چارچوب منحني فیلیپ ارتباط

اساس این نظریه بر این رویکرد استوار است که سیاستگزاران پولي هم بر گیرد. مورد تحلیل قرار مي 1انتظارات

ند، بیش از سطح نرخ بیکاری دهثبات قیمت و هم بر اشتغال حساس هستند و سطح بیکاری که آنها ترجیح مي

 طبیعي است. این به دلیل زیر ممکن است:

 ( استوار است و یا اینکه 1983) 2یکي به دلیل اثرات مالیات است که بر رویکرد برو و گوردن 

 از این طریق با باال نگه آنها درصدد هستند های کارگری است که به دلیل وجود فشار اتحادیه

شود، سطحي موجب تسویه بازار ميباالتر از دهای حقیقي نیروی کار را داشتن نرخ بیکاری، دستمز

  3نگهدارند.

سیاستگذاری پولي مبتني بر رویکرد صالحدید باشد، سیاستگزار برای اینکه نرخ بیکاری نحوة در حالتي که 

شرایطي است که احاد  . این درکندایجاد مي 4قابل انتظارغیر نرخ تورمدارد، را باالتر از نرخ بیکاری طبیعي نگه

کنند و از این طریق ة خود را تصحیح ميبیني شدشوند و تورم پیشگذاری آگاه ميجامعه از فرآیند سیاست

سیاستگذاری پولي این است نوع . نتیجه نهایي این شوداثرات اجرای سیاست پولي انبساطي بر اشتغال خنثي مي

ماند و اجرای سیاست پولي انبساطي موجب بیعي ثابت مينرخ بیکاری در سطح نرخ بیکاری طدر نهایت که 

                                                           

1 Kydland & Prescott (1977), Calvo (1978)  and Barro & Gordon (1983) 
2 Barro & Gordon 
3 Cukierman (1992) 
4 Surprise 
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 سیاست پولي در رویکرد صالحدید است. 1این فرآیند در ادبیات به ناسازگاری پویای .شودميتورش تورمي 

 فروض این استنتاجات عبارتند از:

 گیردشکل مي 2بیني کاملصورت پیشانتظارت به. 

 ومورد نظر بر بلندمدت استوار است  دوره 

 ی بازارهای اداراین کشورها  . یعنيعه یافته مطابقت داردسبا حقایق آشکار شدة اقتصاد کشورهای تو

تواند کسری بودجة تقراض، ميسو دولت بدون افزایش هزینه ا هستند مالي گسترده و توسعه یافته

 خود را تامین نماید.

لي پیشرفته هستند و دولت قادر این در شرایطي است که کشورهای در حال توسعه فاقد بازارهای ما

 الي تامین کند و لذا نظام بانکي تنها محل تامین مالي است.منیست کسری بودجه خود را از بازارهای 

کند وجود مشکالت مالي در کشورهای در حال توسعه در شرایط استقالل بانک تصریح مي (1993) کاکرمن

با این وجود باید ذعان داشت تامین مالي از  دهد.ش ميمرکزی، مناقشات بین دولت و نظام بانکي را افزای

گیرد و ضمن ایجاد اثرات تورمي، با الضرب صورت ميطریق استقراض ار نظام بانکي عمدتاً به شکل حق

در خصوص  شود.مي - از بعد اجتماعي - ترهمراه است که باعث ایجاد تعادل پایین نیز ناسازگاری پویا

دارد در صورتي که تامین مالي غیر از حالتي باشد که منجر به کاکرمن اذعان مياجرای سیاست انبساطي، 

 شود،  این سیاست منجر به تورم باال نخواهد شد. الضرب ميحق

 استقالل بانك مركزي مخالفان نظري -مباني فکري .3

بر  قراردارد که یکسلنظیر رابینسون و و 3اقتصاددانان پساکینزی ها، دیدگاهپولي نئوکالسیک در مقابل دیدگاه

نظیر تولید و  که رجحان نقدینگي از طریق کمبود تقاضای موثر بر بخش واقعي اقتصاد ینزهای کاساس ایده

. بر کندميتصریح  مدیریت مقامات سیاسي بر بانک مرکزی الزام  باشد و براستوار مي تاثیرگذار است، اشتغال

 ،است لذا استقالل بانک مرکزیموثر ولي بر بخش واقعي اقتصاد های پسیاستاز انجایي که اساس این دیدگاه، 

 از زوایای مختلف بر اقتصاددانان پساکینزی بنابراین،سازد. دستیابي به اهداف اقتصاد کالن را با مشکل مواجه مي

 ها انتقاد وارد ساختند. از جمله:نئوکالسیک دیدگاه

 است و با دنیای واقعي و تحوالت آن منطبق  ذهني دورة بلندمدت تلقيها از نئوکالسیک دیدگاه

مدت که زودگذار است و بلندمدت که بر ها بر متغیرها در کوتاهنیست. لذا تفکیک تاثیر سیاستگذاری

زمان.  از فرض اشتغال کامل استوار است، یک تفکیک نظری از زمان است تا تفکیک واقعي

                                                           

1 Dynamic Inconsistency 
2 Perfect foresight 

3 Post-Keynesian 
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نیست. زیرا  و مفید برای سیاستگذاری مناسب کنند تلقي از زمان تئوریکيها تصریح مينپساکینزی

ه از کسازد سال را در اذهان متبادر مي 30زماني  دورةمعموالً  وقتي صحبت از بلندمدت است،

چرا که هر تغییر سال قبلِ آن دوره مستقل نیست.  30رویدادهای اقتصادی، اجتماعي و سیاستي 

گذارد و تاثیر کاهش ود، بر تولید دورة بعد تاثیر ميشطور مثال که منجر به افزایش نرخ بیکاری ميبه

در طول زمان  هاروندتاثیرات در است و این تاثیرگذار بعد  هایهتولید بر بازار کار و سرمایه در دور

 قابل تفکیک نیست.

 و این موضوع  پولي است ها بر این فرض استوار است که تورم یک پدیدةسیاست پولي نئوکالسیک

بر  رویکردهای مولد اقتصاد بیشتر باشد. این پول از ظرفیت است که میزان عرضة زماني مطرح

  است: استوارفروض زیر 

  .وکارها رقابت کامل استبازار کسبنوع  -

 1.و در بازار قدرت تعیین قیمت را ندارند قیمت هستند وکارها گیرندةکسب -

  انپذیر نیست. براحتي امک یافته  ورود به بازار حتي در کشورهای توسعه -

های تاثیرگذاری بین تغییر در حجم پول و تاثیر آن بر سطح با در نظر گرفتن مالحظات فوق، کانال

ها صحیح های پولي نئوکالسیکهای اقتصادی در چارچوب سیاستبرداری از ظرفیتها از طریق بهرهقیمت

 نیست.

 اجرا  های پوليبر شواهد تجربي سیاستها های تئوریکي سیاست پولي نئوکالسیکیکي دیگر از کاستي

را  3های ضدتورمي بانک مرکزی امریکا( سیاست1996) 2بارتلگردد. شده توسط بانک مرکزی بر مي

این  رات نرخ بهره را افزایش داده تا نرخ تورم را کاهش دهد.کبهمورد مطالعه قرار داد. بانک مرکزی 

وسیله بازار تعیین شود. در این حالت اجرای سیاست به میزان حجم پول ، د با تعیین نرخ بهرهشموجب 

شود هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت متغیرهای بخش موجب مي این خود تر است وپولي موثر

 واقعي تحت تاثیر آن قرار گیرند.

 های پولي پساکینزی بر اصول رد رویکرد مبتني بر تعادل و اصل سیاسترویکرد ترین یکي از محوری

رجحان نقدینگي  استوار است که بر محوریت رجحان نقدینگي کینز مبتني است. نظریة اضای موثرتق

  4بین متغیرهای پولي و متغیرهای بخش واقعي اقتصاد برقرار گردد. شود رابطةموجب مي

                                                           

وکارها خیلي تحقیقات در کشور کانادا موید این است که تغییر قیمت کاالها و خدمات و همچنین نهادها بوسیله رقبای کسب 1 

 .(Amirault & et al., 2005)وکارها بر اساس شرایط حاکم بر تقاضاستگذاری کسببیشتر از تصمیمات قیمت
2 Bartel 
3 Federal Reserve 
4 Chick & Dow (2002) 
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 مالي و پولي نهادهاي اهنگيهممبتني بر  نظري-مباني فکري .4

این  در ابعاد مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. الي و پوليهای تعامل و همکاری سیاستگزاران منظریه

د در حالتي که بین سیاستگزاران مالي و پولي در خصوص اهداف و ابزارهای هماهنگي نکنتصریح مي ،هانظریه

زیرا  ح بهینه است.طس زتر اها بهینه است اما در حالت عدم هماهنگي، پایینوجود دارد، نتایج حاصل از سیاست

در این دهد. گیرند، ناسازگاری رخ ميطور مستقل در خصوص اقتصاد تصمیم ميهنگامي که نهاد مالي و پولي به

 گیرد.مورد بحث و بررسي قرار مياز بعد نظری و با استفاده از مدل های مختلف، بخش ابعاد مختلف این موضوع 

کند. در حالي قتصادی با دولت همکاری نميهای اهنگامي که بانک مرکزی مستقل است، در تنظیم سیاست

برای ارزیابي این های اقتصادی با دولت همکاری دارد. که بانک مرکزی وابسته، در تنظیم و اجرای سیاست

( نحوة همکاری و یا عدم همکاری این دو نهاد را در قالب سه مدل، 1986) 1موضوع، اندرسون و اشنایدر

ظر ماهوی مدل کینزی است و ناظر بر کوتاه مدت است. بر اساس این مدل، کنند. مدل اول از نسازی ميمدل

شود تقاضای کل ها، موجب ميدر سیاست 2بینيپدیر نیستند و حتي تغییرات غیرقابل پیشها انعطافقیمت

 پذیرند. های مالي و پولي تاثیر ميها از اجرای سیاستدر نتیجه سطح محصول و سطح قیمت تاثیر بپذیرد.

