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  چکیده

 کشور 56های  داده رابطه آن با تورم بااستفاده از  استقالل بانک مرکزی و،این مطالعه در
تایج حاکی ازآن است که در این کشورها ن. ه استشد بررسی 90حال توسعه طی دهه  در

 براساس ،به عبارت دیگر. ندارد ارتباط معناداری بین تورم و استقالل بانک مرکزی وجود
شواهد موجود،  تمام کشورهای در حال توسعه با درجه باالی استقالل بانک مرکزی دارای 

 ارهای مالی، ساختارقبیل درجه توسعه یافتگی باز  به عواملی ازیستندنرخ تورم پایین ن
 با توجه به نتایج. مین مالی کسری بودجه آنها بستگی داردأدرآمدی کشور و نحوه ت

توسعه نیافتگی  نیز با توجه به مجموعه شرایط حاکم برمنابع درآمدی و دست آمده وه ب
الزم  دارد و  استقالل بانک مرکزی کشور به تعمق بیشتری نیاز،ایران بازارهای مالی در

 .مالی و اصالح ساختار بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد قبل از هرچیز توسعه بازاراست 
                                                 
 

  کشورریزی برنامه کارشناسان دفتراقتصادکالن سازمان مدیریت و  *
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 مقدمه . 1

عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای ه بالمللی  در سطح بین 1380استقالل بانک مرکزی از دهه 
کنند که  یید میأهای مطالعات تجربی عموماً ت یافته. های پولی مطرح شد تورمی از طریق سیاست

 ولی کشورهای ،اند شورهای توسعه یافته از طریق استقالل بانک مرکزی موفق به کاهش تورم شدهک
دهد که   عملکرد کشورهای در حال توسعه نشان می.اند دست نیاوردهه در حال توسعه نتایج موفقی را ب

تقالل شود و ارتباط بین اس ها نمی استقالل بانک مرکزی به تنهایی منجر به کاهش و ثبات قیمت
این رابطه برای کشورهای توسعه یافته در بسیاری از  ولی ،بانک مرکزی و تورم بسیار ضعیف است

 .یید قرار گرفته استأمطالعات مورد ت
را بررسی  و تورم  هدف این مطالعه آن است که رابطه بین استقالل بانک مرکزی،بر این اساس

یران در جهت افزایش درجه استقالل بانک مرکزی و هایی برای اقتصاد ا  درس،د و با استفاده از آنکن
 .ددههمچنین الزامات الزم برای رسیدن به این امر ارائه 

رتباط  و تجربی ا نظریمباحث ، دومبخش بدین صورت سازماندهی شده است که در مقالهاین 
ی های استقالل بانک مرکز  شاخص،بخش سوم در .دشو تورم ارائه  وبین استقالل بانک مرکزی

 الگوی تحقیق تصریح و ،چهارم بخشدر . ستا   چهار شاخص معرفی شدهخصوصدر این بررسی و 
 از جمله ایران ، کشور در حال توسعه56های   تورم با کمک داده ورابطه بین استقالل بانک مرکزی

 وجود رابطه بین استقالل بانک مرکزی و کاهش تورم مورد و الزاماتبرآورد شده  1990طی دهه 
 . شده استبیانگیری تحقیق   نتیجهدر بخش آخر. است رسی قرار گرفتهبر

 
 مطالعات نظری و تجربی:   رابطه بین استقالل بانک مرکزی و تورم.2

 ،استقالل بانک مرکزییکی از دالیل اصلی روی آوردن مقامات پولی به در ادبیات اقتصادی 
اند که اگر سیاست پولی به بانک مرکزی  ه دادن برخی از مطالعات نشا.استپایین آوردن نرخ تورم 

 .یابد  تورش تورمی سیاست پولی کاهش می،مستقل واگذار شود
 که چرا اعمال سیاست پولی توسط بانک ارائه شده است اقتصادی سه دلیل متوندر به طور کلی  

بین آنها به دو دلیل از . آورد  تورم را پایین می  نرخ،)ثابت بودن سایرعوامل با فرض(مرکزی مستقل



 61  85مجله برنامه و بودجه، شماه 

 گردد می سوم به مباحث ناسازگاری زمانی بر  که دلیل وضعیت مالی دولت مربوط است در حالی
  ).2003( 1گوتیرز

 از طریق اعمال فشارهای سیاسی بر مقامات مایلندها  توان گفت که دولت  دلیل اول میدر مورد
اضی وضعیت با سیاست پولی انق زیر،تسهیل نماینددر جهت اعطای اعتبارات  سیاست پولی را ،پولی

های  الضرب، افزایش بهره بدهی و کاهش دریافتی از طریق کاهش درآمدهای حق مالی دولت را
 در شرایطی که بانک مرکزی .دهد مالیاتی به دلیل رکود موقت اقتصادی در شرایط نامناسبی قرار می

ولت در جهت سیاست انبساطی پول تواند در برابر فشارهای د  می،از استقالل سیاسی برخوردار باشد
 .پافشاری کند
مین مالی کسری دولت تحت فشار قرار گیرند و آن را از أ تی وقتی مقامات پولی برا،دوم آنکه

بانک مرکزی استقالل اقتصادی ولی وقتی . شود  عرضه پول درونزا می،مین نمایندأطریق خلق پول ت
 .ری خود را کاهش دهد تا کسکند مجبور دولت را تواند داشته باشد می

 که با اهداف بلند مدت کنند را دنبال میها اهداف کوتاه مدت   است که دولتآندلیل سوم 
کنند که رشد اقتصادی را از طریق افزایش عرضه پول  ها تالش می  دولت، برای مثال.ناسازگاری دارد
 .برندبمدت بهره   در کوتاهها ها در آینده از چسبندگی قیمت  هزینه افزایش قیمتا بوافزایش دهند 

  ).1983 (2، گوردون و بارو)1977 (لندپری اسکات و کید
در  عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای تورمیه  ب1380استقالل بانک مرکزی از دهه گرچه  

در زمینه  نتایج موفقی را   کشورهای در حال توسعه عموماً،توجه قرارگرفت موردالمللی  سطح بین
دهد که استقالل بانک مرکزی به  کشورها نشان میاین اند و عملکرد  دست نیاوردهه بکاهش تورم 

شود و ارتباط بین استقالل بانک مرکزی و تورم بسیار  ها نمی تنهایی منجر به کاهش و ثبات قیمت
 .ضعیف است

به برای استقراض ها  ند و دولتداردر کشورهای در حال توسعه که بازارهای مالی عمق کمتری 
 بانک مرکزی مستقل بسیارضعیف وجوداحتمال  ،دارندتری بازارهای سرمایه خارجی دسترسی محدود

 .است
بانک ، استهماهنگی بین بانک مرکزی و دولت حائز اهمیت که درآن   ارز نرخ ثابتنظام در

 ها  سایر اهداف به غیر از ثبات قیمتتوسط زیرا سیاست پولی ،مرکزی مستقل جایگاه چندانی ندارد
                                                 
