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سواالنههوایپانو بورایدادههوایپردازد.بههمینمنظورماازروشدادهکشورهایصادرکنندهنفتمی
استفادهخواهیمکرد.2012–2000مندازرانتنفتیوطیسالهایکشوربهره25مربوطبه

نتایجپژوهشاثراتمنفیومعناداررانتنفوتوهموبنطووررانوتکو منوابعطبیعویبوراسوتقاللبانوک
یرمعنواداررانوتهوازومرکزیدرکشورهایموردمطالعهراتأییدمیکنند.بااینوجودنتایجآماریتواث

دهنودکوهاهر وههوانشوانمویرانتجنگ براستقاللبانکمرکزیراتأییدنمیکنند.عالوهبرآنیافتوه
کیفیتنهادهایسیاسیتأثیرمثبتبراستقاللبانکدارندولی ناثرتعاملیرانتنفتوتوسعهسیاسویبور

برآنداردکهراتتهواینفوتتوأثیرمثبوتنهادهوایاستقاللبانکمرکزیمنفیاست.ایننتیجهداللت
سیاسیبراستقاللبانکمرکزیراتضعیفمیکنند.



 JEL  :O11, Q3, E58 طبقه بندی

استقاللبانکمرکزی،درآمدهاینفتی،توسعهسیاسیواژگان کلیدی:



 مقدمه 

کوزیبوادولوتاسوتازمسائ بسیاربحثبرانگیزبعدازجنگجهوانیدوم،رابطوهبانوکمر
هروهیباتاثیرپوذیریازجریانواتموارلآلموانبعودازجنوگجهوانیاولونظوایرآنبورایون

کننودهپوولاسوتنبایودایجادکننودهآننیوزباشودویوکبانوکاندکه وندولتمصرفعقیده
تاجوازهداری،درواقعبوهدولومرکزیوابستهبهدولتباایفاینقشخاصیشبیهبازویفنیخزانه

تواثیربوردرآمودهایپوولیمعمووالبوه دهدکهپولموردنیازخودراتولیودکنودوایوناموربوامی
 نیناینامربابرخوردارکردندولتازدسترسیبهیکمنبعآسوانانجامدهمهایشدیدمیتورم

اموامالیواتبواالخرهدرهردد.ترازقبی مالیاتبردرآمدمیترولیسالممانعازایجادمنابعمش  

کنندهبدونآن هارتباطمشخصویبوادرآمودآنهواداشوتهباشودهایتورمیبهمصرفلفافقیمت
بوود.نتیجوهاین وهدسوتگاهایجوادوهیردوبنابراینسنگینیآنمتوجهدرآمدثابتخواهدتعلقمی

مرکوزیام وانپوذیرمصرفپولرابایدازی دیگرجوداکوردوایوناموربودوناسوتقاللبانوک
(.وجودیکبانکمرکزیمستق ی یازارکاننظاماقتصوادیکارآمودMadalat, 2000نیست)

است راکهسببکاهشکسریبودجهشدهودرنتیجهپولکمتریانتشارخواهدیافوتوهر وه

لیسیاستپولیقادرباشدبرسیاستمالیبرتوریجویودآن وهبوهارمخوانخواهودآمودمرجوعموا
تراست.منضبط
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هرمانعیکهسببشودعرضهپولازکنترلبانکمرکزیخارجشودمحدودیتیبراسوتقالل  
شودکهی یازاینعوام کسریبودجهدولتاست.کسریبودجوهازبانکمرکزیمحسوبمی

هایهایدولتبردرآمدهایشپیشیهرفتهباشد.ایناموردرکشوورهیردکههزینهآنجانشاتمی
ریوزییخودرابراسوا درآمودصاصو ازرانوتپایوهمت یبهرانتکهاغلبدرآمدهایبودجه

شوودهوامویبینویکنندوهرهونهکاهشیدرایندرآمدهاسبببرهمخوردنمعوادالتوپویشمی

هابرایجبرانکسریبودجوهخوودبوهاسوتقراضازبانوکتجلیبیشتریدارد.درنتیجهایندولت
هاباتامینکسوریازمنوابعآورندودولتترینروشاسترویمیترینوارزانکهآسانمرکزی

شوند.بانکمرکزیخواستهیاناخواستهسبباستمرارتورممی
شودکهدولتنتوانودبوافشواردراینمیاناماوجودنهادهایسیاسیقویوکارآمدسببمی  

کوتاهمدتوموقتیخوداستقاللبانکمرکوزیرازیوربهبانکمرکزیدرپیرسیدنبهاهداف

یدرآمدهابهپشتوانهسوالبردهوآیندهاقتصادیکشوررامتشنجکند.دراقتصادهایرانتیدولت
ایبرایوضعمالیاتبیشترندارندبههمیندلی بواتوسو جسوتنبوهمالیواتصاص ازرانتانگیزه

مدتخودهستنددراینبوینوجوودبانوکمرکوزیمسوتق وتاهتورمیدرپیرسیدنبهاهدافک
سببجلوهیریازایناتفاقخواهدشد.

هوایپوولیولوزومداشوتنباتوجهبهنقشمهومواساسویبانوکمرکوزیدراتخواسسیاسوت  
استقاللدردستیابیبهاهدافخود،اینتحقیققصودداردتواعوامو اثرهوذاربوراسوتقاللبانوک

راموردبررسیقراردهدوازآنجاکهدراغلبکشوورهایصوادرکنندهنفوتدرآمودهایمرکزی

هواسوببزیورسووالنفتیاقتصادرازیرسلطهخودقراردادهوباوجودتمای یاعدمتمای دولوت
رفتناختیاراتاغلبنهادهاهشتهاستدراینتحقیقبهبررسیاثررانتنفتوتوسعهسیاسویبور

لبانکمرکزیخواهیمپرداخت.درکناررانتنفتبهبررسوینحووهتاثیرپوذیریاسوتقاللاستقال
جملهرانتهاز،رانتجنگ ورانتک نیزپرداختهشدهاسوت.هامنبانکمرکزیازسایررانت

شوودودراداموهبوهبیوانروشومودلولذاپسازمقدمهادبیاتنظریومطالعاتپیشینارائهمی

هیوریوجموعبنودیاختصوا ایجصاص ازتحقیقپرداختهخواهدشدوبخشپایانیبهنتیجوهنت
دارد.
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 ادبیات نظری 

بانکمرکزینهادیاستکههدفآنکسبسودنیست.هدفاصلیبانوکمرکوزیتنظویم

درجریانپولواعتباردراقتصاداستوبانکمرکزیبهعنوانابزاریجهتکنترلپوولواعتبوار
کشوربرایدولتاست.واقعیتآناستکهوظیفهبانکمرکزیدرایجادشوب هپوولیسوالمدر

کشوررابایدبهمراتببااهمیتدانستواهربانکمرکزیبتوانودسوالمتصرکوتنقودینگیرا
اسوت.بانوکتضمینکندکمکشایانیبهسالمسوازیاقتصوادوپایوههوذاریتوسوعهانجوامداده

توانداقتصادراازسقوطبرهانودهایبحراننقدینگیمیهعنوانوامدهندهنهاییدرزمانمرکزیب

توانداعتمادعمومیرا نانجلبکنودکوهمنوابعموالیوبهعنوانضامنسالمتبان یکشورمی
انودازیاقتصوادوتوسوعهایپورقودرتبورایراهاندازیمردمبهسیستمبوان یراهیابودوپایوهپس

تریننهاداقتصوادیهورکشووریاسوتباتوجهبهاین هبانکمرکزیمهم.(Madalat, 2000باشد)
یوابیبوهاهودافخوودبرقراریثباتپولیومالیازجملهوظایفآناست.لذابانکبرایدسوت

نیازمنداستقاللاست.منظورازاستقاللبانکمرکزیایناستکهبانکمرکزیبتوانوددرجهوت

ایاتخواسواجوراهونوههایپولیخودرابهبیبهاهدافخودطبقمصالحاقتصادیسیاستیادست
نمایدکهازهرهونوهفشوارسیاسویدراموانبوودهوخوودبوهتنهواییدرقبوالنتوایجصاصو ازایون

هوایپوولیوتصمیماتپاسخگوباشد.استقاللبانکمرکزییعنیتمایزقائ شودنمیوانسیاسوت
یدولتخواهدشدوبانوکبوامصوونیتازهرهونوهبرهاییبانکمرکزیازسیطرهمالیکهسب

طورفکوهبوهاقتضوایشورایطهوایپوولیبویفشارسیاسیبهویژهازجانبدولتواتخاسسیاست

یوابیبوهاهودافیاقتصادیاستباکاهشهرهونهدخالتواختیارازجانبدولتدرراستایدست
برآیدوصفظارزشپولملیراضمانتکند. ونافزایشتولیدملی

 Adeli(1990) بهنق ازدیککی یازمتخصصوینبان وداریمرکوزیمتقودمعقیودهدارد
هایشدرجهوترفواهموادیکو جامعوهکهاهمیتبانکمرکزیبهایناستکهوظایفوهدف

ایباشدکهبانوکهونهیدبهباشدولذااهر هنظارتعالیهدولتبربانکمرکزیالزماستامابا
کهدربسیاریاوقاتنسوبتبوهمسوائ پوولینظریوات–هایدولتیاقوهمقننهرادربرابرخواسته

–بواراسوتمدتبرایاقتصادکشورسختزیوانمدتیاصتیکوتاهخا سیاسیدارندودربلند
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استاهرکهبگذاردبانوکمرکوزیکندکهقطعابهنفعدولتواداربهتسلیمن ند.اواستداللمی
1قضاوتونظرخودرابهطورمستق وبهدورازهرهونهرنگسیاسیارائهکند.

