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 چکیده
ری شفافیت سیاست پولی معموال به تقارن اطالعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطالق به لحاظ نظ

اهداف بانک مرکزی  ازدرجات باالی شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی . شودمی

 های مرکزی سراسر دنیابانک اخیر، دو دهه . دردهدمیبهبود و تاثیرگذاری سیاست پولی را افزايش را 

های امروزه اکثر بانک .اندگرفته ای از راهکارها را برای افزايش شفافیت سیاست پولی به کارمجموعه

انداز متغیرهای های منظمی راجع به شرايط اقتصادی و مالی، وضعیت سیاست پولی و چشممرکزی گزارش

اهداف تورمی صريحی را ی پیشرفته های مرکزی در کشورها. عالوه بر اين اکثر بانککنندمیهدف منتشر 

های مهم شفافیت سیاست پولی عنوان يکی از جنبه به تواندمیاند که در هدايت سیاست پولی اتخاذ کرده

توجه قرار گیرد. اما حرکت به سوی شفافیت بیشتر سیاست پولی در بین اکثر کشورهای خاورمیانه از  مورد

بر  مؤثرهدف بررسی عوامل با در اين مطالعه اساس  جمله ايران با کندی نسبی همراه بوده است. بر اين

تابلويی  هایدادهاز روش  ،8331-1282شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه در دوره 

نقش منفی معنادار تورم دوره  دهندهنشان ،مدل ششاز تخمین  آمدهدست بهنتايج  است. شده استفاده

، تعمیق مالی و افزايش درجه باز تولید ناخالص داخلی سرانه متغیرهای ارمثبت معناد اثر گذشته و همچنین

در بین بر میزان شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه است. همچنین  اقتصاد بودن

. تاثیر مثبت داشته است در اين کشورها بر شفافیت سیاست پولی نیزکارايی دولت  ، عاملنهادی متغیرهای

 اند. ساير متغیرهای نهادی اثر معناداری بر میزان شفافیت سیاست پولی نداشته هک یحال در
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 مقدمه -1

 پولی گذاریسیاست يماقتصاد کالن است و رژ تکامل حال در هایعرصه جمله از پولی سیاست

 سیاست زمینه در شده انجام اصالحات. است شده عظیمی تحوالت دستخوش گذشته هایدهه طی

 شدن ترشفاف هاآن از يکی که ودهب معطوف اساسی مولفه چند به 1222 و 8332 هایدهه در پولی

 منظور به ارتباطی هایکانال طريق از عموم کردن آگاه و گذاریسیاست و گیریتصمیم فرآيند

 از يکی شفافیت اخیر، دهه دو در (.8931 ینی،نائ ی)جالل است بوده تورمی انتظارات مديريت

 یامجموعه یاسراسر دن یکزمر هایبانکو  است شده پولی هایگذاریسیاست بارز هایويژگی

 هایبانکدوره،  اين از پیش .اندگرفته کار به 8یپول یاستس یتشفاف يشافزا یاز راهکارها را برا

هر عصر متفاوت بوده  در (شفافیت)عدم  رازداری اين انگیزه مشهور بودند. یبه رازدار یمرکز

داشتند،  1یکار و سودآور و بکس يدگاهد یشترب یدايش،پ یکه در ابتدا یمرکز هایبانکاست. 

 که زمانی. کردندنمی اظهار خود رقبای بر رقابتی مزيت حفظ جهت به را خود دهیوام یماتتصم

 اطالعات ارائه از اجتناب هدفدادند، با  یفهوظ ییرتغ 9دولت یبرا یبه بانکدار یمرکز هایبانک

 هم یخود را حفظ کردند. زمان یاررازد دولت، مالی تأمین به راجع کنندهتضعیف و تحقیرکننده

از کاهش اعتماد به  یریمنظور جلوگ به ،را در اقتصاد به عهده گرفتند 1دهندهوام يننقش آخر که

مؤسسات  ينا یاتحفاظت از اطالعات مربوط به عمل به متمايل ی،بحران يطدر شرا یمؤسسات مال

 (. 1128 ،6گرين و دينسرايچندر زمان اضطرار بودند )

های منظمی راجع به شرايط اقتصادی و مالی، وضعیت های مرکزی گزارشامروزه اکثر بانک اما

های مرکزی در . عالوه بر اين اکثر بانککنندمیمنتشر  1انداز متغیرهای هدفسیاست پولی و چشم

 تواندمیاند که در هدايت سیاست پولی اتخاذ کرده صريحی را کشورهای پیشرفته اهداف تورمی

 (. 1286، 1ما و لی) سیاست پولی موردتوجه قرار گیرد های مهم شفافیتنوان يکی از جنبهعبه

بین بانک مرکزی و  1مجموع از لحاظ تئوری، شفافیت سیاست پولی معموالً به تقارن اطالعاتی در

مرکزی را  هایبانکحرکت به سمت شفافیت بیشتر در اکثر . دلیل شودمیبخش خصوصی اطالق 

                                                           
1. Monetary Policy Transparency 
2. Commercial Banking Business 
3. Bankers to Government 
4. Lender of Last Resort 
5. Eichengreen & Dincer (2014) 
6. Goal Variables 
7. Ma & Li (2015) 
8. Informational Symmetry 
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بخشی از فشار  ،اين حرکت به سمت شفافیت بیشتر اوالً. زمینه جستجو کردر چهار د توانمی

است، گو کردن دولت پاسخکه همان  هاملتتر مومی در جهت تحقق يک خواسته بزرگع

بانک مرکزی در عصری  گويیپاسخو  8پذيریمسئولیتبخش کلیدی شفافیت يک  ثانیاً .باشدمی

مرکزی  هایبانک که اکنون واقع در .اندشدهمستقل  هادولتاز مرکزی  هایبانکاست که اکثر 

که آيا عملکرد  دهدمی، شفافیت به مردم اين آگاهی را آزاد هستند هايشانتاکتیکدر انتخاب 

بازارهای  کندمیکمک  معموالًشفافیت بیشتر  اًلثثاهمخوانی دارد؟  شبانک مرکزی با تعهدات

امکان ، اندازچشمواکنش نشان دهند و با توجه به  هاذاریگسیاستبه  ترروانديگر خیلی 

برای افزايش  ایوسیلهشفافیت  رابعاً. يابدافزايش می هاسیاست بای صکردن بخش خصوغافلگیر

بانک مرکزی زمانی تعهد  واقع دربه تورم کم و ثبات بیشتر است.  تعهدات بانک مرکزی 1اعتبار

و بر چه اساس  اشاره کند که چگونه جزئی صورت بهاست که بانک مرکزی  متقاعدکننده

 (.1281 دينسر،و  گرينايچن) ر است نرخ تورم مطلوب را ايجاد کنداقر هايشسیاست

بر  مؤثراين مقاله به بررسی عوامل  ،پولی گذاریسیاستشفافیت در امر  مسئلهبا توجه به اهمیت 