١ . Gutierrez 
٢ . Barro and Gordon (١٩٨٣), Kydland and Prescott (١٩٧٧) 
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شان بر حسب   در کشورهای در حال توسعه که در آنها ارزش پول داخلیه،نتیجدر . شود محدود می
شود، احتمال ضعیفی وجود دارد که این کشورها  سبدی از پول یک کشور و یا یک منطقه تعیین می

 .باشند داشته بانک مرکزی مستقل
 بازارهای مالی توسعه فاقد توسعه کنند کشورهای در حال بیان می) 1983( 1 النی و ویلت،بانیان

منجر به کاهش تورم در این کشورها  است که استقالل بانک مرکزی مکنم غیر  لذا، هستند یافته
های  کشورها باید با توجه به مشخصهاین در نتیجه حرکت به سمت استقالل بانک مرکزی در . گردد

 تعمیم داده OECDد کشورهای موفق  نه اینکه نتایج عملکر،این کشورها مورد بررسی قرار گیرد
مورد توجه قرار  که استقالل بانک مرکزی باید بعد از توسعه بازارهای مالی معتقدندآنها همچنین . شود
 .تر خواهد بود های ضد تورمی دولت بهتر و مطمئن  این شرایط ثبات اعتبار سیاست زیرا در،گیرد

مناقشاتی  توسعه بین دولت و بانک مرکزی کند که در کشورهای در حال بیان می) 1995( 2ماس
ی را به معضل اساسی در آن کشورها ا بودجههای پولی و  وجود دارد که این امر هماهنگی سیاست

 مدیریت بدهی عمومی و شرایط اعتباری داخلی، موردتواند در   میتاش این مناق.کند تبدیل می
 .مدیریت نرخ ارز و ثبات نهادی در بخش مالی باشد

دهند که استقالل سیاسی بانک مرکزی در کاهش  شواهدی را ارائه می) 1994( 3شری و فیدبل
 در کشورهای در حال توسعه ارتباط بین تورم و شاخص قانونی همچنین. نداردنقش مهمی تورم 

اما در برخی از مطالعات نرخ تورم با شاخص نرخ تعویض رئیس . استاستقالل بانک مرکزی ضعیف 
 .بطه معناداری دارد بانک مرکزی را

 که بین شاخص قانونی استقالل بانک مرکزی و دهد نشان می) 1998 (4یجاکوب و کوایمطالعات 
در مورد کشورهای درحال توسعه این اما  ،داری وجود دارد ا یک رابطه معنOECDتورم در کشورهای 

ل بانک مرکزی  شاخص دیگری برای استقالهمچنین از آنها .طور آشکار مشخص نیسته رابطه ب
 است، کردهمعرفی ) 1992( 5مبتـنی بر طـول دوره تصـدی ریاست بانـک مرکــزی که کوکــرمن

 80 کشور درحال توسعه طی دهه 82 مطالعات خود را برای ، این شاخصکمک با ند واستفاده نمود
                                                 
١ . Banaian, Laney and Willett 
٢ . Mas 
٣ . Debelle and Fischer 
۴ . Jakobe and Kooi 
۵ . Cukierman 
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چنانچه  ،م داردبا تورداری و معنا که استقالل بانک مرکزی رابطه منفی ند و نتیجه گرفتندانجام داد
 .کشورهای با تورم باال در نمونه در نظر گرفته شودفقط 

با فرض ثابت ( که شاخص استقالل بانک مرکزی رسیدندبه این نتیجه) 1997( 1 و میرونوکمپیل
 آنها دریافتند که متغیرهایی از قبیل درجه . اهمیت کمی در تعیین نرخ تورم دارد)بودن سایر عوامل
ثباتی سیاسی و شاخص اختالالت سیاسی دولت تا حدود  زیادی با تورم در ارتباط  بی  بازبودن اقتصاد،

 .هستند
کنند که تعدد تغییرات ریاست بانک مرکزی منعکس کننده  بحث می) 1995( 2کوکرمن و وب

 های سیاسی  تغییرات جناحچنین و هم، و رئیس جدید دولت، مثل تغییر رژیم سیاسیTتغییر سیاسی
پذیری  آنها یک شاخص آسیب. ددارتبع خود تغییرات ریاست بانک مرکزی را به دنبال  که به است؛

های سیاسی بالفاصله به تبع   بدین صورت که انتقاالت جناح،سیاسی بانک مرکزی را معرفی کردند
-1989 کشور طـی دوره 64نتایج مطالعات آنها برای . شود میرئیس بانک مرکزی موجب تغییر  ،خود

ثیر مثبت و معناداری بر تورم أپذیری سیاسی بانک مرکزی ت دهد که شاخص آسیب  می نشان1995
طور معناداری بر رشد ه پذیری ب  شاخص آسیب،الگو اضافه شودبه ثباتی سیاسی   همچنین اگر بی.دارد

 .ثیر منفی داردأاقتصادی ت
 

 گیری استقالل بانک مرکزی های اندازه مروری بر روش. 3

 که شدهگیری استقالل بانک مرکزی استفاده  های مختلفی برای اندازه شاخصاز  یمطالعات تجرب در
ی ها در این قسمت برخی از شاخص.  استیافتهمختلفی تشکیل  ی ها از اجزا هر یک از این شاخص

 .گردد  ارائه میختصار به امهم
ستقالل سیاسی و ا  استقالل بانک مرکزی را به دو جزء) 1991 (3ی، ماسکیاندارو و تابلینیگریل

 مراحل نصب رئیس و از قبیلاستقالل سیاسی توسط عواملی . استقالل اقتصادی تقسیم کردند
ن و میزان مسئولیت بانک مرکزی برای ا تصدی منصوبه بانک مرکزی، دور مدیره هیئتیاعضا

که تا  استقالل سیاسی نشان دهنده آن است ،عبارت دیگره ب. شود دستیابی به ثبات قیمت تعیین می
                                                 
١ . Campillo and Miron 
٢ . Webb 
٣ . Grilli, Masciandaro, and Tabelini 
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اش بدون مداخله مقامات سیاسی  شود تا بر هدف اصلی چه حد به بانک مرکزی اجازه داده می
بانک مرکزی به دولت، میزان میزان اعتبارات استقالل اقتصادی به عواملی مانند کنترل . پافشاری کند

کزی در کنترل ها و نرخ تنزیل و میزان توانایی بانک مر در تعیین نرخ بهره وامبانک مرکزی آزادی 
 .ابزارهای سیاست پولی وابسته است 

. ابزار مورد بررسی قرار دادندو استقالل بانک مرکزی را بر اساس هدف ) 1994( و فیشر دبلی
 ،های پولی است و استقالل ابزار سیاستاهداف استقالل هدف نشان دهنده آزادی بانک در تعیین 

 .است دستیابی به اهداف جهتدر بیانگر آزادی بانک در تعیین ابزارها 
کرده استقالل بانک مرکزی را بر اساس دو شاخص قانونی و واقعی بررسی ) 1992(کوکرمن 

