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استقالل بانک مرکزی چیست؟
قژوانی   ضژوابط و  استقالل بانک مرکزی یعنی زمانی که بانک مرکزی بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه  دوتژب بژر اسژا     

ور از ن ژو   اصوالً استقالل در طبیعژب بانژک مرکژزی نه تژه اسژب زیژرا تژزوم اسژتقالل نیژام و مژدیریب  ژوتی یژک کشژ             . انجام دهد(سیاسینه و )اقتصادی 
.دوتتها و منافع گروههای مختلف سیاسی از جمله مهمتری  علل  یدایش بانک مرکزی اسب( به ویه  کوتا  مدت)سیاسب ها و برنامه های 

یژد تژوجهی بژه    استقالل بانک مرکزی بدان معنژی نیسژب کژه بانژک مرکژزی  زادی مالژ  دارد و نبا      .بانک مرکزی سیاستی اسب برای کاهش تورماستقالل 
ی مژورری  ب های  ژوت سیاسب های دوتب بکند؛ بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای که کشور در  ن قرار دارد، سیاس

ص 2016گاریگژا  )الزم در اقتصژاد کشژور را بژه وجژود  ورد     کتحربکار گیرد تا ضم  کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عی  حال، بتواند انگیز  و 
11.)

عنژی کژه بانژک    اسب، بژه ایژ  م  اهدافاقتصادیساح اول استقالل در تعیی  : ای  دو ساح عبارتند از. دو ساح از استقالل برای بانک مرکزی متصور اسب
رهاایابزاسژاح دوم کژه از حاتژب اول محژدود تژر اسژب اسژتقالل در اسژت اد  از         . مرکزی به تنهایی و مستقل از دوتب به تعیی  اهژدا  اقتصژادی بدژردازد   

خژابی بژه بانژک    در ای  شکل از استقالل،  اهدا  کالن اقتصادی توسط دوتب تعیی  می شود و تعیی  روش محق  سژاخت  اهژدا  انت  . منتخب اسباقتصادی
(.2015) کینسی و ایلماز - کینسی)مرکزی محول می شود 

ا بژه طژور قابژل    اصوال در ای  زمینه ها اختیار و ن و  دوتب حاکم می بایسب ت ژوی  شژد  یژ   . استقالل بانک مرکزی در سه حوز  قابل بررسی می باشدموضوع 
انتخژا  و گژزینش نیژروی انسژانی و    :اززمینه هایی که مشژمول حصژول اسژتقالل قژرار مژی گیرنژد عبارتنژد        . (12ص 1990هاسه )د دمالحیه ای محدود گر

ریژف اجمژاتی سژه    تع. برانگیخت  انگیزش  رسنل، استقالل در عملیات ماتی بانک مرکزی و باالخر  استقالل مربوط به اجرای سیاسژب هژا و تصژمیم گیژری هژا     
:موت ه فوق به شرح زیر می باشد

تخژا    به امتیازاتی اشار  دارد که در تژدوی  و اجژرای وظژایف اصژلی بانژک مرکژزی در زمینژه سیاسژب گژ اری  ژوتی و ان          :استقاللسیاستگذاری(الف
.تاکتیک های راهبردی به بانک مرکزی ت وی  می گردد

تبژارات از بانژک   از طریژ  اخژ  اع  ( به طور مستقیم یا غیرمستقیم)میزان قدرتی که به دوتب در راباه با تامی  هزینه هایش :استقاللدرعملیاتمالی(ب
.می گرددمرکزی ت وی  

.داردبر میزان دخاتب در تعیی  رویه های اداری، استخدامی، گزینش کارکنان، مدیران و مسووتی  بانک مرکزی اشار  :استقاللپرسنلی(پ



تورمايجادبرایدولتهایانگيزه
املپایا قبلازورودبهبحثذکراینتوضیحضروریاستکهرشدحجمپولدریکتقسیمبندیکلیبهدوع

زیبزندویابهطورمختصر،اگردولت،دستبهاستقراضازبانکمرک.پولیوضریبانبساطپولیبستگیدارد
حپاولدارائیهایخارجیبانکمرکزیافزایشپیداکندویابانکهاازبانکمرکزیاستقراضکنند،دراصاطال

دکاهدردرواقع،پای پولیعواملیازحجمپولراتشکیلمایدها.پرقدرت،یاپای پولیافزایشپیدامیکند
ویاا«عادمتعاادل»شکلمیگیردوتغییراتآنمنعکسکننادهیوجاود«سیستمبانکی»بانکمرکزیونه

زایشدرمقابل،رشدحجمپولباهواساط افا.استکهنهایتاًانعکاسپولیپیداکردهاست«عدمتعادلهایی»
دهایوگسترشارتباطآنبااماردموواحا«سیستمبانکهایتجاری»ضریبانبساطپولی،حکایتازتحرك

گارباهایننکتهبهکراتدراظهارنظرهایمسئولینودررسانههامطرحمیشودکهنقادینگیا.اقتصادیدارد
زولایایانحارفا.سمتتولیدبرودخوبستامااگربهسمتامورمصرفیوواسطهایبرودبدوتاورمزاسات

کتاهایدرپساینموضاو ن.اساسغلطاستوحکایتازبرداشتیسطحیازرابط بینتورمونقدینگیدارد
یری،بلکاهمهمنهفتهوآناینکه،رابط نقدینگیوتورموتولیدنهبهنحوةتوزیعوجهتدهیآنونو بکاارگ

رشادرشدنقدینگیدرنتیج رشدپایا پاولی،دارایبیشاتریناثارتاورمیو.بهنحوةایجادآنبرمیگردد
.نقدینگیدرنتیج افزایشضریبانبساطپولیدارایکمتریناثرتورمیاست

عنایتوجهبهمطالبذکرشده،تمرکزبحثخودرابربخشیازپولکهدربانکمرکزیایجادمایشاود،یبا*
؟دولتباچهانگیزهایممکناستتمایلبهافزایشپای پولیداشتهباشد.پای پولیقرارمیدهیم

یاتبهرهمنادیازامنمنجمله.عمومیانددولتهامواجهباتقاضاییانبوهازجانبدریافتکنندگانخدمات-1
.مشابهبیشتر،بهداشتباپوششگستردهتر،آموزشبهتروفراگیرتروموارد

.دومدولتهابرایخلقپول،حمایتازاشتغالاستانگیزه-2

یوآخرینانگیزهایراکهمیتوانبرایایجادتورمتوسطدولتهاذکرکارد،کااهشارزشحقیقاسومین-3
.بدهیهایدولتبهمردموواحدهایاقتصادیاست



چالشهایاستقاللبانكمركزیدرايران
.داردوجودجدیچالشچهارما،کشوردر.استچالشیحرکتیمرکزیمستقلبانکداریسمتبهحرکت

عهجامنیازموردکاالهایوخدماتعرض متولیکهاستشدهتعریفنهادیاسالمیجمهوریدردولتآنکهاولچالش
بهارزانبسیاریاورایگانراکاالهاوخدماتاینکهاستدولتیخوب،دولتتعریف،ایندر.استنامحدودمقیاسدر

ایدرآمدهازبیشدولتهزینههایآندرکهبیندازیماخیرسالهایبودجهیبهنگاهیاستکافی.کندعرضهجامعه
پذیرامکانمرکزی،بانکبدوندولتمالیگذرانلذاونهفتهبودجهکسریدولت،تعریفذاتدربنابراین.استآن

دریافتاقتصادیمعیارهایاساسبرراخودخدماتوکاالنرخکشورها،دیگرماننداگردولتماکشوردر.نیست
هبنیزمردمکهمهرباندولت.کردخواهندخودداریآنبهدادنرأیازمردممسلماًومیشودنامیدهگرانفروشکند،
درآنبرعالوهکهبلباشدداشتهدسترسیکشورنقدینگیهم بزرگیبهقلکیبهتنهانهکهاستدولتیعالقمندند،آن

تعادل»یکازناشیکشور،درساالنهبودجههایدرتاریخی«تعادلعدم».نداردرواراسستیهیچنیزپولخلق
.باشددولتبامرتبططرفهمهازمیبایستمردممعیشتورفاهآناساسبرکهاست«نامطلوبسیاسی

ازاستقراضبعد،بهسومبرنام سالهایازچندهر.نفتیدرآمدهایازدولتبرخورداریازاستعبارت،دومچالشاما
یلتمادولتکهمیزانهربهمرکزیبانکسویازنفتصادراتازحاصلارزاجباریخریداماشدممنو مرکزیبانک
کردهیلتبدکشوردرنقدینگیرشدمحرکهیموتوراصلیترینبهرامرکزیبانکخارجیداراییخالصباشد،داشته
تورم،نگرفتشتابمسببراعواملیچهکشوراقتصادیوضعیتازموجودرسمیغیرورسمیتحلیلهایاینکه.است