 .پردازدمی 1282تا  8331ه زمانی در دور 9افیت سیاست پولی در کشور منتخب خاورمیانهفش

 1کشور 821همچنین به منظور فراهم شدن امکان مقايسه، تاثیر اين عوامل بر مجموعه متشکل از 

اين مقاله در پنج بخش تنظیم شده است: در بخش اول به  جهان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوع به  تدوم با تکیه بر ادبیا بخشدر است.  شده پرداختهموضوع  هراجع ب ایمقدمهارائه 

 شفافیت و موافقانو نظرات مخالفان  پولی گذاریسیاستبررسی مفهوم شفافیت و جايگاه آن در 

                                                           
1. Accountability 
2. Credibility 

اند از: بحرين، مصر، ايران، عمان، يمن، با توجه به دسترسی به اطالعات شاخص شفافیت کشورهای منتخب عبارت. 9

 . اردن، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، لبنان، ترکیه، قطر، کويت
کنیا، قرقیزستان، الئوس،  هستند: بنگالدش، کامبوج، اتیوپی، غنا،شرح ذيل  ی در اين گروه بهبررس موردکشورهای . 1

زامبیا، آلبانی، ارمنستان، آذربايجان، بلیز،  ماالوی، موزامبیک، رواندا، سیرالئون، تاجیکستان، تانزانیا، اوگاندا، يمن،

ن، گواتماال، گويان، هند، چین، مصر، السالوادور، مغولستان، نیجريه، پاکستان، فیلیپین، سريالنکا، سوريه، گرجستا

اندونزی، ايران، اردن، لسوتو، مولداوی، تايلند، تونس، اوکراين، آرژانتین، بالروس، بوسنی، بوتسوانا، برزيل، 

بلغارستان، شیلی، کلمبیا، کوبا، فیجی، جامائیکا، قزاقستان، لیتوانی، لبنان، لیبی، لتونی، مقدونیه، مالزی، موريتیس، 
رو، لهستان، رومانی، روسیه، آفريقای جنوبی، ترکیه، اروگوئه، ونزوئال، استرالیا، بحرين، باهاماس، مکزيک، نامیبیا، پ

یونیستی، صهکنگ، مجارستان، ايسلند، رژيم  باربادوس، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، هنگ

یس، سوئگاپور، اسلواکی، اسلوونی، سوئد، ژاپن، کره جنوبی، کويت، مالت، نیوزيلند، نروژ، عمان، قطر، عربستان، سن

  .ينیدادوتوباگو، امارات، انگلستان، آمريکاتر
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 .است شده پرداختهسازی شاخص شفافیت سیاست پولی شده و در بخش سوم به نحوه کمیاشاره 

 آمده دست بهنتايج در پايان  بخش چهارم شامل معرفی مدل و متغیرها و نتیجه برآورد مدل است و

  .است شده بندیجمعتفسیر و 
 

 پیشینه تحقیق -2

 ها،یاستراجع به اهداف س اطالعات مستمر جريان صورتبه  توانمی را پولی سیاست شفافیت

 ها،ها از دادهها از نحوه کارکرد اقتصاد، دانش آنآن یرتفس ی،بانکداران مرکز یحاتترج

به  یاز مقام پول ،گذاریسیاست در شدهانتخاب  استراتژی يتنها و در يندهبه آ انتظاراتشان راجع

 سیاست شفافیت( 1128) گرين و دينسرهمچنین ايچن(. 1221 ،8یومنکرد )ن يفعموم مردم تعر

 .کنندمی تعبیر یو بخش خصوص یبانک مرکز ینب 1اطالعاتی تقارن را پولی

نفع شفافیت وجود دارد. بر اساس قضیه اول رفاه در دنیای با  به اعتنايی قابلاز ديدگاه نظری بحث 

اطالعات نامتقارن و با فرض عدم وجود ساير نقايص بازار، حرکت به سمت شفافیت کامل باعث 

 نقايصقعی بسیاری از . اما در دنیای واشودمیزيرا منجر به نتیجه بهینه اول  ،شودمیافزايش رفاه 

نتیجه اين حرکت  فزايش در شفافیت ممکن است سودمند نباشد وااين زار موجود هستند و بنابربا

. بر اين اساس در بین (1281 ،9دارد )گراتس ،شودمیگی به شرايط و اطالعات خاصی که افشا بست

که  طرفداران و مخالفانی داردسیاست پولی،  بیشترشفافیت  سوی بهگاه حرکت ددي ،محققان پولی

  .ها پرداخته شده استالی اين ديدگاهدر بخش بعد، به بررسی اجم
 

 بررسی آرا موافقان افزایش شفافیت سیاست پولی -2-1

 پولی گذاریسیاست ياتاز ضرور يکیاکثر اقتصاددانان به عنوان  نظر از پولی سیاست شفافیت

 از یاز گروه گرفت، انجام( 1222) 1بلیندر توسط که ایمطالعه در. شودمی ارزيابی موفق

 نظر بهرا که  هايیيژگیخواسته شد که و یو اقتصاددانان دانشگاه یمرکز هایبانکان کارشناس

 کنار در شفافیت، مطالعه اين در که کنند بندیرتبه ،کندمی يجاداعتبار ا یپول یاستدر س هاآن

موجد  اصلی عامل چهار عنوان به ،8تورم با مبارزه پیشینه و مرکزی بانک استقالل ،6صداقت یشینهپ

                                                           
1. Neumann (2002) 
2. Informational Symmetry 
3. Geraats (2014) 
4. Blinder (2000) 
5. History of Honesty 
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وجود نداشت،  اينکه تفاوت چندانی در امتیازها مرغعلی .شدند انتخاب یبانک مرکز یاعتبار برا

 9، استقالل بانک مرکزی و پیشینه مبارزه با تورم1های باالتر به ترتیب مربوط به پیشینه صداقترتبه

صاص داده است ی را در دهه اخیر به خود اختشفافیت توجه فراوان ،بود. اما در بین اين چهار عامل

های ناشی از گستردگی ادبیات در حوزه استقالل بانک مرکزی باشد. زمانی که بانک تواندمیکه 

طور خودکار نیاز يابند، بهمرکزی خودمختاری بیشتری در تنظیم و دنبال کردن اهدافشان می

اقتصاد  يک توجیه 6وجود خواهد داشت. بنابراين مشروعیت دموکراتیک 1گويیپاسخبیشتری به 

تر از . ثانیاً سه ويژگی که در مطالعه بلیندر بااهمیتکندمیسیاسی برای شفافیت بیشتر فراهم 

