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 مقدمه

پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سياسـی و بـر اسـا     های استقالل بانک مرکزی به این معناست که این نهاد بتواند سياست

گو باشد. استقالل بانک مرکزی در دو دهـه اخيـر بـه عنـوان راهکـار      مصالح اقتصادی تنظيم و اجرا نماید و نسبت به نتایج آن پاسخ

ری نقش و کارکرد بانک مرکـزی  اصلی کنترل تورم در جهان مطرح شده است. تعداد زیادی از کشورهای جهان در این دوره با بازنگ

اند. در نتيجه این تغييرات ميـانگين نـرت تـورم در بـين کشـورهای      در اقتصاد، تغييرات اساسی در قوانين مربوط به آن اعمال کرده

این در حالی است که در قانون پولی و بانکی  0کاهش یافته است. 2102درصد در سال  374به  0441درصد در سال  2478جهان از 

گذار با الزام به تحقق چهار هدف بعضـا متنـاقب بـا یکـدیگر،     یران نه تنها استقالل بانک مرکزی کامال مغفول واقع شده بلکه قانونا

 پيگيری یک دستورکار چند هدفی بدون تعيين اولویت را به بانک مرکزی ایران تکليف کرده است. 

در ادامـه  شـود و  بحث میبانک درباره چرایی استقالل این رو در ابتدا  . ازپردازدمیبه بررسی استقالل بانک مرکزی این نوشتار 

بـا مـروری بـر    در نهایـت   شـود. های استقالل، روند جهانی این شاخص و ميزان آن در ایران بررسی میضمن معرفی مختصر سنجه

 شود.رو پيشنهادهایی به منظور افزایش استقالل بانک مرکزی ایران ارائه میهای پيشچالش
 

 اهمیت و ضرورت استقالل بانک مرکزی. 2

اند و عرضه هر چه بيشتر و بهتر ایـن کاالهـا موجـف افـزایش محبوبيـت و اعتبـار سياسـی و        کاالهای عمومی ها عرضه کنندهدولت

ها را ه تأمين آنتوان هزینشود. این نوع کاالها و خدمات در ذات خود قابل فروش به مردم نيستند و بنابراین نمیها میاجتماعی آن

کنـد، موجـف   از محل فروش داوطلبانه به خریداران تأمين کرد. اخذ ماليات، هرچند عرضـه کاالهـای عمـومی را تـأمين مـالی مـی      

ماليـاتی کوچـک باشـد،     آوری ماليات ضـعيف و پایـه  شود. در کشورهایی که نظام جمعها نيز مینارضایتی و کاهش محبوبيت دولت

رفت از معضـل تـأمين   برون تواند راهمرکزی می شوند. استقراض از بانکهایشان معموالً با کسری مواجه میزینهها در تأمين هدولت

سـازی ترازنامـه بانـک مرکـزی در قبـال      سازوکارهای اجرایی مناسف بـرای ایمـن   که هر ميزان مالی کاالهای عمومی تلقی شود. به

هـای  تـأمين مـالی هزینـه    کـه  باشد نداشته وجود موضوع این به نسبت عمومیعمليات مالی دولت در دستر  نباشد و نيز آگاهی 

هـا  در دولـت  وسوسـه  ایـن  -شـود که به آن ماليات تورمی اطالق مـی -دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی، نوعی ماليات است 

شی در جهت تحقق انضباط مـالی و محـدود   بر عبور کنند و تالشود که برای ارائه خدمات بيشتر و بهتر از این مسير ميانتقویت می
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الضرب منجر بـه افـزایش   های دولت با استفاده از حقهای دولت به درآمد مالياتی انجام ندهند. روش تأمين مالی هزینهکردن هزینه

، انگيـزه  هـا از درآمـدهای نفتـی   به دليل برخورداری دولت نفتی اقتصادهای شود. درها میحجم پول و افزایش سطح عمومی قيمت

دولت برای عدم وضع ماليات بيشتر و تأمين مالی ارائه خدمات دولتی از طریق توسل به ماليات تورمی بيشتر است. در نتيجه وجـود  

 تواند از بروز ماليات تورمی ممانعت به عمل آورد.یک بانک مرکزی مستقل در این کشورها می

های پولی نیز ممکن های اتخاذ شده در تدوین و اجرای سیاستزی، اهداف و خط مشیها و رؤسای بانک مرکاز سویی دیگر، با تغییر دولت

هاا و  العما  هاا، واوانین، دساتور   های پولی از بین برود. تغییرات پیاپی سیاستاست دستخوش تغییر شده و در نتیجه استمرار و سازگاری سیاست

انداز دویقی از وضعیت آتی اوتصااد کشاور داشاته باشاند.     نتوانند چشم -گذارانبه خصوص سرمایه -شود تا کارگزاران اوتصادیضوابط باعث می

 بازی است.گذاری و تولید و گسترش مبادالت سفتهناپذیر این امر کاهش سرمایهنتیجه اجتناب

وتای کاه باناک    و مساتق  تنیایم و اجارا کنناد.    های مرکزی غیرتری نسبت به بانکمناسبهای های مرکزی مستق  وادرند سیاستبانک