یابیتوسعهبرایخودمتصورنددستهابهویژهدرکشورهایدرصالی یازاهدافیکهدولت  
توامینموالیعظیمویهایخوداغلبنیازبهبهرشداقتصادیاستبههمیندلی برایاجرایپروژه

هایاقتصادیدولتاست،ش افیعمیقمیاندرآمودکنندهفعالیتدارندوازآنجاکهبودجهتعیین

آید.بوهعلوتآوردکهتحتعنوانکسریبودجهبهنمایشعمومدرمیمیوهزینهدولتراپدید
جوزپنواهآوردنبوههواراهویهایمالیاتیوعدمهسترشبازارهایپولیومالیدولوتضعفپایه

هانیزازاستقاللکافیدراینزمینهبرخوردارنباشندبهنا اربه نان هبانک بانکمرکزیندارند.
هایدولتخواهندپرداختکهاینامورکردنکسریجایتامیناعتباربخشخصوصیبهبرطرف

هردد.هامیسببکاهشتولیداتوافزایشقیمت

هوایداراینفووسشودکوههوروهمیودکنترلرویبانکمرکزیباعثسیسی کیشمعتقدب  
هیوریبلندمودتبانوکراسیاسیبتوانندعقایدخودرابربانکتحمی کنندبهایونترتیوبجهوت

طورکلیاستقاللبانکمرکزیتاصدودزیادیبورکنتورلومهوارتوورم،ثبواتمنحرفسازند.به
(.Adeli,1990کند)لیکمکمیهاورشدتولیدناخالصمقیمت

ترینوظیفهخودکوههموانکنتورلشودتابانکدرانجاممهماستقاللبانکمرکزیسببمی  
نقدینگیاستپرقدرتظاهرشدهوبهموجبآنشواهدکواهشتوورمباشودودربرابورتموایالت

ازآنازخودمقاوموتمنابعپولیوفشارهایسیاسیناشیدولتمبنیبرشرایطآساندسترسیبه

هوی نشاندادهوایستادهیکنود. نان وهبانوکمرکوزینا واربوهتوامینموالیبورایدولوتبوی
هایمالیخودازجملهکسوریبودجوهمحدودیتیباشدودولتدرمواجهباهرتزلزلیدرسیاست

پول،درصددرفوعهایپیشآمدهباتحتفشارقراردادنبانکمرکزیدرانتشارومواجهبابحران
شووددولوتبواسورپوشنهوادنبوهمسوائ خوودکواررابورایآیدسببمیظاهریمش  خودبر

هایبعدیدشوارکردهوبهضرراهدافبلندمودتاقتصوادهوامبوردارد.ضوروریاسوتتوادولت

انیبانکمرکزیبااستقاللبخشیدنبهعمل ردخودمانعازدستیابیدولتبهاهودافخوودوقربو

________________________________________________________________ 

1.DE KOCK . Opcit . pp . 329 -330 
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مدتبرآید.کردنمنافعبلندمدتاقتصادیدرراستایتحققاهدافکوتاه
استقاللدرطبیعتوظایفبانکمرکزینهفتهولزوماسوتقاللنظوامومودیریتپوولییوک  

هوایمختلوفهواومنوافعهوروههایبهویوژهکوتواهمودتدولوتهاوبرنامهکشورازنفوسسیاست
هایمرکزیوایجادآندرکشورهایمختلوفجهوانعل پیدایشبانکترینسیاسیازجملهمهم

 نویندرجوهتوسوعهورشوداست.اساسااستقاللبانکمرکوزیبوهشورایطسیاسویداخلویوهوم

هایصوحیحهایمرکزیمستق قادرندسیاست(.بانکAdeli,1990اقتصادیکشوربستگیدارد)
هایمستق پولینیزبهنوبهخوودمواجراکنندسیاستهایمرکزیوابستهتنظیترینسبتبهبانک

دارایآثارمثبتیدرمتخیرهایاقتصادکالناستوقتیبانکمرکوزیازنفووسوفشوارهایسیاسوی
تواندتورمرامهارکند،ازکسریبودجهدولتتاصدیب اهد،بهرشدتولیدملویمصونباشدمی

(.The same sourceترکند)ادلنزدیکسرعتبخشدونرخبهرهرانیزبهتع

فارغازاینمسالهدرکشورهاییمانندایرانصادراتنفتعالوهبرایجواددرآمودهایدولوت  
باشد.هرافزایشدردرآمدهاینفتیسببانباشتدارایویارزیسببارزآوریبرایکشورنیزمی

شود،اینولتبهبانکمرکزیمیبانکمرکزیوهرکاهشدردرآمدنفتیسببافزایشدیوند
هونهکهبایدعم کند راکههوردوایونموواردسوببشودبانکمرکزینتواندآنامرسببمی

شود.رشدبیصدوصصرنقدینگیاهرباثباتدرتولیدافزایشپایهپولیورشدباالینقدینگیمی
هوذاردآثارمخربیکهتورمبراقتصوادمویدهد.باتوجهبههمراهباشدتنهانرختورمراافزایشمی

هایکالناقتصادیمهوارتوورماسوت.توورمدرآمودراازدسوتصقووقترینسیاستی یازمهم

دهودودربلندمودتسوببکواهشبگیرانخوارجکوردهوبوهسومتصواصباندارایویسووقموی
انوارهاراهدفقراردادهشودعالوهبراینتورمنیزبهخودیخودسطحرفاهخهذاریمیسرمایه

کندکهاینموارددرتضادبااهدافبانکمرکزیاست.ثباتاقتصادیوسیاسیرامتزلزلمی
ترینهدفبانکمرکزیکنترلتورمپایداراستاهرهودفکشووریکواهشتوورماساسی  

ماند،فقطمیایجزبرپاییبانکمرکزیمستق نبدونآسیبرساندنبهرشداقتصادیباشد اره

یکبانکمرکزیمستق استکوهتوانواییکواهشکسوریبودجوهومالیواتتوورمیراخواهود
داشت.

استقاللبانکمرکوزیبوهآنمعنوانیسوتکوهبانوکمرکوزیآزادیمطلوقداردونبایودبوه  
هوایپوولیخوودرامتناسوببواشورایطهایدولتتوجهیداشتهباشدبل وهبایودسیاسوتسیاست
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ایکشوربهکارهیردتاضمنکنترلتورم،باعثرکودوبی ارینشودوقتصادیومراص توسعها
(.Vahedi,2015درعینصالبتواندانگیزهوتحرلالزمدراقتصادکشوربهوجودآورد)

الزمبهسکراستاعطایاستقاللبهبانوکمرکوزیدرصوورتی هبواپاسوخگوییایونبانوک  
اتاتخاسشدهدرقبالمردمهمراهنباشدزمینهسوازخودمختواریایوننهوادشودهونسبتبهتصمیم

هاییخواهدشدکهدراینرابطهسینفعهستند.سببجوالنآش ارونهانهروه

منبعاصلیدرآمدبودجهدراغلبکشورهایصادرکنندهنفتدرآمدهاینفتویاسوت.نفوت  
استواغلوبیثروتیعظیمرابرایدارندهانشبهارمخانآوردهترینمنبعتامینانرژبهعنوانمهم

انودامواکشورهایصادرکنندهنفتباارتزاقازاینمنبع رخاقتصادیخودرابههردشدرآورده
اسوتومتاسوفانهبوهعلوتوابسوتگیثباتیرانیزروانهاقتصادکردهایندرآمدبادآوردهباخودبی

موودهاینفتوویهوورنوسووانیدربووازارنفووتبووهسوورعتاقتصووادرامتزلووزلهووابووهدرآبودجووهدولووت

کند. نان هکشورهایصادرکنندهنفت،درآمدهایصاصو ازفوروشخوودرادرتوامینموالیمی
کنندقادرخواهنودبودبواسورعتبخشویدنبوهرشوداقتصوادیخووددرایصرفهایتوسعهپروژه

رندومنابعطبیعیبرایایونکشوورهابوهماننودپشوتیبانیترینکشورهایجهانقرارهییموفقزمره
برایرسیدنبهرفاهمادیوتوسعهاقتصادیبیشترباشد.اماآن هقاب مشاهدهاستایوناسوتکوه

هاباعمل ردضوعیفخووددربخوشاقتصوادیومندیازاینسرمایهرغمبهرهبرخیکشورهاعلی
وزهازلحاظشاخصاجتمواعیواقتصوادیجوزطسوطو هذاریومدیریتیامرهایسیاستضعف

توسعههستند.نهتنهانفتبل ههرهونهرانتبهعلتاین هبهراصتویوبویپایینکشورهایدرصال

دغدغهدراختیارصاصبانشقرارهرفتهاستاغلبموجبوابستگیاقتصادشدهوتووهمدسترسوی
اهدبرناموهدرسوت،اصوولیوبلندمودتیازجانوبهاسببهشتهتاشبدونمحدودیتبهاینرانت

دربهرهمندیازایننعمتخدادادینباشیم.هادولت
اقتصوادیمندیازمنابعطبیعیفراوانیکپشتوانهوداراییبوزر بورایتوسوعهبااین هبهره  

تصوادسونتیشود.تعادلاقاستولی نبعضیمواقعدامیاستکهبهرشدقهقرائیاقتصادمنجرمی

کهمستق ازظرفیتمولود-پولیومحدودایرانباوروددرآمدهاینفتیوتزریقایندرآمدهای
اجتماعیدیگوردرسواختارسیاسوی-عالوهبرآثاراقتصادی-شداص میصواقعیاقتصادکشور

تق ونحوویکوهبوهتودریجدولوتازطبقواتوآصوادجامعوهمسواستبهص ومتنیزاثرهذاشته
مستخنیهردیدهوبهتدریجباافزایشقدرتوسلطهدولت،نفوسمردموسایرنهادهوایمردمویو
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استلذادرایراناقتداردولتنهتنهاریشهدرافزایشتواناقشوارموردمورشودیافتهمدنیکاهش
داراننیوزمت ویدارانوزموینواقعیودرونیاقتصادملینداشتهصتیبهاقشارخا مثو سورمایه

اسووتنیووازکووردهنبووودهاسووتبل ووهوجووودمنبووعغنوویدرآموودهاینفتوویدولووتراازهمووهبووی
(Behboodi,2006.)