 خنثا هستند ،بینيهای پولي غیرقابل پیشنئوکالسیکي است که طي آن سیاست-دل دوم یک مدل کینزیم

پذیر هستند و فرضیة ها انعطافمدل سوم مدل نئوکالسیکي است که طي آن قیمت .و تنها اثرات تورمي دارند

ها ده تنها بر سطح قیمتبیني شهای مالي و پولي پیشانتظارات عقالیي صادق است. تحت این شرایط سیاست

محصول تنها زماني به بیشتر از حد ظرفیت  تاثیر هستند.تاثیر دارند و بر بخش واقعي اقتصاد نظیر محصول بي

بیني تنها زماني رخ بیني مواجه باشد. تورم غیرقابل پیشیابد که اقتصاد با تورم غیرقابل پیشاقتصاد افزایش مي

 بیني اتخاذ و اجرا شود.ولي یا هر دو سیاست به صورت غیرقابل پیشهای مالي یا پمي دهد که سیاست

های مالي و پولي در حالتي که باهم همکاری دارند و یا همکاری اتخاذ سیاست ناشي از میزان هزینةاکنون 

هم ها با سیاستگزاران مالي و پولي در تعیین سیاستکه شود حالتي در نظر گرفته ميشود. کنند، بررسي مينمي

شود. مقامات مالي و پولي همزمان و بدون سازی ميمدلروش عدم همکاری به دو طریق  کنند.مينهمکاری 

سیاست اتخاذ شدة دیگری را داده شده تلقي  ،کنند و هر یکهماهنگي با هم، سیاست های خود را تنظیم مي

 کنند.ده تلقي ميسیاست دیگری را داده ش ،در مدل تعادلي نش، هر یک از مقامات 3کنند.مي

                                                           

1 Anderson & Schneider 
2 Unanticipated 

  (Nash Equilibrium( و نتیجه تعادلي حاصل از آن به تعادل نش )Nash Equilibriumنش ) به مدل بازی این رویکرد در ادبیات 3 

 معروف است.
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یکي از مقامات قبل از دیگری سیاست خود را تنظیم  ،مدل دوم عدم همکاری نهادهای مالي و پوليدر 

را ایفا  استکلبرگ کنند، نقش رهبرهر یک از سیاستگزاران که ابتدا سیاست خود را تنظیم مي 1کند.مي

کند و پیرو در راهبر سیاست خود را انتخاب ميزیرا  کند.استکلبرگ را بازی مي نقش پیرو یو دیگر نمایندمي

کند، نماید. عالوه بر آن رهبر وقتي سیاست خود را تنظیم مي، سیاست خود را انتخاب ميرهبرالعمل به عکس

 دهد.العمل نشان ميداند که پیرو به سیاست آن عکسمي

وت است، در تمامي سه مدل فوق، با وجود اینکه متناسب با مدل اقتصادی، میزان محصول و نرخ تورم متفا

نسبت به حالت عدم همکاری، بهینه پرتو است. این نتیجه  ،در حالت همکاری نهادها با همنتیجة حاصل شده 

ینه ناشي از اجرای زبه دیگر سخن، ه. ثابت است استکلبرگ باشد،نظر از اینکه مدل به صورت نش یا صرف

 همکاری است. همراه با همکاری کمتر از حالت عدم ،سیاست

هنگامي که دو نهاد مستقل هستند و هر یک بر اساس های آندرسون و اشنایدر بشرح زیر است. نتایج تحلیل

اتخاذ دو سیاست در دو  شود.ایجاد ميناسازگاری  صحیحهای اتخاذ سیاستکنند، در صالحدید خود عمل مي

( متغیر دیگری را به 1987رد. الیسینا و تبیلیني )نهاد مختلف، تضمیني برای دستیابي به نتیجة مطلوب واحد ندا

های قبلي تغییری نکرد. هفتاضافه کردند که طي آن، نتیجه یا تابع مربوط به مقامات مالي و مقامات بانک مرکزی

به حالت عدم همکاری، بهینه پرتو  تنسب ،یعني حالتي که بین مقامات مالي و مقامات پولي همکاری وجود دارد

ضوع را مورد وهای پویا این م( پویایي زمان را در مطالعه خود وارد کرد و در قالب مدل1976اك )است. پندی

های مالي و پولي، توانایي دیگری را مطالعه قرار داد. ایشان نتیجه گرفتند که کنترل جداگانه نهادها بر سیاست

 برای تثبیت اقتصاد محدود مي کند.

هنگي نهادها در سیاستگذاری را در مدل پویا مورد مطالعه قرارداد. در هما( 1989) 2در مقالة دیگری، پتیت

در مقابل  شود.اول را قائل ميکند اما به محصول اولویت این مدل دولت اهداف محصول و نرخ تورم را تعیین مي

در  دهد.ورم مياما اولویت باال را به نرخ ت کندگذاری ميالمللي را هدفبانک مرکزی نرخ تورم و سطح ذخایر بین

کند و بانک مرکزی برای حداقل ها، دولت برای حداقل کردن زیان، سطح مخارج را تعیین ميچارچوب این مدل

شود و طي دوره سیاست در ابتدای دوره تنظیم مي ،در این مدل کند.رشد پایة پولي را تعیین مي کردن زیان،

ت همکاری نهادهای مالي و پولي با هم در مقایسه با حالت کند. نتیجه موید این است که دوباره حالتغییر نمي

شود مضافاً اینکه همکاری موجب ميشود. پرتو ميمنجر به بهینة استکلبرگ،رقیب یعني تعادل در حالت نش و 

همچنین هنگامي این  .کمتر مي شود الملليویژه متغیرهای سطح قیمت و ذخایر بیننوسانات متغیرهای هدف به

ای یابد. یعني هنگامي که تکانهبا هم همکاری دارند، سرعت حرکت سیستم به سمت تعادل افزایش ميدو نهاد 

                                                           

 ف است.ومعر( Stackelberg Game)این مدل به بازی استکلبرگ  1 

2 Petit 
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گردد اقتصاد با سرعت بیشتری به مقادیر تعادلي بلندمدت مدت محصول و تورم باز ميشود. به سیستم وارد مي

         . ، محقق مي شودگي دارندها هماهندولت و بانک مرکزی در تنظیم سیاست هنگامي کهمجموعه این نتایج، 

کتد عدم هماهنگي تصریح مي( 1993) دهای مالي و پولي، پوالرهای هماهنگي سیاستبندی نظریهدر جمع

از دید دولت و بانک  های پولي، منجر به بهینة پرتوهای مالي و سیاستمقامات مالي و پولي در تنظیم سیاست

هماهنگي وجود  ،ها زماني قابل حصول است که بین این دو نهادیاستود. دستیابي به اهداف سشنميمرکزی 

  قدرت الزم را ندارد. بنابراین، بانک مرکزی مستقل در نائل شدن به اهداف، کیفیت و داشته باشد.

یکي از ایرادات این است که برای تبیین آن، از نقد و انتقاداتي وارد شده است.  ،به این مباحث تئوریکي

به بیان دیگر ساختار ترجیحات مقامات مالي و پولي و مدل اقتصاد کشور  اده استفاده شده است.های سمدل

اند. در دنیای ها در دنیای بدون نااطمیناني تعریف شدهدقیقاً مشخص نیست. ایراد دوم این است که مدل

ابد. ایراد سوم این است که در ینااطمیناني با ورود نااطمیناني، ناسازگاری بین مقامات مالي و پولي افزایش مي

ها از دید مردم، نادیده گرفته شده اند و در آن مردم و اعتبار سیاستفقط سیاستگزاران لحاظ شده ،این مدل

ایراد دیگر امکان تحقق اهداف سیاستگزاران است. مثالً دستیابي به رشد اقتصادی باال، بدون افزایش تورم است. 

   ممکن است میسر نباشد. 

 بر متغيرهاي كالن بانك مركزي )عدم استقالل( استقالل تاثير هاي انتقالانيزممک .5

موضوع تاثیر استقالل بانک مرکزی بر متغیرهای کالن از ادبیات غني برخوردار است. در این قسمت تاثیر 

گذاری مورد استقالل بانک مرکزی بر متغیرهای کالن نظیر نرخ تورم و نوسانات آن، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه

به ارتباط استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم نیز پرداخته شده است از زوایایي دیگری گیرد. بحث قرار مي

( در پاسخ به این سوال که آیا با ثابت بودن سایر شرایط، بین استقالل بانک مرکزی و 1996) 1فینگر و هانیجآ

 عبارتند از:. آنها هستندر چارچوب ادبیات مطرح دسه رویکرد متفاوت نرخ تورم رابطة منفي وجود دارد؟ 

 احث مبتني بر بخش عموميمب 

 ( و1981) 2مباحث مطرح شده توسط والس و سارجنت 

 باحث مبتني مسئلة ناسازگاری زماني.م 

 رويكرد بخش عمومي -1

در  کنند. بنابراین،در چارچوب تئوری بخش عمومي، مقامات پولي بر اساس ترجیحات مقامات سیاسي عمل مي

شود و یا اینکه کاهش موقت در نرخ رشد اقتصادی موجب کاهش ميصورتي که سیاست پولي انقباظي اتخاذ 

                                                           

1 Eijffinger & Haan (1996) 
2 Sargent and Wallace (1981) 
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 ،یابد. در این حالت دولت برای تامین کسری بودجهشود، کسری بودجه دولت افزایش ميميدرآمدهای مالیاتي 

است که با استقالل بانک مرکزی، بانک  آورد. نتیجه این رویکرد اینبه طریق استقراض از سیستم بانکي روی مي

 مرکزی تحت فشار دولت برای تامین کسری بودجه نخواهد بود.

 نحوة تعامل مقامات پولي و مالي رويكرد -2

است. در صورتي که مقامات مالي متمرکز ( بر تفکیک مقامات پولي و مالي 1981رویکرد سارجنت و والس )

ازه کسری بودجه تاثیرگذار نباشند، سیاست پولي درونزا خواهد بود و تسلط داشته باشند و مقامات پولي بر اند

شود که کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول تامین مالي گردد. بهرحال محدودیت بودجه دولت موجب مي

برای کاهش کسری بودجه تحت را اگر چنانچه مقامات پولي مسلط باشند، آنها قادر خواهند بود مقامات مالي 

ار دهند و در نتیجه تامین مالي کسری بودجه از طریق چاپ پول محدود خواهد شد. در این حالت فشار قر

 استقالل بانک مرکزی مبتني بر رویکرد استقالل مالي است. 

 ناسازگاري پوياي زماني -3

ی ناسازگار موضوع دیگر که وجه غالب استقالل بانک مرکزی بر آن استوار است، موضوع ناسازگاری زماني است.

