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پردازد.بههمینمنظورماازروشدادههوایپانو بورایدادههوایسواالنه

کشورهایصادرکنندهنفتمی
کشوربهرهمندازرانتنفتیوطیسالهای2012–2000استفادهخواهیمکرد .

مربوطبه25
 نتایجپژوهشاثراتمنفیومعناداررانتنفوتوهموبنطووررانوتکو منوابعطبیعویبوراسوتقاللبانوک
مرکزیدرکشورهایموردمطالعهراتأییدمیکنند.بااینوجودنتایجآماریتواثیرمعنواداررانوتهوازو
رانتجنگ براستقاللبانکمرکزیراتأییدنمیکنند.عالوهبرآنیافتوههوانشوانمویدهنودکوهاهر وه
کیفیتنهادهایسیاسیتأثیرمثبتبراستقاللبانکدارندولی ناثرتعاملیرانتنفتوتوسعهسیاسویبور
استقاللبانکمرکزیمنفیاست.ایننتیجهداللتبرآنداردکهراتتهواینفوتتوأثیرمثبوتنهادهوای
سیاسیبراستقاللبانکمرکزیراتضعیفمیکنند .

طبقه بندی O11, Q3, E58: JEL
واژگان کلیدی:استقاللبانکمرکزی،درآمدهاینفتی،توسعهسیاسی 


مقدمه

ازمسائ بسیاربحثبرانگیزبعدازجنگجهوانیدوم،رابطوهبانوکمرکوزیبوادولوتاسوت
هروهیباتاثیرپوذیریازجریانواتموارلآلموانبعودازجنوگجهوانیاولونظوایرآنبورایون
عقیدهاندکه وندولتمصرف کننودهپوولاسوتنبایودایجادکننودهآننیوزباشودویوکبانوک
مرکزیوابستهبهدولتباایفاینقشخاصیشبیهبازویفنیخزانهداری،درواقعبوهدولوتاجوازه

میدهدکهپولموردنیازخودراتولیودکنودوایوناموربوا تواثیربوردرآمودهایپوولیمعمووالبوه

انجامدهم نیناینامربابرخوردارکردندولتازدسترسیبهیکمنبعآسوان


هایشدیدمی
تورم
مانعازایجادمنابعمش ترولیسالمترازقبی مالیاتبردرآمدمیهردد.اموامالیواتبواالخرهدر
لفافقیمتهایتورمیبهمصرفکنندهبدونآن هارتباطمشخصویبوادرآمودآنهواداشوتهباشود
هیردوبنابراینسنگینیآنمتوجهدرآمدثابتخواهدبوود.نتیجوهاین وهدسوتگاهایجوادو

تعلقمی
کمرکوزیام وانپوذیر
مصرفپولرابایدازی دیگرجوداکوردوایوناموربودوناسوتقاللبانو 
نیست(.)Madalat, 2000وجودیکبانکمرکزیمستق ی یازارکاننظاماقتصوادیکارآمود
است راکهسببکاهشکسریبودجهشدهودرنتیجهپولکمتریانتشارخواهدیافوتوهر وه
سیاستپولیقادرباشدبرسیاستمالیبرتوریجویودآن وهبوهارمخوانخواهودآمودمرجوعمو الی
منضبطتراست .


اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقالل بانک مرکزی :شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت

195

هرمانعیکهسببشودعرضهپولازکنترلبانکمرکزیخارجشودمحدودیتیبراسوتقالل
بانکمرکزیمحسوبمیشودکهی یازاینعوام کسریبودجهدولتاست.کسریبودجوهاز
آنجانشاتمیهیردکههزینههایدولتبردرآمدهایشپیشیهرفتهباشد.ایناموردرکشوورهای
مت یبهرانتکهاغلبدرآمدهایبودجهیخودرابراسوا درآمودصاصو ازرانوتپایوهریوزی
میکنندوهرهونهکاهشیدرایندرآمدهاسبببرهمخوردنمعوادالتوپویشبینویهوامویشوود
تجلیبیشتریدارد.درنتیجهایندولتهابرایجبرانکسریبودجوهخوودبوهاسوتقراضازبانوک
مرکزیکهآسانترینوارزانترینروشاسترویمیآورندودولتهاباتامینکسوریازمنوابع
بانکمرکزیخواستهیاناخواستهسبباستمرارتورممیشوند .

دراینمیاناماوجودنهادهایسیاسیقویوکارآمدسببمیشودکهدولتنتوانودبوافشوار
بهبانکمرکزیدرپیرسیدنبهاهدافکوتاهمدتوموقتیخوداستقاللبانکمرکوزیرازیور
سوالبردهوآیندهاقتصادیکشوررامتشنجکند.دراقتصادهایرانتیدولتهابهپشتوانهیدرآمد
صاص ازرانتانگیزهایبرایوضعمالیاتبیشترندارندبههمیندلی بواتوسو جسوتنبوهمالیوات
تورمیدرپیرسیدنبهاهدافکوتاهمدتخودهستنددراینبوینوجوودبانوکمرکوزیمسوتق 
سببجلوهیریازایناتفاقخواهدشد .
باتوجهبهنقشمهومواساسویبانوکمرکوزیدراتخواسسیاسوتهوایپوولیولوزومداشوتن
استقاللدردستیابیبهاهدافخود،اینتحقیققصودداردتواعوامو اثرهوذاربوراسوتقاللبانوک
مرکزیراموردبررسیقراردهدوازآنجاکهدراغلبکشوورهایصوادرکنندهنفوتدرآمودهای
نفتیاقتصادرازیرسلطهخودقراردادهوباوجودتمای یاعدمتمای دولوتهواسوببزیورسووال
رفتناختیاراتاغلبنهادهاهشتهاستدراینتحقیقبهبررسیاثررانتنفتوتوسعهسیاسویبور
استقاللبانکمرکزیخواهیمپرداخت.درکناررانتنفتبهبررسوینحووهتاثیرپوذیریاسوتقالل
بانکمرکزیازسایررانتهامنجملهرانتهاز،رانتجنگ ورانتک نیزپرداختهشدهاسوت.
لذاپسازمقدمهادبیاتنظریومطالعاتپیشینارائهمیشوودودراداموهبوهبیوانروشومودلو
نتایجصاص ازتحقیقپرداختهخواهدشدوبخشپایانیبهنتیجوههیوریوجموعبنودیاختصوا 
دارد .
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ادبیات نظری

بانکمرکزینهادیاستکههدفآنکسبسودنیست.هدفاصلیبانوکمرکوزیتنظویم
جریانپولواعتباردراقتصاداستوبانکمرکزیبهعنوانابزاریجهتکنترلپوولواعتبواردر
کشوربرایدولتاست.واقعیتآناستکهوظیفهبانکمرکزیدرایجادشوب هپوولیسوالمدر
کشوررابایدبهمراتببااهمیتدانستواهربانکمرکزیبتوانودسوالمتصرکوتنقودینگیرا
تضمینکندکمکشایانیبهسالمسوازیاقتصوادوپایوههوذاریتوسوعهانجوامدادهاسوت.بانوک
مرکزیبهعنوانوامدهندهنهاییدرزمانهایبحراننقدینگیمیتوانداقتصادراازسقوطبرهانود
وبهعنوانضامنسالمتبان یکشورمیتوانداعتمادعمومیرا نانجلبکنودکوهمنوابعموالی
پساندازیمردمبهسیستمبوان یراهیابودوپایوهایپورقودرتبورایراهانودازیاقتصوادوتوسوعه
باشد(.)Madalat, 2000باتوجهبهاین هبانکمرکزیمهمتریننهاداقتصوادیهورکشووریاسوت
برقراریثباتپولیومالیازجملهوظایفآناست.لذابانکبرایدسوتیوابیبوهاهودافخوود
نیازمنداستقاللاست.منظورازاستقاللبانکمرکزیایناستکهبانکمرکزیبتوانوددرجهوت
دستیابیبهاهدافخودطبقمصالحاقتصادیسیاستهایپولیخودرابههونوهایاتخواسواجورا
نمایدکهازهرهونوهفشوارسیاسویدراموانبوودهوخوودبوهتنهواییدرقبوالنتوایجصاصو ازایون
تصمیماتپاسخگوباشد.استقاللبانکمرکزییعنیتمایزقائ شودنمیوانسیاسوتهوایپوولیو
برهاییبانکمرکزیازسیطرهیدولتخواهدشدوبانوکبوامصوونیتازهرهونوه

مالیکهسب
فشارسیاسیبهویژهازجانبدولتواتخاسسیاستهوایپوولیبویطورفکوهبوهاقتضوایشورایط
اقتصادیاستباکاهشهرهونهدخالتواختیارازجانبدولتدرراستایدستیوابیبوهاهودافی

ونافزایشتولیدملیبرآیدوصفظارزشپولملیراضمانتکند .
) Adeli(1990بهنق ازدیککی یازمتخصصوینبان وداریمرکوزیمتقودمعقیودهدارد
کهاهمیتبانکمرکزیبهایناستکهوظایفوهدفهایشدرجهوترفواهموادیکو جامعوه

باشدولذااهر هنظارتعالیهدولتبربانکمرکزیالزماستامابایدبههونهایباشدکهبانوک
رادربرابرخواستههایدولتیاقوهمقننه–کهدربسیاریاوقاتنسوبتبوهمسوائ پوولینظریوات
خا

سیاسیدارندودربلندمدتیاصتیکوتاهمدتبرایاقتصادکشورسختزیوانبواراسوت–
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واداربهتسلیمن ند.اواستداللمیکندکهقطعابهنفعدولتاستاهرکهبگذاردبانوکمرکوزی
قضاوتونظرخودرابهطورمستق وبهدورازهرهونهرنگسیاسیارائهکند 1.
ی یازاهدافیکهدولتهابهویژهدرکشورهایدرصالتوسعهبرایخودمتصورنددستیابی
بهرشداقتصادیاستبههمیندلی برایاجرایپروژههایخوداغلبنیازبهتوامینموالیعظیموی
دارندوازآنجاکهبودجهتعیینکنندهفعالیتهایاقتصادیدولتاست،ش افیعمیقمیاندرآمود
آوردکهتحتعنوانکسریبودجهبهنمایشعمومدرمیآید.بوهعلوت

وهزینهدولتراپدیدمی
ضعفپایههایمالیاتیوعدمهسترشبازارهایپولیومالیدولوتهواراهویجوزپنواهآوردنبوه
بانکمرکزیندارند .نان هبانکهانیزازاستقاللکافیدراینزمینهبرخوردارنباشندبهنا اربه
جایتامیناعتباربخشخصوصیبهبرطرفکردنکسریهایدولتخواهندپرداختکهاینامور
هامیهردد .