و تااییر نذاذیرد   از کسری بودجاه   ؛تواند تورم را مهار کندمی مناسب،های پولی مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاست

ها در کنار بار هام   های دولت. این در حالی است که تبدی  شدن سیاست پولی به ابزاری برای تأمین خواستهتر کندنرخ بهره را به تعادل نزدیک

 تواند به بخش حقیقی نیز آسیب رسانده و موجب نوسانات اوتصادی شود. زدن تعادل بخش پولی اوتصاد می

 شاخص های سنجش درجه  استقالل بانک مرکزی. 1

های متفـاوتی از اسـتقالل   ها بر حوزهکه هر یک از آن 0به درجه استقالل بانک مرکزی وجود داردهای متفاوتی جهت محاسشاخص

 2های معرفی شده در ادبيات، دو شاخص معرفی شده توسـ  گریلـی، ماسـکياندارو و تـابلينی    اند. از ميان تمامی شاخصتمرکز یافته

ها برای مقایسه درجه رخوردارند و در اکثر مطالعات از این شاخص( از جامعيت بيشتری ب0442) 3( و کوکرمن، وب و نياپتی0440)

 شود.استقالل استفاده شده است. در ادامه مختصری راجع به این دو شاخص توضيح داده می

این شاخص، استقالل بانک مرکـزی را بـه دو جـزس اسـتقالل سياسـی و       (:GMTشاخص گریلی، ماسکیاندارو و تابلینی )

کند. استقالل سياسی توس  عواملی از قبيل نحوه نصـف رئـيس و اعضـای هيمـت مـدیره بانـک مرکـزی، دوره        اقتصادی تقسيم می

شـود. بـه عبـارت دیگـر، اسـتقالل      تصدی منصوبان و ميزان مسموليت بانک مرکزی برای دستيابی به هدف ثبات قيمت تعيين مـی 

اش بدون مداخلـه مقامـات سياسـی    شود تا بر هدف اصلیمی دهنده آن است که تا چه حد به بانک مرکزی اجازه دادهسياسی نشان

گذاری پولی )شامل عـواملی  پافشاری کند. استقالل اقتصادی به ميزان توانایی بانک مرکزی در تعيين و استفاده از ابزارهای سياست

دولـت وابسـته اسـت. ایـن بعـد از      ها و نرت تنزیل( بـدون دخالـت   مانند کنترل ميزان اعتبارات بانک مرکزی به دولت، نرت بهره وام

 شود.استقالل، گاهی استقالل ابزاری نيز ناميده می
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 2و واقعـی  0این شاخص، استقالل بانک مرکـزی در دو مولفـه قـانونی    در(: CWNشاخص استقالل کوکرمن، وب و نیاپتی )

شود که قانون بـرای بانـک   پذیری و اختيار عملی اطالق میشود. استقالل بانک مرکزی از منظر قانونی به آزادی، انعطافبررسی می

( عزل و نصف و دوره تصدی رئيس بانـک مرکـزی،   0شود: مرکزی قائل شده است. این شاخص، خود به چهار جزس اصلی تقسيم می

متغيـر مختلـف قـانونی     06های اعطای وام به دولت. این چهار جزس بر اسا  ( محدودیت9اف، ( اهد3های پولی، ( تدوین سياست2

شـود. در نهایـت   بنـدی مـی  اند که هر متغير بين صفر )کمترین درجه استقالل( و یک )بيشترین درجه اسـتقالل( رتبـه  ساخته شده

وکرمن برای تعيين درجه اسـتقالل، شـاخص دیگـری بـه     شود. کمتغير به عنوان شاخص مولفه قانونی محاسبه می 06ميانگين این 

، زیـرا در برخـی از کشـورهای در حـال      عنوان شاخص واقعی معرفی کرده که به جای قانون مبتنی بر عملکرد بانک مرکـزی اسـت  

 جرا نشود. توسعه مشاهده شده است که حتی اگر قوانين بانک مرکزی کامالً آشکار باشد، ممکن است این قانون در عمل به دقت ا

 روند تکاملی استقالل بانک های مرکزی در جهان: شواهد و نتایج. 9

گذشـته درجـه اسـتقالل در     داری مرکزی در سراسر جهان موجی از تغييرات را تجربه کـرده اسـت. در مقایسـه بـا سـه دهـه      بانک

ای و درحال توسعه( بـه طـور قابـل مالحظـه     یافته، نوظهورهای درآمدی )اقتصادهای توسعههای مرکزی جهان و در تمام گروهبانک

بـرای هـر دو    2113ای در خصوص بررسی روند جهانی تکامل حاکميت بانک مرکزی، در سـال  افزایش یافته است. بر اسا  مطالعه

دول شود )بر اسا  جدیده می 81های مرکزی در مقایسه با دهه توجهی به سمت استقالل بيشتر بانکگروه از کشورها، جهش قابل

کـاهش یافتـه اسـت(. ایـن جهـش بـرای        _179تـر از  متناظر با ارقام کـم _تعداد کشورهای با درجه استقالل بانک مرکزی پایين  0