  :شوند  جزء اصلی تقسیم می4شاخص قانونی استقالل بانک مرکزی به . است
 ،عزل و نصب و دوره تصدی رئیس بانک مرکزی .1
 رد، عهده دامورد سیاست پولی برگروه تعیین کننده سیاست که وظیفه حل مناقشات را در   .2
 ،اهداف بانک مرکزی .3
 .دولتیهای بانک مرکزی در اعطای وام به بخش  محدودیت .4

 اند که هر متغـیر بین صفر  متغیر مختلف قانونی ساختــه شــده16 جزء بر اساس 4این 
 . )1 جدول ( شوند می   رتبه بندی )بیشترین درجه استقالل(و یک ) کمترین درجه استقالل(

 متغیر اول 4: شود شاخص کل به شرح زیر محاسبه میکه پرسش است  16جدول مذکور شامل 
. شود  اختصاص داده می2/0و به میانگین حاصل وزن ، بر اساس میانگین ساده به یک متغیر تبدیل

 ولی نتایج حاصل از طریق ،شود  تبدیل میپرسش تدوین سیاست، به یک ره بعدی درباپرسشسه 
 و برای بقیه وزن 5/0 حل مناقشات وزن پرسش بدین ترتیب که برای .آید دست میه زنی بمیانگین و

 .شود  داده می15/0، وزن پرسش میانگین وزنی حاصل از این سه  و بهشود  اختصاص داده می25/0
 4.  است15/0گردد که وزن آن  عنوان یک متغیر جداگانه محسوب میه اهداف بپرسش در مورد 

طور ه  باست،های اعطای وام به دولت   محدودیتمورد در  باقیمانده کهپرسش 8 اول از پرسش
 4 البته. مشخص شده است مذکورهای متناظر با آن در جدول   وزنهشود ک جداگانه محاسبه می

 1/0به عدد حاصل وزن   از طریق محاسبه میانگین ساده به یک متغیر تبدیل شده وابتدا  آخرپرسش
 .آید دست میه  کل از حاصل جمع اعداد نهایی مراحل فوق بشاخص. شود داده می
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 ر شاخص استقالل قانونی بانک مرکزیمتغیرهای پرسشنامه د.1جدول

 شماره 
 متغیر

کدگزاری وزن شرح متغیر
  عددی

  2/0 )یس بانک مرکزیئر(  باالترین مسئول اجرایی 1

   مدت خدمت) الف 
 1   سال 8باالی  • 

 75/0   سال8تا  6 • 

 5/0   سال5 • 

 25/0   سال4 • 

 0   سال 4زیر  • 

   شود تعیین می کسی چه توسط باالترین مسئول اجرایی) ب 

 1   بانک مرکزی مدیرهتئهی • 

 75/0  ومقننه ،قوه مجریه ت بانک مرکزیئهی از اییرشو • 

 5/0  قوه مقننه • 

 25/0  )هیئت وزیران برای مثال( تی از قوه مجریهئهی • 

 0   عضو از قوه مجریهیک یا دو • 

   عزل) ج 

 1  برای انفصال وجود ندارد مقرراتی • 

 83/0  تنها به دالیل غیر سیاسی • 

 67/0  دراختیار هیئت بانک مرکزی • 

 5/0  دراختیار قوه مقننه • 

 33/0  مقننه  قوه  وسیلهه ب  و شرط  انفصال بدون قید امکان • 

 17/0  دراختیارقوه مجریه • 

 0  مجریه قوه وسیلهه ب  شرط و بدون قید الامکان انفص • 

   تواند وظیفه دیگری در دولت داشته باشد آیا باالترین مسئول اجرایی می) د 
 1  خیر  • 
 5/0  تنها با اجازه قوه مجریه • 
 25/0  قانونی وجود ندارد • 
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 شماره 
 متغیر

کدگزاری وزن شرح متغیر
  عددی

  15/0 تدوین سیاست  2
   کند کسی سیاست پولی را تدوین میچه ) الف 
 1  بانک به تنهایی • 
 67/0  بانک سهم دارد  • 
 33/0  دهد  بانک تنها نظر مشورتی به دولت می • 
 0  بانک هیچ نقشی ندارد  • 
   کند  در حل مناقشات حرف آخر را چه کسی بیان می) ب 
 1  بانک،  در مسائلی که در قانون تعریف شده است  • 
در مسائل سیاسی که به عنوان هدف های بانک صریحاً تعریف دولت،  • 

 نشده است
 8/0 

 6/0  شورایی از بانک مرکزی، قوه مجریه و قوه قضاییه • 
 4/0  قوه مقننه در زمینه مسائل سیاستی • 
 2/0  قوه مجریه در مسئل سیاستی • 
   قوه مجریه، امتیاز غیر مشروط دارد • 
   ند بودجهنقش بانک مرکزی در فرآی)   ج 
   بانک مرکزی فعال است • 
 5/0  بانک مرکزی تاحدودی فعال است • 

 0  بانک مرکزی نقشی ندارد • 

  15/0 اهداف 3

مطابق اساسنامه، ثبات قیمت هدف اصلی است ودرصورت اختالف  • 
 بانک مرکزی است ی بایباسایراهداف دولت، تصمیم نها

 1 

 8/0  ثبات قیمت تنها هدف است • 

آن مانند نظام  قیمت یک هدف درکنارسایراهداف سازگار باثبات  • 
 بانکداری پایا است 

 6/0 

آن مانند اشتغال  ثبات قیمت یک هدف درکنارسایراهداف ناسازگار با • 
 کامل است

 4/0 

 2/0  هیچ هدفی در اساسنامه بانک ذکر نشده است • 
 0  شود ها نمی های موجود دراساسنامه، شامل ثبات قیمت هدف • 

   های اعطای وام به دولت محدودیت 4

  15/0 اعتبار محدودیت وام و) الف 

 1  نیست پرداخت هیچ وام مجاز • 

مجاز ) درآمددولت% 15مثال حداکثربرای (پرداخت وام باحدمشخص  • 
 است

 67/0 

 )درآمد دولت% 15مثال بیش ازبرای (انعطاف پذیر  پرداخت وام باحد • 
 است مجاز

 33/0 

 0  ندارد دیت قانونی برای اعطای وام وجودهیچ محدو • 

  1/0 وام تضمینی) ب 
 1  نیست مجاز • 
 67/0  مجازاست) درآمددولت% 15مثال حداکثربرای (با رعایت حدمشخص  • 
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 شماره 
 متغیر

