فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

سال چهارم ،شمارة  ،10بهار 1395

مطالعه نظری و تجربی رابطه میان استقالل بانک

مرکزی و حکمرانی خوب

1

کاوه درخشانی دارابی 2و یوسف محنتفر

3

تاریخ دریافت1394/09/16 :

تاریخ پذیرش1394/12/17 :

چکیده

توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداا الد ی م دق اقتصداد
است .نظریات جایا توسدعه ردر اهت دت نهادهدا و اکتراندی ردو در
تقویت رخش رصولی و ن ل ره توسعه اقتصادی تأک دا دارندا .ردر اید
اساس ،سازوکارهای نهادی که منجر ره رهبود ک ف ت اضدور دوتدت در
اقتصاد راشا ،از طریق اکترانی رو ره تقویت اضور رخش رصولدی
و دست اری ره اهاا توسعهای کتک میکنا .اسدتقل راندک مرکدزی،
یکی از سازوکارهای نهادی طراای شاه در ای زم نه اسدت .از اید رو
ها ای پژوهش ،رررسی رارطه م ان درجه اسدتقل راندک مرکدزی و
شارص اکترانی ردو اسدت .ردای منظدور ردا اسدتفاده از دادههدای
مرروط ره  26کشور منتخب و اتگوی رگرسد ونی و تل دل هتبگدتگی
کانونی ،رارطه م ان استقل رانک مرکزی و اکترانی رو مورد آزمون
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قرار گرفتهانا .نتایج نشان میدهدا کده رارطده متبدت و از نظدر آمداری
معناداری م ان درجه استقل رانک مرکزی و شارص اکتراندی ردو
وجددود دارد .هتچندد از م ددان ارعدداد درجدده اسددتقل  ،اسددتقل در
س استگذاری پوتی و استقل ماتی ،هتبگتگی متبدت و از نظدر آمداری
معنادار را مؤتفه های اکترانی رو داشته اندا ،امدا اسدتقل س اسدی،
رارطه معناداری را ای مؤتفهها نااشته است .ملوه رر ای  ،نتایج تل دل
هتبگتگی کانونی نشان میدها که ارعاد درجه استقل راندک مرکدزی
قادرنا  87درلا از تغ رات شارص اکترانی رو را پ شر نی کننا.
واژگان کلیددی :اسدتقل راندک مرکدزی ،اکتراندی ردو  ،توسدعه
اقتصادی ،ااکت ت قانون

طبقهبندی E58, P48, G38 :JEL

 .1مقدمه

افزایش رفاه از طریق ایجاد رشا را ثبات و کاهش نوسانات اقتصادی ،یکی از اهاا م دق
اقتصاد است .از ای رو رررسی موامل تأث رگذار رر رشا اقتصدادی ،هتدواره از موودومات
ال ی ای م ق روده است .کلس کها و نئوکلس کها رشا اقتصدادی را در نت جده مدا
دراتت دوتت در کارکرد س گتق اقتصادی می دانگتنا و رر ای مق اه رودنا که رازار آزاد
از طریق سازوکار ق تت ،رهتری تع کنناه تخص ص مندار رده منظدور دسدت اری رده
اااکتر رفاه و رشا اقتصادی است.
در اوایل قرن ر گتق ،پس از معرفی موارد شکگت رازار ،اضدور دوتدت در اقتصداد در
کنار سازوکار رازار ،طرح و از دهه  1930هتراه را گگترش ایاه ک ندز ،دوتدت رده مندوان
یک منصر وروری در س گتق اقتصادی مطرح ،و اضور دوتت ره منوان مام ی الز ررای
کتک ره رشا اقتصادی و کاهش نوسانات اقتصادی و ررطر کنناه نواقص ردازار معرفدی
شا.
از دهه  1960آموزه های مکتب ک نزی ررای ال مشکلت اقتصادی کدافی نبدود و از
ای رو ،در رویکرد نگبت ره اضور دوتت در اقتصاد تجایا نظدر لدورت گرفدت .از اید
دهه ره رعا ،در نظریات اقتصادی رر ما دراتت دوتت در اقتصاد تأک دا و ایداه "دوتدت
کوچک" مطرح گردیا .از دهه  1990شاها سنتزی نگبت رده نگدرش اضدور دوتدت در
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اقتصاد هگت ق .در ای رویکرد جایا ره جای کت ت ،تترکز رر ک ف ت اضدور دوتدت در
سازوکارهای اقتصادی است و نلوه اکترانی 1دوتت مورد توجه قرار گرفت.
ایاه جایا که رر ک ف ت اضور دوتت و نلوه تعامل آن را سدایر ردازیگران اقتصدادی
تترکز دارد ،را دیاگاههای نهادگرایان 2نگبت ره توسعه اقتصادی اشتراکات فراواندی دارد.
در ای ایاه ،رر نلوه اکترانی دوتت در ایجاد و تقویت نهادهدای موافدق توسدعه تأک دا
می شود .رر ای اساس ،اگر اکترانی دوتت منجر رده گگدترش نهادهدای ادامی ردازار و
موافق توسعه شود ،اکترانی رو یا شایگته 3وجود دارد .در اید رویکدرد ،دوتدت اید
توانایی را دارد تا را ایجاد نهادهای اامی رازار و موافق توسعه ،زم نههای رشدا و توسدعه
اقتصادی را فرآهق آورد (ررادران شرکا و م کاتگاداتی.)2 :1387 ،
در اکترانی رو ر سه رک ال ی دوتت ،جامعه مانی و رخش رصولدی رارطده
نزدیکی وجود دارد ،و ای امر رامث می شود که از امدور متدومی رده شدکل لدل تدر و
ره نهتری رهرهررداری گردد .وجود رارطه لل ر سه رکد یادشداه ،زم نده را ردرای
تلقق اکترانی رو در ارعاد مخت ف م گر مدی سدازد .در اید م دان ،نقدش دوتدت از
اهت ت ر شتری ررروردار است .اگر دوتتها در لاد دست اری رده اهداا کوتداهمدات و
ج ب آرای مرد از طریق س استهای منفعتط بانه داشته راشنا ،مت کدرد آنهدا از نظدر
اقتصادی در ر نامات زیان آور و وا توسعه است .ای رفتارهای سودجویانه میتوانا رده
تضع ف جامعه مانی و رخش رصولی ر انجاما و از ای طریق مانعی رر مت کرد نهادهای
اامی رازار راشا .در ای مواق  ،دوتت ره جای اینکه نهادی موافق توسعه راشا ،ره نهادی
واتوسعه تبایل میشود .رناررای اگر رتدوان ردا ایجداد سدازوکارهای قدانونی ،رفتارهدای
سودجویانه دوتت و انگ زه رفتارهای منفعتط بانه و کوتاهمات دوتتها را ملداود کدرد،
میتوان ره ایجاد نهادهای اامی رازار و گگترش اکترانی رو کتک کرد.
ایاه استقل رانک مرکزی یکی از سازوکارهای قدانونی طراادی شداه ردرای کنتدر
انگ زههای منفعتط بانه دوتدتهدا اسدت .یدک راندک مرکدزی مگدتقل مدیتواندا مدان
دستکاری دوتتها در کلهای پوتی قبل و رعا از انتخاردات شدود .هتچند یدک راندک
مرکزی که از استقل کافی ررروردار راشا ،میتواندا مدانعی ردرای تلقدق انگ دزههدای
منفعتط بانه و کوتاهنگرانه دوتتها در س استگذاری پوتی راشا و از ای طریق ،از اتخدا
1. Governance
2. Institutionalists
3. Good governance
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س استهایی که ناسازگاری زمانی 1دارنا ،ج وگ ری کندا .رنداررای یدک راندک مرکدزی
مگتقل ،میتوانا راهکاری نهادی ررای ایجاد نهادهای اامی ردازار و گگدترش اکتراندی
رو راشا.
از طرفی ،ااترا ره قدوان و شدفاف ت در س اسدتگذاری از اتزامدات اسدتقل راندک
مرکزی است .رای معنی که اتی در لورتی که قوان مناسب ردرای تدأم اسدتقل
رانک مرکزی وجود داشته راشا ،اما اگر ای قوان ره طور کامل اجرا نشدونا و سدازوکار
س استگذاری پوتی از شفاف ت الز ررروردار نباشا ،متک است استقل واقعدی 2راندک
مرکزی متفاوت از استقل قانونی 3آن راشا .رناررای گگترش اتکرانی رو از طریدق
افزایش پایبنای ره قانون و شفاف ت سازوکارهای دوتتدی ،مدیتواندا رده رهبدود وودع ت
استقل رانک مرکزی کتک کنا؛ و انتظار رر ای است که رارطده متبدت رد اسدتقل
رانک مرکزی و اکترانی مط و وجود داشته راشا.
از ای رو ها ال ی ای پژوهش ،رررسی رارطه م ان استقل رانک مرکدزی و ارعداد
آن و شارص اکترانی رو و مؤتفههای آن است .سؤا الد ی اید پدژوهش رده اید
لورت ر ان میشود که :آیا استقل رانک مرکزی و اکترانی رو را هق ارتباط دارندا
ره ر ان دیگر ،آیا کنش و واکنش متبتی م ان پایاه استقل رانک مرکدزی و مع ارهدای
اکترانی رو وجود دارد
را توجه ره ادر ات نظری موجود ررای اسدتقل راندک مرکدزی و اکتراندی مط دو ،
فرو ه پژوهش ره ای لورت ر ان میشود که :رارطده متبدت و معنداداری م دان درجده
استقل رانک مرکزی و اکترانی رو وجود دارد.
رای ترت ب در ادامه در رخش دو  ،ادر ات نظدری و تجرردی؛ در رخدش سدو  ،روش
تلق ق و دادههای پژوهش؛ در رخش چهار  ،نتایج پژوهش و در پایان در رخدش پدنجق،
نت جهگ ری و پ شنهادها ارائه میشونا.
 .2ادبیات موضوع