های آینده تدوین شده، پس از گذشت زمان زماني مطرح است که بهترین برنامة دورة جاری که برای سال یپویا

   1های آتي، این برنامه دیگر بهینه نیست.و با آغاز سال

اهداف اقتصادکالن یکي از موضوعات اساسي است که در چارچوب رویکردهای محتلف سیاسي از 

المللي و مبتني بر استقالل بانک ار است. بر اساس ادبیات موجود در سطح بینبندی خاصي برخورداولویت

های سیاسي معموالً نگاه متفاوتي به آنها دارند. مرکزی، نرخ تورم و نرخ بیکاری دو هدف کلیدی هستند که جناح

های که دولتحاليدهند در به داشتن تورم پایین مي را های مبتني بر رویکرد جناح راست عموماً اولویتدولت

( تصریح کرد نرخ 1988ه خاطر بیشتر نسبت به نرخ بیکاری دارند. الیسینا )غمبتني بر رویکرد جناح چپ،  دغد

های دمکراتیک )جناح فکری های جمهوری خواه )جناح فکری راست( بیشتر از دولتبیکاری امریکا در دولت

های خود، نتایج فوق را تایید کردند. ( نیز در بررسي9198( و تبیلیني و الویا )1987) 2چپ( است. هورلیسکي

ای برای سیاستمداران شود که انگیزهاین شواهد موید این است که پیآمدهای بازتوزیعي نرخ تورم موجب مي

های انبساطي روی آورند در حالي که جناح راست را واردار سازد تا با جناح چپ ایجاد نماید تا به اجرای سیاست

کند که نوسانات نرخ تورم به تبع تغییرات مکرر گیری مي(. الیسینا نتیجهAlesina, 1989د )نارزه کنتورم مب

در لذا کشورهایي که از استقالل بانک مرکزی برخوردار هستند،  کند.تغییر مي ،انتخات سیاسي به تبع هادولت

                                                           

 سازی شده است:این رویکرد در مطالعات زیر مدل 1  

Rogoff (1985), Cukierman (1992), Eijffinger & Schaling (1993b) & Schaling (1995) 
2 Havrilesky and Tabellini & La Via 
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برخوردار  ینوسانات نرخ تورم کمتر ازمقایسه با کشورهایي که از استقالل بانک مرکزی برخوردار نیستند، 

 هستند.

در خصوص تاثیر استقالل بانک مرکزی بر تولید و رشد اقتصادی دو نظیر رقیب وجود دارد. بعضي از 

شود که پذیرد. در این چارچوب فرض مينرخ بهره حقیقي از نرخ رشد پول تاثیر مي معتقد هستند نویسندگان

(، با افزایش نرخ تورم 1963شود. بر اساس نظریة ماندل )خنثي مي 1ندلما-وسیلة اثر توبینفرضیه فیشر به

( سرمایة 1965بر پایة نظریة توبین ) شود.های پولي ميهای مالي بلندمدت جایگزین دارایيانتظاری، دارایي

بهره  یابد و متعاقب آن، نرخشود. در نتیجه بازده نهایي سرمایه کاهش ميفیزیکي جایگزین دارایي پولي مي

حقیقي انتظاری کاهش خواهد یافت. بنابراین،  نرخ تورم پایین که ناشي از اتخاذ سیاست پولي انقباظي است، 

گذاری و متعاقب آن بر رشد اقتصادی تاثیر منجر به افزایش نرخ بهره حقیقي شده و در نهایت بر سطح سرمایه

  2خواهد گذاشت.

شود، بر بانک مرکزی منجر به کاهش رشد اقتصادی مي اول که استقالل دموضوع دوم بر خالف رویکر

این رویکرد استوار است که استقالل بانک مرکزی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد. چرا که بانک مرکزی 

بیني است و لذا، این موجب مستقل در صورتي که کمتر تحت فشار دولت نباشد، رفتار آن بیشتر قابل پیش

دهد و در نهایت موجب رشد اقتصادی ه و پریمیم ریسک را برای نرخ بهره کاهش ميتقویت ثبات اقتصادی شد

کند و سطح تورم باال که موجب اختالل نرخ تورم را نیز مدیریت مي ،عالوه بر آن بانک مرکزی مستقل 3گردد.مي

دانان نظیر فیشر رشد اقتصادی را کند خواهد کرد. تعدادی از اقتصادشود، در نهایت ها مينیزم قیمتدر مکا

 د.شوهای مختلف اقتصادی در جامعه مي( معتقد هستند که حتي نرخ تورم معتدل باعث ایجاد هزینه1993)

در خصوص تاثیر استقالل بانک مرکزی بر نوسانات رشد اقتصادی نیز دو دیدگاه متضاد وجود دارد. 

کند و ثبات و پایداری آن در م را مدیریت مي( اعتقاد دارند بانک مرکزی مستقل نرخ تور1993الیسینا و سامرز )

( و 1985) 4. در مقابل، روگافیابدميتبع آن نوسانات رشد اقتصادی نیز کاهش دهد. بهنظر قرار مي مد

ها گیری کردند که وقتي بانک مرکزی اولویت را به ثبات سطح قیمت( نتیجهb1993) 5یفینگر و شالینگآیج

 سازی اقتصاد است.درصدد باثبات عاله بر آن،تر از حالتي است که بانک مرکزی دهد، نوسانات درآمد بیشمي

با عنایت به رویکردهای متضاد موجود در خصوص تاثیر بانک مرکزی بر رشد و نوسانات اقتصادی، الزم 

انیاً است اوالً حقایق آشکار شدة هر کشور که بر کم و کیف فرآیندهای تاثیرگذاری موثر هستند تبین گردد و ث

                                                           

1 Tobin-Mundell 
2 Alesina and Summers (1993) 
3 Alesina and Summers (1993) 
4 Rogoff 
5 Eijffinger and Schaling 
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مورد مطالعه قرار گیرد و میزان تاثیرگذاری هر کانال  به صورت تجربي های مختلف تاثیرگذاری در هر کشورکانا

  تا نسبت به تاثیرگذاری بانک مرکزی بر متغیرهای کالن استنتاج درستي صورت گیرد. شناسایي شود

 هاي استقالل بانك مركزيشاخص .6

( در خصوص 1962مباحث مختلفي در ادبیات وجود دارد. فریدمن )در خصوص مفهوم استقالل بانک مرکزی 

استقالل بانک مرکزی اذعان مي دارند رابطه بانک مرکزی و دولت قابل قیاس با رابطة قوة قضائیه و دولت است و 

تواند عمل کند در غیر این صورت باید قوه قضاییه در چارچوب قانوني که قانونگذار آن را مشخص کرده، مي

ن کرده است. یهای عمده استقالل بانک مرکزی را بدین گونه تبی( ویژگي2006ون تغییر کند. کاکرمن )قان

داوری در خصوص اهداف فوق، بانک مسوولیت عمدة بانک مرکزی ثبات قیمت و ثبات مالي است. بدون پیش

ها از دادن وام که بانک های اقتصادی دولت را مورد حمایت قرار دهد. این در شرایطي استمرکزی باید سیاست

اند. ان بایستي در حد کافي استقالل مالي داشته باشد و مقامات پولي باید برای دورة به دولت ممنوع شده

تر انتخاب شوند. این مستلزم عدم داشتن پست در بخش دولتي و یا بخش خصوصي است. نکتة کلیدی بلندمدت

( استقالل بانک مرکزی را در سه حوزه 1990است. هسي ) پاسخگو بودن و شفاف بودن دو شرط اساسي ،دیگر

گردد. استقالل مالي به کم و بر مي مقامات پوليکند. استقالل در مسائل پرسنلي که به فرآیند انتخاب تبیین مي

کیف تامین مالي مستقیم وغیرمستقیم دولت از بانک مرتبط است. دسترسي مستقیم دولت به منابع بانکي به 

است بانک مرکزی زیر مجموعة سیاست مالي است و دسترسي غیرمستقیم به مفهوم این است بانک  مفهوم این

مفهوم است که بانک مرکزی در تنظیم و اجرای  نمرکزی صندوقدار دولت است. استقالل سیاستي بدی

و ابزارهای ( بین اهداف 1995( و فیشر )1995) 1ها استقالل داشته باشد. در این رابطه دیبلي و فیشرسیاست

 .اندشدهپولي تفکیک قائل 

دو موضوع مرتبط به هم در رابطه با اهداف مطرح هستند. یکي برنامه بانک مرکزی است که باید بر اساس 

ن کند. اگر چنانچه بانک مرکزی مکلف است اهداف مختلفي یهای پولي را تبیکم و کیف سیاست ،صالحدید خود

ی پایین را دنبال کند، در این حالت بانک مرکزی مستقل مختار است که بین مانند نرخ تورم پایین و نرخ بیکار

های پولي خود بر اساس صالحدید خود بین انها یکي را که حائز اهمیت تشکیل مي دهد، انتخاب کند و سیاست

را بر اساس آن اهداف تنظیم نماید. بهرحال در صورتي که یک هدف مشخصي برای بانک مرکزی تعریف شود، 

شود که بانک مرکزی بر اساس اختیارات بانک مرکزی محدود خواهد شد. استقالل در اهداف به حالتي اطالق مي

صالحدید خود ابزارهای پولي را در جهت دستیابي به اهداف انتخاب نماید و در صورتي ابزارهای به تصویب 

 شود.   دار ميدولت برسد، استقالل بانک مرکزی از نظر ابزار خدشه

                                                           

1 Debelle & Fischer 
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کند طي دو دهه ( تصریح مي2006با عنایت به چند بعدی بودن استقالل بانک مرکزی، کاکرمن ) 

گذشته از شاخص قانوني برای این منظور استفاده شده است. این در شرایطي است که شاخص واحدی که قادر 

عي استقالل بانک های واقباشد تمامي ابعاد استقالل بانک مرکزی را در برداشته باشد، وجود ندارد. شاخص

مرکزی دیگر شاخصي است که این نیز به دلیل تفاوت در کم و کیف تنظیمات روابط بین بانک مرکزی و دولت،  

دو شاخص غیرکامل هستند و میزان این نارسایي از کشوری به کشور  رهایي مواجه است. بنابراین هبا نارسایي

های توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه کند. چرا که فشارهای قانوني در کشوردیگر فرق مي

توسعه یافته بهتر از  تر است. لذا، شاخص قانوني در مقایسه با شاخص واقعي، در کشورهایسفت و سخت

های رفتاری استقالل بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه است.  این در شرایطي است که شاخص

 تر است.یتکشورهای در حال توسعه حائز اهم

شاخص استقالل بانک مرکزی را به دو اجزای کلیدی  (1991) 1ندارو و تبیلینيمسیاای گریلي، در مقاله

