
تأثیر استقالل بانک مرکزي بر ثبات اقتصادي

تیمور رحمانیدکتر 

زادهمحمدامین صادق

26/10/1390تاریخ پذیرش مقاله:21/3/1390تاریخ دریافت مقاله:

چکیده
تأثیر و اهمیت استقالل بانک مرکزي و سیاستگذاري پولی در کاهش یا کنترل تورم 

تـوان نقـش ایـن    در بسیاري از تحقیقات به تأیید رسیده اسـت کـه در پـی آن مـی    
موضوع را در ثبات اقتصادي و متغیرهاي بخش حقیقی نیـز بررسـی نمـود. در ایـن     

بر ثبـات رشـد اقتصـادي کشـورها بـا      تحقیق به بررسی تأثیر استقالل بانک مرکزي 
کشور صـنعتی  43براي (LVAW)استفاده از شاخص استقالل قانونی بانک مرکزي 

پرداخته شده است که نتایج حاصل 2000تا 1989هاي و در حال توسعه طی سال
از برآوردها بیانگر رابطه منفی بین استقالل بانک مرکزي و انحراف رشد اقتصـادي از  

، بدین معنا که استقالل بانک مرکزي و داشتن یک رویه باشدآن میتمقدار بلندمد

نویسنده مسئول،، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانtrahmani@ut.ac.ir

 .دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانsadeghzadeh@ut.ac.ir



1389زمستان ، 6فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 214

تواند بستر الزم براي دستیابی به رشـد  بودن پول میباثبات پولی با فرض عدم خنثی
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مقدمه. 1
ي مرکـزي آغـاز شـده و    هـا بانکدهه اخیر روندي فزاینده به سمت استقالل سهدر 

ادبیات آن در محافل اقتصادي رو به گسترش بـوده اسـت. بسـیاري اسـتقالل بانـک      
نشـان  هـا برخـی پـژوهش  هرچنـد  ، اننـد دمرکزي را باعث بهبود عملکرد اقتصاد می

استقالل بانک مرکزي و عملکرد اقتصاد چندان روشن و قطعی بیناند که رابطه داده
بیش از حداگر بانک مرکزي کهنیست. حامیان استقالل بانک مرکزي بر این باورند

ممکـن اسـت   ،در مقابل فشارها یا نیروهـاي سیاسـی انعطـاف از خـود نشـان دهـد      
تمایـل بسـیاري از سیاسـتمداران   زیرا،هاي تجاري را تشدید نمایدسیکلنوسانات و 

دارند براي پیروزي در انتخابات آینده، اقتصاد کشور خـود را وارد رونـق یـا وضـعیت     
اقتصـاد و  بلندمـدت رسانی بـه سـالمت   حتی اگر به قیمت آسیب،تري کنندآلایده

کشورشان تمام شود.  
کننده پـول اسـت لـذا خـود     آنجا که دولت مصرفمعتقدند ازبعضی اقتصاددانان 

د تولیدکننده آن باشد و بانک مرکزي وابسته نیز در واقع همان وظیفه تولید توانمین
همیشه انگیزه افزایش حجم پول را داشته هادولت. دهدمیپول براي دولت را انجام 

بـوده و  هادولتلذا افزایش حجم پول خواست همیشگی . دانندرا حق خود میو آن
هاي خـاص خـود را دارد کـه    الت و مصیبتضمع،الوصولاین منبع سهلولیهست 

سـر قـدرت و نیـز    هـا بـر  هاي احزاب و گـرایش . اما رقابتتورم تنها یکی از آنهاست
د موجبــات سوءاســتفاده از توانــمــیکننــد،مــیاهــداف متفــاوتی کــه آنهــا دنبــال 

ي پولی را فراهم کند.  هاسیاست
و احـزاب،  هـا دولتهاي خواستهتأمینن سیاست پولی به ابزاري براي شدتبدیل

د به بخـش حقیقـی نیـز آسـیب     توانمیزدن تعادل بخش پولی اقتصاد در کنار برهم
ویژه در کشـورهاي در  ه بهادولترسانده و موجب نوسانات اقتصادي گردد. بنابراین 

بـردن  سـؤال با زیر، زیراوندشحال توسعه به نوعی مانع از رسیدن به اهداف خود می
بخـش حقیقـی اقتصـاد را دچـار اخـتالل و نوسـان کـرده و مـانع از         استقالل پولی،

ي، رشد اقتصادي و دستیابی به سایر گذارسرمایهگیري بستر الزم براي افزایش شکل
ایـن اسـاس وجـود یـک رویکـرد مـنظم و باقاعـده در        گردنـد. بـر  اهداف خـود مـی  

زایی در نوسـانات متغیرهـاي کـالن اقتصـادي     سد اهمیت بنتوامیي پولی هاسیاست
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وجود یـک  ،ي پولی مستقل و باقاعدههاسیاستداشته باشد و از شروط الزم داشتن 
گونـه کـه   ي پولی یک کشور است تـا آن هاسیاستنهاد مسئول و پاسخگو در رأس 

زارهـاي  از ابکنـد، میاقتضا مدت)کوتاهو نه شرایط خاص (اقتصاد بلندمدتسالمت 
پولی استفاده نماید.

هاي بسـیاري  تأثیر مثبت استقالل عمل بانک مرکزي بر کنترل تورم در پژوهش
به تأیید رسیده است اما اثرات این مسأله بر بخش حقیقی اقتصاد به ویـژه نوسـانات   

رو در ایـن پـژوهش بـه آزمـون و    رشد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته اسـت، از ایـن  
ین رکــن در اســتقالل تــرمهــمتقالل بانــک مرکــزي بــه عنــوان اســمســألهبررســی 
شود.میآن بر ثبات بخش واقعی اقتصاد پرداخته تأثیري پولی و هاسیاست

سیاست پولی و استقالل بانک مرکزي.2
با اهداف خاصی شـکل گرفتـه و قـدرت را در یـک جامعـه در دسـت       اساساًهادولت

الخصوص افزایش رشد اقتصادي، اقتصادي علیین آنها، اهدافترمهمگیرند که از می
و کاهش نرخ بیکاري است. دستیابی به این اهـداف از طریـق   هاقیمتکنترل سطح 

گردد. سیاسـت  ي پولی و مالی میسر میهاسیاستبه ویژهي اقتصاد کالن هاسیاست
و تا آنجا که منابع هر دولتی اجازه دهدشودمیمالی ابزار خاص هر دولتی محسوب 

اما در مورد سیاست پولی بایـد  .تصرف نمایدد بسته به شرایط در آن دخل وتوانمی
پول بر بخـش حقیقـی اقتصـاد و    تأثیراگر خصوصاً،با احتیاط بیشتري برخورد شود

را بپذیریم.  هاقیمتسطح 
ي هـا سیاسـت ي مرکزي در ظاهر نهاد مسـئول  هابانکدر تمامی کشورها تقریباً

ي خـود و بـا   هـا هزینـه بـراي جبـران   هـا دولتدر بسیاري از مواقع پولی هستند اما 
منـد  هاي مختلف به سراغ ناشر پول خواهند رفت تا از این منبع رایگـان بهـره  انگیزه
ي دلخـواه  هاسیاسته اصلی براي افزایش حجم پول و اتخاذ زسه انگیهادولتشوند.