درمجموعبایدهفتدرآمدهاینفتیکهبرطبقفرضبایدموجوبتسوهی فراینودپیشورفت  

ریکوامالهوایشوهشدسببتهیشدنمنابعکشور،مشووقرشودفعالیوتاقتصادیواجتماعیمی
وابستهبهدرآمدهاینفتی،تخییرتوزیعدرآمدوثروتبهنفوعیوکاقلیوتکو وکوایجوادعودم

هوردد،خطوربی واریدیرپوارامطور هوایبواالیتوورممویتعادلتولیدیومصرفیونتیجتانرخ
مویکندوبهتعارضواتاجتمواعیوبوینظسازد،بخشکشاورزیوجامعهروستاییرانابودمیمی
(.Katozian,2012انجامد)شناختیمیروان

شوودباتوجهبهاین همنبعاصلیدرآمدهایارزیایراننیزازطریقصادراتنفتتوامینموی  
هوایاسوتوعمودهفعالیوتایندرآمدنفتاستکه رخاقتصادیکشوررابه رخشدرآورده

شدیدبودجهدولتیبهاینمنبعزمینوهسوازاست.اماوابستگیهرفتهاقتصادیصولاینمحورش  
است. راکههموارهنوسواناتموجووددربوازارجهوانینفوتبورثباتیبهاقتصادهردیدهانتقالبی

است.باافزایشدرآمودهایکردهعمل رداقتصادیکشوراثرهذاربودهواقتصادراباتالطممواجه
هوایصو ازآنبوهموجوبافوزایشخوالصدارایوینفتیوبهتبعآنافزایشدرآمدهایارزیصا

یابودکوهموجوبافوزایشخارجیبانوکمرکوزیپایوهپوولیوصجومنقودینگینیوزافوزایشموی

شوداینافزایشسوریعتقاضواوافزایشوارداتنیزفراهممیهردد.ازطرفیزمینهک میتقاضای
هوردد.کواهشدرآمودهاینفتویکوههرفتنآنبرتولیدوعرضهزمینهسوازبوروزتوورممویپیشی

ماصصو آنکواهشدرآمودهایارزیاسوتسووببکواهشوارداتموواداولیوه،کواهشتولیوودو
هردد.هم نینباایجادکسریبودجهبرایدولت،دولترانا اربوهاسوتقراضکاهشعرضهمی

هرددودرپویکندایناستقراضسببافزایشپایهپولیوصجمنقدینگیمیازبانکمرکزیمی

افزایشنقدینگیشاهدافزایشتقاضایک هستیماما ونایناتفاقتوامانباکاهشعرضوهروی
هردد.دهداقتصادباپدیدهتحتعنوانرکودتورمیمواجهمیمی

بااثرپذیریازنوساناتقیمتنفتکنترلپایهپوولیازدسوتمقامواتدولتویخوارجشودهو  
شوود.امواتواثیردرآمودنفوتبورهایمالیودرآمدنفتواقعمویثیرسیاستتابانکمرکزیتحت
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توواندررابطوهبواآنقطوعبوهیقویناستقاللبانکمرکزیازشفافیتالزمبرخوردارنیستونمی
 اظهارنظرکرد.

کنودهرهونوهشوولمنفوینفتویسوبباثرهوذارینیزبیانمیDizaji (2014)همانگونهکه 
ک درآمدهایدولتشدهوباپدیدآمدنکسریبودجهوفشارتوورمیبورکو اقتصوادشدیدبر

شود.عالوهبراینسخایرارزینیوزوابسوتگیشودیدبوهموجبنوساناتعرضهپولونقدینگیمی

هردد.صادراتنفتداردوهرهونهشولنفتیسبببروزاثراتمنفیبرتولیداتصنعتیمی
هوایمثبوترانتویوافوزایشهر وهتوانبیانکردکهباوقوعشوولنتایجمیبااستنادبهاین 

بیشتردرآمدهایصاص ازرانتشاهدافوزایشدرآمودهایدولوتخوواهیمبوودوایونامورسوبب
هواونیازازسایرنهادهاباات ابهاینسی عظیمدرآمدیدرصددتحقوقبرناموهشودتادولتبیمی

 همنبعدرآمدیدولتتحققبیشترییابددرنتیجهدولوتکمتوربواکسوریاهدافخودبرآید.هر

هاوهایدولتمانعازنفوسودخالتآندربرنامهبودجهمواجهخواهدشد.بهعبارتیتحققبرنامه
هاازجملهبانکمرکزیخواهدشد.اهوردولوتبواکسوریبودجوهمواجوهتصمیماتسایرارهان

هایاصلیدولتواردنسازد،دولتنیزکمتوربوهدبودهوزیانیبهبرنامهنشودیااینکسریمحدو
نمایدودرصدداستقراضازاینبانکبهمنظوررفوعکسوریوتحقوقبانکمرکزیفشارواردمی

تواناینگونهاستنباطکوردکوهبواافوزایشدردرآمودرانتویآید.ازاینرومیمیهایخودبربرنامه
تقاللبانکمرکزیخواهیمبود.بواتوجوهبوهاین وهکشوورهایمنتخوبکشوورهایشاهدبهبوداس

باشندورانتقالبدراینکشورهاعمودتارانوتنفوتاسوتتجلویتواثیرهورصادرکنندهنفتمی

هونهنوسانیدررانتنفتبرعمل رداقتصاداینکشوورهاملموو تورازسوایررانوتهوایدیگور
است.

بستگیسخایرارزیکشوربهصادراتنفتودرآمدهایصاصو ازآنبواازطرفیبهعلتوا  
هوایخوارجیبانوکمرکوزیخوواهیمبوودوبانوکافزایشدرآمدهاینفتیشاهدافزایشدارایی

شود.ایناقودامبانوکمرکزیبافشارازجانبدولتبرایتزریقایندرآمدهابهاقتصادمواجهمی

پوولیرشوددهد.افزایشپایوههپولیعرضهپولراتحتتاثیرقرارمیمرکزیباایجادنوساندرپای
آوردکهاینعوام باعثتضوعیفاسوتقاللبانوکمرکوزیلجامهسیختهنقدینگیرابههمراهمی

شود.می
هوایپوولیوباتوجهبهنقشمهمیکهدرآمدصاص ازرانتبهویژهرانتنفتدرسیاسوت  
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هواازایوندرآمودهاشواهددهداردوتاثیرپوذیریعمیوقبودجوهدولوتمالیکشوورهایصوادرکنن
باشیم.هایمالیوپولیمیپی یدهیهر هبیشترسیاست

توربانوکافزایشقیمتنفتبورایکشوورهایصوادرکنندهنفوتبوادرجوهاسوتقاللضوعیف  
ورممنجورهایپوولیانبسواطیدرقالوبرشودبواالینقودینگیومتعاقوبآنتومرکزیبهسیاست

هاازشود.درصالی ههمینافزایشقیمتدرکشورهایصادرکنندهنفتکهبانکمرکزیدرآنمی

(.درAsgari,2006تریهمراهاست)شدههایپولیکنترلاستقاللکافیبرخورداراستباسیاست
تازایونمیوواننبایوودازنقوشنهادهووادرتوواثیرپوذیریاقتصووادوسیاسووتهوایپووولیومووالیدولوو

درآمدهاینفتیغاف شد.
هواونهادهاعبارتندازقواعدرسمینظیورقووانینومقورراتوقواعودغیررسومینظیورعورف  

باشند.نهادهااعومازرسومیهادریکجامعهمیکنندهتعامالتانسانهنجارهاکهسازندهوتسهی 

تواننودبخشویازعلو ودهومویهوایاقتصوادیبوهواومحودودیتکنندهانگیوزهوغیررسمیتعیین
(.Azarmand, 2006موفقیتیاناکامیفرآیندهایتوسعهدرکشورهایمختلفراتوضیحدهنود)

تواننودهایاقتصادیبودهومویهاومحدودیتکنندهانگیزهنهادهااعمازرسمیوغیررسمیتعیین
نهادهاعبارتندازقواعودرسومیاثربخشیفرایندهایتوسعهدرکشورهایمختلفراتوضیحدهند.

باشوند.درکننودهتعوامالتیوکجامعوهموینظیرقوانینومقرراتوقواعدیکهسازندهوتسوهی 
هوایقودرتونهادسیاسویدرفراینودکننودهکوانونتوسعهباتوجهبهنقشتعیوینکشورهایدرصال

هوادینظیورقووانیناقتصوادی،رسد.عوامو ننظرمیتوسعه،بررسینقشدولتونهادهاضروریبه

هوایاقتصوادیبورایتولیودوشو وفاییدهنودهمحویطهایصقوقیشو  هایدولت،نظامسیاست
استهزینهمبادلوهاسوتبوا(.آن هسببپدیدآمدننهادهاشدهHomayouni,2016اقتصادهستند)

ازاطالعواتکامو وتوجهبهاین هدرهرتعاملیافرادبهدنبالنفعشخصیخوودهسوتندهم نوین
باشنددرنتیجهدرمبادالتاقتصادیوسیاسیبوامتوازنیهمنسبتبهشرایطمختلفبرخوردارنمی

براستوازاینهزینوهتحوتعنووانهزینوهاطمینانهزینهاندکهاینعدمنوعیعدماطمینانمواجه

شود.مبادلهیادمی
ترقیودیهستندوضعشدهازجانوبنووععبارتسنجیدهاندیابهنهادهاقوانینبازیدرجامعه  

(.نقوشعمودهنهادهوادرNorth, 1998دهند)هابای دیگرراش  میبشرکهروابطمتقاب انسان
شدهراایجادکنندکوهبوامقیودومحدودسوازیتعیینجامعهایناستکهزمینهوساختاریازپیش
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ی،عدماطمیناندرتعامالتومبادالتاقتصادیوسیاسویافوراددررفتاروعوام انسانیوسازمان
 Zamanدهندوبهتبعآنهزینهمبادلهنیزکاهشخواهدیافوت)وسازمانبای دیگرراکاهشمی

