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 چکیده 

و اقتدار ی حکمرانای برای بازبینی و ایجاد تحوالت ساختاری در توانند مقدمههای مالی معموالً میبحران

رکزی مهای مرکزی باشند. این تحوالت ممکن است در جهت تقویت و ارتقای حکمرانی خوب در بانک بانک

ها در تحوالت ران ها و نقش آنبح این بررسی بهکاهش اقتدار بانک مرکزی باشد. یا دخالت نهادهای دیگر و 

 . می پردازد یمرکز یبانک هادر ساختار حکمرانی و استقالل 

ر کنار ضرورت د یبانک مرکز یاراتمقامات قانون گذار روز به روز بر اختنتایح این بررسی نشان می دهد که 

 یشافزا و کنترل تورمافزوده اند که این امر را می توان به کارآیی استقالل بانک مرکزی در  ییپاسخگو

حران دوم آن که هرچند در مقاطع ببر ثبات مالی نسبت داد. در امر نظارت  یمرکز یهامشارکت بانک

 یمرکز یاهدوره ها بانک  یناست اما در هم یافتهکاهش  تا حدودیبه  یمرکز یبانک ها یاتیاستقالل عمل

آنها نبوده  تیارتر در دامنه اخت یشکه پ ییهارا از جهت ورود به حوزه  یگسترده تر یارتتوانسته اند اخت

 یمرکز یاهمقالبه با بحران ها بانک  یشده برا ینتدو یست ها یاس یاثر بخش ین برایبدست آورند. همچن

لند مدت در ببرخوردار گردند. در ایران روند تحوالت تر مقامات قانون گذار  یجد یتحمااز توانسته اند 

ی بانکی نیوده است و بحران ها ایران بانک مرکزی جمهوری اسالمیجهت  افزایش اختیارات و استقالل  

   نیز اغلب با عدم تغیر یا کاهش استقالل بانک مرکزی همراه بوده اند. 

 

 ، استقالل بانک مرکزیکمرانیحساختار ثباتی در بازارهای مالی، بی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 و پیآمدهای متقابل تاثیرگذاریهمچنین  و مالی ثباتحفظ  در مرکزی بانک نقش مورد دررا  مهمی سواالت اخیر مالیهای بحران

اغلب تحقیقات نموده است. در این میان  مطرح مرکزیهای  بانکمالی بر حکمرانی و استقالل بی ثباتی در بازار های پولی و بانکی 

داخته آنچه کمتر بدان پر و4انجام شده بر روی نقش استقالل و ساختار حکمرانی بانک مرکزی برثبات پولی و مالی متمرکز بوده است

 5. البته در این زمینه استثناهایی هم وجود دارداقتدار بانک های مرکزی استبر  مالی و بانکی  هایشده است اهمیت رخداد بحران

 بوده تاقدرتمند و پیشران های عوامل کنش نیازمند  موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات ساختاری و نهادی هموارهاین 

ها همواره لذا بحرانو  ها شانس وقوع داردبه دنبال رخداد بحرانو قانون گذاران حاصل شود. این مهم معموال اجماع سیاستگذاران 

تواند در جهت افزایش یا کاهش اقتدار بانک مرکزی و بهبود کنند. اما این تغییرات میتاری ایفا مینقش مهمی در ایجاد تغییرات ساخ

 باشد.ساختار حکمرانی یا تضعیف 

کمرانی و اقتدار حبا توجه به این که هر کشور دارای ترتیبات نهادی و سطح توسعه خاص خود می باشد، بدیهی است که تغییرات در 

ین رابطه است. ااز یک جنس نباشد. با این همه نگاهی به تجارب بین المللی موید دو برداشت جافتاده در  بانک مرکزی همگون و

ز دامنه سیاست گاه ابانک های مرکزی را وادار به اتخاذ سیاست هایی می نماید که های مالی گسترده  نخست آن که رخداد بحران

ی در تزاحم قرار های معمول و وظایف مرسوم بانک های مرکزی فراتر می رود.  این امر هرچند می تواند با اهداف یانک های مرکز

تجارب نشان داده  آن طور کهگیرد اما الزاما به معنی کاهش اقتدار بانک مرکزی نمی تواند تلقی شود چرا که در این گونه شرایط 

ی رغم تغییرات در اهداف و اختیارات بانک مرکزی گاه نه تنها کاهش نیافته بلکه شاهد گسترش آن بوده ایم. دوم آن که عل دامنه

مدت در  دوره های کوتاه مدت که ممکن است در جهت کاهش یا افزایش اقتدار بانک مرکزی عمل کند، جهت گیری کلی و بلند

 بوده است. ای مرکزی راستای افزایش اختیارات و اقتدار بانک ه

رفته شده در میان این روند های عمومی در کشور ما متفاوت بوده و به نظر می رسد استقالل و اقتدار نسبی بانک مرکزی اصلی پذی

ورد هایی که بدنبال سیاستگذاران نبوده و با هر تالطم در بازارهای مالی در معرض آسیب قرار می گیرد. مصداق این امر را در برخ

در نوسان بود  تومان 3800 یسال حوال یدالر که در ابتدا متیقسانات نرخ ارز حادث شد می توان مالحظه کرد. در سال گذشته نو

کنترل نرخ  یر براو دولت با قدرت هر چه تمامت یتا منجر شود بانک مرکز دیهزار تومان رس 5حدود  یمتهایدوم سال به ق مهیدر ن

 500 ونیلیم 1 متیز قسکه توانست ا ینقد متیملتهب بود و ق یدوم سال جار مهیدر ن طیشرا زیر سکه نبازا درارز وارد بازار شوند. 

 700 ونیلیم 1 یا حوالت 97آبان  لیسکه تحو متیق زیسکه ن یباالتر برساند. در بازار آت یمتهایهزار تومان عبور کرده و خود را به ق

ه در نظر گرفته است سه برنام یبانک مرکز یمال یو کنترل بازارها یمهار سفته باز یبرا متعاقب این امر .افتی شیهزار تومان افزا

 و بازگردان آرامش به بازارها بود.  سرگردان در اقتصاد بود ینگی، کنترل نقدآن یکه هدف کل

در اواسط سال درصد  20حدود بود. نرخ سود بانکی که از  یبانک مرکزبرنامه از یبخشدرصد توسط تمام بانکها،  20سپرده  ییبازگشا

و  96در پایان سال  برای سپرده های بلند مدت کاهش یافته بود ناگهاندرصد  15 برای سپرده های کوتاه مدت و درصد  10به  96

 هرچند این اقدام به کاهش التهاب در بازار کمک کرد اما برای نظام بانکی کهدرصد بازگردانده شد.  20به  به دستور بانک مرکزی

 بدلیل زیان های انباشته توانایی تحمل باالیی ندارد بر دشواری ها خواهد افزود. برخی محاسبات اعالم شده از طرف دست اندرکاران
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ه و لذا را به وجود آورد کسالهیمنابع کوتاه مدت به  راتییتومان تغ اردیلیهزار م 240تا  230 این امر می تواند حدوددهد ینشان م

تحمیل نماید. با توجه به وضعیت موجود نظام بانکی این امر می تواند پیآمدهای  ینظام بانک بهتومان  اردیلیهزار م 15حدود  یا نهیهز

 نا خوسته و نا مطلوبی برای ثبات پولی داشته باشد چرا که میزان استقراض بانک ها را از بانک مرکزی افزایش خواهد داد. 

حوزه  کمیسیون اقتصادی مجلس بهاز طرف بانک مرکزی در فروردین سال جاری شاهد ورود  علی رغم برنامه ریزی انجام شده

در  یبا اشاره به نابسامان یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیکم سیئاختیارات بانک مرکزی بوده ایم. در یک اقدام نامتعارف ر

 4 شامل طرح نیاخبرداد که توسط کمیسیون مزبور تهیه شده بود. به گفته وی « بازار ارز یسامانده»با عنوان  یطرح ازبازار ارز 

ی بحث دقیقا به اباره آن با نمایندگان کمیسیون به بحث بنشیند. محتوییس کل بانک مرکزی دعوت شد تا درو از ر هبودمحور 

مجدد  ییبازگشااین طرح  یاز محورها یکیمواردی اشاره داشت که در حوزه اختیارات بانک مرکزی میباشد. به عنوان مثال در 

منظور شده  یدولت یهابانک قیاز طر یارز یهاسپرده هیتسو یبرا نیبه ارائه تضم یبا الزام بانک مرکز یارز یسپرده ها یهاحساب

 ریابالغ خواهد شد و در غ این طرح به بانک ها یط یدر صورت توافق ما با مسئوالن بانک مرکزاین نماینده سپس می افزاید که  بود.