تمشیدردولتخودآمدنگرفتارحتیوسرمایهگذاریرشددهندةهشدارکاهشمسکن،قیمتسابق بیافزایش
اریجشرایطاصلیبخشاقتصاد،علمازبرآمدهمتقندالیلاساسبرکهچرا.ندارداهمیتیشناسند،میمالیامور

.استبودهمختلفاموردرآنعجوالن کردنخرجومرکزیبانکبهنفتصادراتازحاصلارزفروشازناشیاقتصادی،
درآمدهایدولتاینکهازنیزمردم.میشودبیشترکردنخرجبهعالقمنددولتمیکند،پیداافزایشنفتقیمتوقتی
نظردربدونمرکزیبانکاستقاللبهراجعبحثگونههرلذا.داشتنخواهندرضایتینکندخرجوکردهذخیرهراارزی

.بودخواهدکاراییبدونکند،مشخصرابانکودولتارزیرابط کهکاریوسازگرفتن



ايراندرمركزیبانكاستقاللچالشهایادامه

.میشودوطمربکشوردرتجاریبانکداریاصلیبخشبودندولتیبهایراندرمرکزیبانکاستقاللچالشسومین
تصویببهنوطمرااعتباریوپولیسیاستهرگونهکهربابدونبانکیعملیاتقانونکناردربانکهادولتیمالکیت
نیزتجاریبانکهایمنابعبررادولتتسلطکهدادهقرارعقبتربسیارمرحلهایدررامامیکند،وزیرانهیات
جیبزاکردنخرجمعنیبهواقعدرکهمتمادیسالیانطیتکلیفیتسهیالتشکلگیری.استساختهمقدور
بهاینکوگرفتشکلبودجهتبصرههایغالبدرکهشدتبدیلبودجهایسنتیبهابتدااستدولتتوسطمردم

وظیفهی.شودتوزیعمردممیانمختلفمناسبتهایدربتواندکهگرفتهقراردولتدراختیارمنعطفابزاریصورت
آن،ازپسواست(اعتبارینهو)پولیسیاستاعمالاولدرجهدرجهانمختلفکشورهایدرمرکزیبانکاصلی
وظیفه.ردداعهدهبرنیزرابانکیبازار«مقرراتتنظیم»اصطالحدریاونظارتاعمالتسامح،کمیبامرکزی،بانک
ردمرکزی،بانکاینکهاما.استرایجامریحال،هربهامانداردقرارمرکزیبانکهایوظایفحوزةدرضرورتاًدوم،
قرارمرکزیبانکاصلینقشباتعارضدرباشدتجاریبانکهایمدیریتامردرگیرنوعیبهخودنظارت،عین
.دارد

کلشاصلیعواملازعمومیدركسطحجاری،شرایطدرمرکزیبانکاستقاللبهمربوطچالشچهارمینباالخره،
وهبودجرشدنفت،قیمتافزایشینتیجهدرکهشمسیهجریپنجاهده سالهایاز.استکشوردرتورمدهندة

گرانیانعنوبهراتورمکردهاند،سعیدولتهاهموارهکرد؛پیداافزایشتورمنقدینگی،حجمشدیدرشدنتیجهدر
درروشیگرانفبامبارزهستادهای.بدانندپنهاندستهایفعالیتیاو«سودجویی»حاصلنیزراآنوکردهمعرفی
یاوتورمعللازناصحیحدركازنمودهاییبعد،بهشصتده سالهایدرتعزیراتستادهایوپنجاهده سالهای

مردم عامتنهانهنگاهازشاید.میآیندحساببهتورمدهندةشکلعواملازصحیحتصویریارائهبهتمایلعدم
بانکمیاناول،درجهحداقلیاومعنادارارتباطینیزتحصیلکردهقشرهایازبسیاریبلکهمسئولین،ازبسیاریو

یاسیسباالیقدرتدارایمرکزیبانکاستقاللازشوندگانمتضررکهمادامی.نداردوجودتورموبودجهمرکزی،
نکباباارتباطدردولتاختیاراتکاهشباشند،نداشتهموضو اینازدرستیدركآنازشوندگانمنتفعو

.بودخواهدسیاسیپشتوانهیفاقدمرکزی



مركزیبانكوضعيتوايران

اسالمیداریبانکنویننظامایجادوسیاسیتحوالتاقتصادی،وضعبهتوجهبابایدراایراندرمرکزیبانکاستقالل

.دادقرارتوجهمورد

برظارتنومرکزیبانکپولیسیاستدربارهتصمیماتخاذومطالعهمنظوربهقانونموجببهاعتباروپولشورای

وگردیدتتقویاعتباروپولشورایدردولتاعضایحضورسالها،طیکهاستشدهتشکیلکشوربانکیوپولیامور

.گرفترارقدولتمستقیمتسلطوکنترلتحتزیادیحدتاشوراایندارایی،واقتصادیاموروزیرریاستبهتوجهبا

ازاعم)بانکیسودنرخنظیرمتغیرهاییمحولهوظایفچارچوبدراعتباروپولشورایکشور،درموجودرویهمطابق

ازبخشهاهمستعیینبانکی،شبکهحقالوکالهتعیین،قانونیذخیرهنرخ،(تسهیالتسودنرخوسپردههاسودنرخ

منابعازماع)مختلفمنابعازحقوقیوحقیقیاشخاصبهوامتصویبوتایید،(وزیرانهیئتتصویببا)تسهیالت

استخصمشبهخوبیاعتباروپولشورایترکیبدردقتبا.میکندتعیینرا...(ارزیذخیرهحسابمنابعیابانکها

بهتوجهباامراین.استنمایندگانیدارایکشورخصوصیبخشوقضائیهقوهمقننه،قوهمجریه،قوهازشورااینکه

نشانمنضمرکزی،بانککلرئیسانتخابنحوهکناردروپولیسیاستهایتنظیمزمینهدرشوراکارکردووظایف

میتواند،تصمیمگیریفراینددرحکومتیمجموعهکلکردنسهیمبامرکزی،بانکاستقاللدرجهبودنپاییندادن

مقامات،دیگرعبارتبه.نباشدمتخذهتصمیماتمسئولیتپذیرشبهحاضردستگاهیهیچکهشوداینبهمنجر

.یافتهاندخالصیالزمپاسخگوییازاقتصادی



رابطه استقالل بانک مرکزی بر تورم

ض رابژژب بژژودن سژژایر  فربژژا )مستقل ی سیاسب  وتی توسط بانک مرکزل عماا اکه چر  شدئه ارااصژژلی تیل دسه دی قتصان  امتودر کلی ر طوبه 
مانی ری زگازبه مباحث ناسام سودتیژل  حاتی که در سب ط اتب مربودوضعیب ماتی از بژی   نهژا بژه و   تیل دو د. می  ورد ایی  خ تورم را نر( عوامل
،  وتیت سیاسی بر مقامای هارفشال عمااطری  از مایلند دوتژژژب هژژژا گ ب که ان تو، مژژژیلتاولدولیلرددمودر(. 2003گژژژوتیرز . )ددمی گر

ی حژژژ  مدهادر طری  کاهش را از تب دوضعیب ماتی انقباضژژژی، وسیاسب  وتی ا یر؛ زنمایندرات تسژژژهیل عتبای اعاااجهب را در سیاسب  وتی 
یای که بانک اشردر . هددمیار یط نامناسبی قراشردی در قتصااموقب د کورتیل دماتیاتی به ی هادر مژژژژژژژدکاهشو بدهی   یش بهرافز ، اتضرا

قتی ونکه  دومدلیال. کندری  افشال نبساطی  واجهب سیاسب در تب ی دوهاربر فشاابردر ند اتومژی باشد ردار سیاسی برخول ستقالی، از امرکز
قتی وتی و. دشوا مژی نزل دروعرضه  و، نمایندل تژامی   طری  خل   وو  ن را از گیرند ار قرر تب تحب فشای دومی  ماتی کسربرای تا وتی ت مقاما

ا  هداها دوتژب سب که  ن املیلسود. تا کسری خژود را کژاهش دهژد   کند ر مجبورا تب دوند اشته باشد میتودی داقتصال استقالی ابانک مرکز
یش افزاطری  دی را از قتصااشد رکنند که ش مژژژیتال، تبل دومثابژژژرای . ری داردگازناسات بلند مدا  هداکنند که با ل مژژژینبات را دمد  کوتا