Zadeh & Sadegh Al- Hosseini, 2012،نهادهانهتنهواصوافیبوینافورادوموجوودیسورمایه.)
وعمل ورداقتصوادهسوتند.آنهواسوتاندهنظواموهم نوینتوزیوعبل هصافیبینموجودیسورمایه

 (.North,2000کنند)میدرآمدراتعیین

تورینعناصورهورنظوامهاستکوهی ویازمهومایمتش  ازنهادنهادی،مجموعه ار وب  
نحووهدهد.نهادهابهمثابهقواعدبازیهرجامعههستندو ار وبنهوادیبوهمیاقتصادیراش  

ایازقیوودویمجموعوهترکیبو یدمانقواعدبازیاشارهدارد. ار وبنهوادیدربوردارنوده
هووابووررفتوواروعمل ووردعواموو انسووانیوسووازمانیاسووتکووهتخطوویازایوونقیووودومحوودودیت
دهواباشود.نهاهاییرابرایعوام انسانیوسازمانیخاطیدربرداشوتهتواندهزینههامیمحدودیت

تووانباشوند.ازیوکمنظورمویهرفتوهمم ناستناآهاهانوهیواآهاهانوهوازرویهودفشو  
کوردینهادهوایرسومیونهادهوایغیررسومیتف یوک ار وبنهادیرابوهدوزیورمجموعوه

شووند،قووانیناساسویوقووانینعملیواتیرادربورموینهادهایرسمیکوهبوهمثابوهقوانونشوناخته
یساختاراساسیصقوقمال یتوتوزیعرانتدرجامعهاست.کننده.قوانیناساسیتعیینهیرندمی

قواعدعملیاتیشام قوانینمصوب،قوانینتجارتوقراردادهاست.نهادهایغیررسمیمتش  از
ایکننوودهقواعووداخالقوویوهنجارهووایارزشووی،ایوودئولوژیکوسوونتیهسووتندکووهتوواصوودتعیووین

یرفتارعوامو انسوانیدرفراینودهایسیاسویواقتصوادیدرجامعوهکنندهومحدودکنندههدایت

(.هرهونهمحودودیتیکوهازسوویبشورZaman Zadeh & Sadegh Al- Hosseini, 2012است)
هیریکنشمتقاب انسانتواننهادنامیدوش  پذیردرامیهیریروابطمتقاب صورتبرایش  

کننوودوهووادر ووار وبنهادهوواقوودعلوومموویحقووقخواهوودشوودانگیووزشدر ووار وبنهادهووام
رود.هیریعمل رداقتصاددر ار وبنهادپیشمیش  
بخشدمسئولیتدولترانیزدرقبالباوجوداین هدرآمدهایرانتیبهدولتآزادیعم می  

ابطهباایندرآمودهانتوایجکندوهرهونهتصمیمیدرربهبودوضعکنونیوآیندهاقتصادبیشترمی
کنود.عمل وردضوعیفیکوهاغلوبکشوورهایغنویازمنوابعایرابراقتصادتحمی میکنندهتعیین

اندسببشدهبهجایصرکتمثبتوروبهجلووطبیعیدرمواجهباایندرآمدهاازخودنشانداده
کندرانوتمیداستکهتعیینهاینهادیموجودرداممصیبتمنابعهرفتارشوندواین ار وب
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صاص ازمنابعدرمال یتدولتباشدیاموردموبوهواسوطهآنمسویرهایرشودوتوسوعه گونوه
شود.مال یتدولتبررانتصاص ازمنابعسببسرریزاینرانتبهدروننظاماقتصادیشدهطی

اریشودیدبوراقتصوادشوودسوبباثرهوذوتخصیصوتوزیعرانتکهبرعهدهدولتهذاشتهمی
هیوریهوادرتوزیوعایونرانوتوشو  خواهدشودکوهدراغلوبموواردشواهدناکواراییدولوت

 رانتیهستیم.دولت

ایبسیارمهومدر گوونگیتاثیرپوذیریسواختارزمانورودرانتنفتبهاقتصادکشورمسئله  
تواثیررانوتمنوابعصودتحوتدولتوشدتاینتاثیرپذیریخواهدبود.این هساختاردولتتا وه

هردد،بهشرایطموجودساختارنهوادیبوهویوژهسواختارنفتیقرارهرفتهود ارتخییروتحولمی
هردد.بهنحویکهاهوردولوتمسوتقردر وار وبدولتبههنگاموروددرآمدهاینفتیبازمی

ابانظامبروکراتیوکشو نندهنهادیموجود،هنگامورودرانتنفتسازمانیدرصالاستقرارونوپ

وضعیفیانسبتاناکارادرجهتتقویترشدوتوسعهباشد،آنگاهباورودنفتبهکشور،سواختار
دولتنهتنهادرمدیریتمناسبرانتنفتبواش سوتمواجوهخواهودشود،بل وهدرایونفراینود

(.Tayeb Nia , et al ., 2014 تضعیفشدهاینش ستراتشدیدخواهدکرد)
 نان هدرکشوریبروکراسیعمومیقاب اطمینانوفسادکمباشدمنابعطبیعینهتنهامانعی  

کنود.ازجملوهشودبل هبهرشدهر هبیشتراقتصادهمکمکمیبرایرشداقتصادیمحسوبنمی
کننودفادهکشورهاییکهموفقشدهاندازنفرینمنابعهریختهوازآنجهتصرکتروبهجلواست

کرددرنروژزمانینفتپابهعرصهاقتصادهذاشتکهکشوورازبروکراسویتوانبهنروژاشارهمی

دولتیباعمل ردخوببرخورداربودودموکراسوینیوزسوابقهطووالنیومح مویداشوتوایون
ین وهنوروژازاسوتبواایافتههیریازایننعمتبهثروتسرانهباالییدستکشورتوانستبابهره

بزرهترینصادرکنندهاننفتاستاماباقطعاینمنبعازبودجهمانعازتخذیهمستقیمدولوتازآن
هاونوساناتقیمتنفتبراقتصادکشورشدهوصندوقدولتویشدهوبااینکارمانعورودشول

هآنجلووهیریبوهعمو درازیبوایبرایدولتقراردادهاماازدسوتدرآمدهاینفتیراپشتوانه

سووازیمنووابعارزیام ووانریووزیصووحیحوسخیوورهآوردهاسووت.ایوونکشوووربووافراینوودبودجووه
اسوتوبواسخیورةدرآمودهاینفتویدرصوندوقایونهذاریپولیمستق رافراهمآوردهسیاست

ادوقطوعدرآمدهارابهثروتبیننسلیمبدلساختهاستویامالزیکهباتنوعبخشویدنبوهاقتصو
هاصاکیازآناسوتکوهاستوایننمونهکردهوابستگیخودبهنفتاکنونرشدباالییراتجربه
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سوازاسوتوهرنوهکردوتوزیعرانتنفتتوسطنظامصاکماقتصادیاستکهمسئلهنحوهوهزینه
شود.نفتبهخودیخودمصیبتیاموهبتتلقینمی

تعیوینهنفرینمنابعزیاداستاماایونیوکقوانونازپویشدرستاستکهام انوقوعپدید  
باشدبل هوقوعآنتحتلقاطمودیریتوکیفیوتنهادهواپدیودارخواهودشودوسواختارشدهنمی

کنندهدرنحوهتاثیرهذاریدرآمدهاینفتیبرعمل رداقتصوادینهادیصاکم،یکموضوعتعیین

 ,. Tayeb Nia , et alلازمنابعطبیعیموردتاکیدقرارهیرد)استوبایدنقشویژهنهادهادرانتقا

کنودتقویوتو(.ی یازراه ارهایمهمیکهقادراسوتمصویبتمنوابعرابوهموهبوتبودل2014

شوودارتقاطکیفیتنهادهاستهر هدرراستایپایدارینهادهاقدممثبتوروبهجلووییبرداشوته
هرفتهودرراستایپیشبرداهدافاقتصادیباشد.ابعنیزاصولیصورتمندیمنرودکهبهرهامیدآنمی

هوایپوولیبانوکیافتوهمستقراسوتسیاسوتکشورهاییکهاقتصوادآنهوابورنهادهوایتوسوعه  

مدتهایاصتمالیواردآمدهنیزدرمیانپوشانیدارندوشولهایدولتهممرکزیشانباسیاست
سازد.امادرکشورهاییکوههنووزمقودماتوشورایطالزمبورایمیوبلندمدت،اقتصادرامتعادل

هایمستق غیرمت یبهیکنهادمشخصوجودندارد،اص اممستق پوولینوهتنهوااعمالسیاست
هایمالیوصتیفرهنگویواجتمواعیرانیوزتحوتالشوعاعقورارکارایینداردبل هدیگرسیاست

(.Asgari,2010دهد)می


 استقالل بانک مرکزی  های شاخص

هوایمتفواوتیوجووددارداموادرایونمیواندوبرایمحاسبهاستقاللبانوکمرکوزیشواخص
  & Cukerman یوا  CWN وGrilli &  Mseiandaro & Tabelini (1991) یا GMTشاخص

Webb & Neyapti (1992)رهابهدلی این هازجامعیوتبواالبرخووردادرمقایسهبادیگرشاخص
   هاموردتوجهمحققانقرارهرفتهاست.باشندبیشازسایرشاخصمی

 

شاخص بید و پارکین
1
  

هوایقوانونیاسوتقاللبانوکمرکوزیتوانبهعنوانی یازنخستینشواخصاینشاخصرامی
________________________________________________________________ 

1.Bade and Parkin (1988) 
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 کنند.برشمرد.بیدوپارکیناستقاللقانونیرادردوصوزهسیاسیومالیتعریفمی