موفق ت کارآیی س است های اللح اقتصدادی ،وارگدتگی زیدادی رده ررف دت مدایریت
نهادهای کشور و نلوه تعامل ر نهادهای س استگذار ردا سدایر نهادهدای اجتتدامی ،و
1. Time inconsistency
2. De facto
3. De jure
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توانایی س اسی و فنی س استگذاران در تاوی و اجرای س استهایی که رهبری س اسی
در جهت دست اری ره آنها است دارد .نتایج مطاتعات تجرری در زم نده اکتراندی و تدأث ر
آن رر مت کرد اقتصادی ،رامث آگاهی ر شتر نگدبت رده چند نهادهدای س اسدیای در
فراینا تاوی و اجرای س استها روده است.
ملوه رر ای  ،نورث 1997 ،1990( 1و  )2005و هتفکدرانش ردر اید مق داه الدرار
دارنا که ای نهادهای اوت ه هگتنا که انگ زههای الز را ررای مت کدرد اشدخاا ایجداد
میکننا و رر روارط س اسی و اقتصادی تأث رگذارنا و ملوه رر اید  ،ترت بدات نهدادی ردر
تاوی و اجرای س استها تأث رگذارنا (آهرنس.)8 :2009 ،2
رررل انایشههای مرسو نئوکلس کی که رر اهت ت منار و تکنوتوژی در توود
تفاوتهای مت کرد اقتصادی کشورها تأک ا دارد" ،اقتصاد نهدادگرای جایدا" تفداوت در
سطوح توسعه اقتصادی در ر کشورها و در طدی زمدان را ناشدی از موامدل س اسدتی و
نهادی میدانا (رودریک2003 3؛ نورث .)1990 ،در ای رویکرد ،توسعه موفق ره ملد ط
س اسی و نهادیای وارگته است که انگ زههای س اسی دوتتها را ره پد شن ازهدای رشدا
اقتصادی و رهبود رفاه متومی گره رزنا .در ای لورت ،دوتتها ره دنبا انجدا تعهداات
پایاار و معتبر در رازسازی س استها و سازوکار مایریت متومی رواهنا رود .ردر مکدس،
اگر انگ زه های فرلت ط بی س اسی دوتتها که در تضداد ردا اتزامدات توسدعه راشدا ،در
س استگذاری و اجرای س استها تاث رگذار راشا ،رامث آس بپذیری اقتصادی میشود.
اتبته اغ ب رلث میشود که وسوسههای قویای که رامث میشود دوتتها ردا اتخدا
ررری س است های فرلت ط بانه ،چشق اناازهای توسعه کشورشان را ره رطر ر اناازندا،
در ناامنی س اسی ریشه دارد .دوتتهایی که را تهایاهای راتقوهای در افظ قدارتشدان
مواجهانا ،دوره زمامااری کوتاهتری دارنا و ر شتر در معرض جایگزینی را گروههای دیگر
هگتنا و طب عتاً ر شتر ره دنبا رقای رود هگدتنا (تدویی1988 ،4؛ آمدس .)1987 ،5از
ای رو ،ای دوتتها در موض افزایش رفاه اجتتدامی ر نامدات ،اوتویدت رداالیی را ردرای
اهاا کوتاهمات را نتایج مشخص قائل میشونا .ای چن گرایشهایی رامدث دراتدت

1. North
2. Ahrens
3. Rodrik
4. Levi
5. Ames
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ملیق کوتاهنگدر در س اسدتگذاری و مدایریت متدومی جامعده شدود و نتدایج زیدان ردار
اقتصادی رواها داشت (تگ ب س.)3 :2002 ،1
معتوالً دراتت انگ زههای فرلتط بانه س اسی در س استگذاری رامث از دسترفدت
اهاا توسعهای کشورها میشود (سنارروک1986 ،2؛ فان دی وا  .)2001 ،3در چند
شرایطی اگر نهادهای نظارتی وع ف راشنا ،شبکههدای ادامی دوتدت در سدارتار اداری
نفو میکننا و تأث رگذاری رامات متومی را کاهش میدهندا و رامدث افدزایش فگداد
اداری میشونا (رایارت1993 ،4؛ آالنس.)2004 ،5
نقطه آغازی نظریههای استقل رانک مرکزی ن ز رر پایه تل ل رفتار س اسدتتااران
قرار دارد و ها ال ی از استقل راندک مرکدزی ن دز اید اسدت کده راندک مرکدزی و
س استگذاری پوتی ،تلت تأث ر س استهای کوتاهمات نباشا و رتوانا آزادانده رده دنبدا
کنتر تور و ثبات ق تتها راشا .در شرایطی که تصدت قگ دری ردر مبندای لدلاایا
راشا ،س استگذاری می تواننا تصت تات س استی از قبل امدلن شداه را تغ در دهندا و
تور متفاوتی از آنچه قبلً موامل اقتصادی انتظار داشتنا ،ایجاد کننا؛ که ره ای تفداوت،
تورش تور میگوینا .سه دت ل زیر ررای تورش تورمی کر شاه است:

الف) انگیزه اشتغال :رر اساس منلنی ف پس کوتداهمدات ،س اسدت پدوتی از طریدق

ایجاد یک تور پ شر نی نشاه میتوانا رر سط و تغ رات اشتغا تأث رگذار راشا .اگدر
انتظارات رخش رصولی ره درستی شکل داده شدود ،ر کداری مدیتواندا در واکدنش رده
تکانههای طر مروه در اطرا نرخ طب عی ر کاری نوسان داشته راشا.
6
فروض اوت ه رویکرد نظریه رازی ها ررای س است پوتی که توسط ک اتنا و پرسدکات
( )1997و رارو و گوردون )1983( 7تاوی شا ،ر ان میکندا ندرخ طب عدی ر کداری رده
دت ل وجود مات اتها و یا رفتارهای تع دستتزد ،از مقاار ره نه ردود انلدرا دارد و
کتتر از مقاار مط و اجتتامی است .معتوالً دوتتها ای انگ زه را دارنا کده رده وسد ه
یک تور پ ش ر نی نشاه ،رخش رصولی را غاف گ ر کنندا .معتدوالً دوتدتهدا ردا یدک
س است پوتی پ شر نی نشاه ،آن را انجا میدهنا (ک بتر و واگنر.)12 :2003 ،8
1. Tsebelis
2. Sandbrook
3. Van de Walle
4. Bayart
5. Alence
6. Kydland & Prescott
7. Barro & Gordon
8. Kibmer & Wagner
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ب) انگیزه درآمدی :را افزایش ناگهدانی سدط ق تدت هدا نده تنهدا ندرخ رهدره اسدتی

راهیهای دوتت تغ ر نتیکنا و راهی واقعی دوتت کاهش مییارا ر که ماناه واقعی رده
منوان پایه درآماهای های ناشی از چاپ پو ن ز راون تغ ر راقی مدیماندا .رنداررای در
لورتی که راهی دوتت ره لورت راهیهایی استی راشنا ،دوتت ای انگ دزه را دارد کده
یک تور پ شر نی نشاه ایجاد کنا.