کدگزاری وزن شرح متغیر
  عددی

 33/0  مجازاست)دولتدرآمد% 15 مثال بیش ازطوره ب(انعطاف پذیر  حد در • 
 0  ندارد محدودیت قانونی برای اعطای وام وجودهیچ  • 
  1/0 )ازلحاظ سررسید، بهره ومبلغ(شرایط اعطای وام )ج 
 1  شود وسیله بانک کنترل میه ب • 
 67/0  دراساسنامه بانک مشخص شده است • 
 33/0  شود ین می قوه مجریه تعیصورت توافقی بین بانک مرکزی وه ب • 
 0  شود ین مییتعی توسط قوه مجریه یبه تنها • 
  05/0 وام گیرندگان بالقوه ازبانک )د 
 1  تنها دولت مرکزی • 
 67/0  )مرکزی ایالتی و(تمام سطوح دولتی • 

 33/0  های عمومی یادشده به همراه بنگاه موارد • 

 0  خصوصی بخش دولتی و • 

  025/0 شود برحسب محدودیت اعطای وام بانک مرکزی تعریف می) ز 

 1  مسکوک اس ومیزان اسکن • 

 67/0  مطالبات دیداری بانک مرکزی سهمی از سرمایه بانک مرکزی با • 

 33/0  دولت درآمد سهمی از • 

 0  مخارج دولت سهمی از • 

  025/0 ها وام سررسید )ل 

 1   ماه6کمتراز  • 

 67/0  سال یک کمتر از • 

 33/0  سال یک بیش از • 

 0  زمان سررسیدوام درقانون مشخص نشده است • 

  025/0 ها باید نرخ بهره وام) م 

 1  های حداقل باشد نرخ بیش از • 

 75/0  باشد های بازار  نرخبا برابر • 

 5/0  باشد های حداکثر  نرخاز کمتر • 

 25/0  اند ین نشدهیهای بهره تع نرخ • 

 0  اخذ وام توسط دولت از بانک مرکزی بدون بهره است • 

  025/0 کند اق قرضه دولتی دربازاراولیه استفاده میبانک مرکزی ازخریدوفروش اور) ن 

 1  بله • 

 0  خیر • 



 بررسی رابطه بین تورم و استقالل بانک مرکزی در ایران 70

بانک مرکزی شاخص دیگری معرفی کرده که مبتنی بر استقالل درجه  برای تعیین ،کوکرمن
برخی از کشورهای در حال توسعه حتی اگر قوانین بانک  در زیرا. عملکرد بانک مرکزی است نه قانون

وی در این خصوص دو شاخص .  ممکن است این قانون درعمل اجرا نشود،د آشکار باشمرکزی کامالً
 : شرح زیر معرفی کرده استه ب

تعداد که   نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی است و بر اساس این پیش فرض بنا شده،شاخص اول
اگر . استقالل استپایین بیانگر سطح ) قل از حدی به باالأال( تعویض رئیس بانک مرکزی موارد
گزینند که  اران همواره فرصتی را برای انتخاب رئیس جدید داشته باشند، کسانی را بر میزاستگسی

که دوره تصدی رئیس  یعنی زمانیض تعویحالت تعدد موارد در . هایشان را برآورده نمایند خواسته
ریه های قوه مج  فضا برای نفوذ سیاست،تر از زمان تصدی رئیس قوه مجریه است کوتاهبانک مرکزی 

های بلند مدت و   سیاستجرایگردد و تالش رئیس بانک مرکزی را در ا فراهم میبر بانک مرکزی 
 تصدی رئیس بانک مرکزی بیشتر از هولی اگر دور. دکن فراتر از یک دوره انتخاباتی کم رنگ می

وه تحمیلی از سوی قتواند در برابر فشاری   رئیس بانک مرکزی می،دوران تصدی چندین دولت باشد
 .مجریه مقاومت بیشتری داشته باشد

 گردآوری اطالعات صورته بدهد   که استقالل واقعی بانک مرکزی را نشان میشاخص دیگری
  ای برای کارشناسان پولی بانک در این روش، پرسشنامه. استاز طریق پرسشنامه عملکرد واقعی 

وجود یی است که در شاخص قانونی  تقریباً مشابه متغیرهاها پرسش از برخی. گردد مرکزی ارسال می
 جزئیات .بر جنبه قانونینه کید دارند أ تواقعی  بر جنبه عملکردها پرسش این با این تفاوت که ،دارد

هایی که در  این متغیرها به کمک وزن.  ارائه شده است 2متغیرهای پرسشنامه در این روش در جدول 
عنوان شاخص استقالل بانک ه یک عدد ب نهایت  درند وشو جدول ارائه شده با یکدیگر تلفیق می

 استقالل بانک مرکزی بیشتر ،تر باشد دست آمده بزرگه قدر شاخص ب هر. آید دست میه مرکزی ب
 .است
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  درشاخص واقعی استقالل بانک مرکزیمتغیرهای پرسشنامه. 2جدول

شماره 
 متغیر

کدگزاری  وزن شرح متغیر
 عددی

  /.1 مقامات قوه مجریهزی با  تصدی رئیس بانک مرکه دور 1

 1   نداردهم پوشانی • 
 5/0  کم داردهم پوشانی  • 
 0  داردهم پوشانی  • 

  2/0 محدودیت اعطای  وام به دولت درعمل 2
 1  شدید • 
 66/0  مدیریت شده شدید • 
 33/0  مدیریت شده اندک • 
 0  نداردوجود  • 

  1/0 )بین بانک و دولت( حل مناقشات 3
 1   مواردتمامانک در به نفع ب • 
 0  به نفع دولت در تمام موارد • 
 5/0  )حالت بینابین( ها سایر حالت • 

  1/0 استقالل مالی 4
   تعیین بودجه بانک مرکزی)  الف  
 1   بانک مرکزیتوسط خود • 
 5/0  ترکیبی از بانک مرکزی و قوه مجریه و مقننه • 
 0   قوه مجریه یا مقننهدر بیشتر موارد توسط • 
   تعیین حقوق مقامات باالی بانک و نحوه تخصیص سود بانک) ب 
 شود یا در قانون تعیین شده است اغلب توسط بانک تعیین می • 

 قوه مجریه یا مقننه بانک و ترکیبی از •

 مقننه اغلب قوه مجریه یا •

 1 
5/0 

0 
  15/0 اهداف میان مدت 5

    در حد معین حجم پولتنظیمهدف  )الف 

 1   دایم وجود داشته استبه طور • 
 66/0  در بیشتر موارد  وجود داشته است • 
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 2ادامه جدول 

 
کرده که محاسبه استقالل بانک مرکزی استفاده برای   دیگری شاخصاز) 2003(گوتیرز اوا 

شرح زیر ه ب اصلی گروه این شاخص به پنج .استاطالعات حاصل از این روش مبتنی بر قانون 
 : شود تقسیم می

 اهداف بانک مرکزی .1
 باید هدف اولیه بانک مرکزی قرار ،ترین عامل رشد اقتصادی پایدار عنوان مهمه ثبات قیمت ب 
 .دشو ها به مؤسسات دولتی مستقل واگذار می به عالوه مسئولیت نظارت بر بانک. گیرد

 یهای پولی و ارز مسئولیت بانک مرکزی در برابر سیاست .2
 کاره برای دستیابی به اهدافش برا بانک مرکزی مستقل این اقتدار را دارد که سیاست پولی و ارزی 