یافته چشمگيرتر بوده است. با وجود این کـه در دهـه   اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه

)که داللت بر استقالل باالی بانـک مرکـزی دارد( در گـروه اقتصـادهای      176اخص استقالل باالتر از های مرکزی با شتعداد بانک 81

کشور دارای درجه استقالل  33کشور مورد بررسی در این گروه درآمدی،  41از  2113نوظهور و در حال توسعه صفر بوده، در سال 

 اند.باالیی بوده
 مرکزی طی زمان )بر اسا  شاخص کوکرمن( هایتوزیع فراوانی استقالل بانک -0جدول 

 کشورهای پیشرفته تمامی کشورها
اقتصادهای نوظهور و در حال 

 توسعه

 

 *شاخص استقالل 84-0481 2113 84-0481 2113 84-0481 2113

 2.1کمتر از  9 1 2 0 6 0

 2.0و  2.1بین  28 6 00 4 34 03

 2.0و  2.0بین  04 30 1 3 29 39

 2.0و  2.0بین  1 08 3 2 3 21

 2.0بیشتر از  1 01 1 03 1 28

 تعداد کشورهای مورد بررسی 10 41 20 26 42 46
تر باشد به منزله استقالل بیشتر است. در جدول فوق به منیور مقایسه بهتر، مقدار این شاخص به مقدار شاخص بین صفر و یک است. هرچه این عدد به یک نزدیک *

 یک تقسیم شده است.بازه در فاصله صفر تا  5
 (2114) 3منبع: کرو و ميدی

 

1- Legal  

2- Actual 

3- Crowe and Meade 



 

9 

 

 مقایسه درجه استقالل بانک مرکزی در دسته بندی های مختلف کشورها . 9ـ2

یافته، نسـبت بـه   های مرکزی در کشورهای توسعهبانک 2113(، به طور متوس  در سال 2114بر اسا  مطالعه آرنون و همکاران )

اند. در ایـن بررسـی، کشـورهای عضـو منطقـه منـا بـا        درجه استقالل باالتری برخوردار بوده اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از

اند؛ در حالی کـه بـر اسـا  ایـن مطالعـه، شـاخص اسـتقالل        بندی از کشورها، در رتبه آخر قرار گرفتهدر این دسته 1794ميانگين 

گزارش شده اسـت. بنـابراین در مقایسـه بـا      1703و  1721، 1( برای ایران در سال مذکور به ترتيف GMTسياسی، اقتصادی و کل )

متوس  درجه استقالل در کشورهای در حال توسعه و همچنين کشورهای عضو منطقه منا نيز ایران از جایگـاه مطلـوبی برخـوردار    

 نيست.

 (GMT) بر اسا  شاخص  2113های مختلف کشورها در سال مقایسه درجه استقالل در دسته بندی -0نمودار 

 
 (2114) 0های شاخص استقالل بانک مرکزی، آرنون، الرنس، سگالوتو و سامرمنبع: داده 

 

 درجه استقالل بانک های مرکزی در کشورهای نفتی. 9ـ1

هـای  شاید این مسمله به ذهن خطور نماید که در کشورهای صادرکننده نفت به دليـل سـيالن درآمـدهای ارزی بـه اقتصـاد، بانـک      

قالل پایينی برخوردار باشند. به همين دليل بررسی ميانگين شاخص استقالل اقتصادهای نفتی و مقایسه درجه مرکزی از درجه است

(، ميـانگين شـاخص   2114رسد. بر اسـا  مطالعـه جبـل عـاملی )    استقالل بانک مرکزی در این کشورها با یکدیگر مفيد به نظر می

 

1- Arnone, Laurens, Segalotto, and Sommer 
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بـه ترتيـف    1790و  1794برآورد شده است )مقـادیر   171( کمتر از CWNو  GMTاستقالل در نه کشور نفتی )بر اسا  دو شاخص 

های مرکزی ونزوئال و مکزیک به نسبت سایر کشورهای صادرکننده نفت از درجـه  (؛ در حالی که بانکGMTو  CWNبرای شاخص 

و  GMTبـا در دو شـاخص   بنـدی کشـورها تقری  دهد رتبـه استقالل باالتری برخوردار هستند. مقایسه دو نمودار صفحه بعد نشان می

CWN  کشور نفتی، ایران مقام هفـتم و هشـتم را دارد و بـا ميـانگين درجـه       4مشابه است. بر اسا  دو شاخص استقالل، در ميان

 استقالل در ميان این کشورها اختالف بسيار زیادی دارد.  