 قابل تواند تغییرمدت نمیکوتاه درکه بانک مرکزی  هستند شفافیت تلقی شدند، متغیرهايی

 بانک ژگی است کهسطح شفافیت اولین ويها ايجاد کند. در واقع ای در وضعیت آنمالحظه

  جهت ارتقا آن عمل کند. به صورت فوری تواندمیمرکزی 

 یبانک مرکز یتجامع از شفاف يفضمن تالش در جهت ارائه تعر یاساس مطالعات ینهم بر

 مقاالتی در که جاآن از. اندپرداختهبر اقتصاد  آناثرات مثبت  یبه بررس ،(یپول یاستس یت)شفاف

شان داده شده است که سطوح اعتبار باالتر بانک ( ن1228) 1يسینگ( و ا1228) 1گراتس مانند

مطالعات بر اثر مثبت  ينکاهش دهد، بخش عمده ا یکمتر ينهتورم را با هز تواندمی یمرکز

 نشان( 8331) 1میشکین و برنانکه. به عنوان مثال کنندمی یدتاک یبر اعتبار بانک مرکز یتشفاف

 را پولی هایسیاست دستاوردهای تواندمی ،شودمی اعتبار يشکه موجب افزا یشترب شفافیت اندداده

 تورش تواندمی شفافیت که دهدمی( نشان 8331) 3نوالن و اسچالینگ مقاله نتايج. دهد ارتقا

را کاهش دهد.  پايین نسبتاً استقالل با يا بد تورمی تاريخچه با کشورهايی برای تورمی

با فراهم  یبانک مرکز کندمیول بیان المللی پدر گزارش صندوق بین( 1222) 82فريدريکسون

اعتبارش  يشافزا یبرا یسمیمکان تواندمیعموم،  یبرا هايشیتراجع به فعال یکردن اطالعات کاف

 و یکند. در مطالعه فرا گذاریپايه ،88عموم به هايشگزارش با عملکردش کردنهماهنگ طريق از

                                                                                                                                        
1. History of Fighting Inflation 
2. History of Honesty 
3. History of Fighting Inflation 
4. Accountability 
5. Democratic Legitimacy 
6. Geraats (2001) 
7. Issing (2001) 
8. Bernanke & Mishkin (1992) 
9. Schaling & Nolan (1998) 
10. Friðriksson (2000) 
11. Public Statements 
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 یاثرگذار بر اعتبار بانک مرکز یفاکتورها ينتراز مهم يکیعنوان  به یت( شفاف1222) 8همکاران

 1و همکاران ياسچرتار مقاالت از جمله بعدی مطالعات در نتیجه اين وشده است  در نظر گرفته

 یت( در موافقت با شفاف1221) یومن. ناست شده تأيید(، 1228) 1کوتنرو (1221) 9پوسن ،(1221)

 گويیپاسخ شرطپیش شفافیت سیاسی اداقتص ديدگاه ازکه اوالً  کندمی یانب ی،پول یاستس

 ينا يندهآ یماتعلت که تصم ينبه ا یتعامالن بازار شفاف يدگاهاز د یاًاست، ثان یکدموکرات

 ارتباط در پولی سیاست آينده شدهيزیربرنامه یتو هم با وضع یجار یتکارگزاران هم با وضع

به  یبرا یابزار تواندمی یتشفاف یپول مقام يدگاهثالثاً از د و آيدمی شمار به مطلوب امری است،

 6هبل اشمیت و میشکین. باشد هاقیمت ثبات حفظ سوی به راهی یجهنت دست آوردن اعتبار و در

 سیاست يک هدايت با را اعتبار توانندمی مرکزی هایبانک که کنندمیبحث  (1221و  1228)

له به بهبود رابطه با بخش مسئ ينفراهم کنند که ا 1تورمی گذاریهدف چارچوب در شفاف

  .کندمیکمک  یخصوص

بر عملکرد  یتاثر شفاف یبه بررس ی،بر اعتبار بانک مرکز یدبدون تاک، از مطالعات يگرید بخش

را  یمال هاییدارائبازار بر  یبانک مرکز یت( اثر شفاف1228) 1و کلر کورتنی. انداقتصاد پرداخته

را  یمال یبازارها يیکارا ،مرکزی انگلستانبانک  یتشفاف يشافزا يافتندکردند و در یبررس

 داده است.  يشافزا

 سیاست که دهدمی نشان( 1128) گرين و دينسرايچن( و 1221) 1همکاران و لوين مطالعات

 لنگر انتظارات آينده، بهره هاینرخ به راجع نااطمینانی از کاستن به قادر را مرکزی بانک شفاف،

 یشاخص (1221) 88گراتس و ايفینگر. کندمی 82فداکاری نرخ و رمتو واريانس کاهش ،3تورمی

 یتبر اساس پنج جنبه شفاف یامهم دن یبانک مرکز 3 یبرا یبانک مرکز یتدرجه شفاف تعیین یبرا

است.  يافتهشهرت  EGبه شاخص  يگرمحاسبه و ارائه نمودند، که در مطالعات د یبانک مرکز

 81هالت یوزو ه یس. دمرتپردازندیم 8331-1221وره شاخص در د ينا يرمقاد یبه بررس هاآن

                                                           
1. Fry (2000) 
2. Chortareas (2002) 
3. Posen (2002) 
4. Kuttner (2001) 
5. Mishkin & Schmidt-Hebbel (2001 & 2007) 
6. Inflation Targeting 
7. Courtenay & Clare (2001) 
8. Levin (2004) 
9. Anchor Inflation Expectation 
10. Sacrifice Ratio 
11. Eijffinger & Geraats (2006) 
12. Demertzis & Hughes Hallett (2007) 
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نموده و  یرا بررس یدتورم و شکاف تول يانسو وار یانگینو م EGشاخص  ین( ارتباط ب1221)

تورم را تحت  يانستورم ندارد، وار یانگینبر م یاثر یتشفاف يشافزا کهينا رغمیعل انديافتهدر

و  يسندرکرو مقاله ون زمینه، همین درودمند است. تورم س يريتمد برای که دهدمیقرار  تأثیر

کمک  یبخش خصوص یانتظارات تورم یتبه تثب یتشفاف کهينا يدمؤ ی( شواهد1221) 8یسدمرت

 . ددهمیارائه  ،کندمی

 عوامل اقتصادسنجی، مدل يک از استفاده با ديگری مطالعه در( 1223) 1ينسرو د گرينايچن

 هایرويه که رسندیم یجهنت يننموده و به ا یرا بررس یپول یاستس یتشفاف اثرات و کنندهتعیین

 و دورپ میدل کول،همراه است.  یکمتر یبا نوسانات تورم یپول یاستس ترشفاف اجرای

 دقت که يابندمی در و کنندمی یکشور را بررس 11در  یتشفاف يش( اثر افزا1288) 9روزنکرانز