سببکاهشتولیداتوافزایشقیمت
سیسی کیشمعتقدبودکنترلرویبانکمرکزیباعثمیشودکوههوروههوایداراینفووس
سیاسیبتوانندعقایدخودرابربانکتحمی کنندبهایونترتیوبجهوتهیوریبلندمودتبانوکرا
منحرفسازند.بهطورکلیاستقاللبانکمرکزیتاصدودزیادیبورکنتورلومهوارتوورم،ثبوات
لیکمکمیکند( .)Adeli,1990

قیمتهاورشدتولیدناخالصم

شودتابانکدرانجاممهمترینوظیفهخودکوههموانکنتورل


استقاللبانکمرکزیسببمی
نقدینگیاستپرقدرتظاهرشدهوبهموجبآنشواهدکواهشتوورمباشودودربرابورتموایالت
دولتمبنیبرشرایطآساندسترسیبهمنابعپولیوفشارهایسیاسیناشیازآنازخودمقاوموت

نشاندادهوایستادهیکنود .نان وهبانوکمرکوزینا واربوهتوامینموالیبورایدولوتبویهوی 
محدودیتیباشدودولتدرمواجهباهرتزلزلیدرسیاستهایمالیخودازجملهکسوریبودجوه
ومواجهبابحرانهایپیشآمدهباتحتفشارقراردادنبانکمرکزیدرانتشارپول،درصددرفوع
ظاهریمش

خودبرآیدسببمی شووددولوتبواسورپوشنهوادنبوهمسوائ خوودکواررابورای

دولت هایبعدیدشوارکردهوبهضرراهدافبلندمودتاقتصوادهوامبوردارد.ضوروریاسوتتوا
بانکمرکزیبااستقاللبخشیدنبهعمل ردخودمانعازدستیابیدولتبهاهودافخوودوقربوانی
________________________________________________________________
1.DE KOCK . Opcit . pp . 329 -330
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کردنمنافعبلندمدتاقتصادیدرراستایتحققاهدافکوتاهمدتبرآید .

استقاللدرطبیعتوظایفبانکمرکزینهفتهولزوماسوتقاللنظوامومودیریتپوولییوک
هاوبرنامههایبهویوژهکوتواهمودتدولوتهواومنوافعهوروههوایمختلوف


کشورازنفوسسیاست
سیاسیازجملهمهمترینعل پیدایشبانکهایمرکزیوایجادآندرکشورهایمختلوفجهوان

است.اساسااستقاللبانکمرکوزیبوهشورایطسیاسویداخلویوهوم نویندرجوهتوسوعهورشود
).بانکهایمرکزیمستق قادرندسیاستهایصوحیح

اقتصادیکشوربستگیدارد(Adeli,1990
مواجراکنندسیاستهایمستق پولینیزبهنوبهخوود

ترینسبتبهبانکهایمرکزیوابستهتنظی
دارایآثارمثبتیدرمتخیرهایاقتصادکالناستوقتیبانکمرکوزیازنفووسوفشوارهایسیاسوی
مصونباشدمیتواندتورمرامهارکند،ازکسریبودجهدولتتاصدیب اهد،بهرشدتولیدملوی
ادلنزدیکترکند( .)The same source

سرعتبخشدونرخبهرهرانیزبهتع
فارغازاینمسالهدرکشورهاییمانندایرانصادراتنفتعالوهبرایجواددرآمودهایدولوت
سببارزآوریبرایکشورنیزمیباشد.هرافزایشدردرآمدهاینفتیسببانباشتدارایویارزی
ولتبهبانکمرکزیمیشود،این

بانکمرکزیوهرکاهشدردرآمدنفتیسببافزایشدیوند
امرسببمیشودبانکمرکزینتواندآنهونهکهبایدعم کند راکههوردوایونموواردسوبب
افزایشپایهپولیورشدباالینقدینگیمیشود.رشدبیصدوصصرنقدینگیاهرباثباتدرتولید
همراهباشدتنهانرختورمراافزایشمیدهد.باتوجهبهآثارمخربیکهتورمبراقتصوادمویهوذارد

ی یازمهمترینسیاست هایکالناقتصادیمهوارتوورماسوت.توورمدرآمودراازدسوتصقووق
بگیرانخوارجکوردهوبوهسومتصواصباندارایویسووقمویدهودودربلندمودتسوببکواهش
سرمایههذاریمیشودعالوهبراینتورمنیزبهخودیخودسطحرفاهخانوارهاراهدفقرارداده
ثباتاقتصادیوسیاسیرامتزلزلمیکندکهاینموارددرتضادبااهدافبانکمرکزیاست .

اساسیترینهدفبانکمرکزیکنترلتورمپایداراستاهرهودفکشووریکواهشتوورم
میماند،فقط
بدونآسیبرساندنبهرشداقتصادیباشد ارهایجزبرپاییبانکمرکزیمستق ن 
یکبانکمرکزیمستق استکوهتوانواییکواهشکسوریبودجوهومالیواتتوورمیراخواهود
داشت .
استقاللبانکمرکوزیبوهآنمعنوانیسوتکوهبانوکمرکوزیآزادیمطلوقداردونبایودبوه
سیاستهایدولتتوجهیداشتهباشدبل وهبایودسیاسوتهوایپوولیخوودرامتناسوببواشورایط
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اقتصادیومراص توسعهایکشوربهکارهیردتاضمنکنترلتورم،باعثرکودوبی ارینشودو
درعینصالبتواندانگیزهوتحرلالزمدراقتصادکشوربهوجودآورد( .)Vahedi,2015
الزمبهسکراستاعطایاستقاللبهبانوکمرکوزیدرصوورتی هبواپاسوخگوییایونبانوک
نسبتبهتصمیماتاتخاسشدهدرقبالمردمهمراهنباشدزمینهسوازخودمختواریایوننهوادشودهو
سببجوالنآش ارونهانهروههاییخواهدشدکهدراینرابطهسینفعهستند .
منبعاصلیدرآمدبودجهدراغلبکشورهایصادرکنندهنفتدرآمدهاینفتویاسوت.نفوت
یثروتیعظیمرابرایدارندهانشبهارمخانآوردهاستواغلوب

بهعنوانمهمترینمنبعتامینانرژ
کشورهایصادرکنندهنفتباارتزاقازاینمنبع رخاقتصادیخودرابههردشدرآوردهانوداموا
ایندرآمدبادآوردهباخودبیثباتیرانیزروانهاقتصادکردهاسوتومتاسوفانهبوهعلوتوابسوتگی
بودجووهدولووتهووابووهدرآموودهاینفتوویهوورنوسووانیدربووازارنفووتبووهسوورعتاقتصووادرامتزلووزل
میکند .نان هکشورهایصادرکنندهنفت،درآمدهایصاصو ازفوروشخوودرادرتوامینموالی
پروژههایتوسعهایصرف کنندقادرخواهنودبودبواسورعتبخشویدنبوهرشوداقتصوادیخووددر
زمرهیموفقترینکشورهایجهانقرارهیرندومنابعطبیعیبرایایونکشوورهابوهماننودپشوتیبانی
برایرسیدنبهرفاهمادیوتوسعهاقتصادیبیشترباشد.اماآن هقاب مشاهدهاستایوناسوتکوه
برخیکشورهاعلیرغمبهرهمندیازاینسرمایههاباعمل ردضوعیفخووددربخوشاقتصوادیو
ضعفهایسیاستهذاریومدیریتیامروزهازلحاظشاخصاجتمواعیواقتصوادیجوزطسوطو 
پایینکشورهایدرصالتوسعههستند.نهتنهانفتبل ههرهونهرانتبهعلتاین هبهراصتویوبوی
دغدغهدراختیارصاصبانشقرارهرفتهاستاغلبموجبوابستگیاقتصادشدهوتووهمدسترسوی
بدونمحدودیتبهاینرانتهاسببهشتهتاشاهدبرناموهدرسوت،اصوولیوبلندمودتیازجانوب
دولتهادربهرهمندیازایننعمتخدادادینباشیم .