 (0444-2114ره مقایسه درجه استقالل در گزیده ای از کشورهای صادرکننده نفت )در دو -2نمودار 

  
 (2114های استقالل در کشورهای نفتی، جبل عاملی )های مربوط به شاخصمنبع: داده

 رابطه استقالل بانک مرکزی و تورم. 0

های مرکزی در جهان چه بوده است. یکی از دالیـل عمـده ایـن    شود که علت افزایش درجه استقالل بانکحال این سوال مطرح می

هـای  هـای دو رقمـی را تجربـه کردنـد، توجـه بانـک      ميالدی، تورم 41روند آن است که از آن جا که اکثر کشورهای جهان در دهه 

در  81های نظـری دهـه   ها معطوف شد. پيشرفتهای تورم باال در اقتصاد و ضرورت برقراری ثبات قيمتمرکزی به اثرات منفی نرت

منجر به آن شد که در قرن حاضر، به جز چند کشور معدود، متوس  تـورم   41گيری آن در دهه زمينه استقالل بانک مرکزی و اوج

مطالعـات انجـام شـده در مـورد     درصد بوده است(.  374معادل  2102به طور چشمگيری کاهش یابد )متوس  تورم جهانی در سال 

به این معنی کـه   ؛انگر آن است که همبستگی منفی ميان نرت تورم و ميزان استقالل بانک مرکزی برقرار استکشورهای مختلف، بي

کـاهش   هتوان یک عامل مهم توضـيح دهنـد  کمتر است. لذا می متوس طور ه هر چه استقالل بانک مرکزی بيشتر باشد نرت تورم ب

 های مرکزی دانست.تر شدن بانکتوجه نرت تورم در سطح جهان را مستقلقابل

تـا   0481کشور آمریکای التين و کارائيـف در دوره   29(، با بررسی اثر استقالل بانک مرکزی بر تورم 2118) 0ژاکومه و وازکوئز

هـای متفـاوت از شـاخص اسـتقالل بانـک      نظر از تعـاریف و انـدازه  صرف –دریافتند رابطه منفی ميان استقالل بانک مرکزی  2112

 

1- Jacome and Vazquez 
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 -های مرکـزی  دهد در کشورهای آمریکای التين گسترش استقالل قانونی بانکوجود دارد. شواهد تجربی نشان میو تورم  -مرکزی

به ميانگين  0441باعث کاهش تورم از ميانگين سه رقمی در دهه  -های کالنی که در این زمينه به کارگرفته شدهبه همراه سياست

 های اخير شده است.یک رقمی در سال

های باال با تأکيد بر تقویت استقالل بانک مرکزی اقتصاد ترکيه است. بانک مرکزی ترکيه کـه  در فائق آمدن بر تورم تجربه دیگر

از درجه استقالل پایينی برخوردار بود، در حال حاضـر   2110گذاری تورم در سال تا قبل از اصالح ساختاری و اتخاذ چارچوب هدف

( از موقعيت خوبی در ميان کشـورها از لحـا    2103، 0سی )طبق مطالعه دینسر و ایچنگرینکشور مورد برر 84در ميان  24با رتبه 

سطح استقالل بانک مرکزی برخوردار است. حرکت به سمت استقالل بيشتر بانک مرکزی باعث گردیده تـا اقتصـاد ایـن کشـور در     

 های اخير نرت تورم پایينی را تجربه کند.  سال

هـای دیگـر اقتصـاد نيـز اثرگـذار باشـد. جعفـری        تواند بر عملکرد حوزهعالوه بر کنترل تورم، میافزایش استقالل بانک مرکزی 

کشور  91( با بررسی رابطه ميان درجه استقالل بانک مرکزی )شاخص قانونی( و عملکرد اقتصاد کالن در 0380صميمی و احمدی )

توانـد ضـمن کـاهش نـرت     ان دادند بانک مرکزی مستقل مـی ، نش 0448-0441های در حال توسعه )از جمله ایران( در فاصله سال

تورم و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از ماليات تورمی بکاهد و به افزایش توليد و رشد اقتصـادی در کشـورهای در   

 حال توسعه کمک کند.

 بررسی درجه استقالل بانک مرکزی ایران. 5

 های استقالل بانک مرکزی ایران آورده شده است. ط به برآوردهای مختلف از شاخصای از نتایج مربوخالصه 2در جدول 

 نتایج برخی از برآوردهای شاخص استقالل برای بانک مرکزی ایران -2جدول 

 ایران شاخص استقالل حیطه بررسی دوره مورد بررسی مطالعه

متوسط 

کشورهای مورد 

 بررسی

تقی پور و موسوی 

 (2905آزاد کسمائی )

کشور در  16 2111-0441

 حال توسعه

 - 1721 شاخص استقالل قانونی کوکرمن

 1730 172 2نرت تعویب رئيس بانک مرکزی

 - 1719 شاخص استقالل واقعی

جعفری صمیمی و 

 (2902احمدی )

کشور در  91 0348-0361

 حال توسعه

 1731 1722 شاخص استقالل قانونی کوکرمن

 1724 1738 بانک مرکزینرت تعویب رئيس 

کشور  4 0444-2114 (1223جبل عاملی )

صادرکننده 

 نفت

 1794 17214 شاخص استقالل قانونی کوکرمن

گریلی، 

ماسکياندارو و 

 3تابلينی

 1732 17021 شاخص استقالل سياسی

 1712 17093 شاخص استقالل اقتصادی

 1790 17039 شاخص کل

 

1- Dincer and Eichengreen 
 شود.از این شاخص به عنوان تقریبی از شاخص استقالل واقعی استفاده می -2