و نوسـانات  اندوجود آوردهه بتداخل زمانی رامسألهیی که هاسیاست1،خود را دارند
ند از:  اد. این سه انگیزه عبارتنآوراقتصادي را به بار می

انگیزه اشتغال

1- Cukierman, (1992)
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انگیزه درآمد
هاپرداختانگیزه تراز

انگیزه اشتغال در واقع بر اسـاس همـان واقعیتـی اسـت کـه بـر روي منحنـی        ـ
تـورم  و آن اینکه سیاسـت پـولی بـه قیمـت افـزایش     شودمیفیلیپس مشاهده 

د اشتغال را افزایش دهد. اگر انتظارات عامالن اقتصادي به درستی شکل توانمی
اش در نوسـان  هاي عرضه حول سطح طبیعی، سطح تولید به دلیل شوكدبگیر

تگذاران استنباط کنند که سطح طبیعـی  سخواهد بود. لذا چنانچه دولت یا سیا
ل به افزایش حجم پول اقتصـاد  گاه با توسآن،تولید یا اشتغال بسیار پایین است

کـه بـه   کننـد مـی را به سمت اشتغال و تولید کمی فراتر از حد طبیعی هدایت 
تمام خواهد شد.هاقیمتقیمت افزایش سطح 

انگیزه درآمدي اشاره به این موضوع دارد که چنانچه دولـت بـا بـدهی مواجـه     ـ 
افـزایش ناگهـانی   از طریـق گاه انگیزه ایجاد یـک تـورم غیرمنتظـره را    آن،باشد

مانـدن بهـره اوراق قرضـه دولتـی     خواهد داشت. پیامد این امر، ثابتحجم پول 
منجـر اهـ رغم وجود تورم خواهد بود که به کاهش بار حقیقـی ایـن بـدهی   علی

درآمد از تورم ایجادشده به دنبال نوعیکسبجهترو دولت خواهد شد. از این
افزایش حجم پول خواهد بود.

ي با کسري حساب جـاري  کند که سیاستگذاران در کشورهاشاره میاکوکرمنـ
ممکن است براي رفع این کسري اقدام به کاهش ارزش پـول خـود نماینـد. در    

بانک مرکزي را وادار به چاپ پول کرده تا حجـم پـول در داخـل    ،هادولتواقع 
دداخواهـد  رخ آن کاهش ارزش پول و افـزایش نـرخ ارز   در پیافزایش یابد که 

، کسري حساب جاري تا حدي وارداتشدن رتترشدن صادرات و گرانتا با ارزان
اقدام براي کشورهایی که واردات نقش مهمی در عرضـه  اینبرطرف شود. البته

خواهد شد.منجربه افزایش تورمزیرا،د دردسرساز باشدتوانمیکل آنها دارد 
هـاي دولـت و احـزاب    اسـته ثر از خوأبنابراین سیاست پولی در اغلب کشورها متـ 

و با انحراف از مسیر صحیح خود نـه تنهـا اهـداف سیاسـت پـولی      بودحاکم خواهد 
بلکه ،دهندو حفظ ارزش پول اهمیت خود را از دست میهاقیمتمانند ثبات سطح 

اي کـه در اینجـا بایـد    ممکن است مشکالتی را نیز براي اقتصاد به همراه آورند. نکته
هاي جدیـد و  اثرگذاري پول است. مکاتب فکري مانند کینزین،یردمورد توجه قرار گ
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ها از طریق کانالمدتدر کوتاهي حقیقی اقتصادهابخشپولیون به اثرگذاري پول بر 
گذاري بـر اجـزاي   تأثیراصلی این نرخ بهره مجرايهکمعتقد هستندهایی سازوکارو 

. )1387وسوي آزاد، فرد و م(طاهريباشدتقاضا و بخش واقعی اقتصاد می
دهـد میي تغییر گذارسرمایهسرمایه را براي تأمینهزینه ،تغییرات در نرخ بهره

خواهد انداز منجرپسکنندگان و نرخ به تغییر و تعدیل رفتار مصرفو از سوي دیگر
بر ورود و خروج سرمایه در یک کشور حساب سرمایه تأثیرد با توانمیشد. همچنین 

ي انتظـاري را  هـا قیمـت افزایش حجم پول یا افـزایش نـرخ بهـره    سازد.ثر أرا نیز مت
. از طرفی بـا کـاهش   خواهد داشتي را به همراه گذارسرمایهافزایش داده و تحریک 

افزایش یافته و رفتار مصرفی و تولیـدي آنهـا   هابنگاهنرخ بهره، ثروت حقیقی افراد و 
مـالی بـا افـزایش ارزش    مؤسسـات و هـا بانـک تغییر خواهد کرد. براي مثال چنانچه 

خواهنـد  تمایـل تربه ارائه تسهیالت بیشتر با نرخ پایین،هایشان مواجه شونددارایی
تا موجبات رونق تولید را فراهم آورند. لذا با پذیرش اثرگذاري پول بر اقتصـاد  داشت

ي پـولی در سـمت و سـوي مناسـب خـود و هماهنـگ بـا        هـا سیاسـت الزم است تا 
الی به اجرا گذارده شود تا دستیابی به اهداف کـالن اقتصـادي ماننـد    ي مهاسیاست

و رشد با ثبات اقتصادي میسر گردد.  هاقیمتثبات سطح 
کـردن  امروزه بسیاري از کارشناسان اقتصادي کشورهاي جهان به دنبال مسـتقل 

ي پولی خـود هسـتند   هاسیاستدادن به مقننه و نظماز قواي مجریه وبانک مرکزي
بـه  د قـرار ندهنـد و مضـافاً   هاي خومایه ناکارآمديسیاست پولی را دستهادولتتا 

هاي پولی در مواقع بحرانی به منابع کارآمد ماننـد مالیـات روي   جاي تکیه بر انبساط
آورند. 