یاسیبیدوپارکینمتش  ازمعیارهایزیراست:شاخصاستقاللس

هاست؟هذاریآیابانکمرکزیباالترینمسئولسیاست
هذاریبانکمرکزیصضورندارد؟آیاهی مسئولدولتیدرشورایسیاست

شود؟هذاریبانکمرکزیمستق ازدولتمنصوبمیآیابرخیازاعضایشورایسیاست

ربرهیرندهمواردزیراست:شاخصاستقاللمالینیزد
استقاللبودجه

تعینمیزانصقوقکارکنانبانکمرکزیتوسطخودبانکمرکزی
تخصیصسودومنافعبهدستآمدهتوسطخودبانکمرکزی



  GMT شاخص گریلی، ماسکیاندارو و تابلینی
1 

زطنیوزمعوروفاسوتاسوتقاللبانوکمرکوزیرابوهدوجو   GMTاینشاخصکهبهشاخص

معیواراسوتوعوواملی8کند.شاخصاستقاللسیاسیشام استقاللسیاسیواقتصادیتقسیممی
 وننحوهانتصابرئیسواعضایهیئتمدیرهبانکودورهتصدیآنهاومیزانمسئولیتبانوک

معیوار7هیردوشاخصاسوتقاللاقتصوادینیوزدربرهیرنودهدردستیابیبهثباتقیمترادربرمی
هذاریپولیهم ووناستوبهعواملی ونتواناییبانکدرتعیینواستفادهازابزارهایسیاست

.میزاناعتباربانکبهدولت،تعییننرخبهرهوامونرختنزی اشارهدارد



 CWN  2شاخص کوکرمن، وب و نیاپی 

بانوکمرکوزیهابرایمحاسبهاسوتقاللترینشاخصترینودقیقاینشاخصی یازمعروف
 شود.شودکهبهدودستهقانونیوواقعیتقسیممیمحسوبمی

درشاخصقانونیاستقاللبانکمرکزی،ویژهیاستقاللبوه هوارزیرمجموعوهزیورتقسویم
شود:می

________________________________________________________________ 

1.Grilli, Mseiandaro and Tabelini (1991) 

2.Cukerman, Webb and Neyapti (1992) 
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قوانینمربوطبهریاستبانک
هاتدوینسیاست

اهدافبانکمرکزی
 محدودیتاعطایوامبهدولت

متخیراستکههرمتخیور،بوین16هاییاختصا دادهشدهومتش  ازارجزطوزنکهاین ه

شودبندیمیصفر)کمتریندرجهاستقالل(ویک)بیشتریندرجهاستقالل(رده
کوکرمنبرایتعییناستقاللبانکمرکزیازشاخصدیگریکوهبورمبنوایعمل وردبانوک

استکهصتوییازکشورهایدرصالتوسعهمشاهدهشدهاستنهقانوننیزبهرهجسته وندربرخ
اهرقوانینبانکمرکزیکامالآش ارباشدمم ناستاینقانوندرعم بهدقتاجورانشوودبوه

کند:همیندلی دوشاخصزیررانیزپیشنهادمی

اولینشاخصشاخصنورختعوویررئویسبانوکمرکوزیاسوتوبورایونپویشفورضبنوا  
دهنودهسوطحپوایینمواردتعویررئیسبانکمرکزی)الاق ازصدیبهباال(نشاناستکهشده

باشدوکوتاهبودندورهتصدیریاستبانکرانشاندهندهپایینبودناستقاللبانوکاستقاللمی
کنند.قلمدادمی

کندبراسوا اطالعواتصاصو میشاخصدیگریکهاستقاللواقعیبانکمرکزیراتعیین  
ایکهبرایکارشناسانپولیبانوکمرکوزینامهباشدوبراسا پرسشازعمل ردواقعیبانکمی

هابراسا عمل ردواقعویبانوکطراصویشودباتوجهبهاین هاینپرسشهرددتهیهمیارسالمی

آمدهبزرهترباشداستقاللبانکبیشتراست.دستاستهرقدرشاخصبهشده


شاخص گوتیرز
1
  

است:جزطاصلیزیرتش ی شده5نشاخصازای
اهدافبانکمرکزی

هایپولیوارزیمسئولیتبانکمرکزیدربرابرسیاست

________________________________________________________________ 

1.Gutierrez (2003) 
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استقاللسیاسیبانکمرکزی
استقاللاقتصادیبانکمرکزی

 صسابرسی

(اسوت.و-1و1شوودکوهدربوازه)جزطبهپارامترهایدیگرینیزتقسیمموی5هریکازاین  

شود.هایاصلیازجمعجبریاجزایشصاص میشاخصمربوطبههریکازهروهدرجه


 پیشینه پژوهش 

Cukierman  &  Webb & Neyapti  ( 1992)بهرابطهبیناستقاللبانکمرکزیوتورمدر

1989-1950هووایکشووورتوسووعهیافتووه(بوورایسووال21کشوووردرصووالتوسووعهو51کشووور)72
یافتوهرابطوهمنفویبوینتوورمواسوتقاللاندکهدرکشورهایتوسعهننتیجهرسیدهپرداختندوبهای

توسعهفاقد نینهمبستگیهستند.بانکمرکزیوجوددارددرصالی هکشورهایدرصال

    (1993 ) Alsina & Summer16رابطهاستقاللبانکمرکوزیومتخیرهوایکوالنرابورای
وهایهریلویاندآنهادراینکارازشاخصکردهبررسی1988-1955هایکشوراروپاییدرسال

انودودادهکشورشاخصبیدوپارکینراهسوترش4کردهوباافزودنماسیاندارووتابلینیاستفاده
انداماهی همبسوتگیبوینرشودبردهدرنهایتبهرابطهمنفیبیناستقاللبانکمرکزیوتورمپی

اند.اقتصادیواستقاللبانکمرکزینیافته

Maxwell Fry(1998)کسووریبودجووهدولووتواسووتقاللبانووکمرکووزیبووهبررسوویرابطووه
مووردمطالعوهقورار1972-1995هوایتوسعهرادرسالکشوردرصال70هایپرداختهاستوداده

هوایموالیدرکشوورهایدرصوالتوسوعهاسوتقاللاستکهسیاستاستوبهایننتیجهرسیدهداده
استورابطهمع وسیبیناستقاللبانکمرکوزیوکسوریبودجوهدکردهبانکمرکزیرامحدو
دولتوجوددارد.

Klomp  & De Haan(2009)رابطهاستقاللبانکمرکزیوبیثباتیمالیرامووردبررسوی
ندوضمنبیاناین هام انندارداستقاللبانکمرکزیبهتنهاییبورایرسویدنبوهثبواتقرارداده

ایمنفویمیواناسوتقاللبانوکبوهرابطوه2005توا1985هادردورهدباشدبابررسیدادهقیمتمفی
دانندنهاستقاللاندواینرابطهرانیزناشیازاستقاللسیاسیمییافتهثباتیمالیدستمرکزیوبی

اقتصادی.
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javascript:;
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Hielscher & Markwardt
تقاللبهبررسینقشنهادهوایسیاسویبوراثربخشویاسو(2012)

استوکیفیتنهادهایسیاسیرادرارتبواطبویناسوتقاللبانوکمرکوزیوبانکمرکزیپرداخته

استکوهلزوموااعطوایاسوتقاللکشورنشانداده69استاوبابررسیتورمموردبررسیقرارداده
طریقاستقاللیابیبهتورمپایینازشودوبرایدستبیشتربهبانکمنجربهعمل ردبهترتورمنمی

بانکمرکزیدوشرطبزر بودنتخییراتاستقاللوباالبودنکیفیتنهادهابوهانودازهکوافیرا

داند.ضروریمی
Agoba et al
ایبووهبررسوویاسووتقاللبانووکمرکووزیوتووورمدرآفریقووا(درمقالووه2017)

فیوتنهادهوایسیاسویبوراندودراینمطالعهبهبررسویتواثیراتسیسوتمهوایموالیوکیپرداخته
کشوور48انود.بوهایونمنظووراثربخشیاستقاللبانکمرکزیدردستیابیبهتوورمپوایینپرداختوه

شدههویایآناسوتند.نتایجصاص موردبررسیقرارداده2012تا1970آفریقاییرابرایدوره

تنهااستقاللبانکمرکزیتوسعهیافتهدرآفریقاوکشورهایدرصالکهبرخالفکشورهایتوسعه
دردستیابیبهتورمکافینیستهم نیننتایجصواکیازآناسوتکوههر وهتوسوعهبوازارسوهام

دهداموادرتوسعهافزایشمییافتهودرصالتوسعهاثربخشیاستقاللبانکمرکزیرادرکشورهای
دارداستقاللبیشتربانوکانمیتاثیراستودرآخربیاثربخشیاستقاللبانکمرکزیدرآفریقابی

کند.مرکزیتوامباتوسعهبخشبان یوکیفیتنهادیدرکاهشتورمموثرترعم می
Jafari Samimi & Ahmadi   (2001)توا1990کشووردرسوالهای45هوایبوابررسویداده

اندوبهایونودهرابطهمیاندرجهاستقاللبانکمرکزیوعمل رداقتصادکالنراارزیابینم1998

تواندنرختورموکسوریبودجوهرااندکهوجودبانکمرکزیمستق ضمناین همینتیجهرسیده
کاهشدهدباکاهشآثارنامطلوبمالیاتتورمینیزهمراهاستوسببافزایشرشداقتصادیو

شود.تولیدنیزمی
  Taghipoor & Mousavi Azad Kasmai (2004 )بطوهبوینتوورمواسوتقاللبوهبررسویرا

توسعهکشوردرصال56هایاندآنهادراینمطالعهبااستفادهازدادهبانکمرکزیدرایرانپرداخته

اند.نتایجآنهواصواکینیافتهبهارتباطمعناداریبینتورمواستقاللبانکمرکزیدست90طیدهه
االیاسوتقاللبانوکمرکوزیداراینورختوسعهبادرجوهبوازایناستکهتمامکشورهایدرصال