 6.بشود فیدولت تکل یبرا بیدر صورت تصوتا  ردیگمی در دستورکار قرار  یتیدوفور یدر قالب طرح یبا ارائه به صحن علن نصورتیا

رد با بانک با نگاهی به این موضع گیری های سوالی که در ذهن شکل می گیرد آن است که آیا این یک وضعیت متعارف در برخو

 کداری مرکزیدر عرصه بان مرکزی در شرایط بحرانی است یا این برخورد ها خاص نظام سیاسی و اقتصادی کشور ماست و بایدهای 

ر مفهوم استقالل به عنوان یک استثنا قلمداد شود.  این پرسش ما را به مسایل گسترده تری رهنمون می شود که الزمه آن تامل د

ولی تاکید می تصاد دانان بر محدود و شفاف بودن سیاست های بانک مرکزی به اصل ثبات پبانک مرکزی است. درحالی که برخی اق

صرار دارند که چنانچه انمایند، برخی دیگر در تعریف اهداف بانک مرکزی بر نقش آن در تامین ثبات در بازارهای مالی تاکید داشته و 

 ولی به نفع ثبات مالی فرو گذار نماید.الزم باشد حتی بانک مرکزی باید از اهداف خود در جهت ثبات پ

حوالتی در سایه ت و تحوالت این مفهوم را در این مقاله نخست بر مفهوم استقالل بانک مرکزی و ساختار حکمرانی آن انگشت نهاده

آنها در اهداف  یگاهاو ج یو مال یثبات پول ینمسئله رابطه ب به که اخیرا بازارهای مالی را در نوردیده است مالحظه می کنیم. سپس

لذا ورود بانک  و شده است یلغالب تبد یکردبه رو یمرکز یدامنه اهداف بانک ها پرداخته و نشان می دهیم که اقزایش یبانک مرکز

 یهاارب بحرانتجپس از آن نگاهی به آورد.  بمرکزی به عرصه حقظ ثیات ملی نباید به عنوان کاهش استقالل بانک مرکزی به حسا

  می پردازیم. یراندر ا یو استقالل بانک مرکز حکمرانیافکنده و نهایتا به وضعیت  یمرکز یهابانک یاثرات آن بر حکمران و یبانک

 

  مرکزی بانک کمرانیحاقتدار  و استقالل کنندهتعیین ابعاد

با هم در ارتباط اندام وار بوده و حکمرانی دارای ابعادی چون پاسخگویی، وجود اختیارات و استقالل الزم و نهایتا شفافیت است که 

ن میان آنچه از بعد سازمانی اهمیت دارد پاسخگو یدر اخواهد بود. ، اثر بخش و با اعتبار بانک مرکزی  تضمین کننده عملکرد کارآمد

بودن است که مشخص می نماید بانک مرکزی به چه مقامی و برای چه اموری می باید جوابگو باشد و مهم تر آن که در چه حوزه 

اختیارات بانک  و ورود آنها بههایی مسئول نبوده و الزم نیست جوابگو باشد. رفت و آمد نمایندگان مجلس به داخل بانک مرکزی 
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نخست آن که آنچه مقامات پایه استوار است.  سهپاسخگویی بر از وجود خدشه بر این اصل تلقی شود. می تواند نمود روشنی مرکزی 

طور روشن و دقیق تعریف شده باشد و این مقامات اجازه ورود به غیر از آن را به مافوق که بانک مرکزی باید به آنهاپاسخگو باشد 

اشند. دوم آن که بانک مرکزی برای انجام وظایف تعیین شده مجموعه ای از رویه های استاندارد تعریف نموده باشد که ملزم نداشته ب

به رعایت آنهاست و نهایتا این که به طور مشخص برای عدول از رویه های استاندارد، مجازات های متناسب تعیین و روال اعمال این 

مقامات سیاسی می بایست مادام که اطمینان از عمل بر اساس رویه ها حاصل است، با  همتر آن کهمها تعریف شده باشد. مجازات

 وجود نتایج ناخواسته همچنان تضمین کننده مصونیت قضایی بانک مرکزی در برابر این نتایج باشند. 

به مانند سایر  توجه داریم که بانک مرکزی به واسطه نقش هایی که برای ان تعریف می شود جایگاه انحصاری داشته و نمی تواند

معقول است. ظاری ناتنبدهد ا انضباطبنگاه ها در نظر گرفته شود. به عنوان مثال انتظار آن که رقابت به فعالیت های بانک نظم و 

طالعات درباره اتضمین پاسخگویی بانک مرکزی تنها به واسطه شفافیت اطالعاتی امکان پذیر است. بانک مرکزی می بایست نه فقط 

ک مرکزی فراهم اید بلکه داه هایی که برای تصمیم گیری از آن بهره جسته را در اختیار عموم قرار دهد تا امکان ارزیابی حرفه ای بان

وز یافته را منتشر نماید. رویه های سازمانی و برخورد با تخلف هایی که احیانا در عدول از استانداردها براطالعات در مورد می بایست 

لقه اما آنچه بیشتر حتنها با این درجه از شفافیت است که می توان انتظار داشت حلقه سه گانه حکمرانی مطلوب کامل گردد. در این 

ان انتظار پاسخگویی می گیرد موضوع وجود اختیارات الزم و استقالل است. بدون وجود استقالل عمال نمی تواز همه مورد توجه قرار 

 ،د مناسبکه در حضور امکان وجود بازخور،داشت و طبعا شفافیت هم ارزشی نخواهد داشت هرچند تنها با وجود شفافیت است 

 شرایط برای اصالح سیستم فراهم می شود. 

 مراه داشتههبه  زیادی مناظرات و هابحث اخیر، هایسال طییک موضوع محوری است و  مرکزی بانک حکمرانی در لاستقال مسئله  

 ممکن دارد و دوجو ارتباط دولت و مرکزی بانک بین همیشه شوند،می ایجاد دولتی قوانین با مرکزی هایبانک که آنجایی از. است

استقالل و  هحوز در محققان .است تفکیک این مناسب میزان مورد در بحث امروزه نباشند؛ تفکیک قابل هم ازبه طور کامل  است

حث استقالل را زیر ب. با این حال تردیدی نیست که باید اندتوسعه دادهدر این زمینه  را رویکردهای متنوعی بانک مرکزی، حکمرانی

بعاد استقالل اآنچه در این بررسی ها به طور مشترک مالحظه می شود تفکیک موضوع عام تر حکمرانی بانک مرکزی در نظر گرفت. 

با سایر نهاد ها  بانک مرکزیرابطه که در آن  ،"یبانک مرکز یو قانون یاسیس استقالل" دو بخش مهم است که عبارتند از نخست  به

ه عمل بانک که به نحو "یپول استیس نییو تب یبانک مرکز تیحاکماستقالل عملیاتی یا " شود، دوم می تعریف ه طور قانونی ب

مهمترین هدف بانک  و به همراه رابطه آنها بهمرکزی در تدوین سیاست ها ی پولی و ارزی داللت دارد. این موارد با تفصیل بیشتر 

 در ادامه تشریح می گردند. مرکزی که ثبات پولی و کنترل تورم است 

 

  استقالل سیاسی و قانونی
 مرکزی بانک کل رئیس انتصاب رویه جمله از عوامل، از تعدادی توسط مرکزی بانک و قانونی سیاسی میزان استقاللبه طور معمول 

 استقالل از دیگری جنبه مورد در مطالعات. 7شود می تعیین مرکزی بانک مقامات ریاست دوره مدیره، هیأت اعضای استقالل و

. 8ترپایین نه و است باالتر سیاسی، مستقل به لحاظ مرکزی هایبانک با کشورهای در زداییتورم هایهزینه که دهدمی نشان سیاسی،
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 بانک پولی سیاست از خود سیاسی هایبرنامه اجرای برای هانآ بنابراین،. بمانند باقی قدرت در مایلند سیاسی احزاب کلی، طور به