 اند.اعداد مربوط به این شاخص به یک نرماليزه شده -3
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 بودن پایين بيانگر است، بوده 1726 از کمتر مطالعه سه هر در که ایران اقتصاد برای شده برآورد قانونی استقالل شاخص ميزان

 قانونی استقالل شاخص مختلف هایدوره طی گرفته صورت محاسبات اسا  بر همچنين .است مرکزی بانک قانونی استقالل درجه

 شـاید  قـانونی  شـاخص  از( 1719) واقعـی  استقالل شاخص بودن باالتر. است نکرده چندانی تفاوت هاسال این در ایران مرکزی بانک

 شـاخص  دیگـر  سـویی  از. اسـت  بيشـتر  مرکـزی  بانک استقالل به کشور مالی و پولی مقامات تمایل عمل در که باشد امر این بيانگر

 شـاخص  با مقایسه در- مرکزی بانک استقالل پایين درجه دهندهنشان همکاران و گریلی پيشنهادی روش از شده محاسبه استقالل

 دولـت  توجـه  قابل سلطه از حکایت ایران مرکزی بانک برای استقالل هایشاخص از مختلف برآوردهای مجموع، در. است -کوکرمن

 .دارد مرکزی بانک پایين استقالل و پولی گذاریسياست بر

 چالش های پیشروی استقالل بانک مرکزی در ایران. 0

  در ایران حتی اگر بانک مرکزی به لحا  قانونی مستقل شود، به دليل فقـدان ابزارهـای    سیاست پولی:محدودیت ابزار

های پولی را به ميزان الزم ندارد. در ایران استفاده مکفی کنترل حجم پول، همچنان از نظر عملياتی امکان اجرای سياست

 مقررات بانکداری بدون ربا امکان پذیر نيست.از بسياری از ابزارهای سياست پولی متعارف، به دليل اجرای 

 :گذاری پولی در ایران است. قابليت کنترل ابزار سياست پولی از چالش های سياست قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی

ی ثبـات نرت تغييرات پایه پولی که در عمل ابزار اصلی سياست پولی در ایران است بسيار پرنوسان بوده و این نوسانات به بی

هـای ارزی بانـک مرکـزی و    افزاید. طی سه دهه گذشته دو عامل عمده رشد پایه پولی یعنـی خـالص دارایـی   نقدینگی می

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت از حجم درآمدهای ارزی بخش نفت و گاز و عملکرد بودجه ای دولـت متـأثر   

بانک مرکزی نيز از منابع مهم تغييرات در پایه پـولی بـوده اسـت.    ها به های اخير تغييرات در بدهی بانکاند. در سالبوده

بانک مرکزی عمالً ابزاری غير از تغيير در تراز مالی خود و کنترل مستقيم برخی از اجزای پایة پولی بـرای کنتـرل هـدف    

ها به بانک مرکـزی  شود بانک مرکزی کنترل بيشتری بر جزس بدهی بانکميانی خود نداشته و ندارد. هر چند که تصور می

 کننده داشته است. های اخير نقش تعيينهای شبه مالی دولت بر کميت این متغير در سالداشته باشد، اما فعاليت

 :معرفی نمود. تأمين مالی  "سلطه مالی"توان در عبارت ساختار فعلی رواب  دولت و بانک مرکزی ایران را می سلطه مالی

و اسـتقراض از بانـک    درآمـدهای ارزی حاصـل از نفـت بـه بانـک مرکـزی      مسير فروش  ای از مخارج دولت ازبخش عمده

مرکزی، موجبات سلطه سياست مالی بر سياست پولی را فـراهم کـرده اسـت. در ایـن حـوزه تـأمين مـالی کسـری تـراز          

بر ابعاد این مشکل افزوده است. عالوه بر سلطه مستقيم مالی، عمليات شـبه   41های نقدی معضلی است که از سال یارانه

هـای زودبـازده نيـز از دیگـر     مالی دولت از مسير نظام بانکی مانند خطوط اعتباری مسکن مهر و تأمين مالی طـرح بنگـاه  

 عوامل مهم سلطه دولت بر بانک مرکزی است. 

 ترین منابع تأمين مالی دولت در کشور است که درآمدهای نفتی یکی از مهم متکی به درآمدهای نفتی:های بودجه

انضباط مالی دولت است. غالبأ تحت ترین عوامل بیثباتی باالی قيمت، توليد و صادرات نفت، یکی از مهمبا توجه به بی

ای برای کنترل تورم ندارد و هدف کنتـرل تـورم حاشـيه   این شرای  بانک مرکزی اختيار کافی در استفاده از ابزار خود 
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های منضب  و برای تدوین سياستشرط الزم ای پایدار( بودجه-انضباط مالی )داشتن یک نظام مالیشود. بنابراین، می

 است.پولی معتبر 

 پیشنهادهایی برای بهبود استقالل بانک مرکزی در ایران. 7

 برای بهبود استقالل بانک مرکزی در ایران ارائه نمود: تواندر آخر، پيشنهادهای زیر را می

 لحـا   ه ب مرکزی بانک و دولت بين رابطه تنظيم در قدم نخست، پولی: پایة اقالم رشد مجاز محدودة کردن قانونمند