 يافته افزايش بوده، ترشفاف پولی سیاست که انیزم خصوصی بخش توسط ارز نرخ بینیپیش

 بانک شفافیت سطح دهدمی( نشان 1289) 6پاپادامو ،1نامتقارن خطای تصحیح مدل يک در. است

 سیاست انتقال مکانیسم بر معناداری اثر تواندمی پولی، سیاست هایبینیپیش معیار اساس بر مرکزی

 بینییششفاف که قدرت پ یپول یاستس ينته باشد و بنابراداش 1داریخزانه اسناد بازارهای به پولی

 یسممکان یزمان یهاو وقفه اطمینان عدم با مقابله در تواندمی ،دهدمی افزايش را خصوصی بخش

 مؤثر باشد.  یپول یاستانتقال س
 

 بررسی آرا مخالفان افزایش شفافیت سیاست پولی -2-2

، بايستی اندپرداختهت مثبت شفافیت بانک مرکزی رغم مطالعات زيادی که به تصديق اثراعلی

( شفافیت را در 1221) 1اشاره کرد که اين ديدگاه مخالفانی هم داشته است. موريس و شین

، دهندمیشرايطی که کارگران بخش خصوصی وزن زيادی به عالئم عمومی بانک مرکزی 

با  1سبب ايجاد جانشینی ناخواسته تواندمیدانند، زيرا اطالعات زياد در دسترس عموم پرهزينه می

برآوردهای اولیه آمار و  مثالً) مخدوش نسبتاًبنابراين افشاسازی اطالعات اطالعات خصوصی شود. 

                                                           
1. Van Der Cruijsen & Demertzis (2007) 
2. Eichengreen & Dincer (2009) 
3. Kool, Middeldorp & Rosenkranz (2011) 
4. Asymmetric Error Correction 
5. Papadamou (2013) 
6. Treasury Bond Markets 
7. Morris & Shin (2002) 
8. Crowding Out 
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د. عالوه بر اين اتکای ايجاد کناقتصادی  موردبینوسانات  دتوانمیقابل اتکا(  غیر هایبینیپیش

آگاهی بخشی انتظارات بازار  نبی منفی دارد کها عموم اثرات جابیشتر بر ارتباطات بانک مرکزی ب

بخش خصوصی در به دست  هایتالش از تواندمیاين افشای عمومی  . عالوه بردهدمی کاهش را

و به اين عقیده  بخش خصوصی را بدتر کند هایبینیپیشبالقوه  طوربهآوردن اطالعات بکاهد و 

 _مخدوش هستند شده ارائهنی که اطالعات زما مخصوصاً_هم سودمند نیست  الزاماًکه شفافیت 

که اطالعات در دسترس  انددريافته( 1288) 8در مطالعه مشابهی کول و همکاران. بخشدمیقوت 

خصوصی در اطالعات شده که اين امر موجب ايجاد  گذاریسرمايهموجب کاهش  تواندمیعموم 

 یدأيت( هم 1288) 1ل درپ و روسنکرانزهمین نتیجه در مطالعه مید، شودمیها بینیاختالل در پیش

، شودمی( به کار موريس و شین وارد 1221) 9رغم ايراداتی که از سوی اسونسون. علیشودمی

که شفافیت بیشتر همیشه هم مطلوب نیست.  دهدمی( نشان 1221) 1مطالعه دمرتیس و هوبريخت

که شفاف بودن  کندمیحث و ب نمايدمی( حد شفافیت بانک مرکزی را بررسی 1223) 6کوکرمن

نیست. در  پذيرامکان عمالًبه دلیل دانش محدود بانک مرکزی در مورد اقتصاد  چیزهمهراجع به 

 هایبانککه آيا  سؤال( با مطرح کردن اين 1282) 1در کرويسن و همکاران همین زمینه ون

درجه  احتماالًد که دهنمرکزی بايد درجه شفافیتشان را تا سرحد ممکن افزايش دهند، نشان می

وجود دارد که تا زمان رسیدن به آن میزان بهینه،  1ای برای شفافیت بانک مرکزیمتوسط بهینه

و  دهدمیهای تورمی بخش خصوصی را ارتقا بینیپیش کیفیت زيراافزايش شفافیت مطلوب است. 

 3ندگاری تورمکاهد و موجب کاهش درجه ماتورم می 1نگریگذشتهدرجه از اين افزايش کیفیت 

. اما در میزان شفافیت فراتر از اين حد بهینه، افراد ممکن است به واسطه حجم زياد شودمی

را کاهش داده و لذا  هاآنهای تورم بینیاطالعات دريافتی گیج شوند و اين کیفیت مفروض پیش

ا استفاده از يک در اين مقاله ب هاآنافزايش يافته و منجر به ماندگاری تورم شود.  نگریگذشته

تجربی برای درجه  تأيیدمرکزی،  هایبانکی تابلويی راجع به شفافیت هادادهمجموعه وسیع از 

 اند.، به دست آوردهه در آن ماندگاری تورم حداقل استای از شفافیت بانک مرکزی کبهینه

                                                           
1. Kool (2011) 
2. Middeldorp & Rosenkranz (2011) 
3. Svensson (2006) 
4. Demertzis & Hoeberichts (2007) 
5. Cukierman (2009) 
6. Van Der Cruijsen (2010) 
7. Optimal Intermediate Degree of Central Bank Transparency 
8. Backward Looking Manner 
9. Inflation Persistence 
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دلیل که حد  به اين حد از بیششده است که شفافیت  تأيید (1223) 8در مطالعه ارمن و فراتچر

، ممکن است باعث گیج شدن عامالن اقتصادی دهدمیپذيری سیاست پولی را کاهش بینیپیش

( اثر 1223) 1با فرض کمبود شفافیت راجع به رفتار بانک مرکزی سیرومتروس و زيمر شود.

و اشتغال در  هاسیاستتسهیل پولی بر اشتغال را بررسی و يک رابطه منفی بین اين  هایسیاست

دولتی  گذاریسرمايهکه  ایدورهاند. در يک مدل دو رايط عدم وجود شفافیت کامل يافتهش

که  کنندمی( بررسی 1288) 9رشد آتی اقتصاد را بهبود بخشد، دای و سیديروپولوس تواندمی

چگونه تعامل بین شفافیت بانک مرکزی و سیاست مالی، عملکرد و نوسانات اقتصاد کالن را تحت 

 گذاریسرمايهکه اثرات کمبود شفافیت بستگی به اثر نهايی  دهدمی. نتايج نشان دهدمی قرار تأثیر

  دولتی دارد.