د. یکي استقالل سیاسي و دیگری استقالل اقتصادی است. استقالل سیاسي میزان توانایي بانک نکنتقسیم مي

استقالل اقتصادی میزان توانایي بانک  کند ويگیری ممرکزی برای انتخاب اهداف نهایي سیاست پولي را اندازه

سنجد. درجة استقالل سیاسي بانک مرکزی بر اساس هشت مرکزی برای انتخاب ابزارهای سیاست پولي را مي

 شود:معیار زیر تعیین مي

 شود؟توسط دولت انتخاب نمي ک مرکزیآیا رئیس بان 

  ؟شوديسال انتخاب م 5بیش از برای دورة آیا رئیس بانک مرکزی 

 ؟شوندآیا اعضای هیات سیاستگذاری بانک مرکزی توسط دولت انتخاب نمي 

  ؟شوندسال انتخاب مي 5آیا اعضای هیات سیاستگذاری بانک مرکزی برای دورة بیش از 

 حضور نماینده دولت الزامي نیست؟  ،آیا در هیات سیاستگذاری پولي 

 ر گیرد؟های پولي باید توسط دولت مورد تایید قراآیا سیاست 

 آیا الزام قانوني وجود دارد که بانک مرکزی ثبات پولي را به عنوان یکي از اهداف خود دنبال کند؟ 

 د که در حالت وجود مناقشات بین دولت و بانک مرکزی، از بانک نآیا نهادهای نظارتي الزم وجود دار

 د؟نمرکزی حمایت کن

 است: معیارهای شاخص استقالل اقتصادی بانک مرکزی بشرح زیر

 ؟خودکار وجود داردصورت بهبه دولت تسهیالت  و نقدی آیا اعطای مستقیم 

 آیا اعطای مستقیم تسهیالت بر اساس نرخ بهره بازار است؟ 

 صورت موقتي است؟آیا اعطای مستقیم تسهیالت به 

 آیا اعطای مستقیم تسهیالت با محدودیت مقداری مواجه است؟ 

                                                           

 شود. که حرف اول این سه نفر است، نشان داده مي CWN این شاخص در ادبیات با نماد 1 
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 ی تامین بدهي دولت مشارکت دارد؟آیا بانک مرکزی در بازار اولیه برا 

 شود؟آیا نرخ تنزیل توسط بانک مرکزی تعیین مي 

 آیا نظام نظارت بر سیستم بانکي بر بانک مرکزی اعتماد ندارد؟ 

 آیا نظام نظارت بر سیستم بانکي تنها بر بانک مرکزی اعتماد ندارد؟ 

 

شاخص دیگری را معرفي ( a1993, 1992شالینگ ) فینگریجآدر خصوص شاخص استقالل بانک مرکزی، 

 موضوعي زیر استوار است: د که بر سه حوزةنکنمي

 های پولي است؟ و یا اینکه مقامات برای نهایي کردن سیاست گیرتصمیم آیا بانک مرکزی تنها مقام

ها بر دولت اعتماد دیگر در آن سهیم هستند و یا اینکه مقامات پولي کامالً در تعیین سیاست

 کنند؟مي

 بانک مرکزی  پولي ا نمایندگان رسمي دولت با حق رای و یا بدون حق رای در هیات سیاستگذاریآی

 حضور دارند؟

 شوند؟آیا بیش از نیمي از اعضای هیات سیاستگذاری بانک مرکزی توسط دولت انتخاب مي 

 شاخص، باشدعهدة بانک مرکزی اگر چنانچه در پاسخ به سواالت فوق، مسوولیت در آن کشور به

، شرایط بانک مرکزی و دولت باشد . در صورتي که مسوولیت با هر دو نهادگرفت خواهد دو برابر مرهاستقالل ن

ای تعلق ، نمرهباشدها به عهدة دولت صورتي که مسوولیتنهایت در خواهد گرفت و در  واحد نرمال و نمره

بود. یعني سوال اول حداکثر دو نمره و خواهد  5بر اساس پاسخ به این سه سوال، حداکثر نمره  نخواهد گرفت.

شود. یعني سوال دوم و سوم یک نمره دارد. در چارچوب این شاخص، یک نمره هم به همة کشورها اضافه مي

 کشوری که فاقد هر گونه استقالل بانک مرکزی است، شاخص آن یک است.

. این شاخص به استبرای استقالل بانک مرکزی معرفي شده  (1993شاخص دیگری توسط کاکرمن ) 

بندی ها در چهار گروه به شرح زیر طبقهصه از مجموعة زیرشاخف است کوگیری استقالل قانوني معراندازه

 اند:شده

 ریاست رئیس بانک مرکزی مدت زماننحوة انتخاب، عزل و یا  .1

 شود؟رئیس بانک مرکزی برای چند سال انتخاب مي 

 د؟کنچه کسي رئیس بانک مرکزی را انتخاب مي 

 کند؟چه کسي رئیس بانک مرکزی را غزل مي 

  به گرفتن مسوولیت در نهاد دولت است؟  زمجاآیا رئیس بانک مرکزی 

 های پوليتنظیم سیاست .2

 کند؟های پولي را تنظیم ميچه کسي یا نهادی سیاست 
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 زند؟چه کسي حرف آخر را در حل مناقشات مي 

  چیست؟نقش و وظیفة بانک مرکزی در فرآیند تنظیم بودجه 

 اهداف بانک مرکزی .3

 های بانک مرکزی برای قرض دادن به دولتمحدودیت .4

 سهولت دریافت اعتبار نقد 

 دریافت وام تضمیني 

 دوره دریافت وام 

 های دریافت واممحدودیت 

 سررسید وام 

  اعمال شده برای وامنرخ بهرة 

  شده است یا خیر؟آیا بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق بهادار دولت در بازار اولیه منع 

در خصوص اهداف بانک مرکزی  شود.به هر یک از سواالت فوق، کمیت صفر تا یک داده مي بر اساس پاسخ

ها هدف اصلي یا تنها هدف بانک مرکزی باشد و در حالت وجود در صورتي که ثبات قیمت دارداذعان مي

ها تنها هدف باشد صورتي که ثبات قیمت خواهد گرفت. در 1مناقشات بانک مرکزی حرف آخر را بزند، امتیاز 

امتیاز. در صورتي که  0.6 ،باشداما اهداف دیگر با آن سازگار  باشد قیمت یکي از اهداف تثباچنانچه امتیاز،  0.8

امتیاز. در صورتي که اسنادی در قالب  0.4ها یکي از اهداف است اما با اهداف دیگر ناسازگار است، ثبات قیمت

ف تعریف شده، اامتیاز و در نهایت در صورتي که در میان اهد 0.2جامع تعریف نشده باشد،  اهدافي روشن و

برای سنجش شاخص کل، کاکرمن این  امتیاز خواهد گرفت. 0 این شاخص داشته باشد،نثبات قیمت وجود 

  صورت وزني و هم به صورت غیروزني محاسبه کرده است. شاخص را هم به

 ( 2009جبل آملي ) ای توسطهای استقالل بانک مرکزی، مطالعهربي شاخصگیری تجدر خصوص اندازه

برای محاسبه این برای کشورهای صادرکنندة نفت صورت گرفته است که ایران نیز جزء نمونة آماری آن است. 

نتایج استفاده شده است. ( 1992و وب و نیاپا )( 1991ندارو و تبیلیني )مسیاگریلي، های شاخص از شاخص

 آمده است. 1 صیلي در جدولتف
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 شاخص استقالل بانک مرکز برای کشورهای صادرکننده نفت 1جدول 
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 و درحال توسعه توسعه يافتهتجارب كشورهاي  .7

بیشتر  1ای در خصوص تاثیر استقالل بانک مرکزی بر متغیرهای کالن صورت گرفته است.هدمطالعات گستر

با استقاده از همبستگي، ارتباط شاخص استقالل بانک مرکزی و تورم  مطالعات با محوریت کشورهای پیشرفته و

( و 1992(، کاکرمن )1991ندارو و تبیلیني )مسیا(، 1993طور مثال الیسینا و سامرز )اند. بهیابي کردهزرا ار

 ،کشورهای توسعه یافتهاستقالل بانک مرکزی و تورم در ارتباط ( با مطالعه 1992کاکرمن، وب و نیاپتي )

وجود دارد و در مقابل  رابطه منفيبین نرخ تورم و شاخص قانوني استقالل بانک مرکزی  کهگیری کردند نتیجه

بانک  قانوني نشان داد که نه بین نرخ تورم و شاخص استقاللدر کشورهای در حال توسعه نتایج مطالعات آنها 

بر اساس نتایج این  2رابطه وجود دارد. و رشد اقتصادی،شاخص استقالل قانوني بانک مرکزی مرکزی و نه بین 

در کشورهای در حال توسعه بین  1990است که در اوایل دهه  گیری کرده( نتیجه2006تحقیقات، کارکرمن )

  ای وجود ندارد.نرخ رشد اقتصادی رابطهاستقالل بانک مرکزی و نرخ تورم و  3شاخص قانوني و شاخص واقعي

 12( صورت گرفته است. نمونة آماری آنها 1987) 4در این خصوص توسط پارکین و بدیکي از مطالعات 

های پولي بوده محوریت موضوع به نفوذ دولت امور مالي و تنظیم سیاستدهد. را پوشش مي OECDکشور عضو 

نبوده است در کند که استقالل مالي بانک مرکزی، متغیر موثر بر نرخ تورم های این تحقیق تایید مياست. یافته

  حالي که استقالل پولي بانک مرکزی بر تورم متغیر موثر بوده است. 

های قبلي مبني بر تاثیر استقالل بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم را ( یافته2001استورم و هان )مقاله 

بر رویکرد استقالل  از زوایای مختلف را ها در مورد استقالل بانک مرکزییافتهاین  بر مورد انتقاد قرار دادند و

 اند. از جملهبانک مرکزی انتقاد وارد کرده

  نک مرکزی است. ا: یکي از شاخص های مورد استفاده، استقالل قانوني بشاخص استقاللکم و کیف

استقالل قانوني ممکن است شاخص مناسبي در کشورهای پیشرفته باشد اما  داردکاکرمن اذعان مي

کاکرمن و  ( و1992به همین دلیل کاکرمن ) ناسب نیست.برای کشورهای در حال توسعه م

هر  اند.( شاخصي با محوریت استقالل واقعي بانک مرکزی تدوین و معرفي کرده1992همکاران )

 .ه است( این شاخص را ناقص ارزیابي کرد2000) 5چند بروم

                                                           

1 Bade & Parkin (1985), Alesina (1988), Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991), 

Cukierman(1992), Doyle & Weale (1994), Campillo & Miron (1997), Forder (1998), Cukierman, 

Miller & Neyapti (2001), Jacome & Vazquez (2005), Issing (2006), Brumm (2006) & Crowe 

(2008) 

از هم از فشار دولت کنند حتي در صورتي که بانک مرکزی مستقل باشد، ب( تصریح مي1977اقتصادداناني نظیر بوکانن و واگنر ) 2 

 در افزایش عرضه پول و تورم مصون نخواهد بود.