بااین هبهرهمندیازمنابعطبیعیفراوانیکپشتوانهوداراییبوزر بورایتوسوعهاقتصوادی
استولی نبعضیمواقعدامیاستکهبهرشدقهقرائیاقتصادمنجرمیشود.تعادلاقتصوادسونتی
ومحدودایرانباوروددرآمدهاینفتیوتزریقایندرآمدهایپولی-کهمستق ازظرفیتمولود
واقعیاقتصادکشورصاص میشد-عالوهبرآثاراقتصادی-اجتماعیدیگوردرسواختارسیاسوی
ص ومتنیزاثرهذاشتهاستبه نحوویکوهبوهتودریجدولوتازطبقواتوآصوادجامعوهمس وتق و
مستخنیهردیدهوبهتدریجباافزایشقدرتوسلطهدولت،نفوسمردموسایرنهادهوایمردمویو
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مدنیکاهشیافتهاستلذادرایراناقتداردولتنهتنهاریشهدرافزایشتواناقشوارموردمورشود
واقعیودرونیاقتصادملینداشتهصتیبهاقشارخا

مثو سورمایهدارانوزموینداراننیوزمت وی

نیووازکووردهاسووت

نبووودهاسووتبل ووهوجووودمنبووعغنوویدرآموودهاینفتوویدولووتراازهمووهب وی
( .)Behboodi,2006
درمجموعبایدهفتدرآمدهاینفتیکهبرطبقفرضبایدموجوبتسوهی فراینودپیشورفت
اقتصادیواجتماعیمیشدسببتهیشدنمنابعکشور،مشووقرشودفعالیوتهوایشوهریکوامال
وابستهبهدرآمدهاینفتی،تخییرتوزیعدرآمدوثروتبهنفوعیوکاقلیوتکو وکوایجوادعودم
تعادلتولیدیومصرفیونتیجتانرخهوایبواالیتوورممویهوردد،خطوربی واریدیرپوارامطور 
میسازد،بخشکشاورزیوجامعهروستاییرانابودمیکندوبهتعارضواتاجتمواعیوبوینظموی
شناختیمیانجامد( .)Katozian,2012


روان
باتوجهبهاین همنبعاصلیدرآمدهایارزیایراننیزازطریقصادراتنفتتوامینمویشوود
ایندرآمدنفتاستکه رخاقتصادیکشوررابه رخشدرآوردهاسوتوعمودهفعالیوتهوای
اقتصادیصولاینمحورش

هرفتهاست.اماوابستگیشدیدبودجهدولتیبهاینمنبعزمینوهسواز

انتقالبیثباتیبهاقتصادهردیدهاست .راکههموارهنوسواناتموجووددربوازارجهوانینفوتبور
عمل رداقتصادیکشوراثرهذاربودهواقتصادراباتالطممواجهکردهاست.باافزایشدرآمودهای
نفتیوبهتبعآنافزایشدرآمدهایارزیصاصو ازآنبوهموجوبافوزایشخوالصدارایویهوای
خارجیبانوکمرکوزیپایوهپوولیوصجومنقودینگینیوزافوزایشموییابودکوهموجوبافوزایش
هردد.ازطرفیزمینهافزایشوارداتنیزفراهممیشوداینافزایشسوریعتقاضواو

تقاضایک می
پیشیهرفتنآنبرتولیدوعرضهزمینهسوازبوروزتوورممویهوردد.کواهشدرآمودهاینفتویکوه
ماصصو آنکواهشدرآمودهایارزیاسوتسووببکواهشوارداتموواداولیوه،کواهشتولیوودو
کاهشعرضهمیهردد.هم نینباایجادکسریبودجهبرایدولت،دولترانا اربوهاسوتقراض
کندایناستقراضسببافزایشپایهپولیوصجمنقدینگیمیهرددودرپوی

ازبانکمرکزیمی
افزایشنقدینگیشاهدافزایشتقاضایک هستیماما ونایناتفاقتوامانباکاهشعرضوهروی
دهداقتصادباپدیدهتحتعنوانرکودتورمیمواجهمیهردد .


می
بااثرپذیریازنوساناتقیمتنفتکنترلپایهپوولیازدسوتمقامواتدولتویخوارجشودهو
بانکمرکزیتحتتاثیرسیاستهایمالیودرآمدنفتواقعمویشوود.امواتواثیردرآمودنفوتبور
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استقاللبانکمرکزیازشفافیتالزمبرخوردارنیستونمیتوواندررابطوهبواآنقطوعبوهیقوین
اظهارنظرکرد.
نیزبیانمی کنودهرهونوهشوولمنفوینفتویسوبباثرهوذاری

همانگونهکه)2014( Dizaji
شدیدبرک درآمدهایدولتشدهوباپدیدآمدنکسریبودجهوفشارتوورمیبورکو اقتصواد
موجبنوساناتعرضهپولونقدینگیمیشود.عالوهبراینسخایرارزینیوزوابسوتگیشودیدبوه
صادراتنفتداردوهرهونهشولنفتیسبببروزاثراتمنفیبرتولیداتصنعتیمیهردد .

بااستنادبهایننتایجمیتوانبیانکردکهباوقوعشوولهوایمثبوترانتویوافوزایشهر وه
بیشتردرآمدهایصاص ازرانتشاهدافوزایشدرآمودهایدولوتخوواهیمبوودوایونامورسوبب
میشودتادولتبینیازازسایرنهادهاباات ابهاینسی عظیمدرآمدیدرصددتحقوقبرناموههواو
اهدافخودبرآید.هر همنبعدرآمدیدولتتحققبیشترییابددرنتیجهدولوتکمتوربواکسوری
بودجهمواجهخواهدشد.بهعبارتیتحققبرنامههایدولتمانعازنفوسودخالتآندربرنامههاو
تصمیماتسایرارهانهاازجملهبانکمرکزیخواهدشد.اهوردولوتبواکسوریبودجوهمواجوه
نشودیااینکسریمحدودبودهوزیانیبهبرنامههایاصلیدولتواردنسازد،دولتنیزکمتوربوه
بانکمرکزیفشارواردمینمایدودرصدداستقراضازاینبانکبهمنظوررفوعکسوریوتحقوق
آید.ازاینرومیتواناینگونهاستنباطکوردکوهبواافوزایشدردرآمودرانتوی

هایخودبر 
می

برنامه
شاهدبهبوداس تقاللبانکمرکزیخواهیمبود.بواتوجوهبوهاین وهکشوورهایمنتخوبکشوورهای
صادرکنندهنفتمی باشندورانتقالبدراینکشورهاعمودتارانوتنفوتاسوتتجلویتواثیرهور
هونهنوسانیدررانتنفتبرعمل رداقتصاداینکشوورهاملموو تورازسوایررانوتهوایدیگور
است .
ازطرفیبهعلتوابستگیسخایرارزیکشوربهصادراتنفتودرآمدهایصاصو ازآنبوا
افزایشدرآمدهاینفتیشاهدافزایشدارایی هوایخوارجیبانوکمرکوزیخوواهیمبوودوبانوک
مرکزیبافشارازجانبدولتبرایتزریقایندرآمدهابهاقتصادمواجهمیشود.ایناقودامبانوک

هپولیعرضهپولراتحتتاثیرقرارمیدهد.افزایشپایوهپوولیرشود

مرکزیباایجادنوساندرپای
لجامهسیختهنقدینگیرابههمراهمیآوردکهاینعوام باعثتضوعیفاسوتقاللبانوکمرکوزی
میشود .

باتوجهبهنقشمهمیکهدرآمدصاص ازرانتبهویژهرانتنفتدرسیاسوتهوایپوولیو
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مالیکشوورهایصوادرکنندهداردوتاثیرپوذیریعمیوقبودجوهدولوتهواازایوندرآمودهاشواهد
هایمالیوپولیمیباشیم .

پی یدهیهر هبیشترسیاست
افزایشقیمتنفتبورایکشوورهایصوادرکنندهنفوتبوادرجوهاسوتقاللضوعیفتوربانوک
مرکزیبهسیاست هایپوولیانبسواطیدرقالوبرشودبواالینقودینگیومتعاقوبآنت وورممنجور
میشود.درصالی ههمینافزایشقیمتدرکشورهایصادرکنندهنفتکهبانکمرکزیدرآنهااز
استقاللکافیبرخورداراستباسیاستهایپولیکنترلشدهتریهمراهاست(.)Asgari,2006در
ایونمیوواننبایوودازنقوشنهادهووادرتوواثیرپوذیریاقتصووادوسیاسووتهوایپووولیومووالیدولوتاز
درآمدهاینفتیغاف شد .
فهواو
نهادهاعبارتندازقواعدرسمینظیورقووانینومقورراتوقواعودغیررسومینظیورعور 
هنجارهاکهسازندهوتسهی کنندهتعامالتانسانهادریکجامعهمیباشند.نهادهااعومازرسومی
وغیررسمیتعیینکنندهانگیوزههواومحودودیتهوایاقتصوادیبوودهومویتواننودبخشویازعلو 
موفقیتیاناکامیفرآیندهایتوسعهدرکشورهایمختلفراتوضیحدهنود(.)Azarmand, 2006
نهادهااعمازرسمیوغیررسمیتعیینکنندهانگیزههاومحدودیتهایاقتصادیبودهومویتواننود
اثربخشیفرایندهایتوسعهدرکشورهایمختلفراتوضیحدهند.نهادهاعبارتندازقواعودرسومی
نظیرقوانینومقرراتوقواعدیکهسازندهوتسوهی کننودهتعوامالتیوکجامعوهمویباشوند.در
کشورهایدرصالتوسعهباتوجهبهنقشتعیوینکننودهکوانونهوایقودرتونهادسیاسویدرفراینود
نظرمیرسد.عوامو نهوادینظیورقووانیناقتصوادی،


توسعه،بررسینقشدولتونهادهاضروریبه
سیاستهایدولت،نظامهایصقوقیشو دهنودهمحویطهوایاقتصوادیبورایتولیودوشو وفایی
اقتصادهستند(.)Homayouni,2016آن هسببپدیدآمدننهادهاشدهاستهزینهمبادلوهاسوتبوا
توجهبهاین هدرهرتعاملیافرادبهدنبالنفعشخصیخوودهسوتندهم نوینازاطالعواتکامو و
متوازنیهمنسبتبهشرایطمختلفبرخوردارنمیباشنددرنتیجهدرمبادالتاقتصادیوسیاسیبوا
اطمینانهزینهبراستوازاینهزینوهتحوتعنووانهزینوه


اندکهاینعدم
نوعیعدماطمینانمواجه
مبادلهیادمیشود .