استقالل سیاست پولی و ثبات اقتصادي. 3
اثرگذاري پـول  هاي اقتصادي امروزهاکثر مکاتب و گرایشین موضوع کهابا اطالع از 

کـه  1970از اواخـر دهـه   اند و خصوصاًشده پذیرفتهنبینیپیشرا حداقل در شرایط 
کشـورهاي صـنعتی بـه    ،کـرد مکتب پولی و قاعده پولی فریدمن جاي خود را باز می

اسـتقالل سیاسـت پـولی بانـک مرکـزي اهمیـت داده و پیـرو آنهـا         مسـأله مرور به 
از سـوي  دهه بعد ایـن رویـه را دنبـال کردنـد.    کشورهاي در حال توسعه نیز از یک 

و رشد اقتصـادي  هاقیمتدیگر دستیابی به اهداف کالن اقتصادي مانند ثبات سطح 
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ین این ابزارها ترمهمباشد که یکی از پایدار نیازمند شرایط و ابزارهاي خاص خود می
محیط باثبات اقتصـادي و نبـود نوسـانات شـدید در بخـش حقیقـی اقتصـاد اسـت.         

یکـی از ابزارهـاي   تـوان مـی مند را نیـز  قاعدهاستقالل بانک مرکزي و سیاست پولی
دستیابی به این اهداف برشمرد که در ایجـاد یـک محـیط باثبـات اقتصـادي نقـش       

ین مفهوم استقالل بانک مرکزي و ثبـات اقتصـادي   ی. در ادامه پس از تبداي دارویژه
د.این دو پرداخته خواهد شبینبه بررسی رابطه 

در ابعاد مختلفـی تعریـف نمـود امـا دو طیـف      توانمیاستقالل بانک مرکزي را 
اسـتقالل سیاسـی  :ازانـد عبـارت شـوند  اي که در تعریف استقالل مطـرح مـی  عمده

استقالل اقتصادي به توانایی بانک مرکزي در 1.(ابزاري)(هدف) و استقالل اقتصادي
. شـود مـی اش بدون دخالت دولت اطـالق  تعیین و استفاده از ابزارهاي سیاستگذاري

. اسـتقالل اقتصـادي   نامنـد نیـز مـی  گاهی استقالل ابزاريرااین تعریف از استقالل
ي ارزي یـک کشـور را شـامل    هـا سیاسـت مواردي مثل تعیین نرخ بهره و یا تعیـین  

گیري بر سر این مـوارد  د دولت و بانک مرکزي را در تصمیمتوانمیکه البته شودمی
چالش کند.وارد 

استقالل سیاسی به توانایی بانک مرکزي در انتخاب اهداف سیاست پـولی بـدون   
سـري اهـداف   . هر بانک مرکزي این حق را دارد تا یکگردددخالت دولت اطالق می

گـذاري تـورم، کنتـرل    سیاستگذاري براي خویش تعریف نماید. اهدافی مثـل هـدف  
باشـد. از آنجـا کـه ایـن جنبـه      آنهـا لـه  د از جمتوانـ میحجم پول یا تثبیت نرخ ارز 

ي مرکزي هم اهداف سیاستگذاري خـود  هابانکتر است، بسیاري از استقالل معمول
در راسـتاي ایـن   آیـد  تا هر دولتی که بر سر کار میکنندمیاعالم به طور رسمیرا 

در رونـد  2با بانک مرکـزي همکـاري نمایـد. ایـن امـر بـه افـزایش شـفافیت        اهداف
دلیـل تغییـر   بیشده را از آنجا کهشده و اعتبار اهداف انتخابمنجرهاريسیاستگذا

دولت و بانک مرکزي اهداف مشترکی عالوه اگره ، افزایش خواهد داد. بنخواهند کرد
ي پـولی و مـالی در   هـا سیاستکه شوندمیهایی موقعیتمانع از بروز،داشته باشند

راي اجراي ترکیبی بهینه از هـر دو سیاسـت   براو زمینهدنگیرتضاد با یکدیگر قرار 
در ،شـود مـی . لذا انتخاب هدف که از عناصر و مراحل زیادي تشـکیل  کندمیفراهم 

واقع جوهره استقالل سیاسی یا استقالل هدف است. 
1- Grilli, Masciandro and Tabellini, (1991)
2- Transparency
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رسد که پس از تعریف مفهوم استقالل نوبت به ارزیابی استقالل بانک مرکزي می
ین معیارهـایی کـه بـراي ارزیـابی     ترمهمگردد. از یبر اساس رابطه با دولت تعریف م

)1توان به موارد زیر اشاره کـرد:  می)،1370(عادلی، گیرنداستقالل مدنظر قرار می
) ساختار مـالکیتی بانـک مرکـزي،    2ی بانک مرکزي در قیاس با دولت، تعریفاهداف

شــوراينحــوه انتصــاب اعضــاي)4وه انتصــاب رئــیس کــل بانــک مرکــزي، نحــ)3
نحـوه  )6ضـور دولـت در شـوراي سیاسـتگذاري،     ح)5سیاستگذاري بانک مرکـزي،  

)8رکـزي و  میـزان پاسـخگویی بانـک م   )7تأمین کسري بودجه و استقراض دولت، 
آزادي بانک مرکزي در استفاده از ابزارهاي سیاست پولی. هر یک از این معیارهـا بـا   

گردند و به موجب آنها میـزان  ضوابط متفاوتی در قوانین بانکداري کشورها لحاظ می
. شودمیسنجیده کشوراستقالل بانک مرکزي در هر 
ي هـا بانـک ي مختلفی براي ارزیابی اسـتقالل  هاشاخصبر اساس همین معیارها 

ي هـا شـاخص . شده استي قانونی و عملیاتی تعریف هاشاخصمرکزي در دو دسته 
. گردنـد مـی ن قانون تعریف یی هستند که بر مبناي متهاشاخصقانونی آن دسته از 