پایه نرت رشد اختيار بانک مرکزی در کنترل پایه پولی از اهميت بسيار برخوردار است. در این رابطه ضروری است بر روی 

تعهد بيرونی بانـک مرکـزی اعـالم     به صورت تغيير، قابليت از درصدی تعيين با همراه هدف این و شده گذاریپولی هدف

 اسـتقالل  سـمت  بـه  مقدمـه حرکـت   پـولی،  پایـة  اقالم رشد مجاز شود. شفاف کردن تعهد بانک مرکزی در مورد محدودة

 .بود خواهد عملياتی

 مند نگردد، تأمين انضـباط پـولی اگرنـه    تا زمانی که سياست مالی در کشور منضب  و قاعده مندی سیاست مالی:قاعده

هـا بـه منظـور اصـالح     تـرین گـام  مندی سياست مالی یکی از مهمغيرممکن، بسيار سخت خواهد بود. بر این اسا  قاعده

مالی، الزام دولت به محـدود نمـودن   مندی سياست ترین محورهای قاعدهساختار رواب  دولت و بانک مرکزی است. از مهم

است. تعيين سقف برای نسبت کسری بودجه )یا بدهی دولت( به توليد ناخالص داخلی، لنگر کردن  کسری بودجه و بدهی

تواند تا حد باالیی به تأمين انضـباط مـالی   سال( و الزام دولت به رعایت آن می 1تا  3مدت )های دولت در افق ميانهزینه

 تبع آن انضباط پولی بيانجامد. دولت و به

 :پذیری و پاسخگویی بانک مرکـزی در قبـال   تعدد اهداف موجف کاهش مسموليت اعالم هدف واحد برای بانک مرکزی

دامنه تعهدات بانک مرکزی بسيار وسيع است و عمالً بانک مرکـزی   شود. در حال حاضر طبق قانون پولی و بانکیتورم می

گویی بـه دامنـه وسـيعی از تعهـدات، باعـث      گو باشد. عدم توانایی بانک مرکزی در پاسخت پاسخبایسدر موارد بسياری می

سـازد تـا بـه طـور     شده تا ميزان مقبوليت بانک مرکزی کاهش یابد. تعيين یک هدف اصلی، مـدیریت بانـک را قـادر مـی    

شود هدف گذاری پولی، توصيه میياستموثرتری عملکرد بانک را کنترل کند. در این راستا و به منظور ایجاد تحول در س

در بلندمـدت، ایجـاد بسـترهای    نائل آمدن به این هـدف  کليد اصلی  ها باشد.نهایی بانک مرکزی تنها برقراری ثبات قيمت

  است.قانونی جهت استقالل عملی بانک مرکزی 

 :اگرچه تقویت استقالل بانـک مرکـزی از منظـر حقـوقی، ضـامن رفـع        تقویت استقالل بانک مرکزی از منظر حقوقی

، عـزل و  ن نحـوه تعيـين  وانياصالح قسلطه مالی نيست، اما قطعاً یک گام ضروری و مهم در این راستا است. بر این اسا  

اری گـذ ترین اصالحات سـاختاری در سياسـت  یکی از مهمعامل آن هيمت و اعضای  مرکزیرئيس کل بانک مدت انتخاب 

 بانک مرکزی است که بایستی در دستور کار قرار گيرد.

   :هـا و منـافع متفـاوتی را نسـبت بـه      اعضـای شـورای پـول و اعتبـار کـه بخـش      اصالح ساختار شورای پول و اعتبـار

های مناسف از دید این افراد لزوما با نظرات بدنه کارشناسی بانـک مرکـزی   کنند. سياستگذار پولی نمایندگی میسياست

نظری در ها به مباحث سياست پولی مشاهده شده است. این فقدان همهایی در رویکرد آنکسان نيست و به کرات تفاوتی
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رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار به سياست پولی باعث گردیده تا در موارد مکرری بدنه کارشناسی بانک مرکزی نتواند 

در زمان موثر کسـف کنـد و در نتيجـه اقتصـاد از ایـن ناحيـه محتمـل        های مناسف را تایيد شورا در مورد اتخاذ سياست

توانـد در افـزایش   از حيث دولتی بودن اعضا نيز می ترکيف اعضای شورای پول و اعتباربدیهی است  هایی شده است.زیان

شورا به نحوی که  های پولی اثرگذار باشد. در این راستا تغيير ترکيف اینگذاریهای مالی بر سياستميزان سلطه سياست

تواند تا حد زیادی در اعتالی استقالل از شورا افزایش یابد، می پولی و بانکی انو متخصصسهم مدیران ارشد بانک مرکزی 

 عملياتی بانک مرکزی مثمر ثمر باشد.