(  1977)کیدتند ت و » رسکا. ببرند  بهرت مد  کوتاقیمژژژب هژژژا در چسبندگی   از ینددر  یش قیمبها افزاهزینه و بژژژا هند دیش افزل اعرضه  و
.«(1983)ردون و بارو گو

غاتبژاً سژعی   سیاسژتمداران . نیز برای اربات راباه مستقیم بی  استقالل بانک مرکزی و کاهش نوسانات نژرخ تژورم وجژود دارنژد    دیگریدالیل
می نمایند که دور  تصدی خود را در مسئوتیب های سیاسی تا حد امکان و در حدود قژانون افژزایش دهنژد و عمومژاً جهژب گیژری سیاسژی دارنژد        

وتتژی راباژه   تورم به طور منیم با صف بندی های سیاسی و تغییر در انتصابات د-شواهد موجود دال بر  ن اسب که نسبب بیکاری(. 1977هیبس )
ی شژوند در  معموال اوتویب بیشتری را برای کاهش تورم و ربات قیمب ها قائژل مژ  « دسب راستی»چنی  تصور می شود که دوتب های . مستقیم دارد

. معموال گرایش بیشتری در جهب رفع مشکل بیکاری از خود نشان می دهند« چپ گرا»حاتی که دوتب های 

ای شواهد تجربی موجود حاکی از  ن اسب که واکنش های تورم زای زنجیر  ای حتی چپ گرایان سیاسی را بژر  ن داشژته تژا بژه سژوی سیاسژب هژ       
؛  گریلژی،  (1989)  تسژینا  . انبساطی روی  ورد  و راسب گرایان سیاسی را به است اد  از ابزارهای سیاسب های انقباضی برای مهار تورم تجهیز نماید

رزش  ژول  بانک مزبور و ا« باال بردن درجه اعتبار»چنی  استدالل می کنند که تاریر عمد  استقالل بانک مرکزی همانا ( 1991)ماشاندرو و تابلینی
ود مختژاری  ملی اسب و به همی  دتیل به منیور دستیابی هر چه بیشتر به ربات قیمب ها، استقالل بانک مرکزی در ا هان، بعضژاً بژه صژورت خژ    

مرکژزی کمژک   هر نوع ویهگی نهادی  دیگری نیز که موجب افزایش توان  یگیری ربات قیمب ها شود بژه افژزایش اسژتقالل بانژک    . تلقی می گردد
.می نماید



تحقيقورتضروهميتا

سژال هژای   را می توان به ات اقاتی نسبب داد که طیمشکالت کشورهای صادر کنند  ن ب بزرگی از بخش 
زی اخیر میان دوتتها و بانک های مرکزی رخ داد  که حاصل  ن تسلط هر چه بیشتر دوتب بر بانژک مرکژ  

چشم انداز سال های  یند  در ای  کشورها ای  اسب که قیمژب  . (8ص 2017 گوبا و همکاران )بود  اسب 
   وتی های باال بماند که بدی  صورت تداوم رشد باالی حجم نقدینگی به دتیل تأمین ب در مقادیر قیمب

تمال در ای  سناریو به اح. هزینه های دوتب حاصل از فروش ارز ن تی به بانک مرکزی را سبب خواهد بود
سناریوی . د شدزیاد، بخش حقیقی اقتصاد نیز به دتیل کاهش رقابب   یری اقتصاد به تدریج نحیف تر خواه

ه ارو ا و دیگر  نسب که از یکسو رکود اقتصادی  مریکا و چی  جدی تر شد  و به دیگر نقاط جهان از جمل
رشژد   سیای جنو  شرقی نیز سرایب کند که ای  امر کاهش رشد اقتصادی جهان و به دنبال  ن کژاهش 

تیژل  از سوی دیگر افزایش قابل توجژه کژارایی مصژر  انژرهی بژه د     . تقاضا برای ن ب را نتیجه خواهد داد
قیمتهای باال، افژزایش شژدید سژرمایه گژ اری در جهژب افژزایش توتیژد ن ژب خژام و نیژز شژدت یژافت             
سرمایه گ اری در انرهی های جایگزی ، بازار ملتهب موجود را  رام کرد  و قیمب های ن ب خژام را کژاهش   

می با ای  سناریو که امروز کسی نمی تواند احتمال وقوع  ن را نادید  بگیرد، ما را در حوز  بودجه عمو. دهد
(.12ص 1395نیلی )مشکل جدی مواجه خواهد ساخب که حاصل  ن باز هم تورم بیشتر خواهد بود 

نگی روند سیاسب های  وتی در مسیری انحرافی و در راستای بی تژوجهی بژه رشژد بژاالی حجژم نقژدی      اگر 
مرکژزی در  ارر بخشی اسژتقالل بانژک  . تنییم شود،  نگا  به واقع باید نسبب به  یند  احسا  خار کرد

رخی از ای  ب. راستای بهینه سازی مدیریب  وتی کشور، مستلزم اصالح مشکالت ساختاری در اقتصاد اسب
:(10ص 1392محمدی و برات زاد  )مشکالت عبارتند از 



تحقيقورتضروهميتاادامه

مالًکاکهمیشودمالیتأمیننفتیدرآمدهایمحلازدولتبودجهاززیادیمقدارنفت،کنندهصادرکشورهایدر-1
.میگرددمنجردولتبودجهکسریبهتحقق،عدمصورتدروهستندبرونزا

تیجهندرکه،نمیشودانجامدرستغالباًبودجهایبرآوردهایوبودجهریزیفرآیندنفت،کنندهصادرکشورهایدر-2
.میانجامدبودجههزینهیادرآمدبرآوردهایبرخیتغییربه

عبارتبه،کندتبدیلملیپولبهرادولتبودجهبدنهارزاستمکلفمرکزیبانکنفت،کنندهصادرکشورهایدر-3
آنهاتملکبهمکلفدولت،بودجهمالیتأمینمنظوربهمرکزیبانکنباشد،ارزعرضهاندازهبهبازارتقاضایاگردیگر
کسریکهندکتنظیمنحویبهراسالیانهبودجهلوایحهستندمکلفدولتهاچهاگرکهاستاینتوجهجالبنکته.است

است،دهشمحققامراینظاهردرکهنشود،تأمینکشوربانکیسیستمومرکزیبانکازاستقراضطریقازاحتمالی
کتملباکهچرااست،نشدهمحققهدفاینملی،پولبهدولتبودجهبدنهارزتبدیلالزامکانالازعملدرولی

باعثبعتبهکهیافتهافزایشمرکزیبانکخارجیداراییهایخالصردیفمرکزی،بانکتوسطنرفتهفروشبهارزهای
بودجهیمالمنابعتأمینبرایکماکاندولتدیگر،عبارتبه.میشودتورمسرانجامونقدینگیپولی،پایهافزایش
.استوابستهمرکزیبانکبهبهشدت

وظایفازیکیکهاستدلیلبدینامرایناهمیت.استدولتیغالباًبانکیشبکهنفت،کنندهصادرکشورهایدر-4
دولتییبانکسیستماکثریتعمالًکهدرحالیبانکهاست،برایسیاستتعیینونظارتدنیادرمرکزیبانکهای
بهکهشدهاندجمعاستدولتهمانکهشخصیتیکدرهمگینظارتاجرا،سیاست،تعییننقشبنابراین،.هستند
.نیستمناسبیوضعیتاولیطریق

اختاریسمشکالتاصالحمستلزمکشورها،پولیمدیریتبهینهسازیراستایدرمرکزیبانکاستقاللبخشیاثر
مشکالت،مرکزیبانکاستقاللبخشیاثرازمطلوبسطحبهدستیابیجهتمیشودپیشنهاد.استاقتصاددرمزبور

.(15ص2019استرانگاولیویاکریستینا)گرددمرتفعفوقالذکر



تحقيقدرنوآوریوبودنجديدجنبه

رتوسعهبخشهایاثرگذاربرمدل،شاخصهایموثربدراینتحقیقبرایرسیدنبهتاثیربهتراستقاللبانکمرکزیبرتورمعالوهبرشاخص

ندوقبینهمانطورکهدرمطالعهص.مالیکهبهعنوانمتغیراثرگذاربراستقاللبانکمرکزیوکاهشتورممیباشد،نیزواردمدلشدهاست

:المللیپولاشارهشده،توسعهمالیمفهومیاستجامعکهدرششبعدمختلفدستهبندیمیشود

توسعهبخشبانکی(1

توسعهبخشمالیغیربانکی(2

توسعهبخشپولیوسیاستگذاریپولی(3

مقرراتونظارتبانکی(4

بازبودنبخشمالی(5

محیطنهادی(6

لذابمنظور.تباعنایتبهبررسیهایصورتگرفتهالزمهداشتناستقاللبانکمرکزیوتاثیرموثرآنبرکاهشتورم،توسعهبخشمالیاس