( برای بررسی اثرات شفافیت سیاست پولی، يک مدل تعادل عمومی شامل بانک 1223) 1توردالیف

نک گیرد که در آن باتولیدکنندگان و کارگران( را در نظر میمرکزی و دو گروه کارگزاران )

اين دو گروه است. بانک مرکزی دو  هایمطلوبیتمیانگین وزنی  کردن حداکثرمرکزی به دنبال 

. فرض شده است که بانک تولیدکنندگانمسیر پیش رو دارد: عمل کردن به نفع کارگران يا به نفع 

م . يکی رژيپردازدمیمرکزی اطالعاتی در اختیار دارد. نويسنده به بررسی دو رژيم پولی ممکن 

. در اين مطالعه برای مقادير منطقی پارامترها نشان داده شده 6پولی شفاف و ديگری غیر شفاف

( در مطالعه 1289) 1شوند. ری و توردالیفشفاف منتفع می است که کارگران تحت رژيم غیر

. نوع کنندمیديگری شفافیت سیاست پولی را در قالب يک مدل تعادل عمومی تصافی پويا بررسی 

های بانک مرکزی راجع به وضعیت بینیت در نظر گرفته شده در اين پژوهش انتشار پیششفافی

تحت  1بهینه هایتخصیصرا برای يافتن  1پويای رمزی تحلیل و تجزيهآينده اقتصاد است و 

. در اين مطالعه مدل اقتصادی که شامل صنايع بسیار زياد اندکارگرفتههای سیاستی مختلف به رژيم

راجع به  3. بانک مرکزی اطالعات خصوصیکندمیعرضه و تقاضا را تجربه  ایهشوکاست، 

. نشان داده شده است که برای شکل خاصی از ترجیحات )ترجیحات کندمیرا منتشر  هاشوک

                                                           
1. Ehrmann & Fratzscher (2009) 
2. Spyromitros & Zimmer (2009) 
3. Dai & Sidiropoulos (2011) 
4. Turdaliev (2009) 
5. Opaque 
6. Rhee & Turdaliev (2013) 
7. Dynamic Ramsey Analysis 
8. Optimal Allocation 
9. Private Information 
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(، رفاه اجتماعی به است شدهلگاريتمی نسبت به مصرف و خطی نسبت به فراغت در نظر گرفته 

ی بهینه است که بهترين جايگزينی بین نرخ نهايی جانشینی و تولید شفافیت بستگی ندارد و سیاست

 رفاه مربوط به رژيم غیر عموماًقرار دهد و نتیجه کلی اين است که  نظر مدنهايی نیروی کار را 

 شفاف کمتر از رفاه مربوط به رژيم شفاف نخواهد بود. 

پولی بايستی اشاره کرد که های موافق و مخالف افزايش شفافیت سیاست بندی ديدگاهدر جمع

استدالل اصلی موافقان افزايش شفافیت سیاست پولی اين است که باعث اعتبار باالتر و افزايش 

یجه کاهش نوسانات تورم و بهبود مديريت انتظارات تورمی نت درپذيری بانک مرکزی و مسئولیت

یار عموم و همچنین احتمال رانی اطالعات در اختکه مخالفان بر اثرات برون یحال درگردد. می

ید تأکاز طرف بانک مرکزی به عموم  شده ارائهبروز اشتباه به علت دانش ناقص، در اطالعات 

  .کنندمی
 

 تجربی شفافیت سیاست پولی یریگاندازه -3

 ی،پول گذاریسیاست يندمختلف فرآ هایگام در یزانم چه کهيننظر ا از یمرکز هایبانک

بررسی  منظور بهشفافیت طبق تعريف اساسا مفهومی کیفی است. اوت هستند. دارند، متف یتشفاف

اثر عوامل کالن اقتصادی بر شفافیت سیاست پولی محققان ناگزير از معرفی شاخصی کمی برای 

از طرق گوناگون اقدام به  اندتالش کرده محققانتعیین درجه شفافیت سیاست پولی هستند. 

 محاسبه قابل معیارهای ارائه جهت هاتالش یرگذارترينبه تأث جاينکنند. در ا یتشفاف سازییکم

  .گرددیاشاره م شفافیت،

که به عنوان شده  ( انجام1221) گراتس توسط بخش اين در مطالعه اتکاترين قابل و تأثیرگذارترين

گرفته  گرين و دينسر هم قرارسازی شفافیت توسط ساير محققان از جمله ايچنای برای کمیپايه

 و کندمیاستفاده  یپول یاستس یتشفاف یلتحل ی( برایبند)رتبه 8یتاکسونوم یکاز تکنوی  است.

و  کندمیتمرکز  گذاریسیاست یسممختلف مکان هایبخشمربوط به  یتشفاف يزبر پنج جنبه متما

 یبندهو رتب امتیازدهیآن اقدام به  ازو با استفاده  یمتنظ یاپرسشنامه یکتفک ينبر اساس ا

 که است مرکزی بانک و اجرايی مقام بین رابطه به مربوط جنبه، اولین. کندمی مرکزی یهابانک

 آيا که است سؤال اين به مربوططور خاص  به مفهوم اين. شودمیگفته  1سیاسی شفافیت آن به

                                                           
1. Taxonomy 
2. Political Transparency 
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 ورط به سیاستی، خاصمثل اهداف  یبا توجه به اهداف بانک مرکز ها،یتو مسئول يفوظا شرح

 انتشار به مربوط دارد، نام اقتصادی شفافیت که دوم حوزه ؟شودمی تضمین و تدوين شفاف

 یماتتصم 8مداقه و ارزشیابی که است مرکزی بانک توسط ها،بینییشپ شامل اقتصادی اطالعات

 گیرییمتصم يندسوم مربوط به فرآ حوزه. کندمیرا ممکن  یتوسط بخش خصوص یبانک مرکز

در مورد  یبانک مرکز ياخاص آ طور هب است. 1ایيهرو یتشفاف يعنی یمرکز ایهبانک یدرون

 ،9هارونوشت طريق از اطالعاتی است، رسیده خود سیاستی تصمیم به هچگون که ينا

 ؟کندمیمنتشر  مرتبط، سیاستی کمیته در شده گذاشته رأی به تصمیمات يا و 1هاجلسهصورت

 یندر اول یاستیس یماتبه انتشار اطالعات راجع به تصم 6سیاستی شفافیت يعنی چهارم حوزه

 و پردازدیم یاستی،س یمتصم یباناز تفکر پشت یاتیهمراه با ارائه جزئ هاآن يبفرصت بعد از تصو

 شفافیت حوزه، آخرين. گیردیم بر در هم را نکرده تغییری سیاست کهاين عمومی اعالن حتی

طور  به و گیردیم بر در را عمل در پولی سیاست اتتصمیم انتقال مسئله که است 1عملکردی

 هایبینییشپ دقت ارزيابی يا پولی مکانیسم به مربوط اطالعات مرکزی بانک آيا کهاين خاص

 نشده بینییشپ یهاشوک يا گذشته هایبینییشپ در اشتباهات داليل به راجع گويیپاسخ يا قبلی

 ؟کندمی منتشر را اقتصاد

اطالعات در دسترس عموم  يابیارزسازی برای شفافیت سیاست پولی، در شاخص يگرد رهیافت

اصطکاک در انتقال  یابدر غ یپول یاستس یتاست که درجه شفاف یپول گذاریسیاستمربوط به 

 یفیت( ک1229) 1يپلوژگنبرگ و و ،همانند فراکاسو توانی. مدهدمیها را نشان و پردازش داده

 یبانک مرکز 12مربوط به  یاطالعات یهاگزارش هاآنکرد.  يابیارز را یانتشارات بانک مرکز

قرار  يگرانباالتر از د يلو برز یوزيلندکردند که در آن انگلستان، ن یبندرا رده یگذار تورمهدف

  گرفتند.