 گذار نياز بـه ابـزار کارآمـد و اختيـارات     برای اجرای مؤثر سياست پولی، سياست کارگیری ابزارها:ایجاد استقالل در به

های خـود دارد. از جملـه ایـن اختيـارات، انتخـاب ابـزار سياسـت پـولی اسـت. بـرای تنظـيم            مکفی برای انجام مأموریت

ابزارهـای مناسـف و   های واقع شده، بانـک مرکـزی نيازمنـد    های پولی و واکنش به تغيير وضعيت اقتصاد و شوكسياست

همچنين قابليت کنترل بر این ابزارها است. هر قدر کنترل بانک مرکزی بر ابزارهای سياست پولی بيشـتر باشـد، احتمـال    

گـذار بيشـتر اسـت. بـه ایـن منظـور الزم اسـت بانـک مرکـزی در          ها( برای سياستدسترسی به هدف غایی )ثبات قيمت

د حجم پول یا نرت بهره، مستقل شود و عدم دخالت دولـت یـا نهادهـای دیگـر در     کارگيری ابزارهای پولی نظير نرت رشبه

 کارگيری ابزارها در قوانين آورده شود.ها و بهاجرای سياست

 بانـک  و در مجموع، برای تضمين عدم استفاده بانک مرکزی از تکنولوژی تأمين مالی دولت از طریـق تـورم، الزم اسـت دولـت    

همچنين، بایستی . شدها در معرض رویت مردم باآن ستد و داد تصميم و نوع ار کنند، به گونه ای که هرک ایشيشه در اتاق مرکزی

 . است اقتصادی حاکميت برد ـ برد بازی مرکزی بانک مداران ایجاد گردد که استقاللاین آگاهی در ميان سياست

با توجه به وضعيت اقتصادی ایران، استقالل بانک مرکزی به منظور بهبود شرای  و باالخص کنترل نرت تورم شـرط الزم اسـت   

گذاری پولی در کشور، فقدان دیپلماسـی و سياسـت   روی سياستهای پيشترین چالشولی کافی نيست. در حال حاضر یکی از مهم

يان بانک مرکزی و فعاالن اقتصـادی اسـت. بـه منظـور ایجـاد یـک نقطـه چـرخش در         برقراری ارتباط موثر م شفاف جهت یارتباط

گذاری پولی، بهتر است بانک مرکزی به صورت بسيار شفاف اهداف غایی )کنترل نرت تورم( و ميانی )کنترل نقدینگی( را به سياست

ن اهداف را بدهد. در این راستا مسمله بسيار مهـم  های الزم برای پی گيری و تأمين ایتمامی عامالن اقتصادی اعالم نماید و تضمين

هایی بپـردازد کـه   حفظ و تقویت اعتبار بانک مرکزی در منظر فعاالن اقتصادی است. بانک مرکزی باید صرفاً به اعالم اهداف و برنامه

هـا نشـود،   زی قادر بـه تحقـق آن  هایی که در نهایت بانک مرکها در عرصه عمل باشد؛ چرا که اعالم اهداف و برنامهقادر به تحقق آن

 حاصلی جز کاهش اعتبار بانک مرکزی در منظر فعاالن اقتصادی نخواهد داشت.
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاواژهکلید

 بخش غيرجاری مطالبات بر اقتصادی کالن متغيرهای نوسانات تأثير

 اقتصادسنجی رهيافت بانکی؛
MBRI9226 نيکحامد عادلی  

-0361) ایران اقتصاد واقعی بخش بر هابدهی کل حجم پویای اثرات

 بحران وقوع هشداردهنده سازوکار عنوان به آن ارزیابی و(  0341

 مالی
MBRI9225 احمدعلی رضایی  

ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در  ارزیابی عملکرد بانک

 0342-0340های سال
MBRI9224 اعظم احمدیان  

  اعظم احمدیان MBRI9223 (0340-0341ها )تحليل سهم از بازار بانک

 های ایرانهای سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

(0341-0340) 
MBRI9222 اعظم احمدیان  

ای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت های توسعهبانک تجربه

 جهانی دگذاری در اقتصاانداز و سرمایهپس
MBRI9221 ليال محرابی 

ای، بانک جهانی، های توسعهبانک

انداز و بحران اقتصادی، پس

 گذاریسرمایه

وضعيت آماری مؤسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکيد بر نقش 

 ایرانی(های بانک
MBRI9220 وهاب قليچ، ليال محرابی 

سسات مالی اسالمی، بانکداری ؤم

 اسالمی، ایران

 لوحجت تقی MBRI9219 پایداری تورم و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران
ثر ؤعوامل م تورم، پایداری تورم،

 بر پایداری تورم

صندوق تهيه و تدوین آمارهای پولی و مالی بر اسا  دستورالعمل 

 المللی پولبين
MBRI9218 ابوالفضل اکرمی  

 MBRI9217 ماليات تورمی در ترازوی عدالت

دکتر محمداسماعيل 

 توسلی

 وهاب قليچ

عدالت، پول، ماليات تورمی، 

 اقتصاد اسالمی

 MBRI9216 مدیریت ثروت اسالمی
 رسول خوانساری، 

 رضا یارمحمدی

مالی اسالمی، مدیریت ثروت 

 مدیریت ثروتاسالمی، فرایند 

  فرشته مالکریمی MBRI9215 له جبران کاهش ارزش پولهای فقهی پيرامون مسمررسی دیدگاهب

شده در های صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحليل عاملی نسبت

 بور  اوراق بهادار تهران
MBRI9214 

 ماندانا طاهری

 فرهاد نيلی
 

 MBRI9213 مالی اسالمیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و صکوك کوتاه