انـد و آن اینکـه قـوانین و    با یـک مشـکل عمـده مواجـه    ي قانونی معموالًهاشاخص
هـا شـاخص ي پولی در هر کشور مدام در حـال تغییـر اسـت و ایـن نـوع      هاسیاست

ي قانونی، تغییر و تحوالت قـوانین مربـوط   هاشاخصروزرسانی هستند. در نیازمند به
. ایـن اعـداد   شـود مـی محاسبه یک شاخص عددي بررسی به بانک مرکزي از طریق

گیرنـد.  ي مرکـزي مـورد اسـتفاده قـرار مـی     هـا بانکبندي میزان استقالل براي رتبه
بندي بـه  جهت رتبهصرفاً،یندآمیدستبهیی که از این طریق هاشاخصبسیاري از 

چنـین  روند و به عنوان یک متغیر توصیفی ارزش عددي خاصـی ندارنـد. هم  کار می
اوت دارنـد. اوالً فـ دلیل از لحاظ عددي بـا یکـدیگر ت  دوبه هاشاخصبسیاري از این 

با دیگري متفاوت اسـت.  ،شودمیاینکه ضوابط و معیارهایی که در هر شاخص لحاظ 
یـک از ایـن ضـوابط و معیارهـا فـرق      اینکه تفسیر و ارزیابی قانون بر مبناي هرثانیاً
گریلـی، 1،بید و پـارکین هاي شاخصبه توانمیهاصشاخین این ترمهم. ازکندمی

وب شاخص استقالل قانونی کـوکرمن، و 3ایجفینگر و شالینگ2،ماشیاندرو و تابلینی
ي حقیقـی یـا   هـا شاخصنیزهاشاخصاشاره کرد. دسته دوم (LVAW)4و نیاپتی

1- Bade and Parkin , (1982)
2- Grilli,Masciandro and Tabellini, (1991)
3- Eijffinger and Schaling, (1993)
4- Cukierman,Webb and Neyapti, (1992)
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نشـده و  هایی هستند که در قانون ذکـر متمرکز بر کانالکه صرفاًباشندمیعملیاتی
ي پـولی اعمـال نظـر    هـا سیاسـت طریق دولت یا احـزاب بـر بانـک مرکـزي و     از آن

و 1ساي بانک مرکـزي ؤنرخ تعویض ربه توانمیهاترین این شاخصمهم. از کنندمی
اشاره کرد.2بانک مرکزيپذیري سیاسیشاخص آسیب

ثبات اقتصادي  .4
گـردد.  اقتصاد کالن تعریـف مـی  مبناي نبود نوسانات شدید درثبات اقتصاد کالن بر

آن نرخ رشد اقتصادي ثابت و پایدار بـوده، نـرخ   ثبات اقتصادي شرایطی است که در
درصـد)، نـرخ بیکـاري    5تـا  3در محـدوده  (معمـوالً ثابت باشدتورم پایین و تقریباً

، کسري بودجـه پـایین و نـرخ ارز رسـمی     باشدنزدیک نرخ طبیعی خود قرار داشته
یک از این موارد شاخصی براي ثبات اقتصادي بر با نرخ ارز بازاري باشد. هربراتقریباً

ها در ایجاد بستر باثبات اقتصادي نقشی لفهؤیک از این مهرزیرا،آیندبه حساب می
بـه طـور   دهند که کسري بودجه و نشان میتحقیقات،مثالاثرگذار دارند. به عنوان

اثرات معناداري روي رشد اقتصادي داشـته  بلندمدتد در توانمیکلی سیاست مالی 
کـه سـطوح بـاالي مالیـات دولـت،      ه اسـت  خـود نشـان داد  تحقیـق در 3باشد. بارو

را دچـار اخـتالل کـرده و بـه نوبـه خـود رشـد اقتصـادي را در         اندازپستصمیمات 
.  دهدمیکاهش بلندمدت
نماید. بنا بـه  میکید أنااطمینانی بر ثبات اقتصاد کالن تمسألهکید بر أبا ت4فیشر

سـازوکار کـارایی  اوالً، گفته فیشر نبود محیط باثبات اقتصـادي و ایجـاد نااطمینـانی   
زیــرادهــد،مــیي را کــاهش گــذارســرمایهنــرخ را کــاهش داده و ثانیــاًهــاقیمــت
ان به چنین فضایی اطمینان نخواهند کرد. لذا ثبات اقتصادي به ویژه در گذارسرمایه

ــرخ کشــورهاي در حــال توســ ــدازپــسعه کــه ن ــاج  ان ــوده و محت ــایین ب در آنهــا پ
ـ مـی ،باشندهاي خصوصی میيگذارسرمایه د در ایجـاد بسـتري مناسـب بـراي     توان

اي داشته باشد.تشکیل سرمایه و تحریک رشد اقتصادي نقش ویژه

1- Ibid
2- Cukierman and Webb, (1995)
3- Barro, (1990)
4- Fischer, (1991)
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،گذارنـد ي پولی اثرات حقیقـی بـر اقتصـاد مـی    هاسیاستبا قبول این فرض که 
ل بانک مرکزي بر متغیرهاي حقیقی و ثبات اقتصـادي را از چنـد   اثر استقالتوانمی

د توانمیاینکه یک بانک مرکزي مستقل از فشارهاي سیاسی کانال بررسی نمود. اوالً
تري داشته باشد کـه ایـن امـر ثبـات اقتصـادي را ارتقـا داده و       بینیپیشرفتار قابل 

چنین بانک مرکزي مستقل . همدهدمیخطرات ناشی از نوسانات نرخ بهره را کاهش 
هـاي  د نوسانات اقتصادي را از نوسانات سیاسی تفکیک نمایـد و از دسـتکاري  توانمی

بر سر ایـن  اینکه تقریباًپولی احزاب قبل و بعد از هر انتخابات پیشگیري نماید. ثانیاً
از اگـر ریشـه سیاسـی   دارايي پولی هاسیاستتوافقی عمومی وجود دارد که مسأله

تــر از کننــدهبســیار نگــران،شــوندزده اعمــال بانــک مرکــزي سیاســتســوي یــک 
انتظـارات در چنـین   .ي پولی اعمالی توسط بانک مرکـزي مسـتقل اسـت   هاسیاست

اقتصادي به خوبی شکل نخواهد گرفـت و بـر نوسـانات متغیرهـاي اقتصـادي دامـن       
شـود  میهآوردخواهد زد. از جمله موارد دیگري که در منافع استقالل بانک مرکزي 