عبارتسنجیدهترقیودیهستندوضعشدهازجانوبنووع

نهادهاقوانینبازیدرجامعهاندیابه
بشرکهروابطمتقاب انسانهابای دیگرراش

میدهند(.)North, 1998نقوشعمودهنهادهوادر

تعیینشدهراایجادکنندکوهبوامقیودومحدودسوازی

جامعهایناستکهزمینهوساختاریازپیش
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دررفتاروعوام انسانیوسازمانی،عدماطمیناندرتعامالتومبادالتاقتصادیوسیاسویافوراد
وسازمانبای دیگرراکاهشمیدهندوبهتبعآنهزینهمبادلهنیزکاهشخواهدیافوت( Zaman

.)Zadeh & Sadegh Al- Hosseini, 2012نهادهانهتنهواصوافیبوینافورادوموجوودیسورمایه،
بل هصافیبینموجودیسورمایه وعمل ورداقتصوادهسوتند.آنهواسوتاندهنظواموهم نوینتوزیوع
میکنند(.)North,2000
درآمدراتعیین 

ار وبنهادی،مجموعهایمتش
اقتصادیراش

ازنهادهاستکوهی ویازمهومتورینعناصورهورنظوام

میدهد.نهادهابهمثابهقواعدبازیهرجامعههستندو ار وبنهوادیبوهنحووه
 

ترکیبو یدمانقواعدبازیاشارهدارد .ار وبنهوادیدربوردارنودهیمجموعوهایازقیوودو
محوودودیتهووابووررفتوواروعمل ووردعوام و انسووانیوسووازمانیاسووتکووهتخطوویازایوونقیووودو
محدودیتهامیتواندهزینههاییرابرایعوام انسانیوسازمانیخاطیدربرداشوتهباشود.نهادهوا
مم ناستناآهاهانوهیواآهاهانوهوازرویهودفشو هرفتوهباشوند.ازیوکمنظورمویتووان
ار وبنهادیرابوهدوزیورمجموعوهینهادهوایرسومیونهادهوایغیررسومیتف یوککورد
نهادهایرسمیکوهبوهمثابوهقوانونشوناختهمویشووند،قووانیناساسویوقووانینعملیواتیرادربور
میهیرند.قوانیناساسیتعیینکنندهیساختاراساسیصقوقمال یتوتوزیعرانتدرجامعهاست.
قواعدعملیاتیشام قوانینمصوب،قوانینتجارتوقراردادهاست.نهادهایغیررسمیمتش

از

قواعووداخالقوویوهنجارهووایارزشووی،ایوودئولوژیکوسوونتیهسووتندکووهتوواصوودتعیووینکننوودهای
هدایتکنندهومحدودکنندهیرفتارعوامو انسوانیدرفراینودهایسیاسویواقتصوادیدرجامعوه
است(.)Zaman Zadeh & Sadegh Al- Hosseini, 2012هرهونهمحودودیتیکوهازسوویبشور
برایش هیریروابطمتقاب صورتپذیردرامیتواننهادنامیدوش هیریکنشمتقاب انسان
در ووار وبنهادهووامحقووقخواهوودشوودانگیووزشهووادر ووار وبنهادهوواقوودعلوومموویکننوودو
ش هیریعمل رداقتصاددر ار وبنهادپیشمیرود .
باوجوداین هدرآمدهایرانتیبهدولتآزادیعم میبخشدمسئولیتدولترانیزدرقبال
بهبودوضعکنونیوآیندهاقتصادبیشترمیکندوهرهونهتصمیمیدررابطهباایندرآمودهانتوایج
تعیینکنندهایرابراقتصادتحمی می کنود.عمل وردضوعیفیکوهاغلوبکشوورهایغنویازمنوابع
طبیعیدرمواجهباایندرآمدهاازخودنشاندادهاندسببشدهبهجایصرکتمثبتوروبهجلوو
درداممصیبتمنابعهرفتارشوندواین ار وبهاینهادیموجوداستکهتعیینمیکندرانوت

204

اقتصاد پولی مالی سال بیست و هفتم

صاص ازمنابعدرمال یتدولتباشدیاموردموبوهواسوطهآنمسویرهایرشودوتوسوعه گونوه
طی شود.مال یتدولتبررانتصاص ازمنابعسببسرریزاینرانتبهدروننظاماقتصادیشده
وتخصیصوتوزیعرانتکهبرعهدهدولتهذاشتهمیشوودسوبباثرهوذاریشودیدبوراقتصواد
خواهدشودکوهدراغلوبموواردشواهدناکواراییدولوتهوادرتوزیوعایونرانوتوشو هیوری
دولترانتیهستیم.

زمانورودرانتنفتبهاقتصادکشورمسئلهایبسیارمهومدر گوونگیتاثیرپوذیریسواختار

دولتوشدتاینتاثیرپذیریخواهدبود.این هساختاردولتتا وهصودتحوتتواثیررانوتمنوابع
نفتیقرارهرفتهود ارتخییروتحولمیهردد،بهشرایطموجودساختارنهوادیبوهویوژهسواختار
دولتبههنگاموروددرآمدهاینفتیبازمیهردد.بهنحویکهاهوردولوتمسوتقردر وار وب
نهادیموجود،هنگامورودرانتنفتسازمانیدرصالاستقرارونوپابانظامبروکراتیوکشو ننده
وضعیفیانسبتاناکارادرجهتتقویترشدوتوسعهباشد،آنگاهباورودنفتبهکشور،سواختار
دولتنهتنهادرمدیریتمناسبرانتنفتبواش سوتمواجوهخواهودشود،بل وهدرایونفراینود
تضعیفشدهاینش ستراتشدیدخواهدکرد( .) Tayeb Nia , et al ., 2014
نان هدرکشوریبروکراسیعمومیقاب اطمینانوفسادکمباشدمنابعطبیعینهتنهامانعی
برایرشداقتصادیمحسوبنمیشودبل هبهرشدهر هبیشتراقتصادهمکمکمیکنود.ازجملوه

فادهکننود
کشورهاییکهموفقشدهاندازنفرینمنابعهریختهوازآنجهتصرکتروبهجلواست 
توانبهنروژاشارهکرددرنروژزمانینفتپابهعرصهاقتصادهذاشتکهکشوورازبروکراسوی

می
دولتیباعمل ردخوببرخورداربودودموکراسوینیوزسوابقهطووالنیومح مویداشوتوایون
یافتهاسوتبوااین وهنوروژاز
هیریازایننعمتبهثروتسرانهباالییدست 

کشورتوانستبابهره
بزرهترینصادرکنندهاننفتاستاماباقطعاینمنبعازبودجهمانعازتخذیهمستقیمدولوتازآن
شدهوبااینکارمانعورودشولهاونوساناتقیمتنفتبراقتصادکشورشدهوصندوقدولتوی

درآمدهاینفتیراپشتوانهایبرایدولتقراردادهاماازدسوتدرازیبوهآنجلووهیریبوهعمو 
آوردهاسووت.ایوونکشوووربووافراینوودبودجووهریووزیصووحیحوسخیوورهسووازیمنووابعارزیام ووان
سیاستهذاریپولیمستق رافراهمآورده اسوتوبواسخیورةدرآمودهاینفتویدرصوندوقایون
درآمدهارابهثروتبیننسلیمبدلساختهاستویامالزیکهباتنوعبخشویدنبوهاقتصوادوقطوع
وابستگیخودبهنفتاکنونرشدباالییراتجربهکردهاستوایننمونههاصاکیازآناسوتکوه
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کردوتوزیعرانتنفتتوسطنظامصاکماقتصادیاستکهمسئلهسوازاسوتوهرنوه

نحوهوهزینه
نفتبهخودیخودمصیبتیاموهبتتلقینمیشود .

درستاستکهام انوقوعپدیدهنفرینمنابعزیاداستاماایونیوکقوانونازپویشتعیوین
شدهنمی باشدبل هوقوعآنتحتلقاطمودیریتوکیفیوتنهادهواپدیودارخواهودشودوسواختار
نهادیصاکم،یکموضوعتعیینکنندهدرنحوهتاثیرهذاریدرآمدهاینفتیبرعمل رداقتصوادی
استوبایدنقشویژهنهادهادرانتقالازمنابعطبیعیموردتاکیدقرارهیرد( Tayeb Nia , et al .,

.)2014ی یازراه ارهایمهمیکهقادراسوتمصویبتمنوابعرابوهموهبوتبودلکنودتقویوتو
ارتقاطکیفیتنهادهاستهر هدرراستایپایدارینهادهاقدممثبتوروبهجلووییبرداشوتهشوود
ابعنیزاصولیصورتهرفتهودرراستایپیشبرداهدافاقتصادیباشد .

رودکهبهرهمندیمن


امیدآنمی
کشورهاییکهاقتصوادآنهوابورنهادهوایتوسوعهیافتوهمستقراسوتسیاسوتهوایپوولیبانوک
هایاصتمالیواردآمدهنیزدرمیانمدت

مرکزیشانباسیاستهایدولتهمپوشانیدارندوشول
وبلندمدت،اقتصادرامتعادلمیسازد.امادرکشورهاییکوههنووزمقودماتوشورایطالزمبورای
اعمالسیاستهایمستق غیرمت یبهیکنهادمشخصوجودندارد،اص اممستق پوولینوهتنهوا
کارایینداردبل هدیگرسیاستهایمالیوصتیفرهنگویواجتمواعیرانیوزتحوتالشوعاعقورار
میدهد( .)Asgari,2010


شاخصهای استقالل بانک مرکزی

برایمحاسبهاستقاللبانوکمرکوزیشواخصهوایمتفواوتیوجووددارداموادرایونمیواندو
شاخص GMTیا) Grilli & Mseiandaro & Tabelini (1991و  CWNیوا & Cukerman

درمقایسهبادیگرشاخصهابهدلی این هازجامعیوتبواالبرخووردار

)Webb & Neyapti (1992
باشندبیشازسایرشاخصهاموردتوجهمحققانقرارهرفتهاست.