یافتگیبازارهایمالی،سواختاردرآمودیکشووروتورمپاییننیستندوعواملیازقبی درجهتوسعه
نحوهتامینمالیبودجهآنهانیزموثراست.
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Asgari   (2010)21بهتاثیراستقاللبانکمرکزیبرنظاممودیریتنقودینگیبورایایورانو
اندبهاینمنظورمودلاقتصوادسونجیپرداخته2008تا1994هایادرکنندهنفتطیسالکشورص

آمودهازایوندسوتاندکهنتایجبوهمورداستفادهقراردادهGMTایتابلوییوشاخصدرقالبداده
ترهنگوامافوزایشقیموتتحقیقبیانگرآناستکهکشورهایصادرکنندهبادرجهاستقاللضعیف

شونددرصالی هنتایجتخموینرومیهایانبساطیدرقالبرشدباالینقدینگیروبهاسیاستنفتب

دهنودهآناسوتکوهایونهوروهازترنشوانبرایکشورهایصادرکنندهنفتبادرجهاستقاللقوی
تریراانتخابکنند.هایپولیکنترلشدهتوانندسیاستکشورهاهنگامافزایشقیمتنفتمی

Yahyazadehfar et al(2012 بهبررسیرابطهبینتورمواستقاللبانوکمرکوزیدرایوران)
کننودهرابطوهمنفویبویناندنتایجصاکیازپژوهشآنهابیوانپرداخته2008تا1960هایبرایسال

استقاللواقعیبانکمرکزیوتورماست.هم نینرابطهبویناسوتقاللصقووقیوتوورمنیوزمنفوی

اماارتباطیبینایندووتخییراتتورموجودندارد.است
Yazdani et al  (2015)موالیدرکشوورهایبه گوونگیاسوتقاللبانوکمرکوزیبورثبوات

هایثباتموالیانددراینمطالعهرابطهبیناستقاللبانکمرکزیوبرخیشاخصنوظهورپرداخته
دربرخیکشوورهاینوظهووربررسوی2012-1980ایههایترکیبیپویادرسالبااستفادهازداده

اقتصوادیو-استونتایجصاکیازآناستکهمتخیراستقاللبانکمرکزیاعومازسیاسویشده
ثباتیمالیدراینکشورهاست.ک موجبکاهشبی

Derakhshan Darabi & Mehnatfar   (2015 ) بهبررسیرابطهبویندرجوهاسوتقاللبانوک

کشوور26هوایانود.بودینمنظووربوااسوتفادهازدادهشاخصص مرانیخووبپرداختوهمرکزیو
بسوتگیکوانونیرابطوهمیواناسوتقاللبانوکمرکوزیومنتخبوالگویرهرسیونیوتحلیو هوم

کردندنتایجاینتحقیقصاکیازآناستکوهرابطوهمثبوتومعنواداریص مرانیخوبرابررسی
مرکزیوشاخصص مرانیخوبوجوددارد.میاندرجهاستقاللبانک

 Jafari Samimi & Derakhshan Darabi  (2015)بهتحلی نظریوتجربیاستقاللبانوک

اند.آنهادراینتحقیقبهبررسیرونداستقاللبانکمرکوزیدرایورانومرکزیدرایرانپرداخته
دارایدوروی وردجدیوداسوتاسوتقاللاند.اینپوژوهشکوهشناختعوام موثربرآنپرداخته

استونتایجهایمختلفموردبررسیقراردادهبانکمرکزیرابهصورتپویاوبراسا شاخص
روندنزولویداشوتهاسوتکوه1391تا1339دهندهایناستکهاستقاللبانکمرکزیازآننشان
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توسوعهبعودازانقوالببوربانوکمرکوزیایبهویوژهقووانینایننتایجصاکیازتاثیرقوانینتوسعه
است.بوده

Tehranchi et al    (2016)هوایبادرنظرهرفتننوسواناتتولیودوتوورمبوهعنووانشواخص
توا1340بهاثراستقاللبانکمرکزیبرایونشواخصطویسوالهای عمل ردمطلوباقتصادکالن

دهندهایناستکهباافوزایشاسوتقاللبانوکنآمدهنشادستاند.نتایجبهدرایرانپرداخته1393

است.شدهوبرثباتاقتصادکالنافزودهشدهمرکزیازنوساناتتولیدوتورمکاسته
Boostani & Salavi Tabar( 2017 بهبررسیاستقاللبانکمرکزیدرایرانازبعودموالی)

هیوریشودهوبوااسوتفادهازاطالعواتانودازه0.53پرداختند.دراینمقالهشواخصاسوتقاللموالی
شودهکوهبودجوهدولوتبوهطوورآمدهازبودجهدولتوترازنامهبانکمرکزینشواندادهدستبه

مستمرد ارکسریبوودهوایونکسوریازمنوابعبانوکمرکوزییوافوروشاجبواریارزناشویاز

بباثرهوذاریبورصجوموصادراتنفتبهبانکمرکزیتامینشدهونتیجهایونرفتواردولوتسو
است.ایبانکمرکزیهشتهواستقاللمالیرادرعم محدودساختهاجزایترازنامه

اغلباینمطالعاتبهبیاناثرمع و میاناستقاللبانوکمرکوزیوتوورم،کسوریبودجوه،  
ینانبوهایوننتوایجتوانبااطماندامانمییافتهدستپیداکردهثباتیمالیو...درکشورهایتوسعهبی

توسوعهنفتویکوهازتوسوعهاسوتنادنموودبوهویوژهکشوورهایدرصوالدررابطهباکشورهایدرصال
برنود. راکوهسواختارسیاسویکشوورهانیوزدراثرهوذاریوابستگیشدیدبهدرآمدنفترنجموی

بوهرابطوهمثبوتایازاینتحقیقوات نینپارهکندهماستقاللبانکمرکزینقشمهمیراایفامی

میانص مرانیخوبوتوسعهسیاسیبراستقاللبانکمرکزیواثرهذاریآنبرمتخیرهایکوالن
ازجملهتورموثباتقیمتو...نیزاشارهدارندکهایننتایجنیزمهرتاییدیبرایونمدعاسوتکوه

وهمراهوینهادهوایاستقاللبانکمرکزیبهتنهاییدردستیابیبوهثبواتاقتصوادیکوافینیسوت
طلبود.ازایونروتحقیوقصاضورقصودداردبوهسیاسیرانیزبرایدستیابیبهاینمهمبوهموددموی

بررسیرابطهمیاندرآمدنفتوکیفیتنهادهایسیاسویواثورتعواملیایوندوعامو بوراسوتقالل

 .بانکمرکزیبپردازد

 
 روش شناسی 

شوودهوایتوابلویی)پانو دیتوا(اسوتفادهمویروشدادهبهمنظوربررسیالگویاینتحقیوقاز
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باشودیعنویاطالعواتمربووطبوههایمقطعویوسوریزموانیمویهایتابلوییترکیبیازدادهداده
هواییدارایدوبعودشود.بدینصوورتکوه نویندادههایمقطعیدرطولزمانمشاهدهمیداده

لفدرهرمقطعزمانیخا اسوتوبعوددیگورباشدکهیکبعدآنمربوطبهواصدهایمختمی
خطیکمتورتروهمهایپانلیصاویاطالعاتبیشتر،تنوعهستردهباشد.دادهآنمربوطبهزمانمی

25هایموورداسوتفادهدرایونتحقیوقمربووطبوهباشد.دادهمیانمتخیرهابودهودرنتیجهکاراترمی

باشد.می2012–2000الهایمندازدرآمدهاینفتیطیسبهره1کشور


 معرفی مدل و متغیرها

ازآنجاکههدفاینمطالعهبررسینحوهاثرهذاریرانتوتوسعهسیاسویبوراسوتقاللبانوک
مرکزیاستبرایپاسخگوییبهفروضمطر شدهدرجهاستقاللبانکمرکزیبراسا معادله

شود:زیرتبیینمی
(1)CBI= α0+α1 Rent+ α2 polity + α3 Rent*polity + β Controlvariables + ε 

دراینمعادلهاستقاللبانکمرکزیبهعنوانمتخیروابستهورانتوتوسعهسیاسیواثورهوم  

 نوینبواتوجوهبوهمطالعواتاسوت.هومشودهزمانایوندوبوهعنووانمتخیورمسوتق درنظورهرفتوه
Cukerman& Webb & Neyapti (1992)  (2009),.وD’Amato ,et alهوایازنقدینگی،هزینه

اسوت.بوهعلوتمحودودیتدرشودهدولت،شفافیتوتوسعهنیزبهعنوانمتخیرکنترلیبهرههرفته
 است.انتخابشده2012هایموردبررسیتاهایاستقاللبانکمرکزیسالدسترسیبهداده

ام :متخیرهایوابستهومستق مورداستفادهدرتحقیقش


CBI  استقالل بانک مرکزی :  
باشودکوهاسوتقاللبانوکموی  Garriga (2016) مورداستفادهدراینمطالعهشواخصشاخص

 & Cukerman& Webbبرپایهمطالعات2012تا1970کشوردربازهزمانی182مرکزیرابرای

Neyapti (1992)  توارزشبیشوترآناست.اینشاخصبینصفرویکمتخیوراسوبررسیکرده

   نشاندهندهاستقاللبیشتراست.