تـري نسـبت بـه    هاي صـحیح هاي مرکزي مستقل قادرند سیاستاین است که بانک
هاي مستقل پولی نیز بـه نوبـه   هاي مرکزي وابسته تنظیم و اجرا کنند. سیاستبانک

. وقتـی بانـک مرکـزي از    هسـتند خود داراي آثار مثبتی در متغیرهاي اقتصاد کالن 
هـاي پـولی صـحیح بهتـر     مـال سیاسـت  نفوذ و فشارهاي سیاسی مصون باشد بـا اع 

بودجه دولت تا حدود زیـادي بکاهـد، بـه رشـد     يتواند تورم را مهار کند، از کسرمی
تر کند.  تولید ملی سرعت بخشد و نرخ بهره را نیز به تعادل نزدیک

ي هـا سیاسـت تفسیر این پدیده که نبود استقالل در بانـک مرکـزي و   به منظور
منجر ثباتی اقتصاديبه بیي روي کار نهایتاًهادولتاب و از تمایالت احزناشیپولی

اي اشـاره 2کساآلسـینا و سـ  1مـدل سـیکل پـولی سیاسـی    توان بـه می،خواهد شد
که دو حـزب قـرار اسـت در یـک انتخابـات بـراي       شودمیابتدا فرض 3مختصر کرد.

قـی  بیشتر نگران بخش حقی(D)رسیدن به قدرت با یکدیگر رقابت کنند. حزب اول 
اقتصاد بوده و تمایل به افزایش رشد اقتصادي از طریق انبساط پولی دارد. حزب دوم 

(R)هاي تورمی داشته و مخالف افزایش قابل توجه حجم پول است. هر حزب نگرانی
در صـورت روي  اولرود که نرخ تورم حزبدو دوره روي کار خواهد بود و انتظار می

1- Political Monetary Cycle
2- Alesina and Sachs, (1986)

.نظر شده استاز ارائه جزئیات جبري این مدل صرف-3
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ـ  باشد.دومب زکار آمدن بیشتر از ح صـورت عقالیـی   ه لذا تورم انتظاري مردم کـه ب
این دو نرخ خواهد بود. حال هـر یـک از   بیننرخیاز انتخاباتپیش،گیردشکل می

ایـن تـابع   سازيرا مدنظر دارند و هدف حداقل1احزاب تابع زیان اجتماعی مشترکی
باشد:زیر میبه صورت

i=D,R,
2

* 2iA mL [y y]
2 2

  

یافتـه اقتصـاد هسـتند.    به ترتیب رشد مطلوب و رشد تحققyو y*این تابعدر
m را معادل نرخ رشد حجم پـول در آنتوانمینیز نرخ تورم است که براي سادگی

انگر ترجیحات بخش حقیقی احزاب است که چنانچه احتمال روي بیiAنظر گرفت.
برابر خواهد بود با:A، مقدار انتظاري باشدpمعادل اولکار آمدن حزب

D RA A,i D RE(A ) pA (1 p)A  

کـه  شودمیلحاظ2لوکاسکلتصاد بر اساس تابع عرضههمچنین رشد تولید اق
پـس  دهنـد. متغیرهاي حقیقی را تغییر می،هاي اسمی غیرمنتظرهدر آن تنها شوك

والًتـوان گفـت کـه ا   از حل مدل و استخراج روابط مربوط به انحرافات نرخ تورم مـی 
ز دوره اول بیشتر ااول(تورم) در دوره دوم روي کار بودن حزب نرخ رشد حجم پول

دومبودن حـزب  (تورم) در دوره اول روي کاراین حزب است و نرخ رشد حجم پول
(تورم) دوره اول و ي رشد حجم پولهانرخبینتفاوت بیشتر از دوره دوم است. ثانیاً

د باشد با کاهش احتمـال روي  توانمیهاقیمتثباتی دوم هر حزب که شاخصی از بی
همچنین در مورد انحرافات نرخ رشد، روابط زیر یابد.یکار آمدن آن حزب افزایش م

گردد.استخراج می
2

*D R
D n n

2
*D R

R n n

(A A )y y (1 p)(y y )
H

(A A )y y p(y y )
H

 
   

 
  

n(yمشخص است که به ازاي هر نرخ رشد طبیعی یافتـه  ، انحراف رشد تحقـق (

1- Social Loss Function
2- Lucas Aggregate Supply Function
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مثبت بوده در حـالی اولاز نرخ رشد طبیعی در طول دوره اول روي کار بودن حزب 
چقدر که احتمال پیـروزي حـزب   هرهمچنین منفی خواهد بود. دومبراي حزب که 

Dآنهـا  کمتر باشد و یا اخـتالف در سـلیقه و ترجیحـات    R(A A )   بیشـتر باشـد
.بیشتر خواهد بودمقدار مطلق این انحرافات 

ي ي روهـا دولـت لذا نبود استقالل پولی و سرسپردگی بانک مرکزي به احـزاب و  
که در هر دوره حجم پول با توجه به احتیاجـات و اهـداف   شودمیمنجر به این،کار

ي تـورم  هـا نـرخ زدن دولت با نرخ متفاوتی تغییر یابد که این تغییرات عالوه بر رقـم 
مسیر رشد اقتصادي را نیـز نوسـانی کـرده و چنانچـه تفکـرات      ،متفاوت در هر دوره

انـداز پـولی مشخصـی در    اوت داشـته و چشـم  ي پولی تفهاسیاستپیرامون هادولت
کشور وجود نداشته باشد، مقدار انحراف رشد اقتصادي از مسیر طبیعی خود بیشـتر  

این بـود کـه در   این مدل فرض برثباتی اقتصادي افزایش خواهد یافت. درشده و بی
گیـرد و لـذا نـرخ رشـد اقتصـادي در      عقالیی شکل میبه صورتدوم انتظارات هدور

در گفـت الزامـاً  تـوان میطبیعی خود قرار خواهد گرفت. اما در دنیاي واقعی نسطح 
عقالیـی از سـوي کـارگزاران اقتصـادي شـکل      کـامالً بـه طـور  انتظارات مدتکوتاه

د مسـیر رشـد   توانمی، از سوي دیگر افزایش مدت روي کار بودن یک حزب گیردمی
. لذا به منظور اجتناب از ایـن  هاي بعدي نیز منحرف سازدرا بیش از پیش و در دوره

و چه در سطح حقیقی اقتصاد، مناسب است که بانک هاقیمتنوسانات چه در سطح 
هـاي حزبـی و   مند باشد تا اقتصاد از سیکلمرکزي به دنبال یک سیاست پولی قاعده

تمایالت پولی دولت در امان بماند.