 ثیرأت تحت را مرکزی بانک حکمرانی و استقالل تواندمی سیاسی ثباتیبی مشابه، طور به. کنندمی استفاده سوء یا استفاده مرکزی

 سیاسی نفوذ این 9است. شده یافت 1989 تا 1980 سالهای طی OECD کشورهای در منفی رابطه چنین از شواهدی. دهد قرار

 .نماید متأثر را ارز نرخ حتی و بهره نرخ کشور، پولی سیاست تواندمی

 

 استقالل عملیاتی 

است پولی و تأمین یستدوین قیمت، نرخ ارز،  ثباتنحوه اقدامات بانک مرکزی را در حصول به استقالل بانک مرکزی،  عملیاتی ابعاد

 استقالل و تورم به مرکزی هایبانک به پولی گذاریسیاست قدرت تفویض که است این بر به طور کلی اعتقاد گیرد.مالی را در بر می

 و ، تأییدکننده رابطه منفی بین استقالل صنعتی نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در کشورهای. بخشدمی اطمینان حکمرانی و

 معکوس طور به قانونی استقالل که دهدمی نشان توسعه، حال در کشورهای از تجربی شواهد 10تورم است. و مرکزی بانک حکمرانی

 سیاست نهایی مسئولیت مالی هایخزانه یا هاوزارتخانه عموماً 11.است مرتبط توسعه حال در نه ولی صنعتی، کشورهای در تورم به

 درجه شود ومی تقسیم مرکزی هایبانک و هادولت بین مسئولیت این حداقلی، شرایط در. دارند عهده بر را کشور یک در ارز نرخ

همچنین  12.است ارز  آن کشور مرتبط و سیاست نرخ اهداف کردن دنبال برای دولت یک کشور با توانایی  مرکزی بانک استقالل

 همچنین طبق مطالعات، یک. 13دارد ارتباط ترپایین تورم نرخ و پایدارتر ارز نرخ با مرکزی بانک استقالل دهند کهمطالعات نشان می

 بهینه بهبه احتمال بیشتری  غیرمنعطف، رژیم با مقایسه در تورم، دادن قرار هدف و مستقل پولی اقتدار با پذیرانعطاف ارز نرخ رژیم

 .14یافت خواهد دست پرتو
. شودشناخته می باز بازار عملیات انجام توانایی یا و بهره نرخ مانند مرکزی بانک کنترل تحت ابزارهای ماهیت با پولی نیز سیاست

 سیاست اگر.  15است ترپایین مرکزی بانک استقالل میزان باشد، بیشتر زمان کسری در پول مالی تأمین در دولت تأثیرگذاری هرچه

 تورمی، منتظره غیر هایاتفاق به نسبت معتدل و موقع به هایواکنش اما. باشد ناپایدار و سریع است ممکن تورم باشد، نادرست پولی

 . 16کند کمک بلندمدت مالی ثبات به تواندمی

 

 گسترش دامنه اهداف بانک مرکزی به ثبات مالی
یکی از موضوعات بسیار چالشی که در سال های اخیر در حوزه استقالل بانک مرکزی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است مسئله 

رابطه بین ثبات پولی و مالی و جایگاه آنها در اهداف بانک مرکزی است. هرچند می توان استدالل کرد که وجود ثبات مالی می تواند 
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ات ارزش پول کمک نماید اما این همراهی در همه وارد اتفاق نمی افتد و گاه این دسته اهداف تاثیرات به تحقق کنترل تورم و ثب

اهداف یانک مرکزی تاکید داشت  "محدود و شفاف بودن". در این میان برخی بر این باورند که می بایست بر دارندناخواسته ای برهم 

در مقابل دیگر صاحبنظرانی صف کشیده  17.استقالل بانک مرکزی قلمداد می کنندو هرگونه عدول از این اصل را به عنوان خدشه بر 

اند که با اشاره به رابطه بین ثبات مالی و پولی و درهم تنیدگی عرصه های مختلف ثبات مالی بر گسترش دامنه اهداف و اختیارات 

 18کنند. زیابی میک مرکزی اراقتدار و استقالل بان بانک مرکزی تاکید نموده و این امر را در جهت گسترش

برای  19تعریف شده صرفا براساس نظریه نمایندگی حکمرانی، تعداد قابل توجهی از کشورهای دنیا ساختار بیست و یکم با شروع قرن

بانک های مرکزی خود تعیین کرده بودند. بانک های مرکزی مستقل در این دوران در رسیدن به اهداف سیاست پولی متخصص شده 

های مرکزی با این ساختارهای مدرن که از . آهسنه آهسته با شروع بحران مالی، بانکددنبال نمودن ثبات مالی، دور افتاده بودن بودن

 20.دنرخ سود برای کنترل نرخ تورم استفاده می نمودن، دچار چالش و مشکالت گسترده ای شدن
نظارت امر های مرکزی در ی مالی خود را با افزایش مشارکت بانکبسیاری از کشورها معماری نظارت اخیر پس از بحران مالی جهانی

نقش بانک های در افزایش مهم محرک تغییر دادند. این باعث شده است بسیاری از محققان بر این باور باشند که بحران مالی یک 

نظارت بخش مالی بین سال های ( مقایسه میزان دخالت بانک های مرکزی در امور 1شکل شماره ) .21باشدمرکزی به عنوان ناظر 

. 22وضوح تغییر ساختار نظارتی مالی در سراسر دنیا را میتوان مشاهده نموده را به نمایش گذاشته است. از این شکل ب 2013و  1996

 به تازگی انجام داده 24استفاده شده در شکل مذکور براساس تحقیقی است که ماسکیاندارا و رومیالی 23ترشاخص سنجش میزان نظا

 اند.
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 2013و  1996(: مقایسه میزان دخالت بانک های مرکزی در امور نظارت بخش مالی بین سال های 1شکل )

 

 
شاخص مذکور از این نظر از اهمیت و تکامل بیشتری برخوردار است که نظارت بانک های مرکزی در کلیه امور مالی اعم از بانکی، 

.  با این 25ندمیگیرد. شاخص های پیشین صرفا بر نظارت بانک مرکزی در امور بانکی توجه داشتبیمه ای و بازارهای مالی را در نظر 

شد به امور بانکی و رابطه بین امور بانکی، بیمه و بازارهای مالی نادیده گرفته می نظارت بانک های مرکزی محدود میدیدگاه مفهوم 

  26.شدگرفته مینادیده  نیز بین المللی همچنین چالش های نظارتی ناشی از کنگلومرهای مالیشود. 
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به عبارتی دیگر پیروی سازمان ها از همدیگر است.  27گردد به نظریه نهادبرمیدلیل دیگری که برای این نوع تغییرات عنوان شده 

( بر این باور هستند که عالوه بر بحران مالی، نیروی محرک دومی، یعنی تقلید کشورها از همدیگر، در 2018ماسکیاندارا و رومیالی )

 ایجاد تغییرات ذکر شده نیز تاثیر دارد. 

حتی  28اقتصاد نظریهبانک های مرکزی در  حکمرانیکه تا سی سال پیش این روند از آن جهت از اهمیت بیشتری برخوردار می شود 

، اهمیت سازمانی بانک های مرکزی تنها در عملکرد اقتصاد کالن مورد پیگیری 29جایگاهی نداشت و با انقالب مکتب کالسیک جدید

 . 30و تایید نظریه اقتصاد قرار گرفت. 