3 Legal and Real Independence 
4 Bade & Parkin  
5 Brumm 
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  در مدل لحاظ ی متغیر استقالل بانک مرکز در کنارمطالعات موید این است که وقتي متغیر دیگری

طور مثال کمپیرو و میرون ای بین استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم وجود ندارد. بهشود، رابطهمي

 نظیر شودوقتي سایر عوامل موثر بر نرخ تورم در مدل لحاظ مي اند کهگیری کرده( نتیجه1997)

در عوض نتایج  1.نداردنرخ تورم  اثر معنادرای برمقررات تنظیمي در خصوص موقعیت بانک مرکزی 

ثباتي سیاسي به عنوان متغیر نماینده برای تاثیر تحقیقاتي آنها نشان داد که بازبودن اقتصاد و بي

 اختالالت سیاستي دولت، متغیر کلیدی تاثیرگذار بر نرخ تورم هستند.  

 ل توسعه کم و کیف جامعه و نمونه آماری در نتیجه گیری تاثیرگذار است. چنانچه کشورهای در حا

رابطه استقالل اضافه شود،  OECDو یا حتي کشورهای با نرخ تورم باال به نمونه آماری کشورهای 

 2شود.بانک مرکزی و متغیرهای کالن نظیر نرخ تورم گسسته مي

( در نمودارهای زیر یکبار خط 2001برای بررسي تاثیر مشاهده پرت بر نتایج دو متغیر، استورم و هان )

و یکبار بدون آن مشاهدات ترسیم کرده است که  Dو  A ،B ،Cا در نظر گرفتن مشاهدات پرت رگرسیون را ب

 وضوح قابل مشاهده است.تاثیر انها در برازش خط رگرسیوني به

 

 تاثير مشاهدة پرت بر نتايج روابط بين متغيرها 2نمودار 

 
دهد و خط مقطع پرت نشان ميرا بدون مشاهدات  OLSهای برازش تخمین ،ودارهای فوقمخط ممتد در ن

تواند نتایج را بکلي تحت ها مي، تلفیق دادهبر این اساس کند.همین برازش را بدون مشاهدات پرت ترسیم مي

تواند مشاهده پرت را شناسایي نماید اما در حالتي که های خوبي برازش ميبا وجود اینکه آزمون تاثیر قرار دهد.

دشوار و در بعضي موارد  ،هایي که چند متغیره هستندایهلبویژه برای مدئله چند مشاهده پرت باشد، این مس

                                                           

 برای اطالعات بیشتر به مآخذ زیر مراجعه شود: 1 
 Eijffinger & De Haan (1996) & Berger et al. (2001) 
2 Sturm, J. & Haan, J. (2001) 
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و متغیرهای موجود در نمونه حساسیت باالیي به انتخاب کشورها بدست امده، بنابراین، نتایج  شود.غیرممکن مي

 مورد بررسي دارد.

کشورهای صادرکننده نفت با های پولي انبساطي در در مورد تاثیر استقالل بانک مرکزی بر اتخاذ سیاست

در چارچوب این مطالعه دو موضوع ای انجام داده است. مطالعه( 2009جبل آملي ) ،های تابلویيرویکرد داده

یکي استقالل بانک مرکزی از دو دیدگاه یکي از نظر هدف و دیگری از نظر ابزار پولي مورد توجه قرار گرفته و 

الل بانک مرکزی از نظر جامعیت بایستي هر دو موضوع را پوشش دهد. با اند که شاخص استقایشان اذعان داشته

شاخص استقالل بانک مرکزی صرفاً  به موضوع استقالل ابزاری  اذعان دارند که 1این وجود بعضي از اقتصاددانان

ط کارانه بانک مرکزی که ناشي از تورم گریزی است، مربومحدود است و استقالل در هدف به ویژگي محافظه

  شود.مي

در این مقاله رویکرد جامع استفاده شده و از دو شاخص قانوني استقالل بانک مرکزی استفاده شده است. 

شود و نشان داده مي CWM( معرفي شده و با نماد 1992) 2نیاپتي یکي شاخصي است که توسط کاکرمن، وب و

نمایش داده  GMTمعرفي شده و با نماد ( 1991) 3ندارو و تبیلینيمسیادیگری شاخصي است که توسط گریلي، 

نیجریه، نروژ، روسیه،  ،این دو شاخص برای نه کشور صادرکننده نفت شامل ایران، کویت، مکزیک شود.مي

 ، محاسبه شده است.2007تا  1990ان سعودی، امارت متحده عربي و ونزوئال و با پوشش دوره واخر دهه تعربس

های متفاوت استفاده شده است و این شاخص در دامنه صفر که با وزن معیار 19از  CWMبرای محاسبه شاخص 

در حالي که  موید عدم استقالل بانک مرکزی است و یک که استقالل کامل بانک مرکزی است، قرار دارد.

کند. لذا، اختیار ميرا کمیت صفر و یک تنها دو دهد و هر معیار معیار را پوشش مي 15تعداد  GMTشاخص 

  4است. 15ترین مقدار آن گصفر و بزر کل در این روش قدار شاخصکمترین م

سازی و انتخاب ها، نحوة مدلهای موجود این مطالعه در خصوص تعریف شاخصنظر از کاستيصرف

آن دسته متغیرهای مدل و معنادار بودن ضرایب در سطح استاندارد، نتایج کلي این مطالعه موید این است 

استقالل نسبي بانک مرکزی برخوردار هستند در مقایسه با کشورهای دیگر  از که تصادرکننده نف کشورهای

شایان ذکر است کشورهای نمونه از  کنند.تر اجرا ميدنبال افزایش قیمت نفت، سیاست پولي انبساطينمونه، به

انداز ملي هستند دارای صندوق پس نروژ و ونزوئال نظر مدیریت نفت با هم متفاوت هستند مثالً کشورهای کویت،

                                                           

1 Hann et al. (2003) 
2 Cukierman, Webb & Neyapti (1992) 
3 Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991) 

 آمده است. 1جداول تفصیلي در پیوست  4 
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شواهد موید این است در صورت رعایت نکات زیر رابطه  1.ایران و مکزیک دارای صندوق تثبیت هستندو 

 شود:استقالل بانک مرکزی و تورم منفي نمي

 های بانک مرکزیاصالح شاخص 

 پولي درونزا کردن عرضة 

 ي و پیری جمعیتنرعایت مالحظات مربوط به جوا 

 یرهای موثر در رابطة استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم لحاظ کردن سایر متغ 

 

در خصوص تاثیر استقالل بانک مرکزی بر بخش واقعي اقتصاد نیز مطالعات مختلفي صورت گرفته است. 

از دو شاخص ( 1991ندارو و تبیلیني )مسیایکي از متغیرهای کلیدی در این رابطه، محصول است. گریلي، 

مندی بر نرخ ده کردند و به این نتیجه رسیدند که استقالل بانک مرکزی تاثیر نظاماستقالل بانک مرکزی استفا

( همچنین تایید کردند که همبستگي بین استقالل بانک مرکزی و 1993الیسینا و سامرز ) تصادی ندارد.قرشد ا

ین در شرایطي است تاثیر است. ارشد اقتصادی وجود ندارد. مضافاً اینکه این شاخص روی نوسانات تولید نیز بي

استفاده کردند نرخ رشد  1990-1955( از محصول سرانة نیروی کار برای دورة 1992که دیلونک و سامرز )

سرانه و شاخص استقالل بانک مرکزی رگرس کردند. نتایج تحقیق آنها تایید کرد که بین GDP اقتصادی را روی

  رد.استقالل بانک مرکزی و رشد اقتصادی رابطة مثبت وجود دا

کردند که محصول در تایید  (1993کاکرمن، کاالکزیداکس، سامرز و وب ) های فوق،یافته در مقابل

آنها حتي از عوامل ساختاری را کنترل کردند و نتیجه کشورهای صنعتي به استقالل بانک مرکزی ارتباط ندارد. 

های ثبت نام در آموزش ورها، نرخکش GDPعواملي که آنها در نظر گرفتند شامل سطح اولیة  مشابهي گرفتند.

ابتدایي و متوسطه و تغییر در رابطة مبادله هستند. با این وجود آنها از شاخص تغییر رئیس بانک مرکزی در 

از  کشورهای در حال توسعه استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که این شاخص تاثیر مثبت بر محصول دارد.

وقتي سطح استقالل بانک مرکزی بیشتر باشد، تولید از استقالل بانک مرکزی  انها استنتاج کردند ،نتایج فوق

    پذیرد.تاثیر نمي

                                                           

با این وجود باید اذعان داشت در ایران حساب ذخیره ارزی که با هدف تثبیت ایجاد شد عمالً نتوانست ارتباط بین نوسانات  1 

ها را قطع کند و به تبع آن دستیابي به اهداف حساب دچار مشکل شد. اوالً امکان نوسانات هزینه درآمدهای جاری نفت و

مدت و گذاری کوتاهسازی روند درآمدها سلب شد. ثانیًا با برداشت از حساب، امکان ذخیره و نگهداری منابع در قالب سرمایهباثبات

حدود گردید و در نتیجه کماکان نوسانات کل بودجه و همچنین اقالم مدت، برای دوره کاهش درآمدهای نفتي به شدت ممیان

طور عمده منابع و مصارف آن با نوسانات درآمدهای نفتي هماهنگ گشت. نکتة حائز اهمیت دیگر، سیاست ارزی است که به

 گیرد.غیرمستقیم از تأمین مالي بودجه از محل درآمدهای نفتي تحت تأثیر قرار مي
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 اقتصاد ايران 1حقايق آشکار شده .8

ابتدا باید صادق بودن  باید اذعان داشت ،رقیب هایرویکردمباحث نظری و فروض حاکم بر نظریات با عنایت 

مورد اریابي قرار گیرد و سپس در خصوص استقالل یا عدم  حاکم بر هر یک از مکاتب فوق در ایران  فروض

  استقالل بانک مرکزی نسخه ارائه شود.