مروري بر ادبیات تجربی. 5
بـه  اسـت. مورد استقالل بانک مرکزي صورت پذیرفتـه بسیاري در تحقیقاتتاکنون 

پیـدا کـرد و کشـورهاي در حـال     ايویـژه به بعد این بحث جایگـاه  80ویژه از دهه 
ي هـا بانـک الخصوص آمریکاي التین به سـمت اسـتقالل هرچـه بیشـتر     توسعه علی

مرکزي و تغییر در قوانین پولی خود حرکت کردند تا بتوانند در دستیابی به اهـداف 
تر عمل نمایند.  الن خود موفقپولی و ک

که در این حوزه انجام شده بـه بررسـی رابطـه تـورم و اسـتقالل      اکثر تحقیقاتی
اسـتقالل  تـأثیر کـه  تحقیقات معدودي وجود دارنداند، گرچه بانک مرکزي پرداخته
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عملکرد اقتصادي و متغیرهایی مانند رشد اقتصادي و برکلی به طوربانک مرکزي را 
بید و پارکینبه تحقیق اند. اولین مطالعه انجام شدهي نیز بررسی نمودهگذارمایهسر

ایـن دو که به بررسی ارتباط تورم و استقالل بانک مرکزي پرداخته بـود.  گرددبازمی
عهده یک بانک مرکزي مسـتقل یـا بـه    ي پولی برهاسیاستکه چنانچه ندنشان داد
ه انحراف تـورمی سیاسـت پـولی کـاهش خواهـد      گاآن،باشد»کارمحافظه«تعبیر او 

یافت.  
(از جملـه ایجفینگـر و   شـده توسـط سـایر محققـان    تجربـی انجـام  تحقیقاتدر 

استقالل بانک مرکزي و تورم بیناکثر آنها رابطه منفی تقریباً)2و فوجیکی1هاندي
4ینو همچنـین لینـی و بـوردک   3وگـاف تایج مشابهی نیز توسط رن.اندرا تأیید نموده

در مورد تأثیر استقالل بانک مرکزي بر بخش حقیقـی اقتصـاد نیـز    تأیید شده است. 
بانـک  اشاره کـرد کـه بـه بررسـی ارتبـاط اسـتقالل      5توان به کار آلسینا و سامرزمی

)از جمله تولید ناخالص داخلی و بیکاري(مرکزي با متغیرهاي بخش حقیقی اقتصاد 
بـا کمـک   1988تـا  1955ي هـا سـال ی و نوسانات آنها در کشـورهاي صـنعتی طـ   

تابلینی پرداختند. ایـن  و ماشیاندرو، پارکین و گریلیـي بیدهاشاخصمیانگینی از 
نتیجه گرفتند که رابطه چندان قطعـی و روشـنی پیرامـون اسـتقالل     نهایتاًگروهدو

بانک مرکزي و بخش حقیقی اقتصـاد در ایـن کشـورها وجـود نداشـته و بـه نـوعی        
نیـز بـا بررسـی    7. از سوي دیگر اورهان و یلدریماندرا نتیجه گرفته6پولبودن خنثی

پیش و بعـد از اصـالح قـوانین بـانکی نتیجـه      ،کشور5سطح استقالل بانک مرکزي 
هاي پولی ناگهـانی،  تواند با جلوگیري از شوكاند که استقالل بانک مرکزي میگرفته

تحقیقـات اي از زیر به مجموعـه د. درتر سازمسیر رشد اقتصادي را هموارتر و باثبات
:شده در این زمینه اشاره خواهد شدانجام
8هانديکالمپ و

استقالل بانک مرکزي بـر  تأثیراین دو با استفاده از یک مدل تابلویی پویا به بررسی 

1- Eijffinger & De Haan, (1996)
2- Fujiki, (1996)
3- Rogoff, (1985)
4- Laney & Burdekin, (1988)
5- Alesina and Summers, (1993)
6- Neutrality of Money
7- Orhan and Yildirim, (2009)
8- Klomp and De Haan, (2008)
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کشـور  75که بـراي  تحقیقاند. در این پرداخته2005تا 1985ثبات مالی در دوره 
هررو و تحقیقی ثبات مالی استفاده شد که بر مبناي ک شاخص کمانجام شده، از ی

زیـر  بـه صـورت  تعریف شده است. مدل استفاده شده در ایـن کـار تحقیقـاتی    1ریو
:استتعریف شده

m m m

i,t i,t 1 j i,t 1 i,t 1 t i,t
i 1 i 1 i 1

fi fi X CBI  
  

             

CBIبـرداري از متغیرهـاي کنتـرل،    Xشـاخص ثبـات مـالی اقتصـاد،     fiکه در آن 

هر کشور اثرات خاصt، 2زي معرفی شده توسط آرنونالل بانک مرکقشاخص است
یافتـه  روش گشـتاورهاي تعمـیم  به صـورت این مدل البتهباشد.جزء خطا میi,tو 

(GMM) د به توانمیگیري شده که استقالل بانک مرکزي نتیجهنهایتاًآزمون و نیز
اسـتقالل  بـین الزم باشـد  که اگرگردد. همچنین اشاره شدمنجرتقویت ثبات مالی

بـه  اقتصادي و استقالل سیاسی بانک مرکزي تفاوتی قائل شویم، اسـتقالل سیاسـی   
گذارد. به عالوه در کشورهایی کـه بانـک   معنادارتري بر ثبات مالی اثر مثبت میطور

ـ  ،هاي مالی استمرکزي آشکارا مسئول نظارت بر فعالیت ثبـاتی مـالی بـه    یسـطح ب
تر خواهد بود.مراتب پایین

کروزبی

شـده بـر روي رابطـه    در مقاله خود با اشاره به اینکه اغلب تحقیقـات انجـام  3کروزبی
بودن سطح استقالل را به نـوعی  استقالل بانک مرکزي و تورم متمرکز هستند، پایین

ه در نهایـت بـه   دانسـته کـ  مبتنی بر صـالحدید هاي پولی معادل نبود سیاستگذاري
نوسـانات تولیـد و   بـین رو کروزبـی همبسـتگی   . از اینشودمیمنجرثباتی تولیدیب