 های مرکزی انکباهداف بانک مرکزی به تدریج گسترده تر شدن دامنه اهداف  به نظر می رسد در تبیینبا توجه به آنچه گفته شد 

مالی را در  به رویکرد غالب تبدیل شده است. حتی در برخی موارد مالحظه می شود که بانک های مرکزی اهداف مربوط به ثبات

است ین ثبات مالی تامیاست هایی که هدف آن مرکزی به سصدر ماموریت خود قرار می دهند. با این تفسیر دیگر الزام به ورود بانک 

 ض باشند. را نمی توان عدول از استقالل بانک مرکزی به حساب آورد حتی اگر این سیاست ها با اهداف ثبات پولی در تعار
 

 های مرکزیهای بانکی و اثرات آن بر حکمرانی بانکبحرانتجارب 
بسیاری در زمینه ارتباط بین حکمرانی بانک مرکزی و بحران های مالی و بانکی انجام شده است. باید اذعان کرد که بیشتر مطالعات 

این مطالعات متمرکز بر تاثیر کیفیت حکمرانی و خصوصا استقالل بانک مرکزی بر ثبات در بخش بانکی است. نتایج این مطالعات 

بنیاد های نظری نیز تایید می  .31است یاقتصاد کالن ضرور طیو ثبات مح یسالمت یبرا یاستقالل بانک مرکزنشان می دهد که 

تحقق مزایای یک ابراز مناسب برای ، همراه با یک دستورالعمل صریح برای حفظ ثبات قیمت، ستقالل بانک مرکزیانمایند که 

مزایای نرخ تورم کم و پایدار است. عالوه بر این، حجم زیادی از مطالعات تجربی شواهدی را نشان می دهد که  مرتبط بااجتماعی 

و  عملکرد اقتصاد کالن )به عنوان مثال افزایش نوسانات تولیدبابت از دست رفتن رفاه در  های اضافی هزینهایجاد بدون  مذکور 

نه تنها به اطمینان از ثبات قیمت کمک  استقالل بانک مرکزیمشاهده می شود که  همچنینکاهش رشد اقتصادی( به وجود می آید. 

 . 32ندمی کند، بلکه ثبات مالی را نیز تقویت می ک

های مرکزی حتی در موضوع استقالل بانکهرچند توجه خاصی به استقالل بانک مرکزی بعد از بحران مالی اخیر معطوف گردید اما 

کشورهای نیوزیلند  1990و  1989مالی اخیر نیز در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته بود. در سال های سال های قبل از بحران 

گیری تورم و دادن استقالل عملیاتی بیشتر به بانک مرکزی،  و استرالیا با دو هدف شفاف سازی سیاست های پولی از طریق هدف
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های پولی در دو هدف دو کشور از این اصالحات جبران شکست های سیاست. داقدام به اصالح ساختار بانک های مرکزی خود نمودن

  33در این سال ها بود. ورم بی رویهافزایش نرخ تمقابله با و  1980و  1970دهه 
اما مواردی که میزان اهمیت استقالل بانک مرکزی در ثبات قیمت و مالی را زیر سوال ببرد در برخی کشورها وجود دارد. بانک مرکزی 

به عنوان  35. با بهره گیری از شاخص قدرت مالی بانک مرکزی34شور چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی دنیا، مستقل نیستک

واحد اندازه گیری استقالل بانک مرکزی، در تحقیقی ثابت شد که هیچ نوع ارتباط معنی داری بین استقالل بانک مرکزی کشور 

موارد در بانک مرکزی کشور ترکیه یکی از موفق ترین این درحالی است که عملکرد . 36ندارد در آن کشور وجود ترکیه و ثبات قیمت

  .37به شمار می رود 2011-2008بانک های مرکزی در بحران مالی سال های ارزیابی اقدامات 

از استقالل بانک مرکزی اغلب به عنوان نقض کننده دموکراسی و زیر سوال بردن انتخاب مردم یک کشور انتقاد در برخی از مطالعات 

فاده کنندگان اولیه سیاست ت)همه از اس کانادا و انگلستان لند،یوزین ا،یاسترالمی شود. اما این مساله در خصوص کشورهایی مانند 

شورها هدف گذاری تورم توسط دولت منتخب یا به صورت مشترک بین بانک مرکزی هدف گیری تورم( صادق نبوده است. در این ک

به صادق بوده و احتماال هنوز هم هست و  38و دولت منتخب صورت می گیرد. اما موضوع فوق در خصوص بانک مرکزی اتحادیه اروپا

 گردد. برمیسیاست های پولی موجود در خصوص این بانک مرکزی 

 ازمندی، نمتیبه ثبات ق رسیدنو  یمال ستمیآن در اقتصاد، س تیو اهم ریتاثبرخی محققان بر این باورند که استقالل بانک مرکزی و 

 یفاکتورهاکه رسد  یبه نظر م همچنیناست.  ی هر کشورعوامل اقتصاد ریو سا یاسیس ،ییقضا ،مقرراتی ،یخیتوجه به عوامل تار

از  یو مال یاتیاستقالل عملدر  ژهی)به و یاستقالل بانک مرکز در ضرورت(، توسعه نیافته)و  افتهیکمتر توسعه  یکشورها در ییقضا

با توجه به مطالب عنوان شده شاید یکی از عمده ترین دالیل میزان موفقیت  39برخوردار است. یشتریب تیاهماز ( یاسیس ینهادها

های کالن پولی هر کشور و های مختلف بازگردد به تفاوت های موجود در سیاستیا عدم موفقیت استقالل بانک مرکزی در کشور

 .40مین استقالل بانک مرکزی در نظر گرفته شده استأزیرساخت هایی که برای ت

 بازپرداخت عدم و نکول از باالیی سطح ها باکشوراست های سیستمی همراه نابسامانی و بحران نوعیکه معموال با  بانکی بحراندر 

بانکی دو  هایبحراندر  .بازمی مانند خود قراردادهای بازپرداخت خطیر مشکالت با هاشرکت و مالی موسسات ومواجه می شوند 

گیرندگان ها که به دلیل شوک در اعتبار قرضتغییر یکباره در کیفیت دارایی بانک یکی به صورت: عامل نقش تعیین کننده دارند

ها هگذاران به سیستم بانکی در مورد انجام تعهداتش که موجب خروج یکباره سپرداعتماد سپرده کاهشدوم،  و  شودبانک ایجاد می

و سیاست  ابزارامش بسیار اهمیت می یابد و بانک های مرکزی گاه با ردر چنین شرایطی بازگرداندن اعتماد و آ شود.از سیستم می

                                              
33 Walsh, 2011 

34 Canova, 2011 
35 Central Bank Financial Strength 

36 GUNGOR, 2016 
37 Klüh & Stella, 2008 

38 European Central Bank (ECB) 
39Ojo & Ayadi, 2013  
40 Walsh, 2011 



 

 

 

امر سبب می شود تا تهدیدهایی متوجه حکمرانی بانک مرکزی شکل گیرد و  ینا به مقابله با بحران می پردازند.  41های غیر متعارف

 گاه اقتدار بانک مرکزی با دخالت دولت و مقامات قانونگذار کاهش یابد. 

ودن برخی مولفه هرچند تغییرات ساختاری به واسطه سرشت خود باید در زمره تحوالت بلند مدت دسته بندی شوند اما با منظور نم

رات را در کوتاه مدت ط به عملکرد و اقداماتی که جنبه کوتاه مدت دارند در تعریف استقالل بانک مرکزی می توان این تغییهای مربو

بانکی برای  و بلند مدت بررسی کرد. در زیر بخش های بعدی بر اساس این معیار به دسته بندی پیآمدهای بحران ها ی مالی و

ز این رهگذر اهیم پرداخت و تالش خواهد شد تا برخی استنباط ها و برداشت های کلی احکمرانی و اقتدار بانک های مرکزی خو

 حاصل گردد.