.برآورددقیقتروصحیحترازاینشاخصبهعنوانمتغیراثرگذاربرمدلاستفادهشدهاست

تمیبودهکهبهبررسیتاثیراستقاللبانکمرکزیبرتورمدرکشورهایصادرکنندهنف2000-2017هایدورهموردبررسیطیسالهمچنین

بهتار،ازتحقیقجهتنمونهگیریبهمنظورتخمینایندر.یکیدیگرازجنبههاینوآوریتحقیق،کشورهایموردمطالعهمیباشند.پردازد

حیحتاریازنفتیمشابهباکشورایرانبودهتابرآورددقیقتروصودرآمدهایذخایر،طبیعیکشورهاییاستفادهشدهاستکهازنظرمنابع

.مدلبرازشگردد



:انوا شاخصهایاستقاللبانکمرکزی

شاخص کوکرم ، و  و نیا تی-1

اخص ش)شاخص گریلی، ماسکیاندرو و تابلینی -2

GMT)

هاکومهشاخص -3

(1994)فیشر شاخص دبلی و -4

(2003)شاخص اواگوتیرز -5

(2000)شاخص جی جی -6

(2011) رتا  اشا شاخص -7

دراینتحقیقبهدلیلجامعبودنحوزههای

وبررسیبانکمرکزیازشاخصکوکرمن،وب

بهنیاپتیاستفادهشدهاستکهجزئیاتآن

.شرحجدولروبهرومیباشد

امتیازحاالتمختلفشاخص

1توسط هیئب مدیر  ی بانک

0.75شورایی متشکل از قو  مقننه، مجریه و قضاییه بهمرا  هیئب مدیر 

0.5قو  مقننه

0.25هیئب دوتب

0وزیر اقتصاد

1باالی 8 سال

0.75بی  6 تا 8 سال

50.5

40.25

0زیر 4 سال

1تنها بدتیل ناتوانی یا عملکرد غیرقانونی

0.75بسته به تشخیص هیئب مدیر  ی بانک

0.5توسط مجلس به دالیل سیاسی

0.25توسط دوتب به دالیل سیاسی

0توسط وزیر اقتصاد به دالیل سیاسی

1ممنوعیب از داشت  موسسه در دوتب

0.5ممنوعیب مگر در صورتی که ماتکیب با دوتب باشد

0بدون ممنوعیب

1بانک مرکزی به تنهایی

0.66بانک مرکزی و دوتب مشترکاً

0.33بانک مرکزی نقش مشاور را دارد

0دوتب به تنهایی سیاسب ها را تنییم میکند

1تصمیم نهایی با بانک مرکزی

0.6تصمیم نهایی با شورایی مرکب از بانک مرکزی قو  مقننه و قو  مجریه

0.4قو  مقننه

0.2قو  مجریه با تحاظ نیر بانک مرکزی

0دوتب قدرت بالشرط

1بانک نقش فعال دارد

0بانک نقش فعاتی ندارد

1ربات قیمب ها تنها هد  یا هد  با اوتویب اول

0.6ربات قیمب ها با اهدافی که با  ن تعارض ندارند

0.4ربات قیمب ها با اهدافی که با  ن تعارض دارند

0.2بدون هد 

0حاوی اهدافی به غیر از ربات قیمب ها

1ممنوع بودن استقراض

0.66مجاز بودن اما با محدودیب های زیاد

0.33مجاز بودن با محدودیب های کم

0بدون محدودیب

محدودیب های استقراض دوتب

چه کسی سیاسب  وتی را تنییم میکند؟

دستورات دوتتی و اقدامات مداخله جویانه

نقش بانک مرکزی در تعیی  سیاسب های بودجه دوتب

اهدافبانکمرکزی

اهدا  بانک مرکزی

محدودیتهایاستقراضدولت

انتصابهیئترئیسهبانک

چه کسی رئیس کل را منصو  میکند؟

مدت زمان تصدی رئیس کل

شرایط برکناری رئیس کل

امکان داشت  موسسه ای برای رئیس بانک مرکزی در 

دوتب

فرمولبندیسیاستها



تجربیونظریديدگاهازادبياتمرور
یاسیسشرایطوانتخاباتزمانجملهاز)محافظهکارانهشرایطدربهخصوصمستقل،مرکزیبانکیکوجود
پایهدرشثباتحالتایندر.میشودمرکزیبانکپولیسیاستهایدرنفوذاعمالازجلوگیریسبب(جامعه
.(14ص2019)استرانگاولیویاکریستینامیشودکمترتورمنوساناتوگردیدهحفظپولی

فریدمنمیلتون.میگرددباز(1962)فریدمنمیلتوندیدگاهبهمرکزیبانکاستقاللهایبحثپیشینه
سهادینهاصالحاتوترتیباتگزینهسه"باشد؟مستقلبایدمرکزیبانکآیا"عنوانبامقالهایدر(1962)

.استدادهقراربحثمورددولتتوسطپولیهایسیاستمسئوالنهاجرایبرایراایگانه

وکیدلندجملهازجدیدهایکالسیکتوسطابتدادرهستندپویاناسازگاریمبنایبرکهتورمنظریههای
این.شددادهتوسعه(1985)دریفیلوبیکوس،(1983)گوردونوباروتوسطوشدمطرح(1977)پرسکات
.کنندمیتأییدرامستقلمرکزیبانکهایایجادجدیبطورنظریهها



خارجیمطالعات
کشورموردبررسیومحققانمطالعهانجامشدهردیف

دوره
نتایجاخذشدهروششناسی

انداز  گیری درجه 1
و استقالل بانک مرکزی
بررسی راباه درجه 
با  استقالل بانک مرکزی

عملکرد تورم

کوکرم ، و   
و نیا تی  

(1992)

کشور درحال توسعه و 7
گروهی از کشورهای 

سال های  صنعتی بی  
1989-1950

نژک  در کشورهای صنعتی درجه اسژتقالل با روش  انل دیتا
ب مرکزی ارتباط من ی بژا تژورم داشژته اسژ    

وتی در کشورهای در حال توسژعه شژاخص   
و داردنژ استقالل هیچ گونه ارتباطی با تژورم  

.ودباید به توسعه بخش ماتی توجه ویه  ش
ل  استقالبررسی تاریر 2

بانک مرکزی بر تورم 
نقش سیستم های ماتی)

(و کی یب نهادی

 بل ماوکو و 
همکاران  

(2017)

کشور  فریقایی در 48
1970-2012زمانی دور  

زی دهد استقالل بانژک مرکژ  نتایج نشان میروش  انل دیتا
یقژا و  تژر در  فر در دستیابی به تژورم  ژایی   

کشورهای در حژال توسژعه کژافی نیسژب و    
یژژب الزم اسژب توسژژعه بخژژش بژژانکی و کی  

.نهادی مورد توجه قرار گیرد

هزینه تورمی استقالل3
:  ابانک مرکزی در  فریق
اعتبار  وتی یا  زادی 

 وتی؟

کریستینا  
اوتیویا  

استرانگ  
(2019)

کشور از مناقه  12
CFA(اتحادیه ارزی ) و
کشور از مناقه  18

سال های  طی CFAغیر
2009-1980

   با است اد  از شاخص وتتی
و با است اد  از( 2011)و زو 

روش  انل دیتا

زی نتایج نشان می دهد استقالل بانژک مرکژ  
باعژژث کژژاهش تژژورم در کشژژورهای مژژورد   

.مااتعه می شود

و استقالل بانک مرکزی4
داستان قدیمی  -تورم

دوبار  گ ته شد 

ی  کوکوزینسک
و مکی 

ویزتیزیاک 
(2020)

51برای هیئب مدیر  
کشور طی ساتهای  

2012-1995

از و رالنو روش با است اد  از 
طری  شاخص کوکرم ، و 

و نیا تی

نتژایج نشژان مژی دهژژد کژه اسژتقالل بانژژک     
ورم مرکزی تأریر من ی قابژل تژوجهی بژر تژ    

دارد و نتیجژژه غاتژژب  ن بژژرای اقتصژژادهای  
.غیر  یشرفته اسب



داخلیمطالعات
/محققمطالعهانجامشدهردیف

محققان
کشورمورد
بررسی

نتایجاخذشدهروششناسی

ک بررسی استقالل بان1
مرکزی و مقررات 

احتیاطی کالن

رحمانی و 
ابونوری 

(1394)