پ) انگیزه تراز پرداختها :کدوکرم و و  )1995( 1ر دان مدیکنندا س اسدتتااران

کشورهایی که را کگری مزم تراز پردارتها مواجه میشدونا ،اید انگ دزه را رواهندا
داشت که ارزش پو م ی رود را کاهش دهنا ،و ای کار ره وس ه یک تور غ رمنتظره
لورت میگ رد (دررشانی درآری.)35 :1394 ،
رناررای اگر یک رانک مرکزی مگتقل وجود داشته راشا ،می توانا رده مندوان مدانعی
ررای رفتارهای للاایای دوتت در اقتصاد راشا و از ای طریق رر متغ رهای اقتصدادی
تأث رگذار راشا .استقل رانک مرکزی از ادر ات نظری گگتردهای ررروردار اسدت کده از
دهه  1970رشا کرد .از ای م ان ،مدیتدوان رده مطاتعدات راگدا  ،)1985( 2ک اتندا و
پرسکات ( ،)1977ردارو و گدوردون ( ،)1983آ سد نا و گری دی )1992( 3و آ سد نا و
سامرز )1993( 4اشاره نتود.
راگا ( )1985ر ان میکنا ،نظریه ناسدازگاری زمدانی پویدا 5کده توسدط ک اتندا و
پرسکات ( )1977و رارو و گوردون ( )1983توسعه پ اا کرد ،ای مط ب را ر ان میکندا
که جااکردن س است پدوتی از فراینداهای س اسدی منجدر رده کداهش نوسدانات سدط
ق تتها میشود .هتچن کتک میکنا که اقتصاد در یک تعاد هتدراه ردا ندرخ تدور
پای قرار گ رد.
آ س نا و سامرز ( )1993ر ان میکننا که استقل راندک مرکدزی رده چندا دت دل
متاه می توانا رامث رهبود مت کرد اقتصدادی شدود .یدک راندک مرکدزی مگدتقل کده از
فشارهای س اسی ره دور است ،رگ ار پ شر نیپذیرتر متدل مدیکندا و رنداررای  ،ثبدات
اقتصادی را رهبود میرخشا و رامث کاهش نرخ رهره اق قی میگدردد .تنهدا یدک راندک
مرکزی مگتقل میتوانا اقتصاد را از چررههای تجاری س اسی افظ کنا.
1. Cukierman & Webb
2. Rogoff
3. Alesina & Grilli
4. Alesina & Summers
5. Dynamics Time Inconsistency
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رانک مرکزی مگتقل ره دو لورت اقتصاد را از چررههای س اسدی تجداری دور نگداه
میدارد :اتف) از طریق ج وگ ری از دستکاری در س است پوتی قبل از انتخارات ،که اید
مگاته ره وس ه راگا و سایبرت )1988( 1ما سازی شداه اسدت؛ ) راندک مرکدزی
مگتقل ،از شوک های پوتی توسط اازا ررناه رعا از انتخارات ج وگ ری مدی کندا کده
توسط آ س نا ( 1988و  )1989ما سازی شاه است .ره طور ک دی وجدود یدک راندک
مرکزی مگتقل ،رخصوا در شرایطی که ردهلدورت ملافظدهکارانده اداره شدود ،هنگدا
انتخارات (س اسی شان جامعه) ،از امتا نفو در س استهای پوتی ج وگ ری مدیکندا.
در ای ااتت ،ثبات رشا پایده پدوتی افدظ گردیداه و نوسدانات تدور کتتدر مدیشدود
(دررشانی درآری.)7 :1394 ،
را توجه ره مطاتب ر ان شاه تاکنون میتوان گفت ،استقل راندک مرکدزی از طریدق
کنتر انگ زههای کوتاهمات و فرلت ط بانه دوتت ،رامث ایجاد ثبدات در اقتصداد کدلن
میگردد .ایجاد ثبات در اقتصاد کلن رامث تقویت اضور رخش رصولدی ،و از آنجدایی
که رخش رصولی قارتتندا در کندار جامعده مدانی از ارکدان اکتراندی ردو اسدت،
میتوانا منجر ره رهبود اکترانی شود.
مبااث مرروط ره اکترانی رو ارتاا توسط رانک جهانی مطرح شدا .پدس از آنکده
س است های تعایل در ررری از کشورها ناموفق رود ،ای ایاه توسط رانک جهانی مطدرح
شا که چدون دوتدت هدا در آن کشدورها شدرایط الز را ناارندا ،نتدیتوانندا در اجدرای
تول ههای رانک جهانی و آزاد کردن ق تتها موفق متل کننا .ره ر ان دیگر ،پدذیرش و
اجرای س استهای تعایل و تول ههای رانک جهانی ره دوتتی ن از دارد که ای دوتت در
آن کشورها وجود ناارد .ای مگداته نخگدت مرا ده شدکلگ دری و پ داایش انایشده
اکترانی رو رود (نادری.)71 :1390 ،
کافت و هتکاران ،)2004( 2اکترانی رو را ره منوان سنتها و نهادهایی تعریدف
میکننا که توسط آنها قارت ره منظور مص لت متومی در یک کشور امتدا مدیشدود
که در ررگ رناه -1 :فراینای است که از طریق آن ،لاابان قدارت ،انتخدا و ردر آنهدا
نظارت امتا میشود؛  -2ررف ت و توانایی دوتدت ردرای اداره کارآمدا مندار و اجدرای
س استهای درست؛  -3ااترا شهروناان و دوتت ،نهادهدایی کده تعداملت اجتتدامی و
اقتصادی م ان آنها را اداره میکنا.
1. Rogoff & Sibert
2. Kaufmann, et al.
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رانک جهانی ،اکترانی رو را رر اساس شش شارص انداازهگ دری مدیکندا .اید
شارصها مبارتنا از(مهاوی مادتی و هتکاران:)93 :1387 ،

 -1حق اظهار نظر و پاسخگویی :1ای شارص ر انگر م زان مشدارکت شدهروناان هدر
کشور در انتخارات دوتت رود و هتچن

آزادی ر ان ،آزدی انجت و رسانهها است.

 -2ثبات سیاسی و عدم خشونت :2ای شارص ،ااتتا رشونت و نبردهای قدومی و

قب ه ای یا تغ ر دوتت ،از جت ه ااتتا رروز اتدلت تروریگدتی و ن دز وقدوگ جند و
رلران های فراروی کشورها را که تارعی از شرایط ر اتت ی و منطقهای است ،ره تصدویر
میکشا.
 -3کارآیی و اثربخشی دولت :3در ای شدارص ،ک ف دت ردامات متدومی ،ردامات

شهرونای و م زان استقل آنها از فشدارهای س اسدی مدانظر اسدت .هتچند در اید
شارص ،ک ف ت تاوی و اجرای رط مشیهای متدومی و دوتتدی و م دزان تعهدای کده
دوتت در ررارر ای س استها دارد ،مورد ارزیاری قرار میگ رد .در نت جه ،هرچده ک ف دت
رامات متومی و شهرونای رهتر ،رط مشیهای متومی ره دور از جنجا های س اسدی،
و تعها نظا س اسی در قبا آنها ر شتر راشا ،ر انگر ووع ت رهتر در اکترانی است.

 -4کیفیت قانونگذاری :4تعاد قوان

ومقررات ،ردی ثبداتی و تغ درات مدااو و نبدود

پایبنای ره اجرای آنها و نبود پوشش یا نقض قوان
است.

موجود ،ر انگر ک ف دت قانونگدذاری

 -5حاکمیت قانون :5ر انگر م زان ااترا قائل شاه توسط شهروناان و دوتتتردان هدر
کشور ررای نهادهایی است که را ها وو قوان  ،اجدرای آنهدا و ادل اردتل ایجداد
شاه است.

 -6کنترل فساد :6ر انگر م زان استفاده مقامات دوتتدی از امت دازات و امکاندات دوتتدی
ررای مناف شخصی در سط ررد و کلن است.
را توجه ره مع ارهای اکترانی رو  ،میتوان انتظار داشت که ر افزایش اسدتقل
رانک مرکزی و اکترانی رو  ،رارطه متبتی وجود داشته راشا؛ زیرا:

1. Voice and accountability
2. Political stability and absence of violence
3. Government effectiveness
4. Regulatory quality
5. Rule of law
6. Control of corruption
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اتف) اگر رانک مرکزی استقل الز را داشدته راشدا ،قدرض گدرفت دوتدت از راندک
مرکزی قانونتنا است و را ملاودیتهایی روره رو رواها شا .از اید رو ،دوتدت مجبدور
اسددت رددرای اینکدده رتوانددا هزینددههددایش را تددأم کنددا ،اسددتفاده ره ندده و کدداراتری از
درآماهایش داشته راشا .در ای لورت ،کارآیی و اثر رخشی دوتت افزایش مییارا.
) اگر رانک مرکزی استقل الز را داشته راشا که رتوانا راون توجه ره فشدارهای
ر رونی اهاا پوتی را دنبا کنا ،در ای لورت رایدا در قبدا مت کدرد س اسدت پدوتی
پاسخگو راشا .در متل ،در دهه  1990و هتراه گگترش ایاه استقل  ،ایداه هافگدذاری
ن ز ررای رانک مرکزی مطرح شا .ایاه هافگذاری رر ای مگاته دالتت دارد که دوتدت یدا
وزارت اقتصاد مقادیر کتی ررای اهاا س است پوتی ،نظ ر تور را ردرای راندک مرکدزی
تع میکنا و رانک مرکزی ای استقل را دارد که را اسدتفاده از اردزار پدوتی دتخدواه،
ها مشخص شاه را ملقق نتایا .در ای لورت از آنجایی که رانک مرکزی در انتخا
ارزار و نلوه مایریت ارزارهای پوتی ارت ار کامدل داشدته اسدت ،رایدا نگدبت رده نت جده
س است پوتی ن ز پاسخگو راشا .ره هت دت ل اگر رانک هدای مرکدزی مگدتقل راشدنا،
م زان پاسخگویی آنها در قبا دوتت و جامعه افزایش پ اا میکنا.
پ) یکی از مواردی که در شدارصهدای انداازهگ دری اسدتقل مدورد رررسدی قدرار
میگ رد ،شفاف ت در تصت قگ ری رانک مرکزی و نلوه اطلگرسانی نگبت ره تصت تات
پوتی و انتشار گزارشهای مت کرد کل های پوتی ،تور و سایر متغ رهدای اقتصداد کدلن
است .هر چه رانک مرکزی مگتقلتر راشا ،اطلگرسانی دق قتری نگبت رده تصدت تات
اقتصادی و انتشار اطلمات مرروط ره مقادیر ها و مقادیر تلقق یافته کلهای پدوتی و
سددایر متغ رهددای کددلن اقتصددادی رواهددا داشددت .از ای د رو فراینددا تصددت قگ ددری و
س استگذاری پوتی شفاف ت ر شتری رواها داشت ،و رانتها و سوء استفادههای ناشی از
اطلمات ناقص و نامتقارن کاهش رواها یافت که منجر ره کاهش فگاد میشود.
ت) شارص های ترک بی معرفیشداه ردرای انداازه گ دری اسدتقل راندک مرکدزی،
استقل مت ی یا واقعی رانک مرکزی را ن ز اناازهگ ری میکننا .هر چه اسدتقل راندک
مرکزی در متل ر شتر راشا ،نشاندهناه ااترا دوتت و اازا س اسی نگبت ره قدانون
است .رناررای  ،راال رودن درجه استقل رانک مرکزی در هر کشور ،میتوانا ر انگر رارطده
مگتق تی را ااکت ت قانون در آن کشور راشا.
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ث) ما توجه ره قانون و استفاده نکردن از ررف تها و راهکارهدای قدانونی ،یکدی از
موامل ریثباتی و نارگامانی س اسی اسدت .اگدر رده ررف دت هدای قدانونی توجده نشدود،
استقل واقعی ررای رانک مرکزی ن ز وجود نخواها داشت .از طرفی در کشدورهایی کده
درگ ر ریثباتی انا ،معتوالً متر دوتتها کق است و تغ رات گرایشات س اسی ره سدرمت
رخ میدها .از ای رو میتوان انتظار داشت دیاگاههدا نگدبت رده ارت دارات و اسدتقل
س استگذار پوتی و رانک مرکزی ماا دراا تغ ر راشا .در نت جه ای اتفاقات ،استقل
رانک مرکزی کق میشود و ک ف ت قانونگذاری ن ز کاهش مییارا .پس هتراه ردا کداهش
اکترانی رو  ،استقل رانک مرکزی ن ز کاهش مییارا.
رناررای را توجه ره مطاتب ر ان شاه ،رارطه دوطرفه م ان اکترانی رو و اسدتقل
رانک مرکزی وجود دارد .استقل رانک مرکزی از طریدق ایجداد ملد ط و سدازوکارهای
نهادی ،می توانا ره رهبود ووع ت اکترانی رو کتک کنا .اتبته رایا توجده نتدود کده
ره نظر می رسا ارتباط م ان استقل رانک مرکزی و اکترانی رو ر شدتر رده لدورت
غ رمگتق ق راشا ،رای معنا کده اسدتقل راندک مرکدزی از طریدق ایجداد سدارتارها و
سازوکارهای نهادی ،رامث تغ ر در متغ رهای دیگری نظ ر انظباط ماتی دوتدت ،افدزایش
شفاف ت اقتصادی ،پاسخگویی و ...میشود و ای سدازوکارها رده رهبدود اکتراندی ردو
کتک میکنندا .از طرفدی اگدر در کشدوری سدنجههدای اکتراندی (نظ در پاسدخگویی،
شفاف ت ،ااترا ره قانون ،کارآیی دوتت و ثبات س اسی) در ووع ت مط وری قرار داشدته
راشنا ،می توان انتظار داشت که استقل رانک مرکزی در متل در ووع ت رهتدری قدرار
داشته راشا .ره مبارت دیگر ،شرایط مناسب اکترانی رامث تقویت نهادهایی میشود که
استقل رانک مرکزی را تقویت میکننا.
 .3روش تحقیق و معرفی دادهها