 پیآمدهای کوتاه مدت بحران ها
حرانها تنها بر آن دسته بد بسیار آموزنده باشد. چنانچه در شناسایی نمروری بر تجارب بانک های مرکزی در مقابله با بحران ها می توا

 150تعداد  2010تا  1970های سالرخداد هایی متمرکز شویم که اهمیت سیستمی داشته اند، می توان ادعا کرد که تنها در فاصله 

 . شودها اشاره میترین آنکه ذیالً به مهم ثبت رسیده استبحران بانکی به 

بعضی از کشورها  در)و  1980در اوایل دهه  بحران است. این  1980مورد مربوط به بحران بدهی آمریکای التین در دهه  نخستین

ها و ناتوانی این کشورها آن از درآمد آمریکای التین کشورهای های خارجیبدهیدلیل عمده آن فزونی و گردید  آغاز( 1970از دهه 

های خارجی و پرداخت بدهی ها توسط مقام نظارتیها و بدهیبا مدیریت دارایین بنابرای. شناخته شد خود هایپرداخت وامباز از

 رفت از بحران تالش گردید.بانکها توسط دولت برای برون

قیمت نفت و  بحران کشورهای اسکاندیناوی )شامل فنالند، نروژ و سوئد( شکل گرفت. این بحران به دلیل افت1992سپس در سال 

. سپس در سوئد که به زیان سنگین بانکی منجر شد شداز یک دوره پرشتاب افزایش اعتبارات داخلی، آغاز سقوط بازار سهام، پس 

شکستگی چندین پس از ترکیدن حباب قیمت امالک و مستغالت گسترش پیدا کرد و به کمبود شدید نقدینگی در بازارهای پولی و ور

 .کندمی مینتض را کشور این هایبانک طلبکاران و بانکی هایسپرده تمام که کرد اعالم دولت پاسخ، موسسه مالی منجر شد. در

 را( عادی سهام) مالکیت بهره و کرده ضبط را هاضمانت بودند مجبور هابانک اما گرفت، عهده به را بد بانکی هایبدهی سوئد دولت

 به هامس که معنی یندب شدند حذف خصوصی هایگذاری سرمایه با ،بزرگ هایبانک در مانده باقی سهامداران. بدهند دولت به

 مدیریت هایشرکت به هاشرکت بد هایبدهی .شدند محافظت هابانک همه در سهام صاحبان. شد فروخته جدید گذاران سرمایه

 فروخته بودند، داشته نگه هابدهی این برای وثیقه عنوان به هابانک که - مستغالت و امالک عمدتاً- هاییدارایی که شد منتقل دارایی

 سهام فروش با ار بیشتری پول توانست بعداً دولت و رسید دولت به آن از حاصل درآمد شد، فروخته هادارایی این که هنگامی .شد

 به نیاز که وسساتیم بر نظارت برای را بانکی پشتیبانی اداره سپس سوئد .آورد دست به عمومی، پیشنهادات با ملی هایبانک در خود

 .داد تشکیل داشتند، مجدد سرمایه مینأت
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 گفته در کشور مکزیک، به دلیل کاهش ناگهانی ارزش پول این کشور ، رخ داد. به 1995بحران سوم که به تکیال موسوم بود، در سال 

در پاسخ به این بحران واکنش نشان دادند:  زیر بر اساس اصول مکزیک، بانک و 42(CNBV) بانکداری بر نظارت ملی کمیسیون

 هابرنامه ، ارائه هزینه"بدهی بازپرداخت فرهنگ" ترویج با هابنگاه و خانوارها وسیع طیف از حمایت بانکداری؛ بحران ریسک کاهش

حمایتی به  فدرال، تقویت موسسات دولت و هابانک زمان توسط طول در آن آن توسعه و مالی اثرات رساندن حداقل به جهت در را

 ایجاد و بانکی هایانگیزه ها در جهت کمک بهخارجی، طراحی برنامه هایبانک مشارکت ترویج با رقابت سهامداران، افزایش جای

دولت این کشور به منظور حفظ  اقتصادی. بنابراین بهبود به کمک نتیجه در نیاز دارند و  کمک که به هاییبخش برای بیشتر اعتبار

ارز از طریق ذخایر ارز خارجی برآمد. برای کاهش عرضه بیش از حد پزو )یا کاهش  ارزش پول ملی خود )پزو(، درصدد مداخله در بازار

های پولی شدیدا انقباضی را اتخاذ کرد. به موجب این سیاست کسری تراز پرداخت(، دولت مکزیک طی بحران در وهله اول سیاست

، نرخ بهره کوتاه مدت به شدت افزایش یافت. اما دهی به مکزیک وضع شدکه با هدف تشویق سرمایه گذاران خارجی برای ادامه وام

المللی به سمت پزو بازنگشتند در حقیقت ، با کاهش ذخایر ارز خارجی دولت گذاران بینهای بهره بسیار باال، سرمایهبه رغم نرخ

ر کافی برای نگه داشتن پزو در المللی به سرعت از بازار خارج شدند و در نهایت، دولت اعالم کرد که ذخایگذاران بینمکزیک، سرمایه

 .نرخ ثابت را ندارد و ناگریز از کاهش ارزش آن است

بورس  ارهایاز تایلند آغاز شد و ارزها و باز 1997شود که در سال چهارمین بحران به کشورهای آسیای جنوب شرقی مربوط می

احد پول تایلند همزمان مدت و تضعیف واین بحران در واقع با عدم بازپرداخت بدهی خارجی کوتاه .دوازده کشور را تحت تأثیر قرار داد

مواجه شد.  پول المللی بین با کیفیت پایین اعتبارات و مدیریت ناصحیح سیستم بانکی آغاز شد. این بحران سپس با دخالت صندوق

 110بلغی معادل حدود مبنابراین . داد قرار ثیرأت تحت ها را آسیایی، آن اقتصادهای تثبیت برای وام المللی پول با اعطایصندوق بین

به  نیز نخستین وامند. کن تثبیت اقتصادشان کمک تا به شد داده تحویل جنوبی کره و اندونزی تایلند، به مدت کوتاه وام دالر میلیارد

ادی در کره جنوبی . از آن جایی که ادامه بحران اقتص( اعطا شدآیدشمار میکشوری که یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان بهکره جنوبی )

کرد، برای تسریع در پرداخت المللی را به شدت متأثر میهای کوتاه مدت، بقیه بازارهای اقتصادی بیندر بخش عدم بازپرداخت بدهی

 نوبه شورها بهاین کتا اختالفات حل شود. این وام و دستیابی به توافق، مدیر عامل صندوق خود راساً در مذاکرات دخالت کرد 

 کشورهای از سیاریبنتیجتاً . کنند پیروی عمومی، هایهزینه کاهش و باالتر بهره هاینرخ و مالیات سخت شرایط از بودند خود،مجبور

 . دادند نشان را بهبود از هایینشانه 1999 سال در دیده آسیب

ها و افت وسط بانکهای بانکی قرار دارد که در نتیجه از دست دادن بیشترین ارز تدر رتبه بعدی بحران 1998بحران روسیه در سال 

لت روسیه با در دوسرانجام های داخلی کوتاه مدت دولتی ایجاد شد. ارزش پول روسیه و نکول این کشور در زمینه بازپرداخت بدهی

هر دو برنامه  .مودی سعی در حل بحران نمقررات موقتنیز ساختار و مقررات به عنوان یک رویه پایدار و  برنامه اصالحپیش گرفتن 

فراموشی سپرده  بهنقش مهمی در خروج روسیه از بحران داشت؛ اما بحث اصالح ساختار و مقررات پس از مدتی با افزایش قیمت نفت 

 .شد
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های ین بانکاتباری یک بانک بزرگ به چند بانک کوچک آغاز شد که در نتیجه، نیز بحران ترکیه با قطع خطوط اع 2000در سال 

ان بزرگ برای کوچک مجبور به نقد کردن اوراق دولتی شدند. این امر به نوبه خود باعث افت مارپیچی قیمت اوراق دولتی و زی

 قام نظارتی مهار گردید. های بزرگ و دولتی توسط دولت و مهای دولتی شد که با نظارت بیشتر بر بانکبانک

اعتمادی به توانایی دولت در مدیریت منابع و مصارف و وضعیت ارزی کشور ، در اثر بی2002پس از آن بحران پزوی آرژانتین در سال 

 و نمودآرژانتین دوران رکود تورمی شدیدی را تجربه ها شکل گرفت. اندازهای خود از بانکگذاران برای برداشت پسو هجوم سپرده

های آزادسازی تجاری، کوچک ، پس از یک دهه تبعیت از سیاست2002با معضل بیکاری مزمنی درگیر بود. اقتصاد آرژانتین در سال 

، آرژانتین در پرداخت 2002ا سال ت. تا حد زیادی باال بود نیز تورم میزان کردن دولت و آزادسازی سرمایه، سقوط کرد. نرخ بیکاری و

به رشد کنونی به کشور ابزاری را  های سنگین بر صادرات روکنترل دقیق هزینه و مالیات دولت با خود نکول کرده بود، اما هایقرض

 . اعطا نمود سیاست پولی جهت بازیابی منابع و هدایت

ریسک ایجاد شد. این بحران پرفجار وام های ندر اثر ا 2007در نهایت بحران آمریکا و اروپا، بحران مالی بزرگی بود که در سال 