می
شاخص بید و پارکین

1

اینشاخصرامیتوانبهعنوانی یازنخستینشواخصهوایقوانونیاسوتقاللبانوکمرکوزی

________________________________________________________________
)1.Bade and Parkin (1988
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برشمرد.بیدوپارکیناستقاللقانونیرادردوصوزهسیاسیومالیتعریفمیکنند.

شاخصاستقاللسیاسیبیدوپارکینمتش

ازمعیارهایزیراست :

هذاریهاست؟ 


آیابانکمرکزیباالترینمسئولسیاست
آیاهی مسئولدولتیدرشورایسیاستهذاریبانکمرکزیصضورندارد؟ 
آیابرخیازاعضایشورایسیاستهذاریبانکمرکزیمستق ازدولتمنصوبمیشود؟ 

شاخصاستقاللمالینیزدربرهیرندهمواردزیراست :
استقاللبودجه 
تعینمیزانصقوقکارکنانبانکمرکزیتوسطخودبانکمرکزی 
تخصیصسودومنافعبهدستآمدهتوسطخودبانکمرکزی 

شاخص گریلی ،ماسکیاندارو و تابلینی GMT

1

اینشاخصکهبهشاخص  GMTنیوزمعوروفاسوتاسوتقاللبانوکمرکوزیرابوهدوج وزط
استقاللسیاسیواقتصادیتقسیممیکند.شاخصاستقاللسیاسیشام 8معیواراسوتوعوواملی
وننحوهانتصابرئیسواعضایهیئتمدیرهبانکودورهتصدیآنهاومیزانمسئولیتبانوک
دردستیابیبهثباتقیمترادربرمیهیردوشاخصاسوتقاللاقتصوادینیوزدربرهیرنوده7معیوار
استوبهعواملی ونتواناییبانکدرتعیینواستفادهازابزارهایسیاستهذاریپولیهم وون
میزاناعتباربانکبهدولت،تعییننرخبهرهوامونرختنزی اشارهدارد .

شاخص کوکرمن ،وب و نیاپی CWN

2

اینشاخصی یازمعروفترینودقیقترینشاخصهابرایمحاسبهاسوتقاللبانوکمرکوزی
شودکهبهدودستهقانونیوواقعیتقسیممیشود.


محسوبمی
درشاخصقانونیاستقاللبانکمرکزی،ویژهیاستقاللبوه هوارزیرمجموعوهزیورتقسویم
میشود :

________________________________________________________________
)1.Grilli, Mseiandaro and Tabelini (1991
)2.Cukerman, Webb and Neyapti (1992
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قوانینمربوطبهریاستبانک 
تدوینسیاستها 

اهدافبانکمرکزی 
محدودیتاعطایوامبهدولت
کهاین هارجزطوزنهاییاختصا

دادهشدهومتش

از16متخیراستکههرمتخیور،بوین

بندیمیشود 


صفر(کمتریندرجهاستقالل)ویک(بیشتریندرجهاستقالل)رده
کوکرمنبرایتعییناستقاللبانکمرکزیازشاخصدیگریکوهبورمبنوایعمل وردبانوک
یازکشورهایدرصالتوسعهمشاهدهشدهاستکهصتوی

استنهقانوننیزبهرهجسته وندربرخ
اهرقوانینبانکمرکزیکامالآش ارباشدمم ناستاینقانوندرعم بهدقتاجورانشوودبوه
همیندلی دوشاخصزیررانیزپیشنهادمیکند :
اولینشاخصشاخصنورختعوویررئویسبانوکمرکوزیاسوتوبورایونپویشفورضبنوا
شدهاستکهمواردتعویررئیسبانکمرکزی(الاق ازصدیبهباال)نشاندهنودهسوطحپوایین
استقاللمیباشدوکوتاهبودندورهتصدیریاستبانکرانشاندهندهپایینبودناستقاللبانوک
قلمدادمیکنند .

میکندبراسوا اطالعواتصاصو 
شاخصدیگریکهاستقاللواقعیبانکمرکزیراتعیین 
ازعمل ردواقعیبانکمیباشدوبراسا پرسشنامهایکهبرایکارشناسانپولیبانوکمرکوزی
ارسالمیهرددتهیهمیشودباتوجهبهاین هاینپرسشهابراسا عمل ردواقعویبانوکطراصوی
دستآمدهبزرهترباشداستقاللبانکبیشتراست .
استهرقدرشاخصبه 


شده

شاخص گوتیرز

1

اینشاخصاز5جزطاصلیزیرتش ی شدهاست :
اهدافبانکمرکزی 
مسئولیتبانکمرکزیدربرابرسیاستهایپولیوارزی 

________________________________________________________________
)1.Gutierrez (2003
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استقاللسیاسیبانکمرکزی 
استقاللاقتصادیبانکمرکزی 
صسابرسی
هریکازاین5جزطبهپارامترهایدیگرینیزتقسیممویشوودکوهدربوازه(1و)-1اسوت.و
شاخصمربوطبههریکازهروههایاصلیازجمعجبریاجزایشصاص میشود .

درجه

پیشینه پژوهش

( 1992) Cukierman & Webb & Neyaptiبهرابطهبیناستقاللبانکمرکزیوتورمدر
72کشووور(51کشوووردرصووالتوسووعهو21کشووورتوسووعهیافتووه)بوورایسووالهووای1989-1950
پرداختندوبهایننتیجهرسیدهاندکهدرکشورهایتوسعهیافتوهرابطوهمنفویبوینتوورمواسوتقالل
بانکمرکزیوجوددارددرصالی هکشورهایدرصالتوسعهفاقد نینهمبستگیهستند .
 (1993 ) Alsina & Summerرابطهاستقاللبانکمرکوزیومتخیرهوایکوالنرابورای16
اندآنهادراینکارازشاخصهایهریلویو

کشوراروپاییدرسالهای1988-1955بررسیکرده
ماسیاندارووتابلینیاستفادهکردهوباافزودن4کشورشاخصبیدوپارکینراهسوترشدادهانودو
بردهانداماهی همبسوتگیبوینرشود
درنهایتبهرابطهمنفیبیناستقاللبانکمرکزیوتورمپی 

اقتصادیواستقاللبانکمرکزینیافتهاند .

)1998(Maxwell Fryبووهبررسوویرابطووهکسووریبودجووهدولووتواسووتقاللبانووکمرکووزی
توسعهرادرسالهوای1972-1995مووردمطالعوهقورار

پرداختهاستودادههای70کشوردرصال
دادهاستوبهایننتیجهرسیدهاستکهسیاستهوایموالیدرکشوورهایدرصوالتوسوعهاسوتقالل
دکردهاستورابطهمع وسیبیناستقاللبانکمرکوزیوکسوریبودجوه

بانکمرکزیرامحدو
دولتوجوددارد .
)2009(Klomp & De Haanرابطهاستقاللبانکمرکزیوبیثباتیمالیرامووردبررسوی
قرارداده ندوضمنبیاناین هام انندارداستقاللبانکمرکزیبهتنهاییبورایرسویدنبوهثبوات
دباشدبابررسیدادههادردوره1985توا2005بوهرابطوهایمنفویمیواناسوتقاللبانوک

قیمتمفی
مرکزیوبیثباتیمالیدستیافتهاندواینرابطهرانیزناشیازاستقاللسیاسیمیدانندنهاستقالل
اقتصادی .
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)2012(Hielscher & Markwardtبهبررسینقشنهادهوایسیاسویبوراثربخشویاسوتقالل
بانکمرکزیپرداختهاستوکیفیتنهادهایسیاسیرادرارتبواطبویناسوتقاللبانوکمرکوزیو
کشورنشاندادهاستکوهلزوموااعطوایاسوتقالل

تورمموردبررسیقراردادهاستاوبابررسی69
بیشتربهبانکمنجربهعمل ردبهترتورمنمیشودوبرایدستیابیبهتورمپایینازطریقاستقالل
بانکمرکزیدوشرطبزر بودنتخییراتاستقاللوباالبودنکیفیتنهادهابوهانودازهکوافیرا
ضروریمیداند .



)2017( Agoba et alدرمقالووهایبووهبررسوویاسووتقاللبانووکمرکووزیوتووورمدرآفریقووا
پرداختهاندودراینمطالعهبهبررسویتواثیراتسیسوتمهوایموالیوکیفیوتنهادهوایسیاسویبور
اثربخشیاستقاللبانکمرکزیدردستیابیبهتوورمپوایینپرداختوهانود.بوهایونمنظوور48کشوور
موردبررسیقراردادهند.نتایجصاص شدههویایآناسوت

آفریقاییرابرایدوره1970تا2012
کهبرخالفکشورهایتوسعهیافتهدرآفریقاوکشورهایدرصالتوسعهتنهااستقاللبانکمرکزی
دردستیابیبهتورمکافینیستهم نیننتایجصواکیازآناسوتکوههر وهتوسوعهبوازارسوهام
توسعهافزایشمیدهداموادر


یافتهودرصال

توسعه

اثربخشیاستقاللبانکمرکزیرادرکشورهای
انمیدارداستقاللبیشتربانوک

اثربخشیاستقاللبانکمرکزیدرآفریقابیتاثیراستودرآخربی
مرکزیتوامباتوسعهبخشبان یوکیفیتنهادیدرکاهشتورمموثرترعم میکند .
)2001( Jafari Samimi & Ahmadiبوابررسویدادههوای45کشووردرسوالهای1990توا
ودهاندوبهایون
1998رابطهمیاندرجهاستقاللبانکمرکزیوعمل رداقتصادکالنراارزیابینم 
نتیجهرسیدهاندکهوجودبانکمرکزیمستق ضمناین همیتواندنرختورموکسوریبودجوهرا
کاهشدهدباکاهشآثارنامطلوبمالیاتتورمینیزهمراهاستوسببافزایشرشداقتصادیو
تولیدنیزمیشود .