________________________________________________________________ 

ن،استرالیا،آسربایجان،برزی ،کانوادا،دانموارل،مصور،انودونزی،ایران،کویوت،موالزی،م زیوک،آلبانی،الجزایر،آرژانتی.1

 نیوزلند،نیجریه،نروژ،پرو،قطر،رومانی،روسیه،عربستان،امارات،آمری ا،ونزوئال
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Rent    رانت : 

تفاوتبینقیمتمحصولومتوسطهزینهتولیدآنمحصول

افزایشرانتمنابعطبیعیسببمیشودتادولتهاباات ابهدرآمدهایرانتیازسایرنهادهوا
ههی نهادوارهانیپاسخهوونمویباشوندهادرقبالنحوهعمل ردخودببینیازشوند.لذادولت

ازاینروبهراصتیمیتوانندبافشارواردکردنبهبانکمرکزیسیاستهایپولیراتحتتواثیر
 قراردادهوآنرادرراستایسیاستهایمالیتنظیمنمایندواسوتقاللبانوکمرکوزیرامتزلوزل

کنند.


Total rent   رانت کل : 
ازمبلغرانتنفت،اجارههازطبیعی،اجارهزغالسنگ)سختونرم(،اجوارهمووادعبارتند

معدنیواجارهجنگ 


Polity  توسعه سیاسی :  

(اسوتو-10+و10استفادهشدهاستکهعددیبوین)  Polity IV برایاینمتخیرازشاخص
یاست.هر هاینعددباالترباشدنشاندهندهباالبودندموکراس

باتوسعهنهادهایسیاسیاستفادهازرانتمنابعطبیعیبانظارتبیشتریاتفاقمیافتود.نظوارت

قوینهادهاسببکنترلعمل رددولتشدهومانعازآنمیشودکوهدولوتبوهراصتویبوهمنوابع
بانکمرکزی نگاندازیکردهوبابهورهمنودیازمنوابعبانوکدرصوددرفوعمشو التخوود

برآید.بالع سهر هنهادهایسیاسیضعیفترعم نمایندیاازقودرتکوافیبرخوردارنباشوند،
قادرنخواهندبودازرفتارهایسودجویانهدولتجلوهیرینمایند.اینامرسببمویشووددولوت

یابیبهاهدافخوودبرایودواسوتقاللبانوکمرکوزیرازیوربافشاربهبانکمرکزیدرپیدست

البرد.سو
 

Rent * polity   اثر تعاملی رانت و توسعه :  
هیرد.اثرتوامانرانتوتوسعهرادربرمی   

 نان هاثرنهادهایسیاسیبتواندبراثررانتمنابعغلبهکندمیتووانشواهداثرهوذاریمثبوت
رانووترادرایوونمتخیووربووراسووتقاللبانووکمرکووزیباشوویمامووا نان ووهنهادهوواقووادرنباشووندتوواثیر
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هاوعدماعتنابهنظراتسوایرنهادهوابوههذاریهاازبینببرنددولتهاباات ابهاینرانتسیاست
صورتخودسرانهتصمیمهیرینمودهوبواتحوتفشوارقوراردادنبانوکمرکوزیودخالوتدر

اجهنمایند.تواننداستقاللبانکمرکزیرابامخاطرهمواتخاسواجرایتصمیماتبان یمی


Liquidity    نقدینگی : 

هوایهویندکهشام مجموعپولخارجازبانکوسپردهصجمپولدرهردشرانقدینگیمی
درخواستیوسپردهارزخارجیساکنانبهجوزدولوتمرکوزیبوههموراههوواهیسوپردهواوراق

بهاداراست.
پولیاستوافزایشپایهپولینیوزی ویازهازآنجاکهافزایشنقدینگیازعوام افزایشپای

باشد،کنترلتورمنیزی یازمهمترینواصلیترینوظایفبانکعوام زمینهسازبروزتورممی
مرکزیاست.لذامم ناستباافزایشنقدینگیشاهدافزایشفشاربربانکمرکزیوکواهش

استقاللآنباشیم.


Expenditure   ولت نسبت به تولید ناخالص داخلی: هزینه د 
هایغیرمالینسبتبهتولیدناخالصداخلیهایدولتبههمراهسودخالصداراییکلیههزینه

هرزمانهزینههایدولتنسبتبهدرآمدهایآنفزونییابدشاهدبروزپدیدهکسریبودجوه

دجوهخوودوپوشوشهزینوهخواهیمبود.اینامردولترامجبورمیکندبورایتوامینکسوریبو
هایهایشبهبانکمرکزیرجوعکردهووبازیرفشارقراردادنایننهادواثرهذاریبرسیاست

هرفتنازبانکمرکزیکسوریپولیدرصددرفعمش التخودبرآیدوباروشهایی ونوام

نفعاستقاللبانوکمرکوزیهایدولتنباید ندانبهبودجهخودراکاهشدهدلذاافزایشهزینه
باشد


Transparency   شفافیت : 

اسوت.کواربرانبهعنوانشاخصشفافیتازمیزاندسترسیافرادجامعهبهاینترنتاستفادهشوده
انود.اینترنوتکوردهمواههذشوتهاسوتفاده3اینترنتافرادیهستندکوهازاینترنوتدرهورم واندر

نهمراه،تلوزیوندیجیتالو...استفادهشود.تواندازطریقرایانه،تلفمی
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هر همیزانشفافیتبیشترباشدوعموممردمبیشتردرجریانعمل ردمسوئولینپوولیوموالی
تورخواهودبوود.هایسیاستهوذارانبهتورومناسوبقراربگیرندشاهدآنخواهیمبودکهفعالیت

انرامجبووورمووینمایوودکووهدرقبووالهووذاردسترسوویسووریعمووردمبووهاطالعوواتشووفافسیاسووت
هایپولیوارزیپاسخهوباشند.وعدمایناطوالعرسوانیمم وناسوتاثوراتسووطبورسیاست

استقاللبانکمرکزیداشتهباشد.


Development   تولید ناخالص داخلی سرانه :  

اسوت.شودهجهتنشاندادنتوسعهاقتصادیازشاخصتولیدناخوالصداخلویسورانهاسوتفاده
تولیدناخالصداخلیتقسیمبرجمعیتسرانهراتولیدناخالصداخلیسرانههویندکهدرآنتولیود

ناخالصداخلیبراسا مجموعارزشناخوالصتموامتولیدکننودهانسواکندراقتصوادبوهاضوافه
اسوتوبودونکسورباشودکوهدرارزشمحصوولهنجانودهنشودهمالیاتمحصولمنهاییارانهمی

است.هایتولیدشدهیاتخلیهوتخریبمنابعطبیعیمحاسبهشدهاستهاللدارایی

اهر همم ناستدرکشورهایغیرنفتیشاهداثرهذاریمثبتتوسعهاقتصادیبوراسوتقالل
بانکمرکزیباشیماماازآنجاکهبخشاعظمتولیودناخوالصداخلویکشوورهاینفتویرارانوت

تریبرتولیودناخوالصداخلویدارنودلوذابوهودرآمدهایغیرنفتیتاثیرکمدهدنفتتش ی می
علتوابستگیبهدرآمدهاینفتیمم ناستباافزایشتولیدناخالصداخلویتواثیرمنفویآنرا

براستقاللبانکمرکزیشاهدباشیم.


 های تجربی یافته

95منفیامانوا یزیدرسوطحمعنوادارینتایجتخمینبیانگرآناستکهرانتنفتیدارایاثر
درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاست.اینامرص ایتازآنداردکهیوکدرصودافوزایش

توواناینگونوهشوود.مویدرصددراستقاللبانکمرکوزیموی0.0043دررانتنفتیسببکاهش
ایشقودرتموالیدولوتنیوزاستنباطکردکهباافزایشدرآمدهاینفتیکهبهتبوعآنشواهدافوز

خواهیمبودسیطرهونفوسدولتوسایهاندازیآنبربانکمرکزینیزبیشترخواهدشدواستقالل

الشوعاعقورارخواهودداد.کیفیوتنهادهوایسیاسوینیوزبانکمرکزیرابهصورتمع و تحوت
انوکمرکوزیاسوتودرصودبوررویاسوتقاللب95دارایاثرمثبتامانا یزدرسطحمعنواداری
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درصدسوببافوزایشاسوتقاللبانوکمرکوزی 0.0031افزایشیکدرصددرتوسعهسیاسیتنها
توانشاهدبهبووددروضوعیتشودکههویایاینواقعیتاستکهباافزایشتوسعهسیاسیمیمی

 0.0001  ناناثرتوامانرانتوتوسعهنیوزدارایتواثیرمع وواستقاللبانکمرکزیباشیم.هم

درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاست.ایننتیجوهبیوانگرآناسوتکوه95درسطحمعناداری
شوودوتواثیرمثبوتنهادهوایسیاسویبورهایرانتجویانهسببکاهشقودرتنهادهوامویفعالیت

کند.ترمیرنگاستقاللبانکمرکزیراکم
نقدینگیبراستقاللبانکمرکزی0.0021دارعالوهبراینمواردشاهدرابطهمع و ومعنا  

هایدولتوافزایشاستقاللبانکمرکوزیمیانافزایشهزینه0.0033ورابطهمع و ومعنادار
پولیوفشاربربانکمرکوزیدرکنتورلتوورمخواهودباشیم.افزایشنقدینگیسببافزایشپایهمی

هوای نوینافوزایشهزینوهکنود.هومهمواجهمویشدکهاینامراستقاللبانکمرکزیرابامخاطر

تورینوهوابوهبانوکمرکوزیبوهعنووانآسوانهرددتادولتبرایتامیناینهزینهدولتسببمی
ترینراهمم نرجوعکردهودرصددتامینمخارجخودبرآید.ارزان

نوهافزایشویدراستقاللبانکمرکزیبواشوفافیترابطوهمسوتقیمیومعنواداریداردوهرهو  
شوود.درپویافوزایشدرصدیدروضعیتاستقاللبانکمرکزیموی0.0012شفافیتسبببهبود

شفافیتآهاهیعمومیافوزایشیافتوهودرنتیجوهکیفیوتدموکراسویبهتورخواهودشود.افوزایش
دکندتادرقبالعمل ردخودپاسوخگوباشونآهاهیمردممسئولینپولیومالیکشورراوادارمی

کهاینامردارایاثراتمثبتیبراستقاللبانکمرکزیاست.دراداموهبایودبوهاثورمنفویونوا یز

درصود95(براستقاللبانکمرکزیاشارهکردکوهدرسوطح0.00000291تولیدناخالصسرانه)
شواهدیابودنیزمعناداراستوبیانکنندهاینامراستکههر هتولیدناخوالصسورانهافوزایشموی

کاهشدرمیزاناستقاللبانکمرکزیهستیم.ازآنجاکهمنبعاصولیدرآموددرکشوورهاینفتوی
توریبورتولیودناخوالصداخلویداردازایونرودرآمدنفتاستودرآمدهایغیرنفتیتاثیرکوم

افزایشتولیدناخالصداخلیبهعلتوابسوتگیبوهدرآمودهاینفتویدارایاثورمنفویبوراسوتقالل

 بانکمرکزیاست.