موج  .نمودیافته را متأثر های بانکی به هم پیوسته را در طول تاریخ ایجاد کرده است که عمدتاً کشورهای توسعهبزرگترین موج بحران

جهانی شدن اقتصاد نسبت به دوران افزایش یکی از نتایج  ،های بانکیسرایت بحران ها کم کم به سایر کشورها نیز سرایت نمود.بحران

 مالی، بحران یک طول در بودند و مالی ثبات حفظ برای زیاد مداخله به مجبور بحران، طول در های مرکزیبانک گذشته است.
  43شد:با هم به کار گرفته می بایستمی مالی و پولی هایترکیبی از سیاست

 سیتی مریکا،ا مرکزی بانک مانند) دهندگانمالیات حمایت با باید مالی یک از موسسات کدام که این مورد در گیریتصمیم برای"

 مهم جایگاه یک به نیاز مرکزی بانک. است مهم بسیار سیاسی مشروعیت بروند، بین از باید کدامیک و بمانند باقی...(  ،AIG گروپ،

 نه و -داریخزانه رتوزا زیاد، احتمال به شود، سیاسی مسئله اگر. کند اخذ تنهایی به را تصمیماتی چنین نباید اما دارد، جدول در

 .ندک را فراهم بیشتر پول مرکزی بانک اگر حتی باشد، داشته اختیار در را سیاسی قدرت بیشترین باید -مرکزی بانک

 هاآن به که دلیل این به اوقات کنند،گاهیمی مالی ثبات به زیادی توجه مرکزی هایبانک از بسیاری ،2007مالی  بحران زمان از

 به را مالی ثبات اکنون آنها که دلیل این به اوقات گاهی و است شده داده احتیاطی کالن نظارت برای مؤثر و صریح هایمسئولیت

   44.کنندمی تفسیر  اقتصادی کالن ثبات تعقیب برای ضرورتی عنوان

 این و. نیست زیاد وخیلی است پایین بسیار که است این پیشرفته اقتصادهای از بسیاری در تورم مشکل حاضر حال در که، آن دوم

 بهره نرخ به عمدتاً کشورها اکثر در پولی سیاستگذاران بحران، از پیش. است شده منجر مختلف پولی سیاست ابزارهای از استفاده به

 مطلوبی سطح سیاستگذاران چارچوب، این در. کردندمی تکیه قیمت ثبات حفظ برای( شبه استقراض یک مثال، عنوان به) مدتکوتاه

 بدون تواند می پولی سیاست بنابراین. آورندمی در اجرا به را نقدینگی آن مدیریت عملیات از طریق و کنندمی اعالم را سیاست نرخ از

 را مدتکوتاه اسمی بهره هاینرخ مالی، بحران از پس اقتصادی رکود عمق اما. شود اجرا مرکزی بانک ترازنامه در بزرگی ایجاد تغییر

 هایبانک از بسیاری پاسخ، در. بود ضعیف و نتیجهبی تقریباً مرسوم سیاستی ابزار این کارگیری به و کرد نزدیک پایین آن مؤثر مرز به
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 موسسات حتی اوقات گاهی و) هابانک به دهی وام مانند پولی غیرمرسوم هایسیاست انواع بردٰپیش  یا و هدایت به اقدام مرکزی

 .نمودند بزرگ مقیاس با هایدارایی خرید زیاد برای حجم در( غیربانکی
 برنانکه گفته به. کندمی هاستفاد بازار شرایط بر تأثیرگذاری برای خود اقالم ترازنامه از فعاالنه طور به مرکزی بانک مورد، دو هر در

 دارد، وجود پولی هایسیاست سایر همانند کمی تصمیمات اخذ در مرکزی بانک به استقالل اعطای برای خوب راهکار یک (2010)

 اثرات مورد در مشابه هاینگرانی است، مرسوم پولی سیاستهای به شبیه کیفی طور به تورم و رشد بر کمی اثرات که آنجایی از. 

 کمی تصمیمات بر تواند می دولت غیرضروری هایهزینه واقع، در. وجود دارد تصمیمات این برای سیاسی مدت کوتاه بالقوه معکوس

 از درآمد کسب ایبر تقاضا در دولت فراهم کردن قدرت معنای به تواندمی نفوذی چنین زیرا باشد، داشته ویژه تأثیری مرکزی بانک

 . شود اجتناب آن از ایهزینه هر در باید که اینتیجه باشد، خود هایبدهی

 هایبانک غیرمرسوم پولی هایسیاست و مالی ثبات پیامد اول،. دارند مهم پیامد دو مرکزی هایبانک جدید ابزارهای و هامسئولیت

 و گذاردمی اثر نسبی هایقیمت بر همواره مرکزی هایبانک هایگیریتصمیم البته،. هستند ترقوی توزیعی پیامدهای دارای مرکزی

 بیشتری توزیعی عواقب غیرمرسوم، و احتیاطی کالن پولی هایسیاست اما. است بازتوزیعی اثرات دارای هاآن تصمیمات بنابراین

 مستغالت، و امالک حوزهمثال، در  عنوان به. گردداز میب مرکزی بانک استقالل به امر این و دارند سنتی پولی هایسیاست به نسبت

 افزایش را خانه صاحبان( ظاهراً) ثروت سریع رونق مدت، کوتاه شود. در و ورشکستگی تبدیل سقوط تواند بهو توسعه سریع می رونق

  .کندتقویت می  ساخت و ساز  را کار و کسب و دهدمی

گذاری در گذاری و چه در سیاستبانک مرکزی چه در قانونهایی را که ها و ابزارها، روشو پیامد دوم این است که این مسئولیت

دهد های مختلف تحت تأثیر قرار میدهند و وظایف و اختیارات بانک مرکزی و پاسخگویی آن را در زمینهگیرند، تغییر میپیش می

ار را نیز از تسلط پولی به تسلط ها اتخاذ شود. این ابزارهای جدید ممکن است ساختو باید به صورت تأکیدی بر روابط خود با دولت

مالی تغییر دهند. سیاست مالی مستقیماً جزء تعهدات قانونی یک بانک مرکزی مستقل نیست، حتی اگر در بلندمدت انباشت بدهی 

 قشن است ممکن مرکزی هایبانک موارد، اکثر از طریق کسری مخارج بر تورم تاثیر بگذارد و این دغدغه اصلی بانک مرکزی است. در

 .باشند داشته دولت بودجه روند در مهمی

های و نتایج بررسی چندین گروه از کشورها (، برای1992کوکرمن و همکاران ) و (2015صورت گرفته توسط بودآ و هیکس ) اتمطالع

بانک مرکزی  مدیراندیدگاه  ها،توسط آن سطح متوسط استقالل قانونی بانک مرکزی قبل، بعد و در زمان بحران گیریحاصل از اندازه

 کند. را مبنی بر این که استقالل بانک مرکزی پس از بحران مالی جهانی کاهش نیافته است، تأیید می

مروری بر وقایعی که در بحبوحه این بحران ها برای بانک های مرکزی رخ نموده است نشان می دهد که این بحران ها در کوتاه مدت 

بحران های مهمی که طی این دوره رخداده به همراه ی مرکزی برجای گذاشته اند. خالصه ای از تاثیر منفی بر استقالل بانک هاا

اقدامات بانک مرکزی در کنار حوزه وظایف تعریف شده این بانک ها و نهایتا تاثیری که بر ساختار حکمرانی و استقالل بانک های 

 . نمایش داده شده است 1جدول مرکزی داشته اند در 

 
 



 

 

 

 های مالی بر استقالل بانک مرکزیثیر بحرانأت 1جدول 

 -نام بحران

 )سال(

 راه حل ریشه مشکل

)اقدام  نهاد نظارتی و 

 بانک مرکزی(

 استقالل بانک مرکزی ابعاد وظایف بانک مرکزی

تنظیم و 

اجرای 

سیاست 

 پولی

نظارت 

 بانکی

بانکدار 

 دولت

قانونی و استقالل  استقالل عملیاتی

 سیاسی

آمریکای التین 

(1980) 