اش برروی  تواند برای رسیدن به اهداف اولیه اگر بانک مرکزی استقالل هدف داشته باشد می. گیرد
جری در صورت استقالل ابزاری بانک مرکزی، این بانک م. نماید گیری های پولی تصمیم هدف

شماره 
 متغیر

کدگزاری  وزن شرح متغیر
 عددی

 33/0  کم و بیش وجود داشته است • 
 0  چنین هدفی وجود ندارد • 
    نرخ بهره  تنظیمهدف )ب 
 1  خیر • 
 0  بله • 

  15/0 ها  اولویت دادن به ثبات قیمت 6
 1  اولویت اول • 
 66/0  شود اولویت اول به نرخ ارز ثابت داده می • 
 ثبات ، اما هدف مطرح استثبات نرخ ارز و تورم همراه با سایر اهداف • 

  اصلی نیستها یمتق
  

33/0 
 0  شود هدف نرخ ارز و تورم توجه نمی دو به • 
ای ه عنوان بانک توسعه، تضمین اعتبارات در نرخه انجام وظیفه ب 7

 ای یارانه
20/0  

 1  خیر • 
 66/0  تاحدی • 
 33/0  بله • 
 0   درگیر تضمین اعتبارات استاًبانک مرکزی شدید • 
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هرچند هر دو . های پولی و ارزی بر اساس یک هدف تعیین شده از سوی کابینه یا قانون است سیاست
هماهنگی اما کند  ی از استقالل را به بانک مرکزی اعطا مییهدف درجه باالاستقالل استقالل ابزار و 

 میزان.  استثباتی اهداف ضروری های پولی و ارزی برای پرهیز از بی با دولت در تنظیم سیاست
نوع و . دهد  حل مناقشات بین دولت و بانک مرکزی، استقالل بانک مرکزی را افزایش مییت درشفاف

عبارت ه ب، تواند بر بانک مرکزی غالب شود نحوه حل مناقشات بیانگر آن خواهد بود که دولت نمی
که  هنگامی. نیست دولت هایمجبور به پذیرش پیشنهاد) شرایط اضطراری  یبه استثنا( بانک ،دیگر

های  صورت مسئولیت سیاست  در این،هایش باشد بانک مجبور به تعدیل تصمیماتش بر خالف ایده
 .تعدیل شده با دولت است

 استقالل سیاسی بانک مرکزی  .3
 بانک مرکزی از این جهت مهم است که مانع نفوذ کوتاه مدت مدیره هیئت یاستقالل سیاسی اعضا

ترکیب هیئت رئیسه بانک و شیوه انتصاب و . شود ر نهادها بر سیاست پولی میمورد دولت یا سای  بیو
برای مثال، . کند و مدت ریاست آنها، درجه استقالل سیاسی بانک مرکزی را تعیین می  عزل اعضا

 .دهد ی در هیئت رئیسه، استقالل بانک مرکزی را کاهش میأحضور نماینده دولت با حق ر
 استقالل اقتصادی  .4

 کنترل تراز مالی خودش و) برای الف.استقالل اقتصادی بانک نشان دهنده ظرفیت بانک است
 از اجباری کسریمین أت ،ثیرگذاری بر سطح نقدینگی و نرخ بهره جهت دستیابی به اهدافشأت) ب

تواند دستیابی به   می، تزریق نقدینگی از طریق عملیات بخش خصوصیو روش خلق پول جدید
 منع یا حداقل محدودیت اعتباردهی به دولت و نهادهای. ی را به مخاطره بیندازدهای پول سیاست

لزوم تصویب بودجه بانک توسط . گردد تواند منجر به استقالل اقتصادی بانک مرکزی  غیرمالی، می
 .قوه مجریه و مقننه ممکن است بانک را در معرض نفوذ سیاسی غیر مستقیم قرار دهد

 یرسحساب  .5
چنین . کند ها و عملکرد بانک مرکزی را تسهیل می ها، سیاست  فعالیتنظارتی سرشیوه حساب

هایی را برای رسیدن به اهداف پولی  کند تا سیاست ی انگیزه الزم را برای بانک فراهم مییها نظارت
کارگیری ه شود تا از مداخله دولت در ب ی موجب میس شفاف بودن نحوه حسابربه عالوه،. اتخاذ نماید

 .های بانک مرکزی جلوگیری شود ستسیا
کد عددی  دامنه . ارائه شده است3در جدول که  ریزتری هستند  ی دارای اجزاگروه 5هر یک از 

 5مربوط به هر یک از شاخص استقالل  درجه . است یک و منهای یک تقسیم بندی شدههر جزء بین 
 .آید دست میه بدر هر گروه  جبری رتبه هر یک از اجزا  از جمع ،گروه اصلی
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  تخمین و تحلیل نتایج، مبانی نظری الگو.4

 ساختار الگوی تحقیق
 بین استقالل بانک مرکزی و تورم از رابطه ساده زیر ارتباط برای بررسی 90 دهه  اوایل   درکوکرمن 

  :استفاده کرده است

CBID .βα += 
 که در آن

P
PD
+

 عدیل شده نرخ تورم ت = 1=

 CBI = شاخص استقالل بانک مرکزی است 
P= نرخ تورم 

به الگو اضافه نیز  بر تورم ثرؤممتغیرهای سایرگسترش داده شد و در مطالعات بعدی الگوی فوق 
برای بررسی رابطه بین استقالل بانک مرکزی و ) 1997(کمپیلو و میرون  الگوی ، برای مثال.گردید
 :صورت زیر بوده استه تورم ب

GSTPSTTRDGDPCBID 43210 ααααα ++++= 
 که در آن

D= نرخ تورم تعدیل شده برابر 
P

P
+1 

P= نرخ تورم 
CBI = شاخص قانونی استقالل بانک مرکزی 

TRDGDP= درجه باز بودن اقتصاد 
PST= ثباتی سیاسی شاخص بی 
GST= شاخص اختالالت سیاسی  

ن استقالل بانک مرکزی و تورم از الگوی زیر برای بررسی رابطه بی) 2001( 1 و دی هانجان
 :استفاده کردند

                                                 
١ . Jan and Dehan 
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DEBTcXRATEcPICGDPCAPcOPENcCBIccD ۶۵۴٣٢١٠ ++++++= 
 که در آن

 D = و برابرنرخ تورم تعدیل شده  
P

PD
+

=  . نرخ تورم استP که در آن  1
CBI = شاخص استقالل بانک مرکزی 

OPEN = درجه باز بودن اقتصاد 
GDPCAP = ه سران تولیدلگاریتم 

PI = ثباتی سیاسی شاخص بی 
XRATE =  ثابتارزی رژیم بامتغیر مجازی نرخ ارز برای کشورهای  