 و فرای. دشومی ساخته افشاگری عملکرد اساس بر که ددار وجود شفافیت شاخص تعدادی

 انجام 8331 سال در که مرکزی بانک 31 پیمايش از ارزشمند داده مجموعه يک( 1222) همکاران

 شفافیتجلونگر ) یاستس یباال را نروژ، سوئد و انگلستان برا یهاارائه کردند. نمره بود،شده 

                                                           
1. Scrutiny 
2. Procedural Transparency 
3. Transcript 
4. Minute 
5. Policy Transparency 
6. Operational Transparency 
7. Fracasso, Genberg & Wyplosz (2003) 
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 زمینه توضیح در بااليی امتیازات آمريکا و ژاپن که حالی آوردند، در دست( به اقتصادی

  (.یاسیو س ایيهرو یت)شفاف اندآورده دست به سیاستی تصمیمات

 متمايز را هاشفافیت مختلف انواع که شفافیت سیستماتیک شاخص يک( 1221) گراتس و ايفینگر

 8331-1221دوره در بزرگ را  یبانک مرکز 3اطالعات  یافشا هاآن یهاساختند. داده ،کندمی

 8331انگلستان در سال  هاآنخص دارد. بر طبق شا یتشفاف يشمحاسبه کرده که نشان از افزا

  .شدیم یبتعق یوزيلندتوسط کانادا و ن يکیصورت نزدبود و به یبانک مرکز ينترشفاف

 را در بر یتکردند که همه انواع شفاف یمعرف يگرد یتشاخص شفاف يک( 1221) 8مید و کرو

 شده یآورجمع یهاداده که باند کرد استفاده را( 1222و همکاران ) یفرا یهاداده هاآن. گیردیم

 کشورهای در شفافیتتوجه  قابل افزايش و بود شده کامل 1221 سال در مرکزی بانک 91 برای

  .دادمی نشان را يافتهتوسعه

 در آن دادن قرار و بهره نرخ زمانی ساختار از یاشده اصالح نسخه یریکارگبه با( 1286) لی و ما

 با چین در پولی سیاست شفافیت میزان تعیین و بررسی هب پويا، تصادفی عمومی تعادل مدل

 تخمین ازآمده  دست به نتايج. نمودند 8331-1229 دوره به مربوط فصلی یهاداده یریکارگبه

 اين نويسندگان نظر از. است پايین بسیار چین در پولی سیاست شفافیت درجه دهدمی نشان 1بیزی

. اوالً اعمال گردد پولی سیاست زمینه در چین توسط یبايست دو گام در اصالحات يک مقاله،

 برای بايستی صريح تورمی یگذارهدف رژيم يک و شود تقويت بايستی مرکزی بانک استقالل

 شفافیت افزايش برای يدبا نهادی تنظیمات از یامجموعه یاً. ثانشود اتخاذ تورم گرفتن کنترل تحت

  .شود گرفته کار به عمل در پولی سیاست

عنوان  به هاآناز  یزمطالعه ن ينکه در ا یپول یاستس یتشفاف یمجموعه داده برا ترينستردهگ

 توسط است،شده استفاده  یبررس در سه گروه کشور مورد یپول یاستس یتشفاف شاخص

 از مرکزی بانک 812 برای را گراتس و ايفینگر شاخص که شده( ارائه 1281) گرين و دينسريچنا

که  يافتنددر هاآن. است شده دادهبه کشورها  86تا  2 بازه در یاو نمره آوریجمع 1282 تا 8331

 طور به که نیست يافتهتوسعه کشورهای به محدود یاطالعات توسط بانک مرکز یدر افشا يشافزا

 در هم ظهور حال در اقتصادهایبا درآمد متوسط و  یبلکه کشورها ،هستند هاترينشفاف متوسط

  .هستند رشدنتشفاف حال

                                                           
1. Crowe & Meade (2008) 
2. Bayesian Estimation 
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بر شفافیت سیاست پولی در  مؤثربررسی اثر عوامل  منظور بهالزم به ذکر است که در مطالعه حاضر 

مستخرج از  ين مجموعه داده مربوط به متغیر شفافیت سیاست پولیروزتربهخاورمیانه، کشورهای 

 استفاده موردیرد، گیم بررا در  8331-1282که دوره زمانی  (1281گرين و دينسر )مطالعه ايچن

  قرار گرفته است.
 

 بر شفافیت سیاست پولی  مؤثرعوامل  -4

 عوامل اقتصادی، متغیرهای بر شفافیت اثر پیرامونگرفته  صورت تجربی و نظری مطالعات رغمیعل

 از يکی. است گرفته قرار یبررس مورد معدودی مطالعات در پولی سیاست شفافیت برمؤثر 

شده  استفاده متغیرهای آن در که است( 1281) گرين و دينسريچنا مقاله ات،مطالع اين ينترجامع

  .هستند ذيل به شرحها آن از استفاده چرايی و شفافیت شاخص سازیمدل در

 در مختلف جوامع يافتگیتوسعه سطحدهنده نشان پروکسیعنوان  به متغیر اين: سرانه درآمد -8

 شفافیت افزايش برای عمومی افکار فشار يافتهتوسعه جوامع ردکه  جاآن . ازاست شدهنظر گرفته 

 سطح بین که رودیم انتظار است، بیشتر پولی گذاریسیاست نهادجمله  از نهادها، همه

  .باشد داشته وجود مستقیم رابطه مرکزی بانک شفافیت و جوامع يافتگیتوسعه

 شفافیت کشور يک مالی بازارهای و پول بازار تعمیق با که رودیم انتظار: 8مالی عمق -1

  .يابد افزايش پولیگذار سیاست

 گوناگون یهاشوک معرض در را اقتصاد بودن، بازتر کهاين به توجه با: اقتصاد بودن باز درجه -9

 به وابسته مرکزی بانک شفافیت بر آن اثر ،دهدمی قرار ارز نرخ شوکجمله  از و اقتصادی

 تعامل اقتصاد بودن باز درجه افزايش همچنین. است ارز نرخ يریپذانعطاف و ارزی نظام وضعیت