فزونی بدهی خارجی 

از درآمد، ناتوانی از 

 بازپرداخت وام

 ها و مدیریت بدهی

 های بانکیدارایی

 های پرداخت بدهی

 خارجی

-   - افزایش کاهش 

اسکاندیناوی 

(1992) 

سقوط قیمت نفت و 

 بازار سهام

  تضمین سپرده

 گذارانسپرده

  ایجاد شرکت مدیریت

 ها توسط دولتدارایی

 های بد فروش دارایی

 هابانک

  تشکیل اداره نظارت و

پشتیبانی با همکاری 

 دولت

-   - افزایش کاهش 

مکزیک 

(1995) 

کاهش ناگهانی 

 ارزش پول

 مداخله دولت در بازار 

 تغییر در نرخ بهره 

  - - کاهش - 

آسیای جنوب 

 (1997شرقی )

عدم بازپرداخت 

بدهی خارجی 

کیفیت مدت، کوتاه

پایین اعتبارات، 

مدیریت ناصحیح 

 سیستم بانکی

اقدام در جهت مدیریت 

ها با افزایش کیفیت دارایی

های بانکی  و افزایش دارایی

ها مدیریت ریسک در بانک

المللی توسط صندوق بین

 پول

-   - افزایش کاهش 

کاهش ارزش پول  (1998روسیه )

ملی، افزایش 

های داخلی بدهی

 دولت

های ساختاری و برنامهایجاد 

 اصالحی و مقرراتی

  -   افزایش کاهش 

ایجاد ریسک  (2000ترکیه )

سیستمی از 

های بزرگ به بانک

 های کوچکبانک

ایجاد نظارت بیشتر بر 

 های بزرگ و دولتیبانک

-   - - افزایش 

آرژانتین 

(2002) 

 بحران بدهی دولت،

گذاران هجوم سپرده

 هابرای خروج سپرده

  شرایط اقتصادیکنترل 

 بازیابی منابع بانکی 

 های پرداخت بدهی

 دولت

 کنترل نرخ ارز 

      کاهش - 



 

 

 

  برنامه تضمین اشتغال 

 برنامه افزایش رشد اقتصادی

بحران بزرگ 

آمریکا و اروپا 

(2007) 

 بحران بدهی،

گذاران هجوم سپرده

 هابرای خروج سپرده

 کنترل شرایط اقتصادی 

 های زیرساختیبرنامه 
  ها بیشتر بر بانکنظارت

 و بازارهای مالی

      افزایش کاهش 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

. اما همچنین به طور کلی کاهش یافته استعملیاتی بانک های مرکزی طور که مشهود است، عمدتاً در مقاطع بحران استقالل همان

مالحظه می شود که در همین دوره ها بانک های مرکزی توانسته اند اختیارت گسترده تری را از جهت ورود به حوزه هایی که پیش 

تر در دامنه اختیارت آنها نبوده بدست آورند. همچنین برای اثر بخشی سیا ست های تدوین شده برای مقالبه با بحران ها بانک های 

ته اند حمایت جدی تر مقامات قانون گذار را جلب نمایند. با توجه به این عوامل شاهد آن هستیم که میزان استقالل مرکزی توانس

 قانونی وسیاسی بانک های مرکزی در دوره های مورد نظر افرایش یافته است. 

 

  



 

 

 

    حکمرانی بانک های مرکزیدر ساختار تحوالتجهت کلی 

استقالل این بخش از این بررسی، به روند کلی حاکم بر تحوالت ساختاری حکمرانی در بانک های مرکزی می پردازید. از انجا که 

یافته است، در کشورهای مختلف شاهد آن بوده ایم که  ییباال مقبولیتکنترل تورم  یبرا یراهکار نهاد یکبه عنوان  یبانک مرکز

 یشاخصهامقامات قانون گذار روز به روز بر اختیارات بانک مرکزی در کنار ضرورت پاسخگویی می اقزایند و به همین دلیل نگاهی را 

حکمرانی در بانک های  در طول زمان موید آن است که  طی سالهای اخیر ساختار یدرجه استقالل بانک مرکز یریمختلف اندازهگ

 مرکزی در مجموع به سمت استقالل بیشترتحول یافته است. 

را نشان می دهد. همان طور که مالحظه  یمال یراخ نقبل و بعد از بحرا یمرکز  یبانک ها یاستیو س یاستقالل قانون یزانم  2جدول 

می شود در این دوره نیز برای بانک های مرکزی عمده میزان استقالل قانونی بانک های مرکزی در حال افزایش بوده و این بانک ها 

 نقش قدرتنمدتری را در عرصه اقتصاد کشورها به عهده کرفته اند.

 
 های مرکزی قبل و بعد از بحران اخیر مالیاستقالل قانونی و سیاستی بانکمقایسه میزان 2جدول 

 
 

 ایراندر  استقالل بانک مرکزیحکمرانی و 
نین عملیاتی در سطح مطلوبی چاز نظر استقالل قانونی و سیاستی و هم ایرانبانک مرکزی  بررسی های انجام شده نشان می دهد

مورد استفاده  استقاللمختلف  یها که در شاخص یبر استقالل بانک مرکز یرگذارعوامل تأث یناز مهمتر یکیقرارنداشته و ندارد. 

اعضاست. بر  ینانتخاب ا یو چگونگ یبانک مرکز یرهمد هیئت یو اعضا یسحاکم بر رئ یطو شرا یاستقرارگرفته است طول دوره ر

و بموجب  وزیران یئته یبو تصو ییدارا یروز یشنهاده پب یبانک مرکز یسرئ 1339کشور مصوب  یپول و یقانون بانک 28اساس ماده 

 بوده سال 3 یاستکه طول دوره ر ییاست. از آنجا بالمانع و انتخاب مجدد او یشودبه مدت سه سال منصوب م ترین مرجعباالفرمان 

 شته است.دا یمنف یرتأث یامر بر استقالل بانک مرکز ینند و اابوده برخوردار یکم مدیریتی از ثبات یبانک مرکز یاست پس روسا

نشده است، اما با توجه به  بیان یآن مطلب ییو پاسخگو یبانک مرکز یسدر مورد نحوه عزل رئ یحبه طور صرمزبورقانون هر چند 

 .گیردتوسط دولت صورت  یزن یبانک مرکز رئیس گفت عزل یتوانم یبانک مرکز ینحوه عزل روسا یبررس



 

 

 

 ییرمشخص شده است. تنها تغ یمرکز بانک یسنحوه عزل و نصب رئ 1351مصوب سال  یو بانک یقانون پول 19ماده شماره  در

 است.  یافته یشسال افزا 5سال به  3است که از  ریاست طول دوره 1339نسبت به قانون مصوب سال 

بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه پس از انقالب شاهد برخی تغییرات در قوانین ناظر بر حکمرانی بانک مرکزی بوده ایم. 

 یجمهور یبانک مرکز یمجمع عموم ییدو تا جمهور یسرئ یشنهادبه پ یبانک مرکز رئیس کشور یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد

 یرانکرده ز ییرنسبت به قبل تغ یمرکز بانک یسرئ یینتع یفیتگفت ک یتوان. میگرددمنصوب م جمهور یسبا حکم رئ یرانا اسالمی

امور  یروز یشنهادقبالً به پ یبانک مرکز یساست که رئ ینتنها تفاوت در ا است، شده یلدولت تشک یاز وزرا یزن یمجمع عموم

 یزپنج ساله پنجم توسعه ن برنامه . در قانونیشودم یمعرف جمهور یسرئ یشنهادقانون به پ یناما در ا یشدم یمعرف دارایی و یاقتصاد

. یشودم یینمقام او تع و قائم یبانک مرکز یسرئ یبرا یطیتبصره شرا یک البته در یکند،نم ییریتغ یبانک مرکز یسنحوه انتخاب رئ

متخصصان  یناز ب باید یمقام و و قائم یبانک مرکز کل یسرئ "برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است: 88 در ماده شماره

 یمرتبط و دارا یها ارشد در رشته یحداقل کارشناس تحصیالت و یکار با حداقل ده سال تجربه یو اقتصاد یبانک یمجرب پول

 یروز یشنهادبه پ یبانک مرکز رئیس مصلحت نظام مصوب کرد که یصمجمع تشخ 1393در آبان ماه . "شوند حسن شهرت انتخاب