 نظام بانكداري بدون ربا و استقالل بانك مركزي -4

های بخش نظام بانکداری ایران یک نظام بانکداری بدون ربا است. در این سیستم فرد وارد مشارکت در فعالیت

 سه بوری بانکدارینظام در های اقتصادی مشارکت دارد در حالي که در فعالیتشود و از این طریق واقعي مي

 متقاضیانکنندگان وجوه )تقاضاو  های مالي(ها )واسطه، بانک(گذارانسپردهکنندگان وجود )عرضه گروهِ 

یا  عمومي هایبانک از ها، اعمبانک هستند. از هم مستقل طور کامل به و حقوقي از نظر اقتصادی (تسهیالت

 و حقوقي حقیقي مازاد بر نیاز اشخاص طرف، وجوه کنند. از یکمي عمل وجوه واسطة صورت به تخصصي، صرفاً

 و اعتبار( به )وام قرض صورت را به وجوه دیگر، همان گیرند و از طرفبانکي( مي )سپرده قرض صورت را به

شوند. در نظام بانکداری ها از بخش واقعي اقتصاد جدا ميدر این نظام بانک .پردازنديها و خانوارها مبنگاه

مستمر بودن قرارداد مشارکتي، زیر است.  هایویژگياسالمي که مبتني بر  مشارکت است، این نظام دارای 

لذا، استقالل بانک  2مشارکت داشتن در سود و زیان، متغیر بودن نرخ سود و نیاز مستمر بر نظارت و کنترل.

کند و این موضوع در مرکزی نه تنها به بخش پولي داللت دارد بلکه به بازارهای سرمایه نیز تسری پیدا مي

 ادبیات بانکداری بدون ربا جایگاهي ندارد. 

 هاي تجاريدولتي بودن بانك -1

و حقایق  کنار سایر عوامل های تجاری دولتي هستند، این موضوع بایستي درعمدة بانک ایراناز آنجایي که در 

های دولتي توسط بانک مرکزی مدیریت در حال حاضر بخش اصلي فعالیت بانکمطمح نظر قرار گیرد.  کشور،

های تجاری خصوصي هستند. بنابراین، این این در شرایطي است که در کشورهای توسعه یافته بانکشود. مي

 های پولي و ابزارهای پولي دیده شود. تدوین اهداف، سیاستموضوع در کنار نظام بانکداری بدون ربا باید در 

                                                           

1 Stylized Facts 

 مراجعه شود. "ربا بدون هایبانک انواع"برای اطالعات تفصیلي در این خصوص به مقاله موسوی با عنوان   2 
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 در كشور هارابطه يك به يك بين عرضه پول و سطح قيمت -2

هر مکان منشا تورم است و در فریدمن پایه گذار مکتب فکری اقتصاددانان پولي معتقد است پول در هر زمان و 

مباني این کند. سطح قیمت ها را تبیین ميرابطه مقداری پول کالسیک ها ارتباط یک به یک حجم پول و 

نظریة مقداری پول رابطه مستقیم و متناسب بین میزان پول و سطح رویکرد بر نظریة مقداری پول استوار است. 

اگر چنانچه حجم پول دو برابر افزایش یابد، سطح قیمت نیز دو برابر افزایش یعني کند. قیمت را تبیین مي

این موضوع زماني مطرح کند. رابطة یک به یک این دو متغیر را رد ميداشتن مربوط به فرضیة  2جدول  یابد.مي

 های مولد اقتصاد بیشتر باشد. این رویکرد بر فروض زیر استوار است: پول از ظرفیت است که میزان عرضة

 وکارها رقابت کامل است. نوع بازار کسب -

 1ت تعیین قیمت را ندارند.قیمت هستند و در بازار قدر وکارها گیرندةکسب -

 یافته براحتي امکانپذیر نیست.    ورود به بازار حتي در کشورهای توسعه -

های تاثیرگذاری بین تغییر در حجم پول و تاثیر آن بر سطح با در نظر گرفتن مالحظات فوق، کانال

ها صحیح ئوکالسیکهای پولي نهای اقتصادی در چارچوب سیاستبرداری از ظرفیتها از طریق بهرهقیمت

های نظریة کاستياستوار است.  نظریة مقداری پولیکي از مباني مرتبط با استقالل بانک مرکزی بر  نیست.

 شرح زیر است: در ادبیات به مقداری پول

 دهد رابطه یک به یک بین در حال توسعه نشان مي توسعه یافته و امروزه شواهد آماری در کشورهای

ت صادق نیست و افزایش میزان مشخصي در عرضه پول به همان میزان عرضه پول و سطح قیم

نه تنها در کشورهای  فرضیة مربوط به رابطة یک به یک را 2جدول  دهد.سطح قیمت را افزایش نمي

 کند. رد مي در حال توسعه منتخب بلکه در کشورهای پیشرفته نیز

 1960 و 2005 هايسال: (CPIها )نقدينگي و سطح قيمت 2جدول

 امريكا مالزي مصر ايران شاخص رديف

نقدينگی سال  1

1960 

56.95 485 1654.5 326.239 

نقدينگی سال  2

2005 

632358.2 522857.2 636863.9 9258.648 

                                                           

وکارها خیلي تحقیقات در کشور کانادا موید این است که تغییر قیمت کاالها و خدمات و همچنین نهادها بوسیله رقبای کسب 1 

 .(Amirault et al., 2005)بر اساس شرایط حاکم بر تقاضاست وکارهاگذاری کسببیشتر از تصمیمات قیمت
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 نقدينگینسبت  3

به  2005سال 

1960 

11104 1078 385 28 

4 CPI-1960 55214/0 6815/2 465/26 186/17 

5 CPI-2005 89/192  813/128  899/108  41/113  

ل سا CPIنسبت  6

 1960به  2005

349 48 1/4  6/6  

6به  3نسبت رديف  7  32 22 93 4 

 :توجه  

- CPI  است. 2000=100در سال 

 World آمار ايران از آمارنامه هاي مختلف بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران و آمار ساير كشورها از آمارنامه  -

Development Indicators (WDI)  استخراج شده است. 2008سال 

  وجود رابطه یک به یک بین عرضه پول و سطح قیمت بگونه ای تبیین شده است که سایر شرایط

ثابت باشند در صورتي که در دنیای واقعي سایر شرایط ثابت نیست. یعني تعداد مبادالت و سرعت 

ول و سطح قیمت، تعداد ثابت نیست و به موازات تغییر عرضه پدر رابطة مقداری پول  گردش پول

 یابد.تغییر مينیز مبادالت و سرعت گردش پول 

  در رابطه مقداری پول عرضه پول در سرعت گردش پول ضرب شده است. اولي حجم عرضه پول را

دهد و در واقع یک متغیر انباره است که دارای مفهوم ایستا است در در یک زمان مشخص نشان مي

دهد و یک متغیر روانه است که ل را برای یک دوره زماني نشان ميسرعت گردش پوحالي که دومي 

دارای مفهوم پویا است. لذا، از نظر تکنیکي ضرب کردن دو عامل غیر همجنس با ناسازگاری همراه 

 است.

  رابطه بین عرضه پول و سطح قیمت تنها در بلندمدت تبیین شده است در حالي که از عوامل

 مدت در این رابطه چشم پوشي شده است.انمدت و میتاثیرگذار کوتاه

  .این رابطه مبتني بر فرض اشتغال کامل است در حالي که این شرط حالت خاصي در اقتصاد است

که اقتصاد در اشتغال کامل قرار ندارد، با تغییر عرضه پول، اشتغال و تولید تغییر پیدا لذا  هنگامي

 کند.   مي

   گیرد و تنها به نقش پول به عنوان وسیله مبادله را نادیده مياین رابطه نقش ذخیره ارزش پول

 متمرکز است.
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 کند. به طور مثال با کاهش سطح قیمت، این رابطه به نقش ارزش واقعي )حقیقي( پول توجه نمي

 یابد که به مفهوم افزایش درآمد و به تبع آن، افزایش مخارج است.ارزش واقعي پول افزایش مي

  در فرآیند ادوار تجاری گمراه کننده است و تغییرات عرضه پول در زمان رونق و تحلیل این رابطه

که اقتصاد در رکود است، با افزایش عرضه پول سطح قیمت رکود تاثیر یکساني ندارد. زیرا هنگامي

که اقتصاد در رونق است با کاهش عرضه پول، سطح قیمت کاهش یابد و هنگاميافزایش نمي

ینکه سطح پایین قیمت در دوره رکود ناشي از کمبود عرضه پول نیست و همچنین یابد. مضافا انمي

 افزایش قیمت در دوره رونق به دلیل افزایش و فراواني عرضه پول نیست.

  این این رابطه در واقع یک رابطه ایستا است در حالي که اقتصاد در دنیای واقعي پویا است و لذا

 باشد. ر اقتصاد نميقادر به تبیین روابط پویا د رابطه

  در این رابطه، سایر عوامل تاثیرگذار در رابطه بین عرضه پول و سطح قیمت نادیده انگاشته شده

 است. 

 ايران در اقتصاد پولايي خنث -3

نثي بودن پول در بخش واقعي اقتصاد خنگرش خنثي بودن پول بر نظریه فریدمن استوار است. این اصل مهم بر 

کند پول در ایران خنثي داللت دارد. مطالعات مختلفي در ایران وجود دارد که تایید مينظیر اشتغال و تولید 

( با استفاده از دو مدل مختلف یکي مدل تورم و دیگری مدل تقاضای پول و با بکارگیری 2001نیست. مرادی )

اقتصادی در  گیری کرد که حجم پول بر تولید و رشدهای مختلف تخمین با رویکرد همجمعي، نتیجهتکنیک

  با این وجود، باید اذعان داشت میزان تاثیرگذاری آن چندان باال نیست.بلندمدت تاثیر مثبت دارد. 

  كشور عمودي بودن عرضه كل اقتصاد در سطح اشتغال كامل -4

این نوع نگاه تئوریکي، بر عمودی بودن منحني عرضة کل در اقتصاد داللت دارد که طي آن تغییر در حجم پول 

افزایش در عرضه پول باعث شود و در بلندمدت بر عرضه تاثیر ندارد. لذا، غییر بر منحني تقاضا منجر ميبه ت

نرخ تورم به همان میزان شده و عرضه کل اقتصاد در سطح اشتغال کامل در بلندمدت ثابت خواهد بود.  افزایش

های تولیدی در کنار عدم ارتباط یک به رفیتگیری پایین از ظاقتصاد ایران با نرخ بیکاری دو رقمي همراه با بکار

ها متناسب با حقایق اقتصاد یک بین افزایش حجم نقدینگي و نرخ تورم، موید این است که بایستي سیاستگذاری

  ایران استوار گردد. 