 )2004( Taghipoor & Mousavi Azad Kasmaiبوهبررسویرابطوهبوینتوورمواسوتقالل
بانکمرکزیدرایرانپرداختهاندآنهادراینمطالعهبااستفادهازدادههای56کشوردرصالتوسعه
نیافتهاند.نتایجآنهواصواکی
بهارتباطمعناداریبینتورمواستقاللبانکمرکزیدست 

طیدهه90
ازایناستکهتمامکشورهایدرصالتوسعهبادرجوهبواالیاسوتقاللبانوکمرکوزیداراینورخ
تورمپاییننیستندوعواملیازقبی درجهتوسعهیافتگیبازارهایمالی،سواختاردرآمودیکشوورو
نحوهتامینمالیبودجهآنهانیزموثراست .
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)2010( Asgariبهتاثیراستقاللبانکمرکزیبرنظاممودیریتنقودینگیبورایایورانو21
کشورصادرکنندهنفتطیسالهای1994تا2008پرداختهاندبهاینمنظورمودلاقتصوادسونجی
مورداستفادهقراردادهاندکهنتایجبوهدسوتآمودهازایون

درقالبدادهایتابلوییوشاخصGMT
تحقیقبیانگرآناستکهکشورهایصادرکنندهبادرجهاستقاللضعیفترهنگوامافوزایشقیموت

رومیشونددرصالی هنتایجتخموین


هایانبساطیدرقالبرشدباالینقدینگیروبه
نفتباسیاست
برایکشورهایصادرکنندهنفتبادرجهاستقاللقویترنشواندهنودهآناسوتکوهایونهوروهاز
هایپولیکنترلشدهتریراانتخابکنند .


توانندسیاست

کشورهاهنگامافزایشقیمتنفتمی
)2012 (Yahyazadehfar et alبهبررسیرابطهبینتورمواستقاللبانوکمرکوزیدرایوران
برایسالهای1960تا2008پرداختهاندنتایجصاکیازپژوهشآنهابیوانکننودهرابطوهمنفویبوین
استقاللواقعیبانکمرکزیوتورماست.هم نینرابطهبویناسوتقاللصقووقیوتوورمنیوزمنفوی
استاماارتباطیبینایندووتخییراتتورموجودندارد .
)2015(Yazdani et alبه گوونگیاسوتقاللبانوکمرکوزیبورثبواتموالیدرکشوورهای
انددراینمطالعهرابطهبیناستقاللبانکمرکزیوبرخیشاخصهایثباتموالی

نوظهورپرداخته
بااستفادهازدادههایترکیبیپویادرسالهای2012-1980دربرخیکشوورهاینوظهووربررسوی
شدهاستونتایجصاکیازآناستکهمتخیراستقاللبانکمرکزیاعومازسیاسوی-اقتصوادیو
ک موجبکاهشبیثباتیمالیدراینکشورهاست .
 )2015 ( Derakhshan Darabi & Mehnatfarبهبررسیرابطهبویندرجوهاسوتقاللبانوک
مرکزیوشاخصص مرانیخووبپرداختوهانود.بودینمنظووربوااسوتفادهازدادههوای26کشوور
منتخبوالگویرهرسیونیوتحلیو هوم بسوتگیکوانونیرابطوهمیواناسوتقاللبانوکمرکوزیو
ص مرانیخوبرابررسیکردندنتایجاینتحقیقصاکیازآناستکوهرابطوهمثبوتومعنواداری
میاندرجهاستقاللبانکمرکزیوشاخصص مرانیخوبوجوددارد .
)2015( Jafari Samimi & Derakhshan Darabiبهتحلی نظریوتجربیاستقاللبانوک
مرکزیدرایرانپرداختهاند.آنهادراینتحقیقبهبررسیرونداستقاللبانکمرکوزیدرایورانو
شناختعوام موثربرآنپرداختهاند.اینپوژوهشکوهدارایدوروی وردجدیوداسوتاسوتقالل
هایمختلفموردبررسیقراردادهاستونتایج

بانکمرکزیرابهصورتپویاوبراسا شاخص
آننشاندهندهایناستکهاستقاللبانکمرکزیاز1339تا1391روندنزولویداشوتهاسوتکوه
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ایننتایجصاکیازتاثیرقوانینتوسعهایبهویوژهقووانینتوسوعهبعودازانقوالببوربانوکمرکوزی

بودهاست .

)2016( Tehranchi et alبادرنظرهرفتننوسواناتتولیودوتوورمبوهعنووانشواخصهوای
عمل ردمطلوباقتصادکالن بهاثراستقاللبانکمرکزیبرایونشواخصطویسوالهای1340توا
1393درایرانپرداختهاند.نتایجبهدستآمدهنشاندهندهایناستکهباافوزایشاسوتقاللبانوک
شدهوبرثباتاقتصادکالنافزودهشدهاست .


مرکزیازنوساناتتولیدوتورمکاسته
) 2017 (Boostani & Salavi Tabarبهبررسیاستقاللبانکمرکزیدرایرانازبعودموالی
پرداختند.دراینمقالهشواخصاسوتقاللموالی0.53انودازههیوریشودهوبوااسوتفادهازاطالعوات
دستآمدهازبودجهدولتوترازنامهبانکمرکزینشواندادهشودهکوهبودجوهدولوتبوهطوور

به
مستمرد ارکسریبوودهوایونکسوریازمنوابعبانوکمرکوزییوافوروشاجبواریارزناشویاز
صادراتنفتبهبانکمرکزیتامینشدهونتیجهایونرفتواردولوتسوبباثرهوذاریبورصجومو
اجزایترازنامهایبانکمرکزیهشتهواستقاللمالیرادرعم محدودساختهاست .

اغلباینمطالعاتبهبیاناثرمع و میاناستقاللبانوکمرکوزیوتوورم،کسوریبودجوه،
بیثباتیمالیو...درکشورهایتوسعهیافتهدستپیداکردهاندامانمیتوانبااطمینانبوهایوننتوایج
دررابطهباکشورهایدرصال توسوعهاسوتنادنموودبوهویوژهکشوورهایدرصوا لتوسوعهنفتویکوهاز

وابستگیشدیدبهدرآمدنفترنجموی برنود .راکوهسواختارسیاسویکشوورهانیوزدراثرهوذاری
استقاللبانکمرکزینقشمهمیراایفامیکندهم نینپارهایازاینتحقیقواتبوهرابطوهمثبوت
میانص مرانیخوبوتوسعهسیاسیبراستقاللبانکمرکزیواثرهذاریآنبرمتخیرهایکوالن
ازجملهتورموثباتقیمتو...نیزاشارهدارندکهایننتایجنیزمهرتاییدیبرایونمدعاسوتکوه
استقاللبانکمرکزیبهتنهاییدردستیابیبوهثبواتاقتصوادیکوافینیسوتوهمراهوینهادهوای
سیاسیرانیزبرایدستیابیبهاینمهمبوهموددمویطلبود.ازایونروتحقیوقصاضورقصودداردبوه
بررسیرابطهمیاندرآمدنفتوکیفیتنهادهایسیاسویواثورتعواملیایوندوعامو بوراسوتقالل
بانکمرکزیبپردازد.
روش شناسی

بهمنظوربررسیالگویاینتحقیوقازروشدادههوایتوابلویی(پانو دیتوا)اسوتفادهمویشوود

212

اقتصاد پولی مالی سال بیست و هفتم

دادههایتابلوییترکیبیازدادههایمقطعویوسوریزموانیمویباشودیعنویاطالعواتمربووطبوه
دادههایمقطعیدرطولزمانمشاهدهمیشود.بدینصوورتکوه نویندادههواییدارایدوبعود
میباشدکهیکبعدآنمربوطبهواصدهایمختلفدرهرمقطعزمانیخا

اسوتوبعوددیگور

تروهمخطیکمتور


هایپانلیصاویاطالعاتبیشتر،تنوعهسترده

باشد.داده

آنمربوطبهزمانمی
باشد.دادههایموورداسوتفادهدرایونتحقیوقمربووطبوه25

میانمتخیرهابودهودرنتیجهکاراترمی
میباشد .
بهرهمندازدرآمدهاینفتیطیسالهای 2012–2000
کشور 1


معرفی مدل و متغیرها

ازآنجاکههدفاینمطالعهبررسینحوهاثرهذاریرانتوتوسعهسیاسویبوراسوتقاللبانوک
مرکزیاستبرایپاسخگوییبهفروضمطر شدهدرجهاستقاللبانکمرکزیبراسا معادله
زیرتبیینمیشود :

( )1

CBI= α0+α1 Rent+ α2 polity + α3 Rent*polity + β Controlvariables + ε

دراینمعادلهاستقاللبانکمرکزیبهعنوانمتخیروابستهورانتوتوسعهسیاسیواثورهوم
زمانایوندوبوهعنووانمتخیورمسوتق درنظورهرفتوهشودهاسوت.هوم نوینبواتوجوهبوهمطالعوات
ازنقدینگی،هزینههوای

) Cukerman& Webb & Neyapti (1992و)D’Amato ,et al.,(2009
دولت،شفافیتوتوسعهنیزبهعنوانمتخیرکنترلیبهرههرفتهشودهاسوت.بوهعلوتمحودودیتدر
انتخابشدهاست.