DEBT =  تولیدنسبت بدهی خارجی به 
 

برای بررسی رابطه بین شاخص استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم طی دوره ) 2003( گوتیرز
 :الگوی زیر را به کار برده است 1995-1999

iij
j

gii uXZXy +∑+=
=

5

1
γαβ 

 که درآن
yi = نرخ تورم 

Xi = مانند نسبت کسری بودجه (گذارد  میطور بالقوه بر تورم اثر ه که باست  متغیرهایی ملشا
 ارزی ثابت و شناور و نظامکشورهای با ، درجه باز بودن اقتصاد، متغیرهای مجازی برای GDPبه 

 .)اند تجربه کردهرا متغیر مجازی برای کشورهایی که بحران بانکی 
Zi j =جز jام شاخص استقالل بانک مرکزی برای کشور i)  شاخص استقالل بانک مرکزی به
 ).یان شده است ب3جدول   تقسیم شده که جزئیات آن درءپنج جز

 و تورم از   مطالعه برای بررسی رابطه بین استقالل بانک مرکزی  این در، فوقالگویبا توجه به 
 :شود  میالگوی زیر استفاده

)1   (                                                           XCBID .111 γβα ++= 
0
D  = با نرخ تورم تعدیل شده که برابر است

P
P
+1 
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P  =نرخ تورم 
 CBI  =شاخص استقالل بانک مرکزی 

X  = نسبت تجارت به تولید، نسبت نقدینگی به ،تولید (ندگذار میاثر که بر تورم برداری از متغیرها 
 ).تولید و برخی متغیرهای مجازی

 
 های آماری شرحی بر داده

 کشور در حال توسعه 56مقطعی های   از داده، رابطه بین استقالل بانک مرکزی و تورمبرآوردبرای 
  WDIطالعاتی های آماری کشورها از بانک ا داده.  است استفاده شده2000-1990 دوره طی

 .استخراج شده است
شاخص نرخ تعویض رئیس بانک ( برای محاسبه آمار شاخص استقالل بانک مرکزی کشورها

 . استفاده شده است ٢٠٠١ ,Jan – Egbert Sturm and Jakob Dehanهای مقاله داده از )یمرکز
ستفاده شده که در های مختلفی ا در مورد ایران برای محاسبه شاخص استقالل بانک مرکزی از روش

 برای برآورد ،ها برای بانک مرکزی ایران محاسبه گردیده و در نهایت این مقاله سه تا از  این شاخص
استفاده شده   شاخص نرخ تعویض رئیس بانک مرکزیکشورها از سایر دلیل هماهنگی آمار باه ب الگو
 .است

 
  ایرانبانک مرکزیبرای شاخص استقالل قانونی محاسبه . 1
 ارزیابی استقالل برایو بر اساس قوانین موجود کشور  1جدول های  پرسشن شاخص با استفاده از ای

 :ده استشمحاسبه  ایران به شرح زیر جمهوری اسالمیبانک مرکزی 
  [ ]٢۵/٠٠۵/٠٢/٠٢۵/٠٣٣/٠١۵/٠۴

)١١٧/٠٠۵/٢/٠)٠ ×+×+×++++




 =میزان شاخص قانونی 





 +++

++++++
۴

٠٢۵/٠٠۶٧/٠
٣٣/٠[١/٠[٠۵/٠]٠[١/٠]٠[١/٠]٣٣/٠[١۵/٠]۴/١]٠۵/٠ 

٢۵/٠٠٢٣/٠٠١۶۵/٠٠٣٣/٠٠٠٠۶/٠٠٢٧٣٧۵/٠٠٨٣۵/٠ ≅+++++++= 
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 باشد استقالل بانک مرکزی تر  هرچه به یک نزدیک. صفر و یک استبین  دامنه این شاخص
 است که بیانگر پایین بودن درجه استقالل 25/0میزان این شاخص برای اقتصاد ایران . بیشتر است

 .قانونی بانک مرکزی ایران است
  

  ایرانبانک مرکزیبرای های واقعی استقالل  شاخصمحاسبه  .2
 :روش ارائه شده است سبه این شاخص دودر مطالعات اقتصادی برای محا

 شاخص نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی) الف
این شاخص مبتنی بر این فرض است که نرخ تعویض باالی رئیس بانک مرکزی بیانگر سطح پایین 

دست آمده از این ه عدد ب. دامنه این شاخص بین صفر و یک است. استقالل بانک مرکزی است
 .باشد  می2/0صاد ایران  برای اقت90دهه شاخص طی 

 بانک مرکزی از عملکرد  به دست آمده شاخص مبتنی بر اطالعات  )ب
برای  2 در جدول مندرج های پرسش ،روش از این   با استفادهبرای ارزیابی استقالل بانک مرکزی

 بانک مرکزی مبتنی بر عملکرد واقعی ها پرسش پاسخ به این .استبانک مرکزی کشور محاسبه شده 
  ).نه براساس قانون (تاس

 









 +

+
+

+++
٢

١٣٣/٠
١۵/٠

٢

١١
 واقعی   میزان شاخص= ١/٠]٠/۵[٢/٠]٣٣.٠[١/٠]٠.۵[١/٠

                     ]۶۶/١]٣٣/٠[٢/٠]٠۵/٠ ++ 
         ۵۴/٠١٣٢/٠٠۴٩۵/٠٠٩٩٧۵/٠١/٠٠۵.٠٠۶۶.٠٠۵.٠ =++++++=  

 

تر باشد استقالل بانک  هرچه به سمت یک نزدیک. دامنه این شاخص بین صفر و یک است
 که در مقایسه با شاخص است 54/0اقتصاد ایران برابر عدد این شاخص برای . مرکزی بیشتر است

دهد که در عمل تمایل مقامات پولی و مالی کشور به  قانونی اندکی بیشتر است و این امر نشان می
 . استقالل بانک مرکزی بیشتر است

 
 برآورد الگو و تحلیل نتایج

با ) 1(برای الگوی مختلف  برآورد 4برای بررسی تجربی رابطه بین استقالل بانک مرکزی و تورم 
  .برآورد گردیده است 2000-1990  دوره کشور در حال توسعه طی56مقطعی های  استفاده از داده

 . ارائه شده است4در جدول  تخمین مدلنتایج 
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الل بانک ضریب شاخص استقاول در معادله  ،شود طور که از جدول مذکور مشاهده می همان
 و نشان دارد)  پایینR۲(الگو قدرت توضیح دهندگی پایینی نیست و ار مرکزی از نظر آماری معناد

 بعدی تدر معادال. یستنکافی  استقالل بانک مرکزی برای کاهش تورم به تنهایی  متغیردهد که می
 متغیرهای ،بدین ترتیب .شده استبه الگو اضافه   مؤثر بر تورمدیگربرای رفع این مشکل متغیرهای 

متغیر نسبت . دوش می نسبت نقدینگی به تولید و تولید سرانه به الگو اضافه ،نسبت تجارت به تولید
  و بیانگر آن است که هرچه استدار و دارای عالمت مورد انتظار جارت به تولید از نظر آماری معنات