  نقش فشارهای سیاسی را طبایران
«بارو و گوردن»نیریه های 

ربات زمانی که بانک مرکزی مسئوتیب ربات قیمب ها و
ماتی را به طور هم زمان بر عهد  می گیرد، ممک  اسژب 

ه همچنژی  بژ  . که مشکل ناسازگاری زمانی ایجژاد شژود  
ای  نتیجژه مژی رسژند کژه اگژر بانژک مرکژزی از نیژر         

ی و سیاسی مستقل نباشند، جداسازی اهدا  ربژات مژات  
ه ربات قیمژب هژا موجژب دسژتیابی بژه وضژعیب بهینژ       

.اجتماعی نمی شود
ضرورت افزایش 2

ی استقالل بانک مرکز
در اقتصاد ایران از 
ید  منیر اسالمی با تاک
بر کنترل تورم

مزینی  
(1395)

کشور اسالمی12
از جمله ایران

، با است اد  از شاخص کژوکرم  
شاخصطری ازو  و نیا تی و 

"تورم هسته"

ز جبران  ن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشژی ا 
ز تورم اسب، از منیر اخالق اقتصادی اسالم، مژی توانژد ا  

خود بایسبتعهدات دوتب اسالمی به حسا   ید که می
اهش را نسبب به  ن ملتزم دانسژته و  یوسژته  ن را کژ   

.دهد
تاریر استقالل بانک3

مرکزی و نوسانات 
توتید و تورم

زری  اقبال،
جع ری 

صمیمی و 
طهرانچیان 

(1397)

لی میانگینی از شاخص های گریایران
و همکژژژژژاران، کژژژژژوکرم  و  

همکاران، دومیتر و متیو

نتایج حاصل از تحقی ، حکایژب از وجژود ارژر من ژی و    
یژد و  معنادار استقالل بانک مرکزی بر واریانس های توت

ز یعنی بژه ازای افژزایش میژزان اسژتقالل، ا    .  تورم دارد
تصژاد  نوسانات توتید و تورم کاسته شژد  و بژر ربژات اق   

.کالن افزود  شد  اسب
ک استقالل بانبررسی4

مرکزی، کسری بودجه
و تورم در  کشورهای 
منتخب در حال توسعه

کهندل و 
خردمند 

(1398)

کشورهای منتخب
در حال توسعه 
طی ساتهای 

2017-1999

سژااز  انل دیتا و از  زمون مدل 
ا بانژد و بژ  - رالنژو  طری  رگان 

GMMاست اد  از روش 

رم ارژر  نتایج نشان می دهد استقالل بانک مرکزی بر تژو 
من ژژی دارد و همچنژژی  اسژژتقالل بانژژک مرکژژزی در    

بژه  توجژه  بژا کشورهای در حژال توسژعه، ارژر خژود را     
ورم متغیرهای نرخ ارز و درجه باز بودن اقتصاد بر نرخ ت

.دگ اربه جای می 



نمونهگيریوآماریجامعه

الجزیره،)نفتکنندهصادرمنتخبکشور14تورمبرمرکزیبانکاستقاللتأثیربررسیبهتحقیقایندر

به(ونزوئالامارات،عربستان،روسیه،قطر،عمان،نیجریه،مکزیک،لیبی،کویت،ایران،اکوادور،آذربایجان،

دارندرانفتصادرکنندهکشورهایمالیخصوصیاتعمدهکهنفتصادرکنندهکشورهایکلازنمونهایعنوان

راکشورهرداخلیناخالصتولیددرصد5حداقلکهشدهاندانتخابایگونهبهگروهاین.میشودپرداخته

.باشددادهتشکیلصادراتازحاصلنفتیدرآمدهای



پژوهشمتغيرهای
ووزینسکیکوکمقالهازنفتکنندهصادرکشورهایدرتورمبرمرکزیبانکاستقاللتأثیربررسیبرایتحقیقایندر

:گرددمیتصریحذیلصورتبهومیشوداستفاده(2020)ویزلیزیاكمکی

 INFit=α+β1CBIit+β2TOit+β3GDPPERit+β4FDit+ β5EXit + β6Rit +Uit

:آندرکه

INF:(وابستهمتغیر)استشدهاستفادهکنندهمصرفقیمتشاخصازمتغیراینبرایکهاستسالیانهتورمنرخ.

CBI:استشدهاستفاده(1992)نیاپتیووبکوکرمن،شاخصازتحقیقایندرکهمیباشد؛مرکزیبانکاستقاللشاخص.

TO:اخلیدناخالصتولیدبروارداتوصادراتمجمو نسبتازکهشدهاستفادهتجارتحجمشاخصازمتغیراینبرای.میباشدتجاریآزادسازی
.میباشدخارجی،شوكهایشاخصعنوانبهویافتهتشکیل(داخلیناخالصتولیدازدرصدی)

GDPPER:شدهادهاستفساالنهصورتبهسرانهداخلیناخالصتولیدرشددرصدشاخصازمتغیراینبرای.میباشدسرانهداخلیناخالصتولید
.است

FD:عمق،موردردکشورهاازنسبیبندیرتبهیکمالیتوسعه.استشدهانتخابمدلبرگذاراثرشاخصعنوانبهکهمیباشدمالیتوسعهشاخص
.میباشد(FM)مالیبازارشاخصو(FI)مالیمؤسساتشاخصازمجموعیکه.استمالیبازارهایومالیمؤسساتکاراییودسترسی

EX:میباشدکشوریکواقعیارزنرخهایموزونمیانگینواقعدرواقعیمؤثرارزنرخ.میباشد(2010آمریکادالرثابتقیمتبه)واقعیمؤثرارزنرخ.
خنرصورتایندرباشد،داشتهارزیکحسببرراخویشارزیذخایروارزیپرداختهایودریافتهاوارزیمبادالتومعامالتکلیهکشوریاگر
دیکلیارزپنجعمدتاًوارزچندینازعموماًخویشخارجیمعامالتدرکشورهاواقعیدنیایدراما.میباشدنیزمؤثرارزنرخعمالًمزبورواقعیارز

درزیرا.داردانطباقواقعیاتبارسمیارزنرخازبهترمؤثرارزنرخاساساینبر.میباشدمتفاوتمزبورارزهایسهمچندهر.میکننداستفاده
نچندیکشورهرخارجیتجارتدرواقعیدنیایدرآنکهحالدارند؛دخالتکشوردودرقیمتهاعمومیسطحوارزنرخفقطواقعیارزنرخمحاسبه

.دارنددخالتکلیدیارزهایعمدتاًوارز

R:تورمایمنهبانکیوامبهرهنرخازاستعبارتواقعیبهرهنرخ.استشدهانتخابمدلبرگذاراثرشاخصعنوانبهکهمیباشدواقعیبهرهنرخ.



تحقيقوفرضيهپرسش

لذایباشد؛منفتکنندهصادرمنتخبکشورهایتورمبرمرکزیبانکاستقاللتأثیربررسیپژوهشاینهدف

:کهاستصورتبدینتحقیقپرسش

؟داردنفتکنندهصادرمنتخبکشورهایتورمبرمعنادارومنفیتاثیرمرکزیبانکاستقاللآیا

:کهاستشرحبدیننیزتحقیقاینفرضیه

.داردنفتکنندهصادرمنتخبکشورهایتورمبرمعنادارومنفیتاثیرمرکزیبانکاستقالل

.میگیردقرارآزمونموردفرضیهاینادامهدرکه



متغیرهاتوصیفیآماره های-1جدول

واحدمنبعمتغیر

اندازهگیری

تعدادماکزیممممینیمنمیانگی

مشاهدات

INF(WDI 2020)

(IMF 2020) (Global 

Economy)

(Annual%)10/01-24/22339/06252

CBIAna Carolina Garriga 

(2016) and Central Bank’s 

Website

Cukierman, Webb and 

Niapti (1992), Between (0-1)

0/530/250/88252

TO(WDI 2020)% OF GDP75/0420/72176/75252

GDP 

per

(WDI 2020)(Annual%)1/71-62/23122/97252

FD(IMF 2020)Between (0-1)0/310/080/58252

EX(WDI 2020)

(IMF 2020)

(Global Economy)

(2010= 100)108/5554/061004/81252

R(WDI 2020)

(IMF 2020)

(Global Economy)

(Annual%)1/96-24/5448/06252



متغیرهانرمالیتیهایآماره

زیعتومطابقتکشیدگی،وچولگیتقارنهایشاخصبراساسآزموناین:براجاركبودننرمالآزمونآماره
هادادهباشد0.05باالیآناحتمالوصفربرابرتقریباوکوچکبراجاركآمارهمقداراگر.سنجدمیرانرمال