هایاستقاللبانکمرکزیسالهایموردبررسیتا2012


دسترسیبهداده
متخیرهایوابستهومستق مورداستفادهدرتحقیقشام  :


 : CBIاستقالل بانک مرکزی

شاخصمورداستفادهدراینمطالعهشواخص ) Garriga (2016مویباشودکوهاسوتقاللبانوک
مرکزیرابرای182کشوردربازهزمانی1970تا2012برپایهمطالعات & Cukerman& Webb

بررسیکردهاست.اینشاخصبینصفرویکمتخیوراسوتوارزشبیشوترآن

)Neyapti (1992
نشاندهندهاستقاللبیشتراست.
________________________________________________________________
.1آلبانی،الجزایر،آرژانتی ن،استرالیا،آسربایجان،برزی ،کانوادا،دانموارل،مصور،انودونزی،ایران،کویوت،موالزی،م زیوک،
نیوزلند،نیجریه،نروژ،پرو،قطر،رومانی،روسیه،عربستان،امارات،آمری ا،ونزوئال
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 : Rentرانت

تفاوتبینقیمتمحصولومتوسطهزینهتولیدآنمحصول 
افزایشرانتمنابعطبیعیسببمیشودتادولتهاباات ابهدرآمدهایرانتیازسایرنهادهوا
بینیازشوند.لذادولتهادرقبالنحوهعمل ردخودبههی نهادوارهانیپاسخهوونمویباشوند
ازاینروبهراصتیمیتوانندبافشارواردکردنبهبانکمرکزیسیاستهایپولیراتحتتواثیر
قراردادهوآنرادرراستایسیاستهایمالیتنظیمنمایندواسوتقاللبانوکمرکوزیرامتزلوزل
کنند .

 : Total rentرانت کل

عبارتندازمبلغرانتنفت،اجارههازطبیعی،اجارهزغالسنگ(سختونرم)،اجوارهموواد
معدنیواجارهجنگ  

 : Polityتوسعه سیاسی

برایاینمتخیرازشاخص  Polity IVاستفادهشدهاستکهعددیبوین(+10و)-10اسوتو
هر هاینعددباالترباشدنشاندهندهباالبودندموکراسیاست .
باتوسعهنهادهایسیاسیاستفادهازرانتمنابعطبیعیبانظارتبیشتریاتفاقمیافتود.نظوارت
قوینهادهاسببکنترلعمل رددولتشدهومانعازآنمیشودکوهدولوتبوهراصتویبوهمنوابع
بانکمرکزی نگاندازیکردهوبابهورهمنودیازمنوابعبانوکدرصوددرفوعمشو التخوود
برآید.بالع سهر هنهادهایسیاسیضعیفترعم نمایندیاازقودرتکوافیبرخوردارنباشوند،
قادرنخواهندبودازرفتارهایسودجویانهدولتجلوهیرینمایند.اینامرسببمویشووددولوت
بافشاربهبانکمرکزیدرپیدستیابیبهاهدافخوودبرایودواسوتقاللبانوکمرکوزیرازیور
سوالبرد .
 : Rent * polityاثر تعاملی رانت و توسعه

اثرتوامانرانتوتوسعهرادربرمیهیرد .

نان هاثرنهادهایسیاسیبتواندبراثررانتمنابعغلبهکندمیتووانشواهداثرهوذاریمثبوت
ایوونمتخیووربووراسووتقاللبانووکمرکووزیباشوویمامووا نان ووهنهادهوواقووادرنباشووندتوواثیررانووترادر
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سیاستهذاریهاازبینببرنددولتهاباات ابهاینرانتهاوعدماعتنابهنظراتسوایرنهادهوابوه
صورتخودسرانهتصمیمهیرینمودهوبواتحوتفشوارقوراردادنبانوکمرکوزیودخالوتدر
اتخاسواجرایتصمیماتبان یمیتواننداستقاللبانکمرکزیرابامخاطرهمواجهنمایند .

 : Liquidityنقدینگی

صجمپولدرهردشرانقدینگیمیهویندکهشام مجموعپولخارجازبانکوسپردههوای
درخواستیوسپردهارزخارجیساکنانبهجوزدولوتمرکوزیبوههموراههوواهیسوپردهواوراق
بهاداراست .
ازآنجاکهافزایشنقدینگیازعوام افزایشپایهپولیاستوافزایشپایهپولینیوزی ویاز
عوام زمینهسازبروزتورممیباشد،کنترلتورمنیزی یازمهمترینواصلیترینوظایفبانک
مرکزیاست.لذامم ناستباافزایشنقدینگیشاهدافزایشفشاربربانکمرکزیوکواهش
استقاللآنباشیم .

 : Expenditureهزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی

هایدولتبههمراهسودخالصداراییهایغیرمالینسبتبهتولیدناخالصداخلی 


کلیههزینه
هرزمانهزینههایدولتنسبتبهدرآمدهایآنفزونییابدشاهدبروزپدیدهکسریبودجوه
خواهیمبود.اینامردولترامجبورمیکندبورایتوامینکسوریبودجوهخوودوپوشوشهزینوه
هایشبهبانکمرکزیرجوعکردهووبازیرفشارقراردادنایننهادواثرهذاریبرسیاستهای

پولیدرصددرفعمش التخودبرآیدوباروشهایی ونوامهرفتنازبانکمرکزیکسوری
بودجهخودراکاهشدهدلذاافزایشهزینههایدولتنباید ندانبهنفعاستقاللبانوکمرکوزی
باشد 

 : Transparencyشفافیت

بهعنوانشاخصشفافیتازمیزاندسترسیافرادجامعهبهاینترنتاستفادهشودهاسوت.کواربران
اینترنتافرادیهستندکوهازاینترنوتدرهورم واندر3مواههذشوتهاسوتفادهکوردهانود.اینترنوت
میتواندازطریقرایانه،تلفنهمراه،تلوزیوندیجیتالو...استفادهشود .
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 هر همیزانشفافیتبیشترباشدوعموممردمبیشتردرجریانعمل ردمسوئولینپوولیوموالی
قراربگیرندشاهدآنخواهیمبودکهفعالیتهایسیاستهوذارانبهتورومناسوبتورخواهودبوود.
دسترسوویسووریعمووردمبووهاطالعوواتشووفافسیاس وتهووذارانرامجبووورمووینمایوودکووهدرقبووال
سیاست هایپولیوارزیپاسخهوباشند.وعدمایناطوالعرسوانیمم وناسوتاثوراتسووطبور
استقاللبانکمرکزیداشتهباشد .

 : Developmentتولید ناخالص داخلی سرانه

جهتنشاندادنتوسعهاقتصادیازشاخصتولیدناخوالصداخلویسورانهاسوتفادهشودهاسوت.
تولیدناخالصداخلیتقسیمبرجمعیتسرانهراتولیدناخالصداخلیسرانههویندکهدرآنتولیود
ناخالصداخلیبراسا مجموعارزشناخوالصتموامتولیدکننودهانسواکندراقتصوادبوهاضوافه
مالیاتمحصولمنهاییارانهمیباشودکوهدرارزشمحصوولهنجانودهنشودهاسوتوبودونکسور

هایتولیدشدهیاتخلیهوتخریبمنابعطبیعیمحاسبهشدهاست .


استهاللدارایی
اهر همم ناستدرکشورهایغیرنفتیشاهداثرهذاریمثبتتوسعهاقتصادیبوراسوتقالل
بانکمرکزیباشیماماازآنجاکهبخشاعظمتولیودناخوالصداخلویکشوورهاینفتویرارانوت
ودرآمدهایغیرنفتیتاثیرکمتریبرتولیودناخوالصداخلویدارنودلوذابوه

نفتتش ی میدهد
علتوابستگیبهدرآمدهاینفتیمم ناستباافزایشتولیدناخالصداخلویتواثیرمنفویآنرا
براستقاللبانکمرکزیشاهدباشیم .

یافتههای تجربی

نتایجتخمینبیانگرآناستکهرانتنفتیدارایاثرمنفیامانوا یزیدرسوطحمعنواداری95
درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاست.اینامرص ایتازآنداردکهیوکدرصودافوزایش
دررانتنفتیسببکاهش0.0043درصددراستقاللبانکمرکوزیمویشوود.مویتوواناینگونوه
استنباطکردکهباافزایشدرآمدهاینفتیکهبهتبوعآنشواهدافوزایشقودرتموالیدولوتنیوز
خواهیمبودسیطرهونفوسدولتوسایهاندازیآنبربانکمرکزینیزبیشترخواهدشدواستقالل
بانکمرکزیرابهصورتمع و تحوت الشوعاعقورارخواهودداد.کیفیوتنهادهوایسیاسوینیوز
دارایاثرمثبتامانا یزدرسطحمعنواداری95درصودبوررویاسوتقاللبانوکمرکوزیاسوتو
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افزایشیکدرصددرتوسعهسیاسیتنها 0.0031درصدسوببافوزایشاسوتقاللبانوکمرکوزی
میشودکههویایاینواقعیتاستکهباافزایشتوسعهسیاسیمیتوانشاهدبهبووددروضوعیت
استقاللبانکمرکزیباشیم.هم ناناثرتوامانرانتوتوسعهنیوزدارایتواثیرمع وو 0.0001

درسطحمعناداری95درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاست.ایننتیجوهبیوانگرآناسوتکوه
فعالیتهایرانتجویانهسببکاهشقودرتنهادهوامویشوودوتواثیرمثبوتنهادهوایسیاسویبور
ترمیکند .

استقاللبانکمرکزیراکم 
رنگ

عالوهبراینمواردشاهدرابطهمع و ومعنادار0.0021نقدینگیبراستقاللبانکمرکزی
ورابطهمع و ومعنادار0.0033میانافزایشهزینههایدولتوافزایشاستقاللبانکمرکوزی
میباشیم.افزایشنقدینگیسببافزایشپایهپولیوفشاربربانکمرکوزیدرکنتورلتوورمخواهود
شدکهاینامراستقاللبانکمرکزیرابامخاطرهمواجهمویکنود.هوم نوینافوزایشهزینوههوای
هرددتادولتبرایتامیناینهزینه هوابوهبانوکمرکوزیبوهعنووانآسوا نتورینو

دولتسببمی
ارزانترینراهمم نرجوعکردهودرصددتامینمخارجخودبرآید .