ها ال ی ای پژوهش ،رررسی رارطه م ان درجه استقل رانک مرکدزی و ارعداد آن ردا
شارص اکترانی ردو و اجدزای آن اسدت .ررردی از مفداه ق مدورد رررسدی در م دو
اقتصادی و رخصوا در م و اجتتامی اغ دب سازههای پ چ اه و چنا رعدای هگدتنا و
هنگا تل ل ،هر یک از ای ارعاد ،رود متغ ری مجزا ملگو میشونا .از سوی دیگدر،
ره نارت نظریات تب نی تکم تی مطرح شاه است ،کتتر ردا نظریاتی مواجه مدیشدویق
که م تهای متعاد ،موجا تنها یک اثر وااا شاه راشنا و یا اینکه متغ در وارگته مدورد
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مطاتعه ،تنها یدک رعدا داشدته راشدا؛ رنداررای ملققدان اغ دب در موقع دتهدایی قدرار
میگ رناکه در واق را چنای متغ ر مگتقل از سویی ،و چنای متغ ر وارگدته از سدوی
دیگر ،مواجهانا .تکن کهای چنا متغ ره رایج ،در تل ل دادههدایی ردا سدارتار مدذکور،
دچار نارساییهای متاهای هدگتنا (یوسفی و هتکاران.)208 :1393 ،
شارصهای اکترانی رو و استقل رانک مرکزی ن ز مفاه ق چنارعدای هگدتنا،
و رناررای الز است ملوه رر ارزیاری رارطه م ان اید دو متغ در در ااتدت ک دی ،رارطده
م ان سطوح مخت ف ای دو شارص ن ز مورد رررسی قرار گ رد تدا رتدوان رده اید مهدق
دستیافت که کاام ک از جنبههای استقل و اکترانی ،رارطه ر شتری را هق دارنا.
الز ره کر است که استفاده از ارزار رگرس ون در تل ل روارط ر متغ رهدایی کده
ارعاد مخت ف دارنا ،ایراد دارد .از طرفی ،نتیتوان از رارطه م ان ارعاد مخت ف یک متغ در
مگتقل چشقپوشی کرد و از طر دیگر ،رگرس ون چنا متغ ره در ااتدت مدادی لدرفاً
رارطه رطی م ان متغ رها را نشان می دها و متک است دچار رطای تصدری راشدا .از
ای رو در ای مطاتعه ررای رررسی رارطه م ان ارعداد مخت دف متغ رهدا و تدأث ر آنهدا ردر
یکایگر ،از رویکرد تل ل هتبگتگی کانونی 1استفاده رواها شا .هتبگتگی کانونی ،ردر
رل سایر روشها که ره رررسی متغ رها ره لورت جاا از یکایگر میپردازنا ،میتواندا
روارط ر چنا مجتومه از متغ رها را نشان داده و رررسی کنا؛ ملوه رر اید  ،اگدر رد
مجتوگ متغ رها ،دو یدا سه رارطه وجود داشته راشا ،تکن ک هتبگتگی کانونی قدادر رده
تشخ ص و نشان دادن آنها است؛ در ااتی که چن قار تی در تل ل رگرس ونی وجود
ناارد (شری و هنگ .)37 :2005 ،2
استقل رانک مرکزی یک پایداه ک فدی اسدت و ردرای رررسدی تدأث ر آن ردر سدایر
متغ رها ،می رایا از شارص هایی ررای کتی کردن آن استفاده نتود .از ای رو در ادامده،
شارصهای اناازهگ ری درجه استقل رانک مرکزی معرفی میشود.
اوت تلش ررای معرفی شارص جهدت اسدتقل راندک مرکدزی رده مطاتعده ر دا و
پارک  )1988( 3ررمدیگدردد .ر دا و پدارک  ،اسدتقل راندک مرکدزی را در دو جنبده
استقل س اسی و استقل ماتی مورد رررسی قرار دادهاندا .شدارص ر دا و پدارک رده
منظور ملاسبه درجه استقل رانک مرکزی در هر یک از جنبههای س اسی و اقتصدادی،
1. Canonical Correlation Analysis
2. Sherry & Henson
3. Bade & Parkin
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سه مع ار را مورد توجه قرار داده ،و رناررای ره منظور رررسی ای سه مع ار از سه گدزاره
استفاده شاه است و گزارهها ره لدورت «ر دی» یدا «ر در» ارزیداری مدیشدونا .در اید
شارص ررای پاسخ ر ی ،نتره یک و ررای پاسخ ر ر ،لفر در نظر گرفته میشود .اااقل
درجه ره دست آماه ررای استقل رانک مرکزی در ای شدارص یدک اسدت و رنداررای ،
اتی ررای یک رانک مرکزی ،پاسخ ره هته گزارهها ر ر راشا ،درجه استقل رده دسدت
آماه ،ررارر یک میشود .در لورت دریافت پاسخ ره سؤاالت مطرح شداه و کگدب نتدره،
آن نتره ره دست آماه را یک جت شاه و ررای درجه استقل رانک رررسی میشود.
در ادامه ،ایجف نگر و شات ن  )1993( 1هتزمان را استفاده از شارص ر ا و پدارک ،
تغ راتی ن ز در ای شدارص امتدا کردندا .ایجف نگدر و شدات ن تأک دا ر شدتری ردر
شارص استقل س اسی داشتنا و ره هتد دت دل ،ااتدتهدای متعدادی ردرای نلدوه
تصت ق گ ری درراره س است پوتی در نظر گرفتنا .در لورتی که رانک مرکزی ره تنهایی
تصت ق گ رناه در زم نه س است پوتی راشا ،نتدره  ،2در لدورتی کده راندک مرکدزی و
دوتددت رددا یک دایگر تصددت ق رگ رنددا ،نتددره یددک و در لددورتی کدده دوتددت ردده تنهددایی
تصت قگ رناه راشا ،نتره لفر در نظر گرفته میشود.
گری ی و هتکاران )1991( 2شارصی ره منظور ملاسبه درجه استقل قانونی راندک
مرکزی تاوی کردنا .ای شارص ،استقل راندک مرکدزی را رده از دو جنبده اسدتقل
س اسی و استقل اقتصادی ،مورد رررسی قرار داده است .در مقایگده ردا شدارص ر دا و
پارک  ،ای شارص گگتردهتر است و تأک ا ر شتری ردر جزئ دات دارد .از آنجدایی کده
یکی از شارصهای مورد استفاده در ای مطاتعده ،شدارص گری دی و هتکداران ()1991
است ،ای شارص را جزئ ات ر شتری مورد رررسی قرار میگ رد.
شارص استقل گری ی و هتکاران ( )1991از ملاسبه شارصهای استقل س اسی
و استقل اقتصادی ره دست میآیا .شارص استقل س اسی از  8گزاره تشدک ل شداه
است و در لل رودن هر گزاره ررای راندک مرکدزی مدورد رررسدی ،یدک نتدره تلدا
می گردد .رناررای ر شتری درجه استقل س اسی رانک مرکزی رراسداس اید شدارص،
ررارر را  8و کتتری آن لفر است .شارص استقل اقتصادی ن ز از  7گزاره تشک لشداه
و جتعاً  8نتره دارد و از ای رو ،درجه استقل رانک مرکزی رر اساس شارص گری دی و
هتکاران ،ررارر مجتوگ شارص هدای اسدتقل س اسدی و اقتصدادی ،و ر شدتری درجده
1. Eijffinger & Schaling
2. Grilli, et al.
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استقل ررارر  16و کتتری آن ررارر لفر است .در گزارههای شتاره یک و  ،3فدرض ردر
ای است که اگر رؤسای رانک مرکزی ره وس ه دوتت تع نشونا ،آنهدا مدیتوانندا رده
گونهای مگتقل تر متل کننا .اتبته اگر کت تده ای کده رئد س راندک مرکدزی را انتخدا
میکنا ،جاای از دوتت روده اما استقل واقعی از دوتدت نااشدته راشدا ،اید گدزارههدا
میتواننا نتایج گتراه کنناهای در رارطه را استقل رانک مرکزی داشته راشنا .در مدورد
گزارههای شتاره  2و  ،3فرض رر ای است که طو ر شتر دوره ریاست رامث میشود تدا
دوتت نتوانا در کوتاهمدات در ترک دب امضدای ه دات رئ گده و ریاسدت راندک مرکدزی
تغ راتی امتا کنا .گزارههای شتاره  6 ،5و  ،8ره رررسی نلدوه تعامدل دوتدت و راندک
مرکزی در رارطه را س استگذاری و اجرای س استهای پوتی میپردازندا .اگدر در زم نده
س استگذاری پوتی ،امضای دوتت اق رای داشته راشنا و یا س است پوتی ن از رده تأی دا
دوتت داشته راشا ،رانک مرکزی از استقل کافی ررروردار ن گت.
کوکرم و هتکاران )1992( 1شارصی ررای ملاسبه درجده اسدتقل قدانونی راندک
مرکزی ارائه کردنا .ای شارص از زمان ارائه ،یکی از پرکاررردتدری شدارصهدای ارائده
شاه ررای ملاسبه درجه استقل رانک مرکزی روده است .اید شدارص در دو ویدرایش
وزن داده شاه ( 2)LVAWو راون وزن ( 3)LVAUارائه شاه است .در اید شدارص رده
منظور رررسی درجه استقل  16 ،مشخصه را کده در  4گدروه کده مبارتندا از :اسدتقل
فردی رئ س رانک مرکزی ،جنبههای مخت ف اسدتقل در س اسدتگذاری پدوتی ،اهداا
نهایی رانک مرکزی ،و ملاودیتهای ااکق رر تأم ماتی دوتت و قرض دادن ره دوتدت
است ،تقگ قرنای میشونا .تفاوت شارص وزندی ردا شدارص رداون وزن ،در وزنهدایی
است که رر هر کاا از ای مشخصهها تع ق میگ رد.
اوت گروه ال ی از م ان  4گدروه موجدود ردرای مشخصدههدا ،رده رررسدی وودع ت
استقل در شرایط ااکق رر رئ س رانک مرکزی میپردازد .در ای گروه مواردی از قب ل
طو دوره ریاست رانک مرکزی ،نلوه تع رئ س رانک مرکزی ،نلوه مز رئ س رانک
مرکزی و اینکه آیا رئ س رانک مرکزی ستت دیگری در دوتت دارد یدا ر در ردرای هدر
کاا از مشخصهها گزینه های مخت فی در نظدر گرفتده شداه اسدت و رررسدی مدیشدود
ووع ت رانک مرکزی مورد مطاتعه در مشخصه مورد نظر را کاام ک از گزینهها مطارقدت
1. Cukierman, et al.
2. Weighted Index of Legal Independence
3. Unweighted Index of Legal Independence
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دارد .دوم گروه ال ی مورد رررسی ،نلوه س استگذاری پدوتی اسدت .در اید قگدتت،
مشخصه هایی نظ ر اینکه س است پوتی توسط چه نهادی تع میشود ،در هنگا تضاد
ر دوتت و رانک مرکزی در زم نه س است پوتی ،چه کگدی ادر آردر را مدیزندا ،و
نقش رانک مرکزی در فراینا رودجهریزی دوتت مورد رررسی قرار میگ رد.
در گروه اهاا نهایی رانک مرکزی ،ووع ت ثبات ق تتها در مجتومه اهاا راندک
مرکزی مورد رررسی قرار میگ رد .در ای قگتت اگر ثبات سدط ق تدتهدا رده مندوان
ها ال ی یا تنها ها کر شاه در اساسنامه رانک مرکدزی راشدا و در هنگدا وجدود
تضاد ر ای ها و سایر اهاا دوتت ،رانک مرکزی رتوانا ار آرر را رزنا ،راالتری
نتره را دارد و گزینه ه چ هافی ررای رانک مرکدزی کدر نشداه اسدت یدا ثبدات سدط
ق تتها جزء اهاا ن گت ،نتره لفر را دارد.
آرری گروه مورد رررسی ،ملاودیت در قرض دادن ره دوتت است .ای گروه شدامل
 8مشخصه است و هر مشخصه را توجه ره ماه ت رود چنا گزینده دارد .در اید گدروه،
نلوه تأم ماتی دوتت توسط رانک مرکزی مورد رررسی قرار میگ رد .در اید قگدتت،
پ شفرض رر آن است که هرچه ملاودیت رر روی فعات ت رانک مرکزی در تأم دوتت
ر شتر راشا ،استقل رانک مرکزی ر شتر است .مشخصههای مدورد رررسدی ،مبارتندا از:
ملاودیتهای موجود در وا های پ شرفته (وا های غ رقارل تبایل در رازارهدای مداتی)،
ملاودیت رر وا هدای قاردل تبدایل در رازارهدای مداتی ،شدرایط اردذ وا  ،چده کگدانی
میتواننا از رانک مرکزی وا رگ رنا ملاودیت وا ها چگونده تعریدف مدیشدود مدات
وا ها نرخ رهره وا ها و در نهایت ،اینکه آیا رانک مرکزی مجاز است ردرای رریدا اورا
قروه دوتت در رازارهای اوت ه شرکت کنا
مت و )2006( 1ن ز ره منظور ملاسبه درجه استقل رانک مرکزی شارصی را معرفی
کرده ،2که استقل رانک مرکدزی را در سده ادوزه اسدتقل س اسدت پدوتی ،اسدتقل
س اسی یا شخصی و استقل ماتی مورد رررسی قرار داده است .در هر رخش رده منظدور
ارزیاری درجه استقل  ،گزارههایی مطرح شاه و هر یک از گزارهها ن ز گزینههایی داشته
و اااکتر مجتوگ نترات گزارههای هر رخش ،ررارر  12اسدت .رنداررای درجده اسدتقل
رانکهای مرکزی ،اااکتر ررارر  36رواها رود.

 .2ررای جزئ ات ر شتر ،ره مطاتعه مت و ( )2006مراجعه شود.