در  کاهش تورم  باعث،) اقتصاد بازتر باشدیعنی هرچه (سهم تجارت خارجی از تولید داخلی باالتر باشد
ثیر أدرجه عمق بازار مالی ت  ازیعنوان شاخصه متغیر نسبت نقدینگی به تولید ب. شود میکشور آن 
تر   هرچه بازارهای مالی در یک کشور گسترده،عبارت دیگره  ب،داری بر کاهش تورم داشته استامعن

. استدار و معنا دارای عالمت مورد انتظار تولید سرانه متغیر. باشد، تورم آن کشور پایین بوده است
متغیر شاخص استقالل .  استکمتر بوده کشورها آندر  هرچه تولید سرانه کشورها باالتر باشد تورم

  این متغیر دراست،گرچه دارای عالمت مورد انتظار ) ویض رئیس بانک مرکزیعنرخ ت(بانک مرکزی 
 .یستدار ن اها معن  تمام معادله
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 بین داریا رابطه معنکشورهای در حال توسعه دردست آمده از تخمین معادالته نتایج ب براساس
  رابطه آماری بین1در نمودار  .ندارد وجود تورم پایین نرخ و استقالل بانک مرکزی  باالیدرجه

 بر اساس نمودار مذکور. نشان داده شده است  تعدیل شدهشاخص استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم
 از پراکندگی باالیی برخوردار است، متغیر مثبت دو  در مجموع شیب خط برازش شده بین اینگرچه
 .است

 
  رابطه بین شاخص استقالل بانک مرکزی و تورم.1نمودار 
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 گروه اول کشورهای دارای  :اند  این مسئله کشورها به دو گروه تقسیم شدهبیشتربرای بررسی 

 با استقالل یمجدداً کشورها. های با استقالل کمتر و گروه دوم کشوربانک مرکزیباالتر  استقالل
 .اند بندی شده  به سه گروه برحسب میزان تورم دسته بانک مرکزیباالتر
 )ساالنه درصد 10زیر ( کشورهای با نرخ تورم پایین .١
 )ساالنه درصد 20 تا 10بین ( کشورهای با نرخ تورم متوسط .٢

  درصد20کشورهای با نرخ تورم باالی  .٣

 براساسکشورها رابطه بین استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم  این دسته بندی، با توجه به
 .گیرد می قرار بررسی مورد بیشتر 90 دهه طی  مختلفهای شاخص
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  مالیهایهای درجه عمق بازار شاخص) الف
 ،گیرد هایی که معموالً برای بررسی درجه عمق بازارهای مالی مورد استفاده قرار می یکی از شاخص

 دارای نقص است و نحوه توزیع نقدینگی را  هرچند که این شاخص.  نقدینگی به تولید استنسبت
 2در نمودار . شود  استفاده میآندلیل سهولت محاسبه و دسترسی به آمار معموالً از ه  ب،دهد نشان نمی

 گرفتهبا درجه باالی استقالل بانک مرکزی مورد مقایسه قراراین شاخص برای سه گروه از کشورهای 
. یابد  نرخ تورم کشورها کاهش می، از سمت چپ به راست حرکت کنیمهدر این نمودار هرچ. است
 کشورهای سمت راست که دارای بیشتر طور متوسطه دهد ب طور که نمودار مذکور نشان می همان

 . از درجه باالی عمق بازار مالی برخوردارند تقریباً،ندهستنرخ تورم پایین 
توان گفت،  اکثرکشورهایی که از بازارهای مالی  خالصه می طوره های فوق ب صتوجه به شاخ با

  قابل اً رابطه معکوس بین استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم در آنها تقریب،ای برخوردارند توسعه یافته
در این کشورها هرچه بانک مرکزی از درجه استقالل باالیی برخوردار باشد، نرخ تورم . مشاهده است

 .است   کمترآنها تقریباً در
 

   نسبت نقدینگی به تولید در کشور های منتخب با استقالل باال.2نمودار 
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گذاری   نسبت سرمایه،توان برای توسعه بازارهای مالی استفاده کرد هایی که می از دیگر شاخص 

این شاخص برای سه گروه از . استلی ناخالص داخهای پذیرفته شده در بورس به تولید  شرکت
آن است که  حدودی حاکی از تا شواهد.  به تصویر کشیده شده است3کشورهای مذکور در نمودار 
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شاخص نسبت طور متوسط از ه ب )ندهستکه دارای تورم پایین (  کشورهای سمت راستبرخی از
 .یی برخوردارندتشکیل سرمایه به تولید باال

 
های پذیرفته شده در بورس  در  یل سرمایه به تولید شرکت  نسبت تشک.3نمودار 

  منتخب با استقالل باالهایکشور
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 کسری بودجه و نحوه تامین آنها) ب

برای بررسی این . گردد های مالی یکی از متغیرهایی است که معموالً منجر به تورم می عدم تعادل
 ارائه شده 4نمودار   محاسبه و درمطالعهتولید در کشورهای مورد موضوع نسبت کسری بودجه به 

 .شود طور آشکار دیده نمیه شود رابطه بین این نسبت و نرخ تورم ب طور که مالحظه می همان. است
. ارائه شده استمذکور به نقدینگی برای کشورهای دولتی بانک مرکزی  نسبت اعتبارات 5در نمودار 

آن است که این نسبت برای گروهی از کشورهایی که در سمت راست نمودار شواهد موجود حاکی از 
به نظر . طور متوسط در مقایسه با بقیه کشورها کمتر استه  ب)تورم پایینکشورهایی با ( قرار دارند

 ، و آنچه حائز اهمیت استی نداردمؤثرنقش  برای ایجاد تورم یی به تنهارسد که میزان کسری می
شود  أمین مالی می کسری که از طریق استقراض از سیستم بانکی ت معموالً.  آن استمین مالیأنحوه ت
 .ستزا تورم
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   نسبت کسری بودجه به تولید در کشورهای منتخب با استقالل باال.4نمودار 
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GDP کسری بودجه به

 
 نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش دولتی به تولید در کشورهای منتخب .5نمودار 
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دهد رابطه بین   نشان می، کشور در حال توسعه56های این مطالعه برای   یافتهطورخالصهه ب

لزوماً برای همه کشورها وجود ندارد و این رابطه عمدتاً در کشورهایی تورم استقالل بانک مرکزی و 
 :باشند شرایط زیردارای شود که  مشاهده می

 .ای داشته باشند بازارهای مالی توسعه یافته •
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های خود را از طریق  مین بودجه خود منابع درآمدی مطمئن داشته باشد و بدهیأ برای ت دولت •
 .مین مالی کرده باشدأمنابع غیر از استقراض بانک مرکزی ت

قالل بانک ایران از طریق افزایش درجه است توان در اقتصاد برای بررسی این مسئله که آیا می
 . الزم است که الزامات مذکور مورد بررسی قرار گیرد،مرکزی به نرخ تورم پایین دست یافت یا نه

این در . داده شده استنشان  5 جدول درهای اقتصاد ایران  ص اطالعات مربوط به برخی از شاخ 
  . ارائه شده است شاخص چند جدول