 رسول خوانساری

 حسين ميسمی

 ليال محرابی

مدت، ربا، سود، صکوك کوتاه

گذاران، بانکداری و مالی سپرده

 اسالمی

 MBRI9212 بينی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پيش

 سيدمهدی برکچيان

 سعيد بيات

 هومن کرمی

 

 حسين ميسمی MBRI9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

گذاران، سود قطعی، ربا، سپرده

حسابداری، بانکداری و مالی 

 اسالمی

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاواژهکلید

 و 0384 هایسال مقایسه) ایران در بانکداری صنعت عملکرد ارزیابی 

0341 ) 
MBRI9210 اعظم احمدیان  

  حميد قنبری MBRI9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدتحليل شاخص

منابع بانک، مصارف بانک، 

مدیریت دارایی و بدهی، تأمين 

 مالی توليد

بسترهای تشکيل منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان همکاری 

 اقتصادی )اکو(
MBRI9207 مصعف عبدالهی آرانی 

منطقه بهينه پولی، سازمان 

همکاری اقتصادی )اکو(، اقتصاد 

ای، همگرایی اقتصادی و منطقه

 پولی

مالی حاکميت شرکتی، نظارت و مقررات احتياطی در مؤسسات 

 اسالمی: گزارش پنجمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی
MBRI9206 حسين ميسمی 

نظارت شرعی، مقررات احتياطی، 

مؤسسات مالی اسالمی، ربا، بانک 

 اسالمی

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در مؤسسات مالی اسالمی: 

 نه بانکداری اسالمیگزارش چهارمين روز مدرسه زمستا
MBRI9205 وهاب قليچ 

حسابداری، حسابرسی، 

استانداردسازی، بانکداری اسالمی، 

 مؤسسات مالی اسالمی

های اسالمی: گزارش سومين روز مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 میمدرسه زمستانه بانکداری اسال
MBRI9204 ليال محرابی 

دارایی، بدهی، بانکداری بدون ربا، 

 اصول شریعت، ایران

 مدرسه روز دومين گزارش: اسالمی هایبانک در ریسک مدیریت 

 اسالمی بانکداری زمستانه
MBRI9203 رسول خوانساری 

ریسک، مدیریت ریسک، تأمين 

 مالی اسالمی، اصول شرعی، ربا

 روز اولين گزارش : تأمين مالی و معامالت در شرعی مقررات و اصول 

 اسالمی بانکداری زمستانه مدرسه
MBRI9202 فرشته مالکریمی 

تأمين مالی اسالمی، اصول 

 شرعی، قواعد فقه، ربا، غرر

گزارش هفتمين  تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: 

 اسالمی مالی و بانکداری هایپژوهش نقد جلسه
MBRI9201 حسين ميسمی 

تورم، ربا، ماليه تورمی، دولت 

 اسالمی، بانکداری و مالی اسالمی

  

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2022.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2022.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2021.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%2019.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%2019.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2018.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2018.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2017.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2017.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2016.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2016.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2015.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2015.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2014.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2014.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2013.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2013.pdf
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 2932در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاواژهکلید

کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمين پولی

 سالمیو مالی اهای بانکداری جلسه نقد پژوهش
MBRI9111 حسين ميسمی 

کردن ربا، ماليه تورمی، پولی

کسری بودجه، دولت اسالمی، 

 و مالی اسالمیبانکداری 

 فرشته مالکریمی MBRI9110 )بخش اول( مجموعه روایات ربا
 

 وثایق بانکی، رهن، دین، قبب فرشته مالکریمی MBRI9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 MBRI9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی
فرهاد نيلی و 

 اسفندیاریمرضيه 

استفاده از خدمات مالی، 

اجتماعی  ـ خصوصيات اقتصادی

 خانوارهای شهری، مدل پروبيت

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه 

 سيستم مالی در ایرانبه تحوالت 

MBRI9107 زهرا خوشنود 

مدیریت ریسک نقدینگی، 

رهنمود، بحران مالی، سيستم 

 مالی

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور 

 مالزی

MBRI9106 ليال محرابی 
مالزی، بانکداری اسالمی، 

 ابزارهای مالی، عملکرد مالی

 حسين ميسمی MBRI9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم
ربا، بهره، سود، سرمایه، 

 مالی اسالمیبانکداری و 

 وهاب قليچ MBRI9104 تورق چيست؟

تورق، ابزار مالی، تجهيز و 

بانکی، فقه تخصيص منابع 

 اسالمی

 اقتصاد اسالمی، بحران مالی ليال محرابی MBRI9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 ليال محرابی MENA MBRI9102وضعيت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

بانکداری اسالمی، کشورهای 

، عملکرد، MENAمنطقه 

 تأمين مالی اسالمی

 ایلناز ابراهيمی MBRI9101 های پيدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه
حوزه یورو، بحران یورو، دالیل 

 بحران، آینده حوزه یورو

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
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