1. Mathew
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رخش او ای شارص که استقل س است پوتی است ،از  6گزاره تشک ل مدیشدود.
ای گزاره ها اهاا ر ان شاه ردرای س اسدت پدوتی ،درجده اسدتقل راندک مرکدزی در
انتخا اهاا  ،درجه استقل رانک مرکزی در انتخدا اردزار ،تع د ندرخ ارز ،تعدارض
م ان س است ها ،و نظارت رر رازارهای ماتی را مورد رررسی قرار میدهدا .در رخدش دو ،
استقل س اسی یا شخصی رانک مرکزی مورد رررسی قرار میگ رد .در ای رخش کده از
 6گزاره تشک ل شاه است ،نلوه مز و نصب و دوره ریاست رانک مرکزی ،نلوه تع د
و دوره فعات ت امضای ه ات رئ گه و تعدااد نتاینداگان دوتدت در ه دات رئ گده راندک
مرکزی واکاوی می شود .در رخش سو استقل ماتی رانک مرکزی مدورد رررسدی قدرار
میگ رد .ای رخش مواردی از قب ل شرایط وا دادن ره دوتت ،ملاودیتهای موجود در
امطای وا ره دوتت ،طو دوره وا ها ،نرخ رهره وا ها ،و در نهایت ،نلدوه فعات دت راندک
مرکزی ره منظور رریا اورا قروه دوتت در رازارهای اوت ه را در رر میگ رد.
در ای مطاتعه ،را توجه ره ماه ت رلث اسدتقل راندک مرکدزی ،شدارص اسدتقل
رانک مرکزی در سه رعا استقل س اسی یا شخصدی ،)PI( 1اسدتقل در س اسدتگذاری
پوتی )MPI( 2و استقل مداتی )FI( 3رده تفک دک ملاسدبه و ارزیداری ،و ردرای شدارص
اکترانی رو ن ز دادههدای شدارص اکتراندی و  6جدزء آن ردرای کشدورهای نتونده
استخراج میگردد .ررای رررسی فرو ه پژوهش از دادههدای  26کشدور منتخدب شدامل
ایران در سا  2006استفاده ،و داده های مرروط ره استقل رانک مرکزی و ارعداد آن ،از
مطاتعه مت و ( )2006و دررشانی درآری ( )1394و دادههای مرروط ره شارص اکترانی
رو و مؤتفههای آن ،از پایگاه دادههای رانک جهانی استخراج شاه است.
تامپگدون )1991( 4نشدان داد کده سدایر روشدهای پارامتریدک از جت ده آزمدون ،t
 ،ANOVAرگرس ون ،و  MANOVAاز تل ل هتبگتگی کدانونی قاردل اسدتنتاج اندا.
تجزیه و تل ل هتبگتگی کانونی ،را تجزیه و تل ل هتزمان مجتومهها و را شناسایی و
مشخص کردن منالری از یک مجتومه متغ ر را ر شتری وارگدتگی و رارطده ردا منالدر
مجتومه متغ ر دیگر ،روارط آماری مگتقل موجود ر دو مجتومه متغ ر را مورد آزمون
قرار میدها (تامپگون .)242 :1991 ،ای تکن ک آماری میتوانا دو مجتومده متغ در را
ره طور هتزمان در نظر رگ رد یا اینکه یک مجتومه متغ ر را ره منوان مجتومه پ شر
1. Personal independence
2. Monetary policy independence
3. Finance independence
4. Thompson
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(ملکهای مگتقل یا کاوشی) و سایر مجتومهها را رده مندوان مجتومده مدلک (مدلک
های وارگته) ت قی نتایا .هتچن در ااتی که تل دل رگرسد ون چندامتغ ره F ،را در
مواردی ملاسبه میکنا که تنها یک متغ ر وارگته وجود داشته راشا ،تل ل هتبگتگی
کانونی را پذیرفت چنا متغ ر وارگته ،یک گا فراتر از تل ل رگرس ون چناگانه گذارده
است (ن کو مرا و پور زمانی .)66: 1388 ،رناررای را استفاده از اید رویکدرد ،مدیتدوان
م زان رارطه هرکاا از جنبه های مخت ف یک متغ ر را را ردود متغ در ،متغ در دیگدر یدا
جنبههای مخت ف متغ ر دیگر ره دست آورد.
هتبگتگی کانونی ،دادههای مرروط ره متغ رهای  Xو ،Yرواردط رد متغ رهدای ،X
روارط ر متغ ر های  Yو روارط ر مجتومه متغ رهای  Xو  Yرا در نظر میگ درد .در
نت جه ،وریب هتبگتگی کانونی ره دست میآیا کده ادااکتر هتبگدتگی متکد رد
مجتومه دادههای  Xو مجتومه دادههای  Yرا نشان میدها .ای وریب هتچن تدأث ر
نگبی هر یک از متغ رهای مگتقل و وارگته را در هتبگتگی کانونی نشان میدها.
هتبگتگی کانونی را دو مجتومه از دادههدا آغداز مدیشدود کده شدامل رردارهدایی از
مشاهاات انجا شاه رر ک ه متغ رها میراشا .ردرای روشد شدان روندا اید تکن دک،
فرض کن ا مجتومه متغ رهای پد شر ندی کننداه شدامل  pمتغ در ( )x1, x2, …., xpو
مجتومه متغ رهای مع ار شامل  qمتغ ر ( )y1, y2, …., yqراشدا .متغ رهدای  xدر رد
رود و متغ رهای  yن ز در ر رود دارای هتبگتگی متقارل هگدتنا و هتچند م دان
متغ رهای  xو  yن ز ره لورت دو ره دو هتبگتگی وجود دارد .روش هتبگدتگی کدانونی
در تلش است رردارهایی را ره لورت زیر تعریف کنا.
()1

𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑈𝑈1 = 𝑎𝑎11 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎12 𝑥𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑎1
𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑈𝑈2 = 𝑎𝑎21 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎22 𝑥𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑎2

⋮

𝑝𝑝𝑥𝑥 𝑝𝑝𝑈𝑈p = 𝑎𝑎p1 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎p2 𝑥𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑎p
𝑞𝑞𝑦𝑦 𝑞𝑞𝑉𝑉1 = 𝑎𝑎11 𝑦𝑦1 + 𝑎𝑎12 𝑦𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑎1
𝑞𝑞𝑦𝑦 𝑞𝑞𝑉𝑉2 = 𝑎𝑎21 𝑦𝑦1 + 𝑎𝑎22 𝑦𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑎2

⋮

𝑞𝑞𝑦𝑦 𝑞𝑞𝑉𝑉p = 𝑎𝑎p1 𝑦𝑦1 + 𝑎𝑎p2 𝑦𝑦2 + ⋯ + 𝑎𝑎p

)  𝑈𝑈1و  (𝑉𝑉1نخگت جفت هتبگتگی کانونی و )  𝑈𝑈2و  (𝑉𝑉2دومد جفدت و ردا اید
ملاسددبه ،ترت ددب جفددتهددای هتبگددتگی کددانونی تددا  mمرا دده ادامدده مددییارددا کدده:
)𝑞𝑞  𝑚𝑚 = min(𝑝𝑝.و ها  ،یافت ترک بات رطی است که هتبگدتگی رد امضدای هدر
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کاا از جفت روارط کانونی فو را اااکتر کنا .واریدانس متغ رهدای 𝑖𝑖𝑈𝑈 ردا اسدتفاده از
رارطه زیر ملاسه میشود.

()2
واریانس متغ رهای 𝑗𝑗𝑉𝑉 ن ز ره هت ترت ب ،ملاسبه ،و سدپس ردا اسدتفاده از رارطده
شتاره  3کوواریانس ر 𝑖𝑖𝑈𝑈 و 𝑗𝑗𝑉𝑉 ملاسبه میشود.
𝑝𝑝

𝑝𝑝

) 𝑙𝑙𝑋𝑋 و 𝑘𝑘𝑋𝑋( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑈𝑈i ) = ∑𝑘𝑘=1 ∑𝑙𝑙=1

()3
هتبگتگی کانونی که شکل مخصولی از وریب هتبگتگی است ،هتبگتگی کدانونی
ررای  iام جفت از روارط کانونی 𝑖𝑖𝑉𝑉 و  𝑈𝑈iرا استفاده از رارطه شتاره  4ملاسبه میشود.
𝑞𝑞

𝑝𝑝

) 𝑙𝑙𝑌𝑌 و 𝑘𝑘𝑋𝑋( 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑗𝑗 ) = ∑𝑘𝑘=1 ∑𝑙𝑙=1و 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑈𝑈i

() 4

) 𝑖𝑖𝑉𝑉و 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑈𝑈i

) 𝑖𝑖𝑉𝑉( 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣) √𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑈𝑈i