استقاللبانکمرکزیبواشوفافیترابطوهمسوتقیمیومعنواداریداردوهرهونوهافزایشویدر
شفافیتسبببهبود0.0012درصدیدروضعیتاستقاللبانکمرکزیمویشوود.درپویافوزایش
شفافیتآهاهیعمومیافوزایشیافتوهودرنتیجوهکیفیوتدموکراسویبهتورخواهودشود.افوزایش
آهاهیمردممسئولینپولیومالیکشورراوادارمیکندتادرقبالعمل ردخودپاسوخگوباشوند
کهاینامردارایاثراتمثبتیبراستقاللبانکمرکزیاست.دراداموهبایودبوهاثورمنفویونوا یز
تولیدناخالصسرانه()0.00000291براستقاللبانکمرکزیاشارهکردکوهدرسوطح95درصود
نیزمعناداراستوبیانکنندهاینامراستکههر هتولیدناخوالصسورانهافوزایشموییابودشواهد
کاهشدرمیزاناستقاللبانکمرکزیهستیم.ازآنجاکهمنبعاصولیدرآموددرکشوورهاینفتوی
درآمدنفتاستودرآمدهایغیرنفتیتاثیرکومتوریبورتولیودناخوالصداخلویداردازایونرو
افزایشتولیدناخالصداخلیبهعلتوابسوتگیبوهدرآمودهاینفتویدارایاثورمنفویبوراسوتقال ل
بانکمرکزیاست.
عالوهبررانتنفتدراینتحقیقبهبررسیتاثیرسایررانتهابوراسوتقاللبانوکمرکوزینیوز
استکهدرادامهبهبیانآنمیپردازیم :


پرداختهشده
همانهونهکهدرجدول2نیزقاب مشاهدهاسترانتهازدارایتاثیرمعنواداریبوراسوتقالل
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بانکمرکزینمیباشد.همانندقب شاهدتاثیرمثبوتومعنوادارکیفیوتنهادهوایسیاسویبورروی
استقاللبانکمرکزیمیباشیم.ایننتیجهنشاندهندهآناستکهبهبودکیفیتنهادهوایسیاسوی
هموارهبهبهبوددروضعیتاستقاللبانکمرکزیمنجرمیهردد.اماهمانهونهکهازبررسیاثور
توامانرانتوتوسعهنیزپیداسترانتهازاهر هبهتنهاییبراسوتقاللبانوکمرکوزیاثرهوذار
نیستامامانندرانتنفتسببکاهشقدرتنهادهوامویشوودوتواثیرمثبوتنهادهوایسیاسویبور
ترمیکند .

استقاللبانکمرکزیراکم 
رنگ



جدول  . 1نتایج تخمین رانت نفت
متغیرها
Oil
Polity
Oil*polity
Development
Liquidity
Expenditure
Transparency
Cons

ضرایب
0043/00031/0
0001/006e-91/20021/00033/00012/0
8338/0
منبع :یافتههای پژوهش

آماره احتمال
000/0
017/0
004/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0



جدول  . 2نتایج تخمین رانت گاز
متغیرها
Gas
Polity
Gas*polity
Development
Liquidity
Expenditure
Transparency
Cons

ضرایب
0034/0
0086/0
0012/006e-10/30017/00024/00008/0
7359/0
منبع :یافتههای پژوهش

آماره احتمال
261/0
000/0
006/0
000/0
000/0
000/0
003/0
000/0

نتایجبررسیرانتجنگ هابراستقاللبانکمرکزینشانمیدهدکهرانتجنگ دارایتاثیر
باشد.هم ناناثرکیفیتنهادهایسیاسیبوررویاسوتقالل

معناداریبراستقاللبانکمرکزینمی
بانکمرکزیمثبتومعناداراست.اماشاهدتاثیرمعنادارایننوعرانتوتوسعهبهطورهومزموان
لبانکمرکزینمیباشیم.

بررویاستقال
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جدول  . 3نتایج تخمین رانت جنگل
متغیرها
Forest
Polity
Forest*polity
Development
Liquidity
Expenditure
Transparency
Cons

ضرایب
0264/00082/0
0041/006e-14/30012/00043/00010/0
7793/0
منبع :یافتههای پژوهش

آماره احتمال
090/0
000/0
990/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0


جدول  . 4نتایج تخمین رانت کل
متغیرها
Total rent
Polity
Total rent*polity
Development
Liquidity
Expenditure
Transparency
Cons

ضرایب
0035/00036/0
0001/006e-02/30021/00040/00013/0
8593/0
منبع :یافتههای پژوهش

آماره احتمال
000/0
010/0
052/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0

درنهایتبهبررسیتاثیررانتک کهمجموعازتمامرانتهاستبوراسوتقاللبانوکمرکوزی
پرداختهشدهاست.ازآنجاکهاغلباینکشورها،کشورهایصادرکنندهنفوتمویباشوندوبخوش
عظیمرانتک آنهامتش

ازرانتنفتمیباشد،رانتغالبدراینکشوورهارانوتنفوتبووده

واقتصاداینکشورهاغالبامتاثرازرانتنفتمیباشدلذاشاهدتاثیرمنفیومعنواداررانوتکو بور
استقاللبانکمرکزیمیباشیم.نتایجتخمینبیانگرآناستکوهرانوتکو دارایاثورمنفویاموا
نا یزیدرسطحمعناداری95درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاستویوکدرصودافوزایش
درصددراستقاللبانکمرکزیمیشود.ایننتیجوههوم نوان

دررانتک سببکاهش0.0035
میتواندبیشازپیشاثررانتنفتبراستقاللبانکمرکزیراتاییدنماید.هم ونمواردپیشتر
تاثیرکیفیتنهادهایسیاسیبراستقاللبانکمرکزیمثبتاستولیاثرتوامانرانتوتوسعهبور
استقاللبانکمرکزیمع و بودونشاندهندهآناستکهفعالیتهایرانتجویانهباتضوعیف
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تاثیرنهادهایسیاسیسببکاهشقدرتایننهادهامیهردد.الزمبوهسکوراسوتتواثیرهر هوار
متخیر کنترلیلحواظشودهدرتحقیوقبوراسوتقاللبانوکمرکوزیدرتموامیتخموینهواازلحواظ
معناداریونحوهاثرهذاریمشابهاست.

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایجبهدستآمدههویایاینمطلباستکهتاثیررانتنفتبراستقاللبانکمرکزیمنفوی
است ایننتایجنشاندهندهآناستکهورودرانتنفتبهاقتصادنهتنهواسوببافوزایشاسوتقالل
یدغدغوهسوبب
بانکمرکزینمی شودبل وهدسترسویدولوتبوهیوکمنبوعدرآمودیآسوانوبو 
خودمختاریهر هبیشتردولتوات ابهرانوتنفتویمویهورددوایونعامو سوببجلووهیریاز
استقاللبانکمرکزیومانعتراشیبرایعمل ردآزادومنطقیایننهادوعدمتم ویندولوتاز
هایپولیبانکمرکزیدرراستایپیشبرداهدافاقتصادیمیهردد.امارابطهمثبتویمیوان

سیاست
استقاللبانکمرکزیوبهبودکیفیتنهادهایسیاسیبرقراراست.هوم نویناثورهومزموانرانوت
نفتوتوسعهسببکمرنگترشدناثرنهادهایسیاسیمیشودوکیفیتنهادهایسیاسیبهعلت
وابستگینفتیتضعیفشدهوشاخصهایاتوکراسیپررنگترشوندکهاینامورموجوبکواهش
استقاللبانکمرکزیمی شود.عالوهبورایونموواردشواهدرابطوهمع وو ومعنوادارنقودینگی،
هزینههایدولتوتولیدناخالصداخلیبراستقاللبانکمرکوزیبوودیمامواافوزایششوفافیتبوا
اثرهذاریمثبتبراستقاللبانکمرکزیسبببهبوداسوتقاللبانوکمرکوزیمویشوود.درهموین
راستابهبررسیتاثیرسایررانتهابراستقاللبانکمرکزینیزپرداختهشدهاست.نتایجاینبررسی
نشاندهندهآناستکهرانتهازورانتجنگ هادارایاثرمعناداریبراستقاللبانوکمرکوزی
نمیباشدولیتاثیررانتک براستقاللبانکمرکزیهم ونرانتنفتمع و است.مویتووان
اینهونهاستداللنمودازآنجاکهکشورهایمنتخباغلوبکشوورهایصوادرکنندهنفوتبوودهو
رانتغالبدراینکشورهارانتنفتاستواسوا وپایوهبرناموههوایاقتصوادیدولوتدرایون
کشورهامبناینفتیدارداثرهذاریاینرانتبیشازسایررانتهابه شممیخورد .
همانهونهکهازنتایجتحقیقبرآمدهاستافزایشدردرآمدهایرانتیسببکاهشاسوتقالل
بانکمرکزیمیهرددبههمیندلی پیشنهادمیشودبرایافزایشاستقاللبانوکمرکوزیجلووی
ورودهرهونهرانتبهویژهرانتنفتکهاثرهذارتریننووعرانوتدرکشوورهاینفتویاسوتبوه
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اقتصادهرفتهشودبهخصو

بههمویندلیو نخسوتین.ازهرارهانونهادیبینیازشدهوتصمیماتخودمختارانهایاتخاسنماید
هامبایددرجهتنحوهصحیحبودجهریزیبرداشتهشودواختیاراتبانکمرکزیدرزمینهاتخواس
هم نینافزایشکیفیتنهادهاسببافزایشاستقاللبانکمرکزی.سیاستهایپولیافزایشیابد
میهرددازهمینروپیشنهادمیشودکهدرجهتبهبودهر هبیشترکیفیتنهادهاهامهایموثرو
مثمرثمریبرداشتهشودتاازاینطریقنیزشاهدعمل ردبهترواصولیتربانکمرکزیواستقالل
 .هر هبیشترایننهاددراتخاستصمیماتخوددربرابردولتباشیم
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