هابوراسوتقاللبانوکمرکوزینیوزعالوهبررانتنفتدراینتحقیقبهبررسیتاثیرسایررانت

پردازیم:استکهدرادامهبهبیانآنمیپرداختهشده
نیزقاب مشاهدهاسترانتهازدارایتاثیرمعنواداریبوراسوتقالل2هونهکهدرجدولهمان
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شد.همانندقب شاهدتاثیرمثبوتومعنوادارکیفیوتنهادهوایسیاسویبوررویبابانکمرکزینمی
باشیم.ایننتیجهنشاندهندهآناستکهبهبودکیفیتنهادهوایسیاسویاستقاللبانکمرکزیمی

هردد.اماهمانهونهکهازبررسیاثورهموارهبهبهبوددروضعیتاستقاللبانکمرکزیمنجرمی
توسعهنیزپیداسترانتهازاهر هبهتنهاییبراسوتقاللبانوکمرکوزیاثرهوذارتوامانرانتو

شوودوتواثیرمثبوتنهادهوایسیاسویبورنیستامامانندرانتنفتسببکاهشقدرتنهادهواموی

کند.ترمیرنگاستقاللبانکمرکزیراکم


 . نتایج تخمین رانت نفت 1جدول 

 متغیرها ضرایب آماره احتمال

0/000 -0/0043 Oil 

0/017 0/0031 Polity 

0/004 -0/0001 Oil*polity 

0/000 -2/91e-06 Development 

0/000 -0/0021 Liquidity 

0/000 -0/0033 Expenditure 

0/000 0/0012 Transparency 

0/000 0/8338 Cons 

 های پژوهش منبع: یافته


 . نتایج تخمین رانت گاز 2جدول 

 متغیرها  ضرایب   آماره احتمال

0/261 0/0034 Gas  

0/000 0/0086 Polity 

0/006 -0/0012 Gas*polity 

0/000 -3/10e-06 Development 

0/000 -0/0017 Liquidity 

0/000 -0/0024 Expenditure 

0/003 0/0008 Transparency 

0/000 0/7359 Cons  

 های پژوهش منبع: یافته
 

دهدکهرانتجنگ دارایتاثیرهابراستقاللبانکمرکزینشانمی نتایجبررسیرانتجنگ

 ناناثرکیفیتنهادهایسیاسیبوررویاسوتقاللباشد.هممعناداریبراستقاللبانکمرکزینمی
زموانبانکمرکزیمثبتومعناداراست.اماشاهدتاثیرمعنادارایننوعرانتوتوسعهبهطورهوم

 باشیم.لبانکمرکزینمیبررویاستقال
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 . نتایج تخمین رانت جنگل 3جدول 

 متغیرها  ضرایب  آماره احتمال 

0/090 -0/0264 Forest  

0/000 0/0082 Polity 

0/990 -0/0041 Forest*polity 

0/000 -3/14e-06 Development 

0/000 -0/0012 Liquidity 

0/000 -0/0043 Expenditure 

0/000 0/0010 Transparency 

0/000 0/7793 Cons  

 های پژوهش منبع: یافته


 . نتایج تخمین رانت کل 4جدول 

 متغیرها  ضرایب  آماره احتمال 

0/000 -0/0035 Total rent 

0/010 0/0036 Polity 

0/052 -0/0001 Total rent*polity 

0/000 -3/02e-06 Development 

0/000 -0/0021 Liquidity 

0/000 -0/0040 Expenditure 

0/000 0/0013 Transparency 

0/000 0/8593 Cons  

 های پژوهش منبع: یافته

 

هاستبوراسوتقاللبانوکمرکوزیدرنهایتبهبررسیتاثیررانتک کهمجموعازتمامرانت
باشوندوبخوشاست.ازآنجاکهاغلباینکشورها،کشورهایصادرکنندهنفوتمویپرداختهشده

باشد،رانتغالبدراینکشوورهارانوتنفوتبوودهمرانتک آنهامتش  ازرانتنفتمیعظی
باشدلذاشاهدتاثیرمنفیومعنواداررانوتکو بورواقتصاداینکشورهاغالبامتاثرازرانتنفتمی

باشیم.نتایجتخمینبیانگرآناستکوهرانوتکو دارایاثورمنفویاموااستقاللبانکمرکزیمی
درصدبررویاستقاللبانکمرکزیاستویوکدرصودافوزایش95نا یزیدرسطحمعناداری

 نوانشود.ایننتیجوههومدرصددراستقاللبانکمرکزیمی0.0035دررانتک سببکاهش
ترتواندبیشازپیشاثررانتنفتبراستقاللبانکمرکزیراتاییدنماید.هم ونمواردپیشمی
کیفیتنهادهایسیاسیبراستقاللبانکمرکزیمثبتاستولیاثرتوامانرانتوتوسعهبورتاثیر

هایرانتجویانهباتضوعیفاستقاللبانکمرکزیمع و بودونشاندهندهآناستکهفعالیت
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هردد.الزمبوهسکوراسوتتواثیرهر هوارتاثیرنهادهایسیاسیسببکاهشقدرتایننهادهامی
کنترلیلحواظشودهدرتحقیوقبوراسوتقاللبانوکمرکوزیدرتموامیتخموینهواازلحواظمتخیر

 معناداریونحوهاثرهذاریمشابهاست.


 نتیجه گیری و پیشنهادات   

نتایجبهدستآمدههویایاینمطلباستکهتاثیررانتنفتبراستقاللبانکمرکزیمنفوی
ورودرانتنفتبهاقتصادنهتنهواسوببافوزایشاسوتقاللایننتایجنشاندهندهآناستکه است

دغدغوهسوببشودبل وهدسترسویدولوتبوهیوکمنبوعدرآمودیآسوانوبویبانکمرکزینمی
هورددوایونعامو سوببجلووهیریازخودمختاریهر هبیشتردولتوات ابهرانوتنفتویموی

منطقیایننهادوعدمتم ویندولوتازاستقاللبانکمرکزیومانعتراشیبرایعمل ردآزادو
هردد.امارابطهمثبتویمیوانهایپولیبانکمرکزیدرراستایپیشبرداهدافاقتصادیمیسیاست

زموانرانوت نویناثورهوماستقاللبانکمرکزیوبهبودکیفیتنهادهایسیاسیبرقراراست.هوم

شودوکیفیتنهادهایسیاسیبهعلتیترشدناثرنهادهایسیاسیمرنگنفتوتوسعهسببکم
ترشوندکهاینامورموجوبکواهشهایاتوکراسیپررنگوابستگینفتیتضعیفشدهوشاخص

شود.عالوهبورایونموواردشواهدرابطوهمع وو ومعنوادارنقودینگی،استقاللبانکمرکزیمی
دیمامواافوزایششوفافیتبواهایدولتوتولیدناخالصداخلیبراستقاللبانکمرکوزیبووهزینه

شوود.درهموینمویاثرهذاریمثبتبراستقاللبانکمرکزیسبببهبوداسوتقاللبانوکمرکوزی

است.نتایجاینبررسیهابراستقاللبانکمرکزینیزپرداختهشدهراستابهبررسیتاثیرسایررانت
ناداریبراستقاللبانوکمرکوزیهادارایاثرمعنشاندهندهآناستکهرانتهازورانتجنگ 

تووان ونرانتنفتمع و است.مویباشدولیتاثیررانتک براستقاللبانکمرکزیهمنمی
اینهونهاستداللنمودازآنجاکهکشورهایمنتخباغلوبکشوورهایصوادرکنندهنفوتبوودهو

اقتصوادیدولوتدرایونهوایرانتغالبدراینکشورهارانتنفتاستواسوا وپایوهبرناموه
خورد.کشورهامبناینفتیدارداثرهذاریاینرانتبیشازسایررانتهابه شممی

هونهکهازنتایجتحقیقبرآمدهاستافزایشدردرآمدهایرانتیسببکاهشاسوتقاللهمان  

یجلوویشودبرایافزایشاستقاللبانوکمرکوزهرددبههمیندلی پیشنهادمیبانکمرکزیمی
ورودهرهونهرانتبهویژهرانتنفتکهاثرهذارتریننووعرانوتدرکشوورهاینفتویاسوتبوه
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شودبهخصو کهسرریزایندرآمدبهبودجهدولتباعثشدهدولتباات ابوهآناقتصادهرفته
 نخسوتینایاتخاسنماید.بههمویندلیونیازشدهوتصمیماتخودمختارانهازهرارهانونهادیبی

ریزیبرداشتهشودواختیاراتبانکمرکزیدرزمینهاتخواسهامبایددرجهتنحوهصحیحبودجه
 نینافزایشکیفیتنهادهاسببافزایشاستقاللبانکمرکزیهایپولیافزایشیابد.همسیاست

هایموثرومشودکهدرجهتبهبودهر هبیشترکیفیتنهادهاهاهرددازهمینروپیشنهادمیمی

تربانکمرکزیواستقاللمثمرثمریبرداشتهشودتاازاینطریقنیزشاهدعمل ردبهترواصولی
هر هبیشترایننهاددراتخاستصمیماتخوددربرابردولتباشیم.
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