 .بگذارد مثبت اثرگذار سیاست شفافیت بر تواندمی که دهدمی گسترش را مرکزی یهابانک

 یهاداده مجموعه یرسان روز به در ،(1281) گرين و دينسريچن: اتورم سابقه و تورم وضعیت -1

 میزان در ديگر کنندهیینتع عاملعنوان  به را کشورها تورمی سابقه متغیر مرکزی بانک شفافیت

 شرايط کشورها تورم پیشینه هرچه دارند اعتقاد واند کرده مطرح پولیگذار سیاست شفافیت

 . است بیشتر شفافیت افزايش برای عمومی فشار باشد، داشته بدتری

 بین در مرکزی، بانک گذاریسیاست محیط به مربوط ساختاری متغیرهای باال، موارد بر عالوه

 حکمرانی مربوط به وضعیت نهادی یهااند. شاخصگرفته توجه قرار مورد مدل مستقل متغیرهای

                                                           
1. Financial Depth 



 

 

 8931بهار و تابستان  ،بیست و يکم شماره ،يازدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشريه   11

با رهیافتی نزديک به روش  در بخش برآورد مدل بر اين اساس .هستند متغیرها گروه اين از

کشورهای ست پولی در بر شفافیت سیا مؤثر( اقدام به ارزيابی عوامل 1281گرين و دينسر )ايچن

  .خاورمیانه شده است

 

 برآورد مدل -5

در کشورهای منتخب خاورمیانه  بر شفافیت سیاست پولی مؤثربررسی عوامل  حاضر مطالعههدف 

کشورهای منتخب  بررسی مورددر دوره  ،نشان داده شده است 8که در نمودار  طورهماناست. 

سطح شفافیت سیاست پولی کمتری را تجربه خاورمیانه نسبت به کشورهای منتخب گوناگون 

  .اندنموده
 

 
 

 مقایسه وضعیت شفافیت سیاست پولی گروه کشورهای منتخب خاورمیانه و سایر کشورها: 1 نمودار
 (1281) و دينسرگرين ايچن منبع:             

 

با توجه به پیشینه تحقیق و ائز اهمیت است. بر اين اساس بررسی عوامل اثرگذار بر اين روند ح

گروه متغیر مورد دو در قالب عوامل مؤثر بر شفافیت بانک مرکزی گرين و دينسر مطالعه ايچن

 هایاثرگذار بر عملکرد بانک کالن اقتصادی متغیرهای توجه قرار گرفته است. گروه نخست شامل

متغیرهای  بر اين اساسنهادی کشورهاست. متغیرهای مربوط به ساختار گروه دوم و  است مرکزی

الزم به ذکر است که در اين مطالعه، به منظور ايجاد امکان  اند.قرارگرفتهتحقیق در مدل  8جدول 
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کشور( در دو مدل  821مقايسه، گروه کشورهای خاورمیانه و گروه کشورهای جهان )شامل 

  جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند.
 

 بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای خاورمیانه مؤثرمدل بررسی عوامل  یرهایمتغ: 1جدول 

 نام متغیر توضیحات

 شاخص شفافیت سیاست پولی  .( استخراج شده است1281گرين)از مطالعه دينسر و ايچن

  تولید ناخالص داخلی سرانه منبع پايگاه داده بانک جهانی است.

 م در دوره گذشتهتور منبع پايگاه داده بانک جهانی است.

 درجه باز بودن اقتصاد منبع پايگاه داده بانک جهانی است.

 عمق مالی های بانکی در تولید ناخالص داخلی است.استفاده سهم سپرده منبع پايگاه داده بانک جهانی است. شاخص مورد

کالن و تصرف و کند که شامل فساد خرد و گیری میعمل قدرت بخش عمومی برای منافع شخصی را اندازه

 های حکمرانی است.منبع پايگاه داده شاخص .است نفعیهای ذگروه یلهوسنفوذ در دولت به

 کنترل فساد

بینی بر اساس تعامالت اقتصادی و موفقیت يک جامعه را در توسعه محیطی که در آن قوانین عادالنه و قابل پیش

. شودمیاز آن اينکه تا چه حد حقوق مالکیت حفاظت  ترو مهم کندمیگیری اندازه شودمیاجتماعی تشکیل 

 های حکمرانی است.منبع پايگاه داده شاخص

 حاکمیت قانون

استقالل در ارائه خدمات  نظامی، یررقابت غ یهروح ی،بروکراس یفیتک ی،ارائه خدمات عموم یفیتک یرمتغ ينا

 یاصل ید. تأککندمی یریگرا اندازه هایاستس یدولت برا یتهو اعتبار کم یاسیس یاز فشارها دور به نظامی یرغ

های خوب و ارائه سیاست ید و اجرایدولت است که قادر به تول یبرا یازن مورد یهاداده برشاخص  ينا

 است. یحکمران یهاداده شاخص يگاهمنبع پا است. یعموم یکاالها

 دولت يیکارا

شده  درک معضالت اعمال ینهمچن ی،نظارت ناکاف يا هاتیمهای نامناسب بازار مانند کنترل قانتشار سیاست

. منبع کندمی یریگوکار را اندازهو توسعه کسب یمانند تجارت خارج هايیینهزم در یتوسط مقررات افراط

 است. یحکمران یهاداده شاخص يگاهپا

 یگذارقانون یفیتک

. اين شاخص بیانگر کندمیگیری اندازهاين شاخص درجه مشارکت شهروندان يک کشور را در انتخاب دولت 

مسائلی همچون حقوق سیاسی، آزادی مطبوعات و تجمعات سیاسی و اجتماعی است که تحت عنوان شاخص 

 های حکمرانی است. . منبع پايگاه داده شاخصشودمیدموکراسی از آن ياد 

 گويیپاسخ و نظر اظهار حق

 

 روش برآورد -5-1

 مزايايیکارگیری اين رويکرد . بهاست تابلويی یهاداده روش مقاله، اين در استفاده مورد روش

 با ،کنندمینظ لحا را هاناهمگنی که مقطعی یهاداده و زمانی هایسری کهاين جمله ازدارد، 

 رسید هنتیج اين به تحقیقی در (8336) 8بالتاجی. هستند رو به رو دارتورش نتايج به ريسک دستیابی

 حالی در کند؛ لحاظ را زمان و مکان به تبنس پايا متغیرهای است قادر تابلويی یهاداده روش که

های داده روش امتیاز يک بنابراين. نداشتند را قدرت اين مقطعی مطالعات و زمانی هایسری که

بیشتر،  اطالعات روش، اين همچنین. دهدمی سازگار و نااريب برآوردهای که است اين تابلويی