کشـور و بـا اسـتفاده از شـاخص     44استقالل بانک مرکزي را به کمک یک نمونه از 
سـاختن  غیروزنی استقالل قانونی بانک مرکزي آزمون کرده است. او از طریق مرتبط

)4ي حقیقی اقتصاد (بر مبناي کار بارو و گوردونهاشوكتولید با تورم غافلگیرانه و
بـه  ،سازي تابع زیـان جامعـه هسـتند   و با فرض اینکه سیاستگذاران به دنبال حداقل

1- Herrero and Rio, (2003)
2- Arnone, (2007)
3- Mark Crosby, (1998)
4- Barro and Gordon, (1983)
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بـه  کنـد  نماید. تابع زیان اجتماعی که او معرفی میمیاقدامسازي فرضیه خودمدل
زیر است:صورت

2 2
t t

1 bL (y K )
2 2
   

پارامتري است کـه ترجیحـات جامعـه را در قبـال افـزایش تولیـد       bدر این تابع 
t، گذاري شـده اسـت  سطح تولید هدفKو دهدمینسبت به عملکرد تورم نشان 

نیز نشانگر نرخ تورم خواهد بود. فرض بر این است که سیاستگذار قصد کنترل تـورم  
طور که اشاره شـد کروزبـی   فوق دارد. همانسازي رابطه را داشته و سعی در حداقل

:دهدمیزیر ارتباط به صورتتولید را به دو عنصر 
e

t t t ty      

eو tتولید، tyکه در آن 
tتورم و تورم انتظاري وtي حقیقی اقتصاد هاشوك

سازي تابع هـدف معرفـی شـده و فـرض     خواهند بود. با حداقلبا ویژگی نوفه سفید
روابـط زیـر بـراي بررسـی فرضـیه      نهایتـاً ،اینکه تورم و تورم انتظاري ثابت هسـتند 

:گردندمیاستخراج 

t t
bbK

1 b
   


eو    

t bK     وt t
1y

1 b
 


ت تولید را بر استقالل بانک مرکزي آزمون کرده و یکبار هم اکروزبی یکبار نوسان
پـس از  ایـن دو را بررسـی نمایـد.   بـین عکس قضیه را آزمون نموده تـا همبسـتگی   

ي حقیقی کوچکتري هاشوكکشورهایی که با گیردمیتخمین مدل، کروزبی نتیجه 
ي مرکـزي  هـا بانـک گرایش به سمت استقالل هرچه بیشتر احتماالً،شوندمیجه موا

ي حقیقـی کـوچکتر در   هـا شـوك نتیجه گرفت که توانمیولی نکنندمیخود پیدا 
کروزبـی اشـاره   تر اسـت. نهایتـاً  که بانک مرکزي آنها مستقلدهدمیکشورهایی رخ 

مرکـزي و نوسـانات تولیـد    قطع گفـت اسـتقالل بانـک    به طورتوانمیکند که نمی
ایـن دو چنـدان   بـین گونه ارتباطی با یکـدیگر ندارنـد و در عـین حـال رابطـه      هیچ

مشخص و معنادار نیست.
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برآورد مدل و تفسیر نتایج .6
استقالل بانک مرکـزي بـر ثبـات اقتصـادي و بخـش      تأثیربه منظور بررسی رابطه و 

از مـدلی بـا روش تخمـین    هـان ديکالمـپ و کـار  الگوبرداري ازحقیقی اقتصاد با 
حـال توسـعه   کشور صنعتی و در43هاي تابلویی مربوط به از دادهحداقل مربعات و 

در غالب سه گروه مجموع کشورها، کشورهاي صنعتی و کشورهاي در حـال توسـعه   
خواهیم داشت:استفاده خواهد شد. لذا2000تا 1989ي هاسالطی 

m m

i,t 1 2 i , t 3 i , t i , t
i 1 i 1

GMD LVAW X
 

        
ه در آن ک

GMD       انحرافات از میانگین رشـد اقتصـادي بـه عنـوان شاخصـی از نوسـانات =
قدرمطلق لحاظ شده است.به صورتبخش حقیقی اقتصاد که 

LVAW وب و نیاپتی، کوکرمن= شاخص استقالل قانونی بانک مرکزي
X نرخ تورم سالیانهشامل= برداري از متغیرهاي کنترل(INF) به عنوان یکی از

و نسـبت واردات و  (Log(GPC))، رشـد درآمـد سـرانه   ثبـاتی ترین عوامـل بـی  مهم
به عنـوان  (TOI)، صادرات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بازبودن اقتصاد

.هاي خارجیشاخص شوك
بـرآورد، شـاخص اسـتقالل قـانونی     دو اخص استقالل مـورد اسـتفاده در ایـن   ش

آن معیارهــاي مختلــف بــا خواهــد بــود کــه در(LVAW)وب و نیــاپتیکــوکرمن،
رقمـی  و نهایتـاً گیـرد میمورد سنجش قرار ،هاي مختلفی بر مبناي متن قانونوزن

کامل بانک مرکزي گردد که عدد یک به منزله استقالل بین صفر و یک استخراج می
ترین سطح استقالل خواهد بـود. ارقـام ایـن شـاخص صـرفاً     و عدد صفر بیانگر پایین

مربوط به آن نیز بر اساس هايدادهو داشته کشورهاي مختلف بیناي ارزش مقایسه
هـاي جهـانی   شـاخص هـا نیـز از   استخراج شده است. سـایر داده 1کار پولیلو و گولن

,DWI)توسعه  اند.اج گردیدهاستخر(2008

1- Polillo and Guillen, (2005)
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دفی الزم است تا آزمون انتخاب اثرات ثابـت یـا تصـا   به منظور تخمین مدل ابتدا
ارائـه شـده   1براي هر سه گروه کشورها بررسی گردد. نتایج ایـن آمـاره در جـدول    

است.
ـ نتایج آزمون هاسمن1جدول 

Developing
Countries(3)

Developed
Countries(2)

All Countries
(1)

Group

Results

13.721.4912.5Chi-Sq Stat
444Chi-Sq d.f

0.00820.830.013Prob
منبع: محاسبات تحقیق

بـراي مجمـوع کشـورها، کشـورهاي     4بـا درجـه   2که آمارهشودمشاهده می
آمـده  دست به7/13و 1، 5/12صنعتی و کشورهاي درحال توسعه به ترتیب معادل 