= ∗𝜌𝜌

ها یافت ترک بات رطیای از  Xو ترک بات رطیای از  Yاست که مبارت شدتاره
 4را اااکتر کنا .ره ای ترت ب ،میتوان گفت که ها رده طدور ودتنی آن اسدت کده
ورایب 𝑝𝑝 𝑎𝑎11 … . 𝑎𝑎1و 𝑞𝑞 𝑏𝑏11 … . 𝑏𝑏1چنان تع د شدونا کده هتبگدتگی م دان  𝑈𝑈1و 𝑉𝑉1
یعنددی مقدداار  𝑐𝑐1اددااکتر شددود 𝑈𝑈1 .و  𝑉𝑉1را متغ ددر متعددار و  𝑐𝑐1هتبگددتگی متعددار
مینامنا .در ای اااکتر سازی رایا شرط و  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑈𝑈1 ) = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑈𝑈1 ) = 1ررقرار راشا.
در قا رعای ره هت لورت مقادیر  𝑈𝑈2و  𝑉𝑉2ره شرح زیر ره نلوی تع میشدود
که هتبگتگی م ان آنها یعندی  𝑐𝑐2ادااکتر شدود و  𝑈𝑈2و  𝑉𝑉2ردا  𝑈𝑈1و  𝑉𝑉1غ در هتبگدته
راشنا؛ و ای رونا تا  mمرا ده ادامده مدییاردا کده )𝑞𝑞  𝑚𝑚 = min(𝑝𝑝.اسدت (ر دوچی و
هتکاران .)78 :1394 ،رناررای در ااتت ک ی ،می رایا اااکترسازی وریب هتبگدتگی
ررای هر جفت از روارط کانونی را توجه ره شروط زیر ملاسبه شود (یوسدفی و هتکداران،
1393؛ ر وچی و هتکاران.)1394 ،
()5

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑈𝑈1 ) = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝑈𝑈1 ) = 1
𝑉𝑉j ) = 0و 𝑈𝑈j ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑉𝑉iو 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑈𝑈i
𝑉𝑉i ) = 0و 𝑉𝑉j ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑈𝑈jو 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑈𝑈i

تل ل هتبگتگی کانونی ،اناازه رارطده رد دو مجتومده از متغ رهدا را ردا ودرایب
افزونگی تع میکنا .ورایب افزونگی ،درجده هتپوشدانی رد دو مجتومده متغ در را
نشان میدها؛ ره ر ان دق قتر ،ورایب افزونگی ،نشاندهناه م انگ درجده انلدرا در
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یک مجتومه متغ ر میراشا که را متغ رهای کانونی در سایر مجتومهها سده ق یدا قاردل
پ شر نی روس ه آنها راشا.
 .4نتایج

ره منظور رررسی رارطه م ان شارص اکترانی رو و درجه اسدتقل راندک مرکدزی،
ارتاا را استفاده اتگوی رگرس ون اااقل مررعات معتدوتی ،ودریب رارطده م دان اید دو
متغ ر ررآورد می شود .رلله نت جه ررآورد و آزمونهای تشخ صی در جداو شدتاره 1
گزارش شاه است .نتایج نشان میدها که در نتونه مورد رررسی ،رارطه متبدت و از نظدر
آماری معناداری م ان درجه استقل رانک مرکزی و شارص اکتراندی مط دو وجدود
دارد ،رناررای فرو ه پژوهش مبنی رر رارطه متبت و معنادار م ان درجه اسدتقل راندک
مرکزی و اکترانی رو را نتیتوان رد کرد .آزمون های تشخ صی نشان میدهندا کده
در اتگوی ررآورد شاه ،فروض رگرس ون کلس ک نقض نشاهانا.
جدول  .1ررآورد رارطه م ان درجه استقل رانک مرکزی و شارص اکترانی رو
عنوان

وریب تأث ر درجه استقل رانک
مرکزی رر شارص اکترانی رو
آزمون ( Fروری ررازش اتگو)
نرما رودن جتلت ارل
(آماره جارک ررا)

آزمون هتبگتگی جتلت ارل
(رروش-گادفری)

آزمون ناهتگانی واریانس (آزمون آرچ)

مقدار ضریب

آماره آزمون

سطح معناداری

0/197219

5/677392

0/000

11/15230

0/002735

0/197957

0/905762

2/544712

0/1014

0/153704

0/6986
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از آنجایی که استقل رانک مرکزی ارعداد مخت فدی دارد و لداابنظدران هدر کداا
تعریف متفاوتی از استقل دارنا و رر رعا رالی از ارعاد استقل تأک دا دارندا ،یکدی از
اهاا ای پژوهش ،رررسی رارطه م ان ارعاد مخت ف استقل رانک مرکدزی ردا شدارص
اکترانی رو و مؤتفههای آن است .در جاو شتاره  2وریب هتبگتگی م ان درجده
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استقل رانک مرکزی و اکترانی رو و ارعاد اید دو متغ در و آزمدون معندادار ردودن
ورایب ره دست آماه را استفاده از آزمون  tآماه است.
جدول  .2ررآورد وریب هتبگتگی م ان درجه استقل رانک مرکزی
و ارعاد آن را شارص اکترانی رو و مؤتفههای آن

متغیر

شاخص کلی

حکمرانی خوب

0/591678
] [3/519821

متغیر

کنترل فساد
کارآیی و

اثربخشی دولت
ثبات سیاسی
کیفیت

قانونگذاری
حاکمیت قانون
حق اظهارنظر و
پاسخگویی

استقالل

0/573653
] [3/358745

استقالل

استقالل

سیاستگذاری

سیاسی یا

استقالل مالی

0/494616
] [2/729333

-0/128397
[]-0/620908

0/056946
] [2/273547

پولی

0/391525
] [2/040595

شخصی

0/133818
] [0/647594

0/519540
] [2/916075

0/556893
] [3/215523

0/422944
] [2/238435

0/079357
] [0/381787

0/545802
] [3/123918

0/486547
] [2/670849

0/428733
] [2/275916

0/129872
] [0/628165

0/398547
] [2/084032

0/487621
][2/678579

0/540869
] [3/083934

0/253200
] [1/255208

0/590725
] [3/511104

0/504216
] [2/800136

0/384019
] [1/994627

0/078521
] [0/377740

0/557575
] [3/221238

0/496546
] [2/743458

0/446205
] [2/391160

0/201058
] [0/984343

0/503058
] [2/791520

منب  :یافتههای پژوهش (امااد دارل کروشه ر انگر آماره  tهگتنا.
مقاار رلرانی آماره آزمون در سط اطت نان  0.05ررارر  2.06است).

نتایج ره دست آماه نشان میدها که هتبگتگی متبدت و معنداداری م دان شدارص
استقل رانک مرکزی و شارص اکترانی رو و  6جزء آن وجدود دارد کده مطدارق ردا
فرو ه پژوهش و مطاتب ر ان شاه در رخش دو است .در ادامه ،رارطه م ان ارعاد درجده
استقل رانک مرکزی را شارص اکترانی رو و مؤتفههای آن مورد رررسی قرار میگ رد.
استقل در س استگذاری پوتی که معطو ره توانایی رانک مرکزی در اتخا س است
پوتی و تع ارزار و اهاا کلهای پوتی راون دراتت دوتت است ،را شارص اکتراندی
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رو  ،هتبگتگی متبت و از نظر آماری معناداری دارد .ای رعا از استقل رانک مرکزی
را سایر مؤتفههای شارص اکترانی رو ن ز هتبگتگی متبتدی دارد کده نشداندهنداه
ای مط ب است که هرچه رانک مرکزی در س استگذاری پوتی استقل ر شدتری داشدته
راشا و دراتت دوتت در ای زم نه کتتر راشا ،شارص اکترانی رو و مؤتفههدای آن،
ووع ت رهتری رواهنا داشت .الز ره کر است که هتبگتگی م ان شدارص اسدتقل
س استگذاری پوتی را کنتر فگاد و ااکت ت قانون از نظر آماری در سط اطت ندان 95
درلا معنادار ن گت.
استقل شخصی یا س اسی رانک مرکزی که معطو ره نلوه مز و نصدب رئد س و
امضای ه ات رئ گه رانک مرکزی است ،هتبگتگی منفی اما از نظدر آمداری ردیمعندا ردا
شارص اکترانی رو دارد .وریب هتبگتگی ای شارص را سدایر مؤتفدههدای درجده
استقل ن ز از نظر آماری معنادار ن گت .رناررای را افزایش یا کاهش شدارص اسدتقل
س اسی رانک مرکزی ،شدارص اکتراندی ردو و مؤتفدههدای آن در کشدورهای مدورد
مطاتعه ،تغ ر چناانی نخواهنا داشت.
استقل ماتی رانک مرکزی ،که نارر ره روارط ر راندک مرکدزی ردا دوتدت و نلدوه
قرض دادن ره دوتت است و استفاده دوتت از رانک مرکزی ررای تأم کگری رودجده را
تشری میکنا ،هتبگتگی متبت و معناداری را شارص اکترانی رو و مؤتفههدای آن
دارد .رناررای در نتونه مورد رررسدی ،افدزایش اسدتقل مداتی راندک مرکدزی ردا رهبدود
ووع ت شارص اکترانی رو و مؤتفههای آن هتراه روده است.
در ادامه ،رارطه م ان ارعاد استقل رانک مرکزی را مؤتفههای شارصهای اکتراندی
رو را استفاده از تل ل هتبگتگی کانونی ،مورد رررسی قرار میگ رد.
جدول  .3هتبگتگی کانونی م ان ارعاد درجه استقل رانک مرکزی
تابع