کههمانگونه.دهدمینشانرامتغیرهانرمالیتیآماره(2)جدول.استنرمالتوزیعباآماریجامعهیکاز
توزیعبنابراین.است0.05باالیآناحتمالوصفربهنزدیکوکوچکبراجاركآمارهاست؛مشخصدرجدول

.استنرمال

متغیرهانرماتیتیهای مار -2جدول



ششنو (2012)بالتاجیوساندرسال

لپاندادههایآزمونمعتبربرایپایایی

رابهشرحذیلبرمیشمارندکهدیتا

:عبارتنداز

؛ (LLC)( 2002)توی ، تی  و چو  زمون . 1

؛(IPS)( 2003) زمون ایم،   سران و شی  . 2

 زمون برتونگ؛. 3

فیشر؛ADF زمون . 4

فیشر؛PP زمون . 5

. زمون هادری. 6

راازطریقواحدآزمونریشه-3جدول

.نشانمیدهدچوآزمونلوین،لینو



(پسماندها)مدلپايايی
پسماندیااخاللجملهپایاییمدل،پایاییازمنظور.میرسدمدلپایاییبهنوبتمتغیرها،پایاییآزمونازپس
بهعنایتابوهشدپرداختهمتغیرهاماناییبررسیبهابتداتحقیقایندر.میباشدگرنجر-انگلآزمونهمانیا

غیرهامتبینانباشتگیهمآزموناینکهبهنظرامعانباوهستندمانامدلدرموجودمتغیرهایتماماینکه
همآزمونهبنیازیلذا؛باشندکممتغیرهاتعدادوبلندمدتزمانیبازه،نامانامتغیرهاکهمیگیردانجامزمانی

.گرددمیاستفادهچاتولینلوین،آزمونازپسماندهاپایاییآزمونبرای.نیستمتغیرهابینانباشتگی
.میدهدنشانراآزموناینازحاصلنتایج(4)جدول

(پسماندها)مدلپایاییبرایواحدریشهآزمون-4جدول

درآزموناینمعناداریبردالمدلبرایواحدریشهآزمونمیشود،مشاهده(4)جدولدرکهطورهمان
.میباشدسطح

روشtآمارهاحتمالتعدادمقاطع
140/0000-7/53120Levin,Lin & chut



ليمر(F)آزمون

آزموناینبرایمیشود،استفادهلیمر(F)آزمونازثابتاثراتوترکیبیهایدادهمدلبینتمایزبرای
:استزیرصورتبه(H0)فرضیه

=H0استیکسانمقاطعتماممبدأازعرض

باشدبزرگFو𝝌𝟐عددیمقداراگرپساست،قبولثابتاثراتصورتبهمدلآنگاهشود،ردفرضیهایناگر
.میباشدثابتاثراتصورتبهمدللذاومیباشد(H0)فرضیهشدنردبیانگر،باشد(prob<0.05)یاو

:میدهدنشانرافرضاین(5)جدول

لیمرFآزمون-5جدول

آزمونسراغحال.میباشدنترکیبیاثراتصورتبهشده،برآوردمدلمیدهدنشان(5)جدولکهطورهمان
یاتاسثابتاثراتصورتبهواقعاًمدلآیاشودمشخصتارفتهتصادفیوثابتاثراتاثباتبرایهاسمن
خیر؟

ProbStatisticFixed Effect Test

0.0000502800874Cross-section Chi-Square



آزمونهاسمن

تاثراازثابتاثراتمدلتفکیکمورددرباالمنطقازجدایکهمیشودمطرحسؤالاینمطالعاتدرهمواره
خمینتباشدتصادفیصورتبهمدلماهیتاگرچیست؟مدلماهیتکهشدمطمئنمیتوانچگونهتصادفی،

تثاباثراتصورتبهمدلماهیتاگر.میدهدنااریبوسازگاربرآوردهایترکیبی،یاثابتصورتبهمدل
کلیهجازیمعناصرمهممتغیرحذفدلیلبهتصادفیاثراتیاترکیبیاثراتمثلنادرستتخمینروشباشد؛

مونآزازاشتباهبهوباشدتصادفیاثراتصورتبهمدلماهیتاگرومیشوندناسازگاروداراریببرآوردها
نشانراهاسمنآزموننتایج(6)جدول.بودخواهدناکاراونااریببرآوردهاکلیهشود؛استفادهثابتاثرات

.میدهد

هاسمنآزمون-6جدول

Fو𝝌𝟐عددیمقدارو(prob<0.05)دلیلبهشده،برآوردمدلمیدهدنشان(6)جدولکهطورهمان

.میباشدثابتاثراتصورتبهبزرگ،

ProbStatisticFixed Effect Test

0.000054.982479Cross-section Chi-Square



مقاطعبينهمبستگیآزمون
.ردپیشازبرآوردمدلمیبایدآزمونهمبستگیمقاطعبرایاطمینانازعدمهمبساتگیمقااطعصاورتگیا

هدلیالگاهیممکنکشورهایبزرگدرکنارکشورهایکوچکدرنمونهقرارگرفتهباشندوعالوهبرآننیزبا
هبرایرفاعازعنصرمشتركمثلرونقورکود،بینمقاطعهمبستگیشدیدیوجودداشتهباشد،کتأثیرپذیری

صاورتزیارباه (H0)فرضایهاینموضو ازآزمونهمبستگیبینمقاطعاستفادهمیشودبرایاینآزمون
:است

=H0نداردوجودمقاطعبینهمبستگی

:میدهدنشانرافرضیهایننتایج(7)جدول.داردوجودهمبستگیمقاطعبینشود،ردفرضیهایناگر
مقاطعآزمونهمبستگیبین-7جدول

Crossگزینهازهمبستگیاینرفعبرایکهداردوجودهمبستگیمقاطعبینباالنتایجبهعنایتبا Section

Surمیباشد(8)جدولشرحبهآننتایجکه.استشدهاستفاده:

Cross Section Surآزمونهمبستگیبینمقاطعپسازاستفادهازگزینه-8جدول

.گردیدرفعمقاطعبینهمبستگیگردید،آزمونفوقجدولدرکههمانگونه

ProbStatisticResidual Cross-Section Dependence Test

0.00005.391633Pesaran CD

ProbStatisticResidual Cross-Section Dependence Test

0.93950.075862Pesaran CD



فرضیههاآزمونومدلبرآورد

درثابتاثراتروشازوتابلوئیدادههایآزمونازاستفادهبارابررسیازحاصلنتایج(9)جدول
.میدهدنشان(%95)سطحدرمالیبخشتوسعهشاخصبرایو(%99)سطح

مدلبر ورد -9جدول 



نتایجتحلیل
:تاثیراستقاللبانکمرکزیبرتورم

کشاورهایبانکمرکزیاثارمنفایومعنااداربارتاورماستقاللتغییراتنشانمیدهد،(9)طورکهجدولهمان
درواحاد3.64استقاللبانکمرکازیباعاثکااهشتغییراتدرافزایشواحد(1)وداردمنتخبصادرکنندهنفت

اجوشاملروابط،استخدام،اخر)ازجنبهنظریوچرایینیزهرچهبانکمرکزیدرحوزههایپرسنلی.تورممیشود
گیاریشااملفرماولبنادیوتصامیم)،حوزهسیاستگذاری(مدتزمانمسئولیتاجراییمدیریتبانکمرکزی

ی،حوزهاهدافونیزحوزهمحدودیتهایباناکمرکاز(نهاییدرسیاستپولیونقشبانکمرکزیدرروندبودجه
مالونیزدرتأمینپولیهزینههایبشدتافزایشیافتهدولاتمساتقلتارع(شاملاعطایوامبهبخشعمومی)

رمیشاودنماید؛درراستایآنمدیریتمنابعارزیمطلوبتر،رشدپایهپولیونقدینگیودرراستایآنتورمکمت
هباانتاایجهمچنینایاننتیجا.ایننتیجهبایافتههایقبلیوهمچنینانتظاراتتئوریکیسازگاراست.وبرعکس

،زروویانیوهمکاران(2019)کریستینااولیویااسترانگ،(2020)کوکوزینسکیومکیویزلیزیاكبدستآمدهتوسط
تآنانبهرابطهمنفیبیناستقاللبانکمرکازیوتاورمدسا.،سازگاراست(1992)،کوکرمن،وبونیاپتی(2012)