  كشور بازارهاي ماليدرجه توسعه يافتگي  -5

سعه یافته مطابقت دارد. یعني این کشورها با حقایق آشکار شدة اقتصاد کشورهای توبازارهای مالي پیشرفته 

تواند کسری دارای بازارهای مالي گسترده و توسعه یافته هستند و دولت بدون افزایش هزینه استقراض، مي



27 

 

فاقد بازارهای مالي  نظیر ایران  این در شرایطي است که کشورهای در حال توسعه بودجة خود را تامین نماید.

در نیست کسری بودجه خود را از بازارهای مالي تامین کند و لذا نظام بانکي تنها پیشرفته هستند و دولت قا

 . شودتلقي مي محل تامین مالي

 مكانيزم تامين مالي دولت از بانك مركزي -6

، دولت از طریق استقراض از سیستم بانکي و با محوریت چاپ 1379تا قبل از برنامه سوم توسعه یعني تا سال 

قانون برنامه سوم توسعه،  69ماده شد. طبق رقدرت به جامعه، کسری بودجه دولت تامیم ميپول و تزریق پول پ

های ساالنة خود کند که دولت باید بودجهاین ماده تصریح مي استقراض از سیستم بانکي بدین شکل ممنوع شد.

  تامین نشود.ي ای تنظیم نماید که کسری احتمالي از طریق نظام بانکگونهرا به

های گذشته به بنیادی در سمت منابع و مصارف بودجه طي دهه اصالحاتتاکنون عنایت به اینکه با 

از آنجایي که  .کندمي، دولت کماکان ساالنه کسری بودجه قابل توجهي را تجربه صورت نگرفت 1380ویژه دهة 

ساالنه و متعاقب  یها، در چارچوب بودجهرا تجربه کرده استافزایش قیمت اسمي نفت  1380در دهه کشور 

رسد، به بانک فروش نميهای بعمل آمده با بانک مرکزی، دولت مازاد دالرهای نفتي که در بازار بههماهنگي

دهد. این قدرت چاپ کرده و در اختیار دولت قرار ميپر پول  ،مرکزی فروخته و بانک مرکزی نیز معادل ریالي آن

مورد عمل دولت و بانک مرکزی  ممنوعیت استقراض از سیستم بانکيهای پس از در تمامي سال عمدتاً  ممکانیز

های قبل و بعد سال کرده است. هر چند شیوة تامین مالي در سالتامین کسری بودجه دولت عمل مي یبرا

 قدرت به جامعه تفاوتي نداشته است.پر متفاوت بوده اما از نظر ترزیق پول  1379

 ها و بودجه دولت نهمندسازي ياراانداز قانون هدفچشم -7

های نسبي یکي از این تواند در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد. اصالح قیمتها ميمندسازی یارانهقانون هدف

نظر از کم و کیف ابعاد صرف کشور است. بودجه ابعاد است. موضوع دیگر اصالح مدیریت منابع و مصارف

اجرایي موثر برای توفیق آن با محوریت تورم، تولید و اشتغال که های اجرایي این طرح و تدوین بسته -مدیریتي

در اصالح منابع و مصارف بودجه و در نهایت کاهش کسری  قانوننیست، این  جاجای پرداختن به آنها در این

سازی ای از اصالحات بودجه که منجر به بهینهبودجه دولت مي تواند مکانیزم خوبي باشد. چنانچه دولت مجموعه

نابع و مصارف بودجه گردد، تدوین و به اجرا درآورد، این خود مي تواند وابستگي دولت به بانک مرکزی را م

 محدود نماید.   

 بازار ارز و بازار طال -8

های پولي استوار است. بازار ارز یکي از بازارهای کلیدی است ادبیات استقالل بانک مرکزی بر محوریت سیاست

شود. از آن جایي که بازار ارز در سطح ملي با منابع و مصارف بودجه در ی اداره ميکه تحت مدیریت بانک مرکز

هم تنیده و در سطح تولید و تجارت به دلیل وابستگي اقتصاد کشور به ارز، نقش نرخ ارز به ویژه در فرآیند 
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را در فرآیند  جهاني شدن بیش از گذشته است. همچنین بازار طال نیز یکي از بازارها است که منابع کشور

نقش این  کشد. تحت این شرایط باید از اهمیت ونوسانات قیمتي در بخش هایي از اقتصاد به سمت خود مي

اهمیت مضاعف این موضوع به دلیل وابستگي تولید و  پوشي کرد.بازارها در اقتصاد و مدیریت آنها نباید چشم

  ر اقتصاد ایران بسیار باال است.تجارت ایران به بازار ارز و به تبع آن به نرخ ارز ، د

 گيرينتيجهخالصه و . 9

پردازان موافق و مخالف استقالل بانک مرکزی مورد بررسي و فکری نظریه-ابتدا مباني نظری گزارشدر این 

. های مالي و پولي معرفي شدندهای مرتبط با هماهنگي سیاستهای نظری و مدلو چارچوب تحلیل قرار گرفت

یک از مکاتب فکری بر اساس حقایق آشکار شدة اقتصاد کشورهای مورد مطالعه که غالباً کشورهای طرفداران هر 

 پردازان طرفدار استقالل بانک مرکزی برنظریهنظریات خود را تبیین کردند. کدام ر ، هتوسعه یافته هستند

 :هستندمحورهای زیر استوار 

  نه تنها موید این است که  شواهد اماری :اهپول و سطح قيمت بين عرضة يك يك به رابطةوجود

یک به یک بین عرضة  رابطة از جمله ایران در حال توسعهبلکه در کشورهای  توسعه یافتهدر کشورهای 

 . شودتایید نميها متیپول و سطح ق

 :های طرفداران پردازیخنثایي پول یکي دیگر از مباني نظریه خنثايي پول در بخش واقعي اقتصاد

ل بانک مرکزی است. این رویکرد یک ادعای تئوریکي است و الزم است به صورت تجربي در استقال

خنثایي پول در بخش واقعي ایران مورد تایید قرار کشورهای مختلف مورد آزمون و ارزیابي قرار گیرد. 

با تقویت توان جود باید اذعان داشت اثربخشي آن در شرایط فعلي پایین است و ميوبا این نگرفته است. 

های با نرخ بازدهي باال،  اثربخشي های تجاری و انتخاب و اعطای تسهیالت به طرحکارشناسي بانک بدنة

 آن را افزایش داد. 

 :رویکرد استقالل بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته بر این اصل  نحوة تامين مالي كسري بودجه

این در از بازارهای پیشرفته مالي تامین نماید.  استوار است که دولت قادر است کسری بودجه خود را

فاقد بازارهای مالي پیشرفته برای تامین مالي از جمله ایران شرایطي است که کشورهای در حال توسعه 

به همین دلیل کشورهای در حال توسعه که به سمت استقالل بانک  کسری بودجه دولت هستند.

کرد متغیرهای کالن از جمله کاهش نرخ تورم را بهبود مرکزی حرکت کردند، نه تنها نتوانستد عمل

  بخشند بلکه منجر به افزایش مناقشات بین نهادهای پولي و مالي گردیدند.

 :کنندگان عرضه گروهِ سه بویر بانکدارینظام در  كاركرد بانك مركزي در نظام ربوي و اسالمي

از نظر  (تسهیالت متقاضیانکنندگان وجوه )اضاتقو  های مالي(ها )واسطه، بانک(ارانزگسپردهوجود )

بدون ربا نظیر  نظام بانکداری هستند در حالي که در از هم مستقل طور کامل به و حقوقي اقتصادی
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های فرد وارد مشارکت در فعالیت نظام،در این چرا که . ایران آنها مستقل از هم نیستندبانکداری نظام 

های اقتصادی مشارکت دارد. بنابراین، استقالل بانک ین طریق در فعالیتشود و از ابخش واقعي مي

 .کندمرکزی نه تنها به بخش پولي داللت دارد بلکه به بازارهای سرمایه نیز تسری پیدا مي

 

که اوج استقالل  1990ویژه در دهه ای بهمطالعات گسترده ،در مورد اثربخشي استقالل بانک مرکزی

مطالعات گذشته  استدالل شده است.در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن د، صورت گرفته و های مرکزی بوبانک

بر های تجربي ت اساسي در خصوص یافتهدمجموعه ایرا. انتقاد قرار گرفته استدر ابعاد مختلف مورد نقد و 

  .استاستوار  های زیرمحور

  ورد استفاده، استقالل قانوني یکي از شاخص های م: بانك مركزي كم و كيف شاخص استقاللمشکل

ممکن  های کلیدی است،که یکي از شاخص دارد استقالل قانونيبانک مرکزی است. کاکرمن اذعان مي

است شاخص مناسبي در کشورهای پیشرفته باشد اما برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیست. به 

با محوریت استقالل واقعي بانک ( شاخصي 1992( و کاکرمن و همکاران )1992همین دلیل کاکرمن )

 ناقص ارزیابي کرده است.نیز ( این شاخص را 2000) 1بروم با این وجود مرکزی تدوین و معرفي کردند.

شاخص استقالل بانک مرکزی را به دو اجزای استقالل سیاسي و  (1991ندارو و تبیلیني )مسیاگریلي، 

ها، اختیار کردن وه بر غیر وزني بودن مولفهکند. مشکل این شاخص عالاستقالل اقتصادی تقسیم مي

 ها است.کمیت صفر و یک هر یک از زیرشاخص
( 1922ای کاکرمن )ها بر قانون است تا عملکرد. مطالعهموضوع دیگر در این خصوص محوریت شاخص 

محاسبه  انجام داده و طي آن عالوه بر شاخص قانوني، شاخص عملکردی کشورها برای استقالل بانک مرکزی را

کرده است. نتایج شاخص وزني موید این است که همبستگي بین شاخص قانوني و شاخص عملکردی در 

است. شایان  0.04است و در کل کشورها  0.06و برای کشورهای در حال توسعه  0.33کشورهای توسعه یافته 

و  0.01ل توسعه به ترتیب ذکر است نتایج همبستگي برای شاخص غیر وزني در کشورهای توسعه یافته و در حا

 است. 0.0

نکتة دیگر نحوة نگاه متفاوت به یک موضوع توسط محققان مشهور در حوزة استقالل بانک مرکزی است. 