  .یشودانتخاب م جمهور رئیس ییدو تا یرانوز یئته یبتصو یی،و دارا یامور اقتصاد

صورت  ییدارا یروز مخصوصاً توسط دولت و یبانک مرکز یاستانتخاب ر 1339مصوب  یو پول یبراساس قانون بانکاز بعد پاسخگویی 

 یگرددم یینبانک تع یناظر توسط مجمع عموم یئتدارد. ه نظارتبانک  یتهایبر فعال ناظر و بازپرس یئته یمرکز عالوه بران .یگیردم

 توسط دولت و به خصوص وزارت یرمستقیمو غ یمبه طور مستق یمجمع عموم اعضای یتکه اکثر ییو از آنجا

های گذشته در عمل بانک مرکزی طی سال ییتوسط وزارت دارا یرمستقیمبه طور غ یزناظر ن یئته ینبنابرا یشود،انتخاب م دارایی

به  و کمترتابع شرایط حاکم بر بودجه دولت بوده است  عمدتاًهای پولی زانه دولت داشته است و در اتخاذ سیاستخ شابهعملکردی م

  پرداخته است. -حفظ ارزش پول ملی ثبات پولی و –اهداف اصلی بانک مرکزی 

 یها برنامه بعد از انقالب درتعریف نشده بود.   یبانک مرکزبرای  یپول یرهایمتغ یبرا یمشخص یاهداف کمهرچند قبل از انقالب  

مشخص  یپول یرهایمتغ یبرا یاند مقدارکم شروع شده 1368 سال کشور که از یو فرهنگ یاجتماع ی،اول تا چهارم توسعه اقتصاد

ای ارزیابی براما بررسی عملکرد گذشته بانک مرکزی نشان می دهد که این هدف گذاری به دلیل نبود سازو کار الزم  شده است.

عملکرد و تداخل دیگر وظایفی که برای بانک مرکزی تعریف می شود سبب شده تا استقالل عملیاتی در پایین ترین سطح بماند. 

سوم به . هر چند از سالهای برنامة نشات می گیرد برخورداری دولت از درآمدهای نفتیچالش جدی دربرابر استقالل بانک مرکزی از 

ز بانک مرکزی ممنوع شد اما خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت از سوی بانک مرکزی به هر میزان که دولت استقراض ابعد، 

)نیلی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را به اصلی ترین موتور محرک رشد نقدینگی در کشور تبدیل کرده است تمایل داشته باشد،

1396). 

نک های مرکزی دیگر کشور ها نشان می دهد که بانک مرکزی ایران از درجه استقالل به مقایسه وضعیت بانک مرکزی ایران با با

 (1)نمودار  .نسبت پایین تری برخوردار است

 

 

 

 



 

 

 

 : شاخص استقالل بانک مرکزی در جهان1 نمودار

 
 

ستگی و هجوم هر چند در نظام بانکی ایران به دلیل برخوردار بودن این بخش از حمایت های دولت شاهد پدیده هایی چون ورشک

یافت الگوی چرخشی با استفاده از شاخص تنش در بازار پول با استقاده از ره( 1394بانکی نبوده ایم اما بررسی زارعی کمیجانی )

 به کرده است.نظام بانکی دوره های بحران بانکی را تجر 1392و  1387, 1382, 1378 ،1367 یمارکف نشان می دهد که در سالها

 
 های بانکی در ایرانرابطه استقالل بانک مرکزی و بحران 3جدول 

 
 45صمیمی و همکارانمنبع:                     

 

الل یانک مرکزی بررسی مقادیر مربوط به شاخص استقز بررسی آماری ندارد اما اهرچند داده های موجود کقایت الزم را برای یک 

بانک مرگزی  توان نشان داد که استقاللمی  3( بدست آمده در جدول 1395که از دو روش و بر اساس مطالعات صمیمی درخشاتی )

 ای در بر ندارد. نندهکر حکمرانی نیز نتیجه دلگرم در پی بحران های بانکی هربار افول نموده است. روند بلند مدت تحوالت در ساختا

 

 

 

 
 تحول در ساختار و استقالل بانک مرکزی در ایران  2نمودار 

                                              
 (.1394)، استقالل بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی . بیدرآ یو کاوه درخشان حمدا ،صمیمی یجعفر رجوع شود به  45
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 صمیمی و همکارانمنبع:                           

 

 

همان طور که نمودار فوق نشان می دهد در گذر زمان استقالل بانک مرکزی که به طور تاریخی نسبت به سایر کشورها در سطح 

 پایینی می باشد نه تنها شاهد بهبود آنچنانی نبوده ست بلکه در برخی ادوار نیز کاهش یافته است. 

 .نکوده است ینتدو یبانک مرکز یحهال یسش نویبه پاقدام  یگرد یکشورها یمرکز یهابانک ینمطالعه قواناخیرا بانک مرکزی با 

 یسنو یشپ ینتدو یبرا یمشابه یندفرآ ین،. همچنیدگرد یمبه دولت وقت تقد 1386در بهمن ماه  یسنو یشپاین   یرایشو اولین

با  یو بانک مرکز ییو دارا یکارگروه مشترک وزارت امور اقتصاد یک 1394ماه سال  یرپشت سر گذاشته شد. از ت یبانکدار یحهال

را آغاز  یو بانکدار یبانک مرکز یحلوا نویسیشو نقد پ یبررس ی،نظران بانکاز صاحب یها و تعدادعامل بانک یرانمد یحضور برخ

گردید. انتظار دولت  یمتقد "یون بانکدارقان" یحهو ال "یرانا یاسالم یجمهور یقانون بانک مرکز" یحهال نویسیشپو نهایتا  نمود

 می رود با تصویب این لوایح تغییرات مثبتی را در جهت افزایش اقتدار و استقالل بانک مرکزی شاهد باشیم. 

 

 و نتیجه گیری بندیجمع
است که با هم در ارتباط اندام وار بوده و  یتشفاف یتاو استقالل الزم و نها یاراتوجود اخت یی،چون پاسخگو یابعاد یدارا یحکمران

 یبانک مرکز یمسئله استقالل در حکمرانمی باشد. در این میان  یکننده عملکرد کارآمد ، اثر بخش و با اعتبار بانک مرکز ینتضم

از انجا که ود. دسته بندی می ش یاتیاستقالل عملو ، یبانک مرکز یو قانون یاسیاستقالل س و به دو بخش  است یموضوع محور یک

مختلف شاهد آن بوده  یاست، در کشورها یافته ییباال یتکنترل تورم مقبول یبرا یراهکار نهاد یکبه عنوان  یاستقالل بانک مرکز

ساختار  یراخ یسالها یط  و ینداقزا یم ییدر کنار ضرورت پاسخگو یبانک مرکز یاراتکه مقامات قانون گذار روز به روز بر اخت یما

  است. یافته تحول یشتردر مجموع به سمت استقالل ب یمرکز یدر بانک ها یحکمران

 یشخود را با افزا یمال ینظارت یاز کشورها معمار یاریبس مروری بر بحران های مالی و بانکی در دو دهه اخیر نشان می دهد که اوال 

نقش  یشمحرک مهم در افزا یک یکه بحران مال گفت ه اند و از این رو می توانداد ییردر امر نظارت تغ یمرکز یهامشارکت بانک



 

 

 

 یبه طور کل یمرکز یبانک ها یاتیدر مقاطع بحران استقالل عمل وده است. دوم آن که هرچندبه عنوان ناظر ب یمرکز یبانک ها

 یشکه پ ییحوزه ها را از جهت ورود به یگسترده تر یارتتوانسته اند اخت یمرکز یدوره ها بانک ها یناست. اما در هم یافتهکاهش 

 یمقالبه با بحران ها بانک ها یشده برا ینتدو یست ها یاس یاثر بخش یبرا ینبدست آورند. همچن دهآنها نبو یارتتر در دامنه اخت

استقالل  یزانکه م یمعوامل شاهد آن هست ین. با توجه به ایندتر مقامات قانون گذار را جلب نما یجد یتتوانسته اند حما یمرکز

 است. یافته افرایشمورد نظر  یدر دوره ها یمرکز یبانک ها یاسیوس یقانون
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