.دیافتن

:برتورمرشدتولیدناخالصداخلیسرانهتاثیر

ورماستفادهازشاخصرشدتولیدناخالصداخلیسرانهبهقیمتهایساالنهبهعنوانمتغیرتوضیحیواثرگذاربرت
روهنشانمیدهد،تولیدناخالصداخلیسرانهاثرمنفیومعناداربرتورماینگا(9)همانطورکهجدول.شدهاست

ایان.تورممایشاوددرواحد0.04درتولیدناخالصداخلیسرانه،باعثکاهشافزایشواحد(1)ازکشورهاداردو
آنانبهرابطه.سازگاراست(1391)وسلطانتویهوهمکاران(2012)نتیجهبانتایجبدستآمدهتوسطآرجاودانگ

.منفیبیندرآمدسرانهوتورمدستیافتند



نتایجتحلیلادامه
:تورمبرآزادسازیتجاریتاثیر

نشانمیدهد،آزادسازیتجاریاثرمثبتومعناداربرتورماینگروهازکشاورهادارد(9)طورکهجدولهمان
یعنیهرچهمجمو صاادرات.تورممیشوددرواحد0.11درآزادسازیتجاری،باعثافزایشافزایشواحد(1)و

ورمایانووارداتکهبهصورتدرصدیازتولیدناخالصداخلیبیانمیشود،بیشترباشد،باعثافزایشدرتا
هایازجنبهنظریوچرایینیزبااجرایسیاستآزادسازیتجاریوحذفموانعتعرفا.گروهازکشورهامیشود

اگرسهموارداتدرتأمینعرضهبازارداخلقابلتوجهباشد،باافزایشسطحقیمتهاایجهاانیقیماتهاای
رصاورتهمچنیناگرتقاضابرایکاالیداخلیدربازارجهانیوجودداشتهباشدآنگاهد.داخلینیزباالمیروند

یشمواجههباافزایشسطحقیمتهایجهانینسبتبهقیمتهایداخلی،تقاضابرایکاالهاایصاادراتیافازا
فازایشیافتهوبهدنبالآنازمیزانعرضهمحصوالتدربازارداخلیکاستهشدهودرنتیجهقیمتهایداخلیا

یتأثیرگاذاربنابرایناگرچهدریکاقتصادبازتغییراتمتغیرهایخارجیبرمتغیرهایاقتصادیداخلا.مییابند
یازاناستامامیزانتأثیرپذیریمتغیرهایداخلیبهدرجهبازبودناقتصاد،میازانوابساتگیباهوارداتوم

پاسخبهاینسؤالکهاجرایآزادسازیتجاریباه(.2010طیبنیاوفوالدی)تقاضابرایصادرات،بستگیدارد
.یافتاهانادافزایشنرختورممیانجامدیاکاهشآن،قابلپیشبینینیستومحققانبهنتایجمتفااوتیدسات

اعاثافزایشصادراتب.آنچهمسلّماستباافزایشمبادالتتجاریبرمیزانصادراتکشورافزودهخواهدشد
راتاگارایانتغییا.باالرفتندرآمدملّیمیشودودرآمدملّی،تقاضاودرنتیجهقیمتهاراافزایشخواهدداد

دماتالبتهکاهشوارداتویاتغییرقیمتهایکاالهااوخا.تداومداشتهومحسوسباشند،تورمایجادمیشود
یابنیااوایننتیجهبانتایجبدستآمادهتوساطط.مصرفیسرمایهایوارداتینیزدرایجادتورممؤثرهستند

آنانبهرابطهمثبتباینآزادساازیتجااریوتاورم.سازگاراست(1395)وکریمیوهمکاران(1388)زندیه
.دستیافتند



نتایجتحلیلادامه
:تورمبرمالیبخشتوسعهتاثیر

مورددرشورهاکازنسبیبندیرتبهیکماتیتوسعه.اسبشد است اد تورمبرگ اراررتوضیحیمتغیرعنوانبهنیزماتیبخشتوسعهشاخصاز
.می باشد(FM)ماتیبازارشاخصو(FI)ماتیموسساتشاخصازمجموعیکه.اسبماتیبازارهایوماتیموسساتکاراییودسترسیعم ،

ماتیموسساتشاخص(FI)،ازاسبمتشکل:

صندوقبازد داخلی،ناخاتصتوتیدبهخصوصیبخشبهیافتهتخصیصبانکیاعتباربهمربوطاطالعاتازمتشکل:(FID)ماتیموسساتعم شاخص
ناخاتصتوتیدهبزندگیغیروزندگیبیمه،حقوقوداخلیناخاتصتوتیدبهمشترکگ اریسرمایههایداراییداخلی،ناخاتصتوتیدبهبازنشستگی

.می باشدداخلی،

می وریجمعتا100.0000هردررابانکیخود ردازهایوبانکشعببهمربوطاطالعاتشاخصای :(FIA)ماتیموسساتبهدسترسیشاخص
.کند

هایهزینهکل،در مدبهانت اعیغیردر مدخاتص،سودحاشیهمنجملهبانکیبخشدراطالعاتشاخصای :(FIE)ماتیموسساتوریبهر شاخص
.کندمی وریجمعراسهامصاحبانحقوقبازد وهاداراییبازد ها،داراییکلبهسربار

ماتیبازارهایشاخص(FM)ازاسبمجموعی:

وتیدتبهسهاممبادتهداخلی،ناخاتصتوتیدبهسهامبازاردرگ اریسرمایهبهمربوطاطالعاتکهاسبشاخصی:(FMD)ماتیبازارهایعم شاخص
داخلیاخاتصنتوتیدبهراماتیغیروماتیهایشرکببهاداراوراقکلوداخلیناخاتصتوتیدبهدوتتیبخشاتمللیبی بهاداراوراقداخلی،ناخاتص

.کندمی وریجمع

کلوبزرگشرکب10ازخارج)بازار،درگ اریسرمایهازدرصدیبهمربوطاطالعاتکهاسبشاخص:(FMA)ماتیبازارهایبهدسترسیشاخص
.کندمی وریجمعتا100.000هردرراماتیغیروماتیخارجی،داخلی،هایشرکبازاعمرا(شرکتهاهایبدهی

.کندمی وریجمعراسهامبازارمعامالتحجمبهمربوطاطالعاتکهاسبشاخصی:(FME)ماتیبازارهایوریبهر شاخص

افزایشواحد(1)وداردکشورهاازگروهاینتورمبرمعنادارومنفیاثرمالیبخشتوسعهشاخصمیدهد،نشان(9)جدولکهطورهمان
مالینهادهایباالیکیفیتنیز،چراییونظریجنبهاز.میشودمالیتوسعهدرواحد0.007کاهشباعثمالی،بخشتوسعهشاخصدر

همکارانوبودو(2015)باتاینهوالمالکی،(2017)همکارانوآگوباتوسطآمدهبدستنتایجبانتیجهاین.میشودتورمکاهشسبب
.یافتنددستتورمومالیتوسعهبینمنفیرابطهبهآنان.استسازگار(2001)



نتایجتحلیلادامه
:تورمبرواقعیمؤثرارزنرختاثیر

وامالتمعکلیهکشوریاگر.میباشدکشوریکواقعیارزهاینرخموزونمیانگینواقعدرواقعیموثرارزنرخ
ایندرباشد،داشتهارزیکحسببرراخویشارزیذخایروارزیهایپرداختوهادریافتوارزیمبادالت
خارجیمعامالتدرکشورهاواقعیدنیایدراما.میباشدنیزموثرارزنرخعمالمزبورواقعیارزنرخصورت
متفاوتمزبورارزهایسهمچندهر.کنندمیاستفادهکلیدیارزپنجعمدتاوارزچندینازعموماخویش
رزانرخمحاسبهدرزیرا.داردانطباقواقعیاتبارسمیارزنرخازبهترموثرارزنرخاساساینبر.میباشد
تجارتدرواقعیدنیایدرآنکهحالدارند؛دخالتکشوردودرهاقیمتعمومیسطحوارزنرخفقطواقعی

.دارنددخالتکلیدیارزهایعمدتاوارزچندینکشورهرخارجی

نشان(9)جدولکهطورهمان.داردکشورهاازگروهاینتورمبرمعنادارومثبتاثرواقعیمؤثرارزنرخشاخص
شدهکشورهاازگروهاینتورمدرواحد(0.32)افزایشباعثواقعیمؤثرارزنرخدرافزایشواحد(1)میدهد،

اهشکوارداتوافزایشصادراتآندنبالبهکندپیداافزایشارزنرخهرچهنیزچراییونظریجنبهاز.است
افزایشیزنقیمتهانتیجهدرومنتقلباالوراستسمتبهتقاضامنحنیمیشودسببموضو اینکهمییابد