طور مثال بد و پارگین ادعا مي کنند بانک مرکزی ژاپن در تنظیم و اجرای سیاست پولي از دولت مستقل به

ي دارند نظارتي برای حل مناقشات بین بانک مرکزی ژاپن و دولت ناردو و تبیلیني اذعان ممسیااست. گریلي، 

تنظیم  دولت و بانک مرکزیکند در ژاپن سیاست پولي با هماهنگي کاکرمن ادعا ميوجود ندارد در حالي که 

   شود و در حال وجود مناقشات، حرف آخر را دولت مي زند.مي

                                                           

1 Brumm 
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 موید این است که وقتي متغیر دیگری در کنار  مطالعات: و امکان وجود رابطه كاذب سازينحوة مدل

ای بین استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم وجود شود، رابطهمتغیر استقالل بانک مرکزی در مدل لحاظ مي

ثر در مدل لحاظ مواند وقتي سایر عوامل گیری کرده( نتیجه1997طور مثال کمپیرو و میرون )ندارد. به

مدل  را در در خصوص موقعیت بانک مرکزی مقررات تنظیميهد بود. آنها ، رابطه قبلي کاذب خواشودمي

اثر معنادرای بر نرخ تورم ندارد. در کند که استقالل بانک مرکزی های آنها تایید ميلحاظ کردند. یافته

ثباتي سیاسي به عنوان متغیر نماینده برای که بازبودن اقتصاد و بي عوض نتایج تحقیقات آنها نشان داد

 اثیر اختالالت سیاستي دولت، متغیر کلیدی تاثیرگذار بر نرخ تورم هستند.  ت

  :های استقالل بانک مرکزی در صورتي که اخصشاستفاده از امکان درونزا بودن بانك مركزي مستقل

بانک مرکزی درونزا است، مشکل آفرین خواهد بود. یعني کشورهایي که متعهد به ثبات قیمت هستند، 

ی برای دستیابي به استقالل بانک مرکزی دارند. در این حالت، چنانچه صرفاً استقالل بانک تمایل بیشتر

های یعني نگرانيها، فوایدی برای کشورها بهمراه نخواهد داشت. مرکزی، بدون توجه به ثبات قیمت

مي عمومي در خصوص تورم همراه با تعهدات کاهش نرخ تورم، زمینة استقالل بانک مرکزی را فراهم 

در صورتي که کشوری دارای نظام ارزی ثابت باشد، استقالل بانک مرکزی بر در چارچوب نظری،  کند.

 شود.صورت برونزا تعیین تاثیر است، چرا که در این حالت سیاست پولي نمي تواند بهعملکرد نرخ تورم بي

  هایي که نظام ارزی ثابت بر اساس تئوری در کشور :هاي نظام ارزي ثابتنمونه آماري براي دورهپوشش

های پولي به صورت هستند، درجه استقالل بانک مرکزی عامل موثر بر نرخ تورم نیست. زیرا سیاست

طور مشخص، سیاست پولي باید هدف ثبات نرخ ارز را حفظ کند. با عنایت به بهشود. برونزا تنظیم نمي

ل بانک مرکزی بر عملکرد متغیرهای کالن بخش قابل توجهي از مطالعات ارزیابي تاثیر استقال این مهم،

 هایدورهکه طي آن رابطة منفي بین استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم تاید شد، به  ،نرخ تورم لهاز جم

دهد که طي آن نرخ ارز ثابت در کشورها حاکم بوده است. در این ا پوشش ميوودز رقبل و بعد از برتن

      الزم هستند. ، نتایج بدست امده فاقد اعتبارحالت

 کم و کیف جامعه و نمونه آماری در نتیجه گیری تاثیرگذار  :هاي آماري مطالعات ميان كشورينمونه

است. چنانچه کشورهای در حال توسعه و یا حتي کشورهای با نرخ تورم باال به نمونه آماری کشورهای 

OECD 1شود.یر نرخ تورم گسسته مياضافه شود، رابطه استقالل بانک مرکزی و متغیرهای کالن نظ 

 

تاثیر استقالل بانک مرکزی بر عملکرد متغیرهای اقتصاد کالن با ابهامات زیادی با عنایت به موارد فوق، 

در کشورهای غالباً مواجه است. با وجود این، مطالعات گذشته تاثیر استقالل بانک مرکزی بر کاهش تورم را 

                                                           

1 Sturm and Haan (2001) 



31 

 

که حرکت به سمت استقالل بانک مرکزی بر حقایق آشکار شدة  . دلیل آن این استکندد ميیصنعتي تای

در کشورهای  های تاثیرگذاری این گونه تغییرات نهادیکشورهای توسعه یافته استوار بوده در صورتي که مکانیزم

گیری در مورد کشورهای در حال توسعه روشن این نتیجهندارد و به همین دلیل  مشابه را در حال توسعه کارکرد

  . کنندارائه نمياستقالل بانک مرکزی بر کاهش تورم اثر  نتایج واحدی برای تایید ،ست و مطالعاتنی

  هاي سياستيتوصيه .10

نهادی و  تدو راهبرد برای تغییرانة موضوع و حقایق اقتصاد ایران، ینظری، پیش -با عنایت به مباني فکری

اصالحات ساختاری در اقتصاد برای دستیابي به  نجاما اهبرد اول. رشوداستقالل بانک مرکزی ایران ارائه مي

های قانوني برای عدم وابستگي اعمال محدودیتاصالحات مالي و  انجام راهبرد دومو  استقالل بانک مرکزی

 گردد:اینک در ادامه ابعاد هر یک از راهبردها تبیین مي. بودجه دولت به نظام بانکي

 

 براي دستيابي به استقالل بانك مركزي راهبرد اصالحات ساختاري در اقتصاد 

بر فروض سختي استوار است و حتي در   ،با عنایت به اینکه اثربخشي استقالل بانک مرکزی از بعد نظری

اقدام برای  هر گونه شود قبل ازکشورهای توسعه یافته نیز بخشي از این فروض صادق نیست، پیشنهاد مي

استقالل بانک مرکزی به استقالل بانک مرکزی فراهم شود. چرا که  زاماتنیازها و ال، پیشاستقالل بانک مرکزی

برای  راهم نیست.ف نیازهااین پیش که در حال حاضر در ایران نیاز داردنیازها و الزامات ای از پیشیک مجموعه

 :الزم است وضعیت موارد زیر روشن گردد راین منظو

  نظام بانکداری بدون ربا  ظور تطبیق بابه من استقالل بانک مرکزیتبیین ابعاد مختلف 

 سازی دولت و بودجه دولتاصالحات مالي در راستای کوچک 

  تامین مالي بودجه دولت توسعه بازارهای مالي به منظور 

  های تجاری دولتي در انطباق با استقالل بانک مرکزیبانکتبیین جایگاه 

 

ر افزایش اختیارات بانک مرکزی در تعیین اهداف و عالوه ب با عنایت به موارد فوق، استقالل بانک مرکزی

بانک مرکزی نیز همزمان مورد عنایت قرار گیرد. این موضوع بسیار وظایف و مسوولیت های ابزارهای پولي، 

در ادبیات استقالل بانک مرکزی برای مدت های طوالني مغفول مانده بود و اخیرا محققان  مهمي است که

این مهم بپردازند و ابعاد آن را روشن کنند. در این خصوص دو موضوع کلیدی بشرح درصدد آن برآمدند که به 

 زیر مورد توجه قرار گرفت:

 پاسخگویي 

 شفافیت 
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ته مردم را در وسچرا که بانک مرکزی باید در قالب این مهم به عموم مردم پاسخگو باشد و به طور پی

 .س این اطالعات تصمیمات منطقي و عقالیي بگیرندو مردم بر اسا جریان اهداف و سیاست های خود قرار دهد

(. این Siklos, 2002گردد )یکي از مطالعات اولیه در این خصوص به تدوین شاخص شفافیت بانک مرکزی بر مي

متغیر نظیر کم و کیف پیش  11شاخص درصدد است تا اطالعات اقتصادی و نهادی را پوشش دهد. این شاخص 

ل های مورد استفاده، کم و کیف جلسات، کم و کیف رای گیری و تصمیمات، فاصله بیني ها، اجزای تفصیلي مد

در زماني انتشار منظم اطالعات که مجموع تعامالت بانک مرکزی با مردم را نشان مي دهد، در نظر مي گیرد. 

و آیجفینگر  تکمیل این شاخص، شاخص دوم که پاسخگویي بانک مرکزی را نشان مي دهد، ساخته شده است.

بنابراین برای هرگونه اصالحات جهت گام  .ه اند( ویرایش جدیدی از این شاخص ها را معرفي کرد2006گراتس )

برداشتن به سمت استقالل بانک مرکزی، باید موضوع شفافیت و پاسخگویي بانک مرکزی نیز مطمح نظر قرار 

 شود.در ایران به آن توجه نميگیرد و این موضوعي است که 

    

   هاي قانونيدوم:  اصالحات مالي و اعمال محدوديت راهبرد

نمونة خوبي برای کاهش وابستگي بودجه دولت به نظام بانکي را بدون انجام اصالحات نهادی دارد.  ایران تجربة

 69ارم توسعه نیز تمدید شده است. طبق ماده هچ قانون برنامه سوم توسعه است که برای برنامة 69بارز آن مادة 

کند که دولت ن برنامه سوم توسعه، استقراض دولت از سیستم بانکي ممنوع شده است. این ماده تصریح ميقانو

نظر بهای تنظیم نماید که کسری احتمالي از طریق نظام بانکي تامین نشود. گونههای ساالنة خود را بهباید بودجه

ولت به منابع بانکي موثر باشد و دولت نیز از این برای وابستگي کسری بودجه دتواند ميرسد این گونه قوانین مي

 طریق مي تواند اصالحات الزم در سمت منابع و مصارف خود برای دستیابي به تعادل بودجه را انجام دهد.

در این راستا دو رویکرد به صورت همزمان قابل اجرا است. یکي ایجاد محدودیت های قانوني برای منع  

تواند در تحدید پایه پولي کشور موثر باشد. رویکرد دوم بانک مرکزی است که ميفروش دالر توسط دولت به 

در بهینه سازی حجم دولت موثر باشد. تواند ميای است که کاهش حجم دولت از طریق کاهش اعتبارات هزینه

ز های رشد اقتصادی و افزایش درآمد مالیاتي دولت، بخشي ابدیهي است در صورت به ثمر نشستن سیاست

   مشکل کسری بودجه دولت از این طریق حل خواهد شد.    
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