 2/13 به حدود 1993 درصد در سال 3/2بت از این نس. تولیدها به  نسبت تشکیل سرمایه شرکت •
 . افزایش یافته است2002درصد در سال 

 81/2 به 1993 درصد در سال 5/0 این نسبت از .ناخالص داخلی نسبت سهام مبادله شده به تولید •
 . افزایش یافته است2002سالدرصد در 

  .استهای اخیر کاهش یافته   طی سالاین نسبت .نسبت کسری بودجه به تولید •
نیمی از نقدینگی را طی دوره مذکور حدود  .ناخالص داخلی نسبت بدهی بخش دولتی به تولید •

نظیر حساب و شبه مالی دهد که این امر از عملیات کسری مالی  بدهی بخش دولتی تشکیل می
 .ه استدذخیره تعهدات ارزی ناشی ش

 و دهد ی دولت را تشکیل میدرآمدهای نفت سهم زیادی از کل درآمدها. ترکیب درآمدهای دولت •
 .استدرآمدهای نفتی اندک  مقایسه با سهم درآمدهای مالیاتی در

 استقالل بانک مرکزی در کشور از چند ، اقتصاد ایراناشاره برای های مورد شاخصتوجه به  با 
زار  و سهم این بادارد سطح توسعه یافتگی کمی ، بازار مالی در کشورل اینکه،او: مل استأنظر قابل ت

مد ابرای کار انجام شده های رغم تالشبه  دوم اینکه،. مین منابع مورد نیاز دولت ناچیز استأدر ت
 و بودجه دولت استماکان سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت کم ک ،ساختن نظام مالیاتی

 با توجه به لذا . وابسته است، از کنترل دولت خارج استکه این درآمدها ،بیشتر به درآمدهای نفتی
مجموعه شرایط حاکم بر منابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی، استقالل بانک مرکزی به 

 : الزم است کهتعمق بیشتری نیازمند است و قبل از هرچیز 
 کنترل و ثبات برای تا اینکه استقالل بانک مرکزی بتواند کارایی خود را توسعه یابدبازارهای مالی  •

 .ها داشته باشد ی قیمتسطح عموم
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های پولی از بودجه به حداقل  اثر پذیری سیاستتا ای اصالح شود   دولت به گونهبودجهترکیب  •
 .برسد

 ها در  اقتصاد ایران  آمار برخی نسبت. 5جدول 
نسبت 

درآمدهای 
مالیاتی دولت از 

 درآمدها

نسبت 
درآمدهای 

نفتی دولت از 
 درآمدها

نسبت اعتبارات  
 بخش دولتی به

 نقدینگی

نسبت 
کسری 

بودجه به 
GDP 

نسبت سهام 
مبادله شده به 

GDP 

نسبت تشکیل 
ها  سرمایه شرکت

 GDPبه 
 سال

9/19 
7/18 
5/17 
9/21 
7/26 

29 
3/27 
7/30 
4/32 

24 

2/72 
2/73 
3/70 
5/66 

55 
8/43 

47 
5/55 
9/49 

47 

23/51 
77/57 
67/57 
51/63 
40/53 
04/62 
89/58 
55/46 
1/43 
5/48 

47/0- 
19/0- 
3/1 
9/0 
37/0- 
71/5- 
8/0- 
64/0- 
20/0- 
89/0- 

55/0 
64/0 
85/0 
5/2 
22/1 
36/1 
28/2 
59/1 
17/1 
81/2 

32/2 
20/4 
50/7 
25/16 
24/15 
56/14 
92/21 

- 
3/12 
2/13 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

دست آمده و  ه بWorld Development Report (WDI) اطالعات براساس 2000تا سال  •
 . براساس آمارهای بانک مرکزی محاسبه شده است2002 و 2001اطالعات مربوط به دو سال 

 
  نتیجه گیری.5

 رابطه بین استقالل ، کشور در حال توسعه از جمله ایران56در این مقاله با استفاده از آمار مقطعی 
های مختلفی برآورد  ه و الگوی میالدی مورد بررسی قرار گرفت90بانک مرکزی و نرخ تورم طی دهه 

نتایج حاکی از آن است که در تمام الگوهای برآورد شده هرچند شاخص استقالل بانک . ده استش
 لذا. یستکدام از الگوها معنادار ن  ضریب مربوط به آن در هیچ،مرکزی دارای عالمت مورد انتظار است

ثر ؤکسری بودجه دولت در کاهش تورم ممین مالی أسایر شرایط نظیر عمق بازارهای مالی و نحوه ت
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 در حالت کلی رابطه ،ای برخوردارند بدین ترتیب کشورهایی که از بازارهای مالی توسعه یافته .ندهست
 به عالوه، در.  قابل مشاهده استاًمعکوس بین استقالل بانک مرکزی و نرخ تورم در آنها تقریب

کند،  مین میأ طریق استقراض از بانک مرکزی تکشورهای با کسری بودجه باال که کسری خود را از
 .است ضعیف ،درجه استقالل باال احتمال اینکه به تورم پایین دست یابند رغم بانک مرکزی بابه 

براساس . های مختلفی محاسبه شده است برای بررسی استقالل بانک مرکزی در ایران شاخص
براساس شاخص نرخ .  است25/0ایران شاخص قانونی کوکرمن، عدد این شاخص برای بانک مرکزی 

 و براساس شاخص واقعی مبتنی بر اطالعات حاصل 2/0 ، 90تعویض رئیس بانک مرکزی طی دهه 
 . است 54/0از عملکرد واقعی اقتصاد 
توان در اقتصاد ایران از طریق افزایش درجه استقالل بانک   که آیا میپرسشبرای پاسخ به این 

. های مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است  شاخص،دست یافت یا نهمرکزی به نرخ تورم پایین 
دهد که استقالل بانک  ترکیب درآمدهای دولت نشان می های توسعه بازارهای مالی و بررسی شاخص

 بازار مالی در کشور سطح توسعه یافتگی اول اینکه،: مل استأمرکزی در کشور از چند نظر قابل ت
های  رغم تالشبه  دوم اینکه،. ولت ناچیز استمین منابع مورد نیاز دأر ت و سهم این بازار دداردکمی 

 کماکان سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت ،مد ساختن نظام مالیاتیابرای کارانجام شده 
 و بودجه دولت بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته است و تا حدودی از کنترل دولت خارج استکم 
با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر منابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی،  ،بنابراین. است

 :استقالل بانک مرکزی به تعمق بیشتری نیازمند است و قبل از هرچیز الزم است که
 کنترل و برای تا اینکه استقالل بانک مرکزی بتواند کارایی خود را یابدبازارهای مالی توسعه  •

 .ها داشته باشد ثبات سطح عمومی قیمت

های پولی از بودجه دولت به حداقل  ای اصالح شود تا اثر پذیری سیاست بودجه دولت به گونه •
  .برسد
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