و مؤتفههای شارص اکترانی رو

مقدار

ضریب

ضریب تبیین

نسبت

کانونی

ویژه

2

1/71868

0/79509

0/15563

0/36698

0/13467

0/10108

0/30298

0/09180

1

3

کانونی

کانونی

تجمعی

سطح

النداری

0/63217

87/00457

معناداری
0/025

ویلگز

7/87859

0/070

0/732

5/11684

0/137

0/897
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0/462
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هتانگونه که در جاو مدنعکس شداه ،تنهدا اوتد هتبگدتگی کدانونی در سدط
اطت نان  95درلا ( )p=0.025از نظر آماری معنادار است .ودریب مقداار ویدژه ر دانگر
سهتی از واریانس می راشا که توسط هر یک از هتبگتگیهدای کدانونی مرردوط رده دو
مجتومه متغ ر تب د مدیشدود .در اید پدژوهش ،اوتد هتبگدتگی کدانونی (و تنهدا
هتبگتگی از نظر آماری معنادار) توانگته است  0.79509از واریانس شارص اکتراندی
رو را تب کنا .وریب تب کانونی که را مجذور کردن وریب هتبگدتگی کدانونی
ره دست میآیا ،نشان دهناه درلدا تغ درات یدا واریدانس ک ده مؤتفدههدای شدارص
اکترانی رو است که توسط ارعاد درجه استقل توو داده میشود .رر ای اسداس،
 0.63217از تغ رات در  6جزء شارص اکترانی رو توسط ارعاد درجه استقل قارل
توو است.
اتبته ررای اطت نان ر شتر از نتایج ره دست آمداه ،الز اسدت معندادار ردودن رواردط
کانونی استخراج شاه م ان زوج های کانونی را اسدتفاده از آزمدونهدای مرروطده رررسدی
گردد .رای منظور ،آزمونهای پ لیس ،1هت ن  2و وی کس 3ره کدار گرفتده شداه اندا.
نتایج آزمونها ر انگر وجود روارط کانونی در سط اطت نان راالیی اسدت .اید نتدایج در
جاو شتاره  4رلله شاهانا.
جدول  .4نتایج آزمونهای رررسی وجود رارطه هتبگتگی کانونی

نام آزمون

آماره آزمون

آماره  Fبحرانی

سطح معناداری

هتلینگ

15/352

86/993

0/000

0/061

86/993

0/000

پیالیس
ویلکس

0/939

86/993

0/000
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رناررای  ،نتایج تار هتبگتگی کانونی ن ز ر ان کنناه وجود هتبگدتگی م دان ارعداد
استقل رانک مرکزی را شارص اکترانی رو و مؤتفدههدای آن اسدت .هتچند ردر
اساس نگبت تجتعی ره دست آماه ،ارعاد درجه استقل رانک مرکزی قادرنا  87درلدا
از تغ رات شارص اکترانی رو را پ شر نی کننا.
1. Pillais
2. Hotellings
3. Wilks
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

امروزه نظریات توسعه رر اهت ت اکترانی رو و رهبود فضای کگب و کار در دسدت اری
ره اهاا توسعهای کشورها تأک ا دارنا .رر اساس ای رویکرد ،اضور دوتت زمانی مف دا
است که ره تقویت رخشرصولی و گگترش نهادهای اامی رازار ر انجامدا .امدا معتدوالً
دوتتها در لاد انا را استفاده از س استهای کوتداهمدات ،آرای رایدهنداگان را ج دب
کننا .س استهای کوتهنگرانه از ای گونه ،معتوالً از مشکل ناسازگاری زمانی رنج میررنا
و در ر نامات رامث ایجاد شکا و نوسانات اقتصادی میشونا .رنداررای  ،س اسدتهدای
کوتهنگرانه دوتتها ررای ج ب آرای رأیدهناگان میتوانا منجر ره نارگدامانی اقتصدادی
شود و از ای طریق ،رر اضور رخش رصولی در اقتصاد تأث ر منفی داشته راشا.
از ای رو ،وجود سازوکارهای نهادی که مانعی ررای اتخا س اسدتهدای کوتدهنگرانده
توسط دوتتها راشا ،میتوانا منجر ره تقویت رخش رصولی و رهبود ووع ت اکترانی
رو گردد .استقل رانک مرکزی ،یکی از راهکارهای نهادی ررای کنتدر دوتدت هدا در
استفاده از ارزارهای پوتی ررای دست اری ره مناف کوتاهمات است .رناررای  ،انتظار میرود
را افزایش استقل رانک مرکزی ،مؤتفههای اکترانی ردو ن دز رهبدود یارندا و از اید
طریق ،اضور رخش رصولی در اقتصاد تقویت گردد .ها اید پدژوهش ن دز رررسدی
رارطه م ان درجده اسدتقل راندک مرکدزی و ارعداد آن ردا شدارص اکتراندی ردو و
مؤتفههای آن است.
نتایج ره دست آماه از ررآورد رگرسد ون رطدی ،نشدان مدیدهدا کده م دان درجده
استقل رانک مرکزی و شارص اکترانی رو رارطه متبت و از نظر آمداری ،معنداداری
وجود دارد .و می توان گفت که هتراه را افزایش درجده اسدتقل راندک مرکدزی ،شداها
رهبود شارص اکترانی رو در کشدورهای مدورد مطاتعده هگدت ق .رنداررای  ،فرود ه
پژوهش مبنی رر وجدود رارطده متبدت رد درجده اسدتقل راندک مرکدزی و شدارص
اکترانی رو را نتیتوان رد کرد.
استقل رانک مرکزی و اکترانی رو  ،پایاه های ک فدی هگدتنا و ردا اسدتفاده از
شارصهایی قارل اناازهگ ری میشونا .ررای اناازهگ ری درجه استقل رانک مرکدزی و
اکترانی رو  ،شارصهایی معرفی شاهانا که ارعاد و مؤتفههای گوناگون ای دو متغ ر
را در نظر میگ رنا .رناررای  ،اطلگ از اینکه کاام ک از ارعاد درجه استقل و اکتراندی
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رو هتبگتگی ر شتری را هق دارنا ،میتوانا در س استگذاری مف ا راشا .از ای رو در
ادامه ،رارطه م ان ارعاد استقل و مؤتفههای اکترانی رو ن ز مورد رررسی قرار گرفت.
نتایج ره دست آماه ،نشدان داده اسدت کده از م دان ارعداد اسدتقل راندک مرکدزی،
استقل در س استگذاری پوتی ،که نارر ره توانایی رانک مرکزی در س استگذاری پدوتی،
انتخا ارزارهای پوتی و تع مقادیر ها کلهای پوتی اسدت ،و اسدتقل مداتی ،کده
نلوه مت کرد رانک مرکزی در تأم مداتی رداهیهدا و کگدری رودجده دوتدت را نشدان
میدها ،هتبگتگی متبدت و از نظدر آمداری ،معنداداری ردا شدارص اکتراندی ردو و
مؤتفههای آن دارنا.
اما استقل شخصی یا س اسی رانک مرکدزی کده نلدوه مدز و نصدب و طدو دوره
ریاست رئ س کل و ه ات رئ گه رانک مرکزی را نشدان مدیدهدا ،رارطده معنداداری ردا
شارص اکترانی رو و مؤتفههای آن نااشته است.
هتچن  ،نتایج االل از تل ل هتبگتگی کانونی ن ز نشان میدها که ارعاد درجده
استقل رانک مرکزی قادرنا  87درلا از تغ رات شارص اکترانی رو را پ شر ندی
کننا .اتبته ای رای معنی ن گت که استقل ره طور مگتق ق و ره تنهایی رامث رهبدود
ووع ت اکترانی رو میشود .هتان گونه که در رخش مبانی نظدری ن دز رلدث شدا،
میتوان انتظار داشت که ای دو متغ ر تعامل متبتی را یکایگر داشته ،و از طریدق ایجداد
نهادها و سارتارهای اجتتامی مناسب ،ره تقویت یکایگر کتک کننا.
از م ان ارعاد استقل رانک مرکزی ،استقل رانک مرکزی در س اسدتگذاری پدوتی و
استقل ماتی رانک مرکزی ،هتبگتگی و رارطه ر شتری را اکترانی رو و مؤتفدههدای
آن دارنا .ره ای ترت ب ،رهبود استقل راندک مرکدزی در زم نده س اسدتگذاری پدوتی و
استقل ماتی رانک مرکزی می توانا ره رهبود فضای کگب و کار و تقویت اضدور رخدش
رصولی در اقتصاد ر انجاما.
در پایان را توجه ره نتایج پدژوهش ،پ شدنهاد مدیشدود سدازوکارهای قدانونی جهدت
افزایش استقل رانک مرکزی در س استگذاری پوتی طراادی شدود .اید سدازوکارها رده
نلوی راشنا که رانک مرکزی را در انتخا ارزارهای پوتی و تع د مقداار هدا ردرای
کلهای پوتی و سایر متغ رهای پوتی راون دراتت دوتت ،قادر سازد.
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