                                                           
1. Baltagi (1995) 
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 ربهت و کندمی ارائه را بیشتر کارايی و بیشتر آزادی درجه کمتر، همخطی بیشتر، تغییرپذيری

 نظر به ثابت نسبتاً که مقطعی هایتوزيع. دهد نشان را (اصالح يا تطبیق) تعديل هایپويايی تواندمی

روش  توسط تغییرات اين اما دهند،نمی نشان را( چندجانبه پويايی) چندجانبه تغییرات آيند،می

در  بهتری توانايی تابلويی، یهاداده روش. گیردمی قرار مطالعه مورد بهتر تابلويی هایادهد

 بینیپیش قابل خاص زمانی سری و مقطعی مطالعات در راحتی به که اثراتی گیریاندازه و تشخیص

 ی مقطعیهاداده با مقايسه در را تریپیچیده رفتاری الگوهای دهدمی اجازه محقق به و دارد نیستند،

 (. 8336 ،)بالتاجی دکن آزمايش و بسازد خاص زمانی سری يا

میانه و همچنین برای مجموعه کشورهای جهان شش  در اين بخش برای مجموعه کشورهای خاور

مدل برآورد شده است که در هر شش مدل تورم دوره قبل، درجه باز بودن، عمق مالی و تولید 

. به اندقرارگرفتهمتغیر کنترل در مدل  عنوان بهدبیات موضوع ناخالص داخلی سرانه با توجه به ا

دلیل احتمال بروز همبستگی بین متغیرهای مربوط به حکمرانی، هر بار يکی از متغیرها در مدل قرار 

میانه و  های مختلف در کشورهای خاورآمده از برآورد مدل دست داده شده است. نتايج به

  شده است.ارائه 9و 1کشورهای جهان در جداول 
 

 ی در کشورهای خاورمیانهپول استیس تیشفاف دهندهحیتوض یهامدل برآورد جینتا :2جدول 

 متغیرهای توضیحی ۱مدل  ۲مدل  ۳مدل  ۴مدل  ۵مدل  ۶مدل 

 عرض از مبدأ -11/2 -219/2 -129/2 -38/2 -811/2 -۴۲/0

 سرانه یناخالص داخل یدتول 22122/2*** 22226/2** 22226/2** 22226/2** 22226/2 0000۵/0*

 تورم دوره قبل -263/2*** -21/2*** -21/2*** -29/2*** -211/2*** -0۴0/0***

 درجه باز بودن 211/2*** 281/2** 218/2** 21/2*** 281/2** 0۱0/0**

 یعمق مال 286/2** 281/2** 218/2  28/2*** 283/2*** 0۱0/0***

 کنترل فساد  -99/2    

 قانون یتحاکم   211/2   

 دولت ییکارا    13/1***  

 کیفیت مقررات و نظارت     9/2 

 گوییپاسخنظر و  حق اظهار      -۳۶/0

 آزمون هاسمن 11/88*** 66/61*** 28/11*** 13/62*** 11/11*** 5۵/۵۲***

00/0 13/2 3/2 13/2 13/2 11/2 
2R 

 لیمر Fآزمون  23/13*** 31/11*** 89/69*** 13/92*** 18/16*** 0۴/۲۵***

 نشان داده شده است. ***و **،*درصد به ترتیب با  33درصد و  36، درصد 32معناداری ضرايب در سطح اطمینان 

 محاسبات تحقیق منبع:
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 جهان یکشورها در یپول استیس تیشفاف دهندهحیتوض یهامدل برآورد جینتا: 3جدول 

 متغیرهای توضیحی ۱ مدل ۲مدل  ۳مدل  ۴مدل  ۵مدل  ۶مدل 

 عرض از مبدأ 19/8*** 16/8*** 63/8*** 11/8*** 16/8*** ۶۴/۱***

 سرانه یناخالص داخل یدتول 2221/2*** 2221/2*** 2221/2*** 2221/2*** 2221/2*** 000۲/0***

 تورم دوره قبل -221/2** -2281/2 -2281/2 -2286/2 -2286/2 -00۱۵/0

 درجه باز بودن 288/2*** 28/2*** 28/2*** 28/2*** 28/2*** 0۱/0***

 یعمق مال -2221/2 -2221/2 -2221/2 -2221/2 -2221/2 -000۲/0

 کنترل فساد  -191/2**    

 قانون یتحاکم   -11/2   

 دولت ییکارا    11/2  

 کیفیت مقررات و نظارت     81/2 

 گوییپاسخنظر و  حق اظهار      ۱۵۱/0

 آزمون هاسمن 11/88** 63/11*** 16*** 88/31*** 1/31*** ۳۴/0۲***

00/0 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 
2R 

 لیمر Fآزمون  23/13*** 11/19*** 11/11*** 11/91*** 39/91*** 00/۴۲***

 نشان داده شده است. ***و **،*درصد به ترتیب با  33درصد و  36، درصد 32معناداری ضرايب در سطح اطمینان 

 بات تحقیقمحاسمنبع: 

 

بودن  دارمعنااز  ینانحصول اطم منظور به، نشان داده شده است 9و  1طور که در جداول همان

 آزمونمنظور  ينشده است. بد استفادهمعنادار بودن گروه  آزمونعضو نمونه از  یگروه کشورها

نشان از رد  ،Fآماره  ی. معناداراست شده گرفته به کار ،مشهور است F آزمونکه به  8اثرات ثابت

 ديگر عبارتبه مختلف و  یعرض از مبدأها و لذا الزام به استفاده از عرض از مبدأها یفرض برابر

 یتفاوت در عرض از مبدأ واحدها ياآ کهينپاسخ به ا یبراسپس دارد.  پانلاستفاده از روش  قبول

که  شده استاستفاده  1هاسمن آزموناز  ی،تصادف يا ندکمیعمل  ثابتطور  )کشورها( به یمقطع

در  يدشده و اثرات ثابت با یمنجر به رد فرض وجود اثرات تصادف آزمون ينمعنادار بودن آماره ا

  اند.بر اين اساس هر شش مدل با لحاظ اثرات ثابت برآورد شده لحاظ شود. ینتخم

ت تولید سرانه، دهنده اثر مثب آمده از تخمین هر شش مدل در سطح خاورمیانه نشان دست نتايج به

بر شفافیت بانک مرکزی و  و همچنین اثر مثبت کارآيی دولت عمق مالی و درجه باز بودن اقتصاد

اثر منفی معنادار تورم دوره گذشته بر میزان شفافیت سیاست پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه 

 است. 

                                                           
1. Fixed Effects Test 
2. Hausman Test 



 

 

 8931بهار و تابستان  ،بیست و يکم شماره ،يازدهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشريه   11

دهنده اثر مثبت شانکشور( ن 821آمده از تخمین هر شش مدل در سطح جهان ) دست نتايج به