بهآنان.استسازگار،(1381)پسندیدهوپیراییو(2000)کندیلتوسطآمدهبدستنتایجبانتیجهاین.یابد
.یافتنددستتورموواقعیمؤثرارزنرخبینمثبترابطه



نتایجتحلیلادامه

:تورمبرواقعیبهرهنرختاثیر

برادارمعنومنفیاثرواقعیبهرهنرخشاخص.تورممنهایبانکیوامبهرهنرخازاستعبارتواقعیبهرهنرخ
بهرهنرخدرافزایشواحد(1)میدهد،نشان(9)جدولکهطورهمان.داردنفتکنندهصادرکشورهایتورم
نرخهرچهنیزچراییونظریجنبهاز.استشدهکشورهاازگروهاینتورمدرواحد(0.15)کاهشباعثواقعی
بهتقاضامنحنیمیشودسببموضو اینکهمییابدکاهشسرمایهگذاریآندنبالبهکندپیداافزایشبهره
وباالكطتوسآمدهبدستنتایجبانتیجهاین.یابدکاهشنیزقیمتهانتیجهدرومنتقلپایینوچپسمت
وواقعیبهرهنرخبینمنفیرابطهبهآنان.استسازگار،(1384)آبادبیدو(1393)نکوابراهیم،(1991)ریدر
.یافتنددستتورم

درتاریساخشکستدچارشدتبهنفتقیمتنوساناتعلتبهنفتصادرکنندهکشورهایاستذکرشایان
بههکمیشودمدلبودنداراریبباعثکهمیباشند...وارزنرخبهره،نرختورم،نظیراقتصادیمتغیرهای

هایشوكاینبردنبینازبرایمنظوربدین.کردلحاظراساختاریشکستاینبایدداریاریبایندلیل
حیحصاستفادهدهندهنشاندامیمتغیرمعناداری.استشدهاستفادهمدلبرایدامیمتغیرازگذراوموقت
واستشدهاستفادهAR(1)ازمدلدرخودهمبستگیرفعبرایهمچنین.میباشدمدلدرمتغیراین

.میباشدمدلدرمتغیراینصحیحاستفادهدهندهنشانمذکور،متغیرمعناداری



نتيجهگيری

برایمرکزیبانکاستقاللگفتمیتوانعبارتیبه.استمالینظاماستحکامبرایتالشمرکزیبانکاساسیوظیفه
ثباتادایجبلندمدت،درویژهبهمرکزیبانکمهموظایفازیکی.استاساسیاصلیکخوبمالیسیستمیکایجاد

باکهاستآنبرا.ا.جمرکزیبانکاصلیرسالت.قیمتهاستتثبیتهدفبهدستیابیمنظوربهپولیسیاستهایدر
امههایبرناجرایدروسازدفراهمراکشوراقتصادیپیشرفتبرایمساعدشرایطاعتباری،وپولیسیاستهایاجرای
تعادلوپولارزشثباتحفظراهایندر.باشددولتپشتیباناقتصادیتوسعهوتثبیتبرنامههایازاعممختلف
.میرودشماربهآنمهماهدافازپولیسیاستهایاجرایطریقازاقتصادیمداومرشدهمراهبهپرداختهاموازنه

.یباشدمارزنرخوارزیذخایرمدیریتوکنونیسیستمثباتازحفاظتمستلزمقیمتهاثباتازحمایتمسئولیت
یناچون.گیردعهدهبرراارزبازاردرروزانهعملیاتبایدمرکزیبانکارز،نرخسیاستوارزیذخایرمدیریتبرای

.دباشداشتهتورمافزایشآنراستایدروپولیسیاستوپولعرضهبرمستقیماثرکهاستممکنعملیات

صادرخبمنتکشورهایتورمبرمعنادارومنفیاثرمرکزیبانکاستقاللکهاستآنازحاکیتحقیقاینیافتههای*
لیتمسئوزمانمدتواخراجاستخدام،روابط،شامل)پرسنلیحوزههایدرمرکزیبانکهرچهیعنی.داردنفتکننده
نقشوپولیسیاستدرنهاییگیریتصمیموفرمولبندیشامل)گذاریسیاستحوزه،(مرکزیبانکمدیریتاجرایی
(عمومیبخشبهواماعطایشامل)مرکزیبانکمحدودیتهایحوزهنیزواهدافحوزه،(بودجهرونددرمرکزیبانک

.شودمیتاییدتحقیقفرضیهلذا.برعکسواستاستکمترتورمباشد؛مستقلتر



پیشنهادات
 ی  وضژعیب  که بیان شد در شرایای که کشورهای صادرکنند  ن ب با وفور در مدهای ن تی مواجه هستند و انتیار مژی رود در بهتژر  همانگونه

ی   ژوتی  تژوان در تژأم  مهمتری  عامل ایجژاد ایژ  شژرایط را مژی    . بهتری را ارائه نمی کند یند   نها تصویر انداز تیک  چشم اقتصادی باشند،  
رخ ارز را از های بشدت افزایش یافته دوتب در ای  کشورها خالصه کرد که رشد  ایة  وتی و نقژدینگی را از یژک طژر  و بژی ربژاتی نژ      هزینه

یژان دوتژب و   توان به ات اقاتی نسبب داد که طی سژال هژای گ شژته م   بنابرای  بخش بزرگی از مشکالت را می. طر  دیگر در  ی داشته اسب
تژر شژدن اوضژاع    بژرای  نکژه بتژوان از نابسژامان    . بانک مرکزی رخ داد  که حاصل  ن تسلط هر چه بیشتر دوتب بر بانک مرکزی بژود  اسژب  

:  جلوگیری کرد ضروری اسب ابتدا چند مساته در اوتویب قرار گیرد

ر سناریوهای محتمل  یند  را به همرا   یامدهای ممک  مژورد بررسژی قژرا   مسئول، امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری اسب نهادهای : اول
دوتب بژر  طی ساتهای  یند  و در قاتب سناریوهای مختلف می تواند زمینه های تسلطعمومی مالو  داشت  تصویری از وضعیب بودجة . دهند

.بانک مرکزی را کمتر کند

ترل  ایه  وتی از قبل از  رداخت  به کلیب راباه دوتب و بانک مرکزی، تنییم راباه بی  ای  دو نهاد به تحاظ اختیار بانک مرکزی در کن: دوم
انژک  تغییژرات خژاتص دارایژی خژارجی ب    )در ای  راباه ضروری اسب بر روی هر یک از اقالم اصلی  ایه  وتی . اسبویه  ای برخوردار اهمیب 

ز گ اری شد  و ایژ  اهژدا  همژرا  بژا تعیژی  درصژدی ا      هد ( مرکزی، خاتص بدهی دوتب به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی
می چارچو  محدود  مجاز ای  سه قلم، تکلیژف بسژیاری از متغیرهژای مهژم از جملژه بودجژه عمژو       در . قابلیب تغییر، به صورت قانون در ید

ای دمژه ای به بانک مرکزی خواهد داد کژه مق قانونمند کردن محدودة مجاز رشد اقالم  ایة  وتی، اختیاراتی را بصورت مرحله. روش  خواهد شد
گیژری کشژور   مممک  اسب به نیر برسد ای   یشنهاد در فضای موجود تصژمی . برای حرکب به سمب استقالل بیشتر بانک مرکزی خواهد بود

-ر راستای بژی اگر روند سیاسب های  وتی در مسیری انحرافی و داما . بسیار خوش بینانه بود  و ت ا طرح ای   یشنهاد جای تعجب داشته باشد
.ا  خار کردتنییم شود،  نگا  به واقع باید نسبب به  یند  احسنقدینگی و در مسیر رفع کسری بودجه دوتب توجهی به رشد باالی حجم 

 ریب  خژایر  بژرای مژدی  . مسئوتیب حمایب از ربات قیمب ها مستلزم ح اظب از ربات سیستم کنونی و مدیریب  خایر ارزی و نرخ ارز می باشژد
عرضه  ژول  چون ای  عملیات ممک  اسب که ارر مستقیم بر. ارزی  یشنهاد می شود بانک مرکزی عملیات روزانه در بازار ارز را بر عهد  گیرد

.و استقالل بانک مرکزی را تحب تاریر قرار دهدو سیاسب  وتی داشته باشد

   سژژاختار ماتیی هار بژازار جه توسعه یافتگی ساختادرقبیل از ملی ابه عوی بانک مرکزل ستقال یشژنهاد مژژی شژود هنگژژام در نیژر گژژرفت  ا ،
.  دوتتها نیز توجه گرددجه دبوی تأمی  ماتی کسر  نحورها و کشوی مددر 
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