براي هر گروه از مقاطع استفاده خواهـد  ثابتکه به ترتیب از اثرات ثابت، تصادفی و
ارائه شده است.2شد. نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول 

ـ نتایج تخمین2جدول 
Developing Countries

(3)
Developed
Countries

(2)

All Countries
(1)

Group

Variable

20.57
(2.01)

9.87
(3.00)

24.63
(2.78)

Intercept

-3.009
(-1.73)

-1.32
(-2.56)

-1.36
(-1.7)

LVAW

-2.47
(-1.85)

-0.81
(-2.49)

-2.7
(-2.6)

Log(GPC)

0.055
(3.67)

0.0045
(2.12)

0.036
(3.44)

TOI

0.00088
(2.93)

0.036*
(1.09)

0.0009
(3.55)

INF

0.280.140.29R2

3.902.534.35F-statistic
2.141.882.19Durbin-Watson stat

هستند.tمقادیر داخل پرانتز بیانگر آمارهتوضیح: 
منبع: محاسبات تحقیق
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در که تمامی ضرایب کنترل به غیر از تورم شودمیمشاهده 2ا توجه به جدول ب
ار بـوده و از عالمـت   دبه باال معنـی درصد90در سطوح اطمینان کشورهاي صنعتی

توان گفت کشورهایی که از رشد درآمد ، براي نمونه میمورد انتظار برخوردار هستند
هـاي ناگهـانی رفتـه و از رشـد     سرانه باالتري برخوردارند کمتر بـه سـمت سیاسـت   

همچنین بازبودن اقتصـاد در مقابـل دنیـاي خـارج خـود      .تري نیز برخوردارندباثبات
ثباتی دامـن زنـد و   هاي خارجی را افزایش داده و به بیاز شوكتواند تأثیرپذیريمی

ثبـاتی را  در مورد تورم نیز نیاز به توضیح نیست که افزایش تـورم، نااطمینـانی و بـی   
اما در مـورد متغیـر شـاخص اسـتقالل بانـک مرکـزي مشـاهده        تشدید خواهد کرد.

بـا  3و 32/1، 36/1که ضریب این متغیر در سه معادله به ترتیـب برابـر بـا   شودمی
تـوان مـی باشد. لذا معنادار میدرصد90و در سطوح اطمینان باالتر از عالمت منفی

شرایط، کشورهایی که از درجه استقالل بـاالتري برخـوردار   گفت با فرض ثبات سایر
و یـا بـه عبـارتی    شـوند میهستند با نوسانات کمتري در رشد اقتصادي خود مواجه 

ثر ؤد در دستیابی به ثبات اقتصادي مـ توانمیستقل و مشخص وجود سیاست پولی م
واقع گردد.  

دیگر اینکه مقدار ضریب شاخص استقالل بانک مرکزي در کشـورهاي  مسألهاما 
باشد کـه شـاید بـر ایـن اسـاس     برابر کشورهاي صنعتی می2در حال توسعه تقریباً

تأثیري پولی و هاستسیاگفت استقالل بانک مرکزي و عدم مداخله دولت در بتوان
آن بر نوسانات بخش حقیقی اقتصـاد در کشـورهاي در حـال توسـعه و رو بـه رشـد       

نیازمند توجه بیشتري است. 

و نتایجبنديجمع.7
اسـتقالل بانـک مرکـزي و متغیرهـاي     تـأثیر که روي تحقیقات معدوديتا به امروز

ایـن  بیندان روشنی در اغلب موارد رابطه چن،بخش حقیقی اقتصاد صورت پذیرفته
مثبت آن بـر  تأثیرگرچه ،ده استشدو به خصوص در کشورهاي صنعتی استخراج ن

اي از امري پذیرفته شده است. شاید کشورهاي صنعتی به درجـه کاهش تورم تقریباً
انــد کــه کمتــر بــه ثبــات اقتصــادي و پاســخگویی در قبــال افکــار عمــومی رســیده

در هـا دولـت امـا احـزاب و   ،آورنـد مـی رويه نشـد بینیپیشي ناگهانی و هاسیاست
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هـاي  اقتصـاد را فـداي خواسـته   بلندمـدت کشورهاي در حال توسعه اغلب سـالمت  
هاي ناگهانی حجم پول ندارند.خود کرده و ابایی از افزایشمدتکوتاه

اسـتقالل بانـک مرکـزي بـر     تأثیردهد کهنتایج حاصل از این پژوهش نشان می
در کشورهاي حداقلي و به عبارتی ثبات بخش حقیقی اقتصاد نوسانات رشد اقتصاد

و بـا قبـول فـرض اثرگـذاري پـول بـر بخـش        شودمیحال توسعه مثبت ارزیابی در
ـ مـی وجود یک سیاست پولی با ثبات و مسـتقل  ،حقیقی اقتصاد د مـانع از بـروز   توان

ان دیگـر  بخش حقیقی اقتصاد گردد. به بیـ مدتکوتاهي هاشوكهاي ناگهانی و تورم
تـأثیر گونـه شـواهدي مبنـی بـر     صورت گرفتـه هـیچ  تحقیقاتبا توجه به اینکه در 

ي مرکـزي جهـان مشـاهده نشـده     هابانکها در شدن سیاستگذارينامطلوب مستقل
نتیجه گرفت که استقالل بانک مرکزي و تصویب قوانینی کـه  توانمیت. بنابرایناس

و یـا حتـی سیاسـتگذاري    لی بینجامـد ي پـو هاسیاستمندشدن به استقالل و قاعده
نـه  )به ویژه در کشورهاي در حال توسـعه (1درصد فریدمنKپولی بر مبناي قانون 

هـاي ناگهـانی بـه    بلکه از واردآمدن شـوك تنها به کنترل و کاهش تورم کمک کرده
بـر متغیرهـاي   تواندمیواستدهی انتظارات عوامل اقتصادي جلوگیري کردهشکل

بسـتر الزم بـراي رشـد    همچنـین شـته، مثبـت گذا تـأثیر ت اقتصـادي  حقیقی و ثبا
تابلینی حداقل مانند یک ، ماشیاندرو و اقتصادي را فراهم نماید و بنا به تعبیر گریلی

است.بلندمدتدر »ناهار مجانی«

1- Friedman's K-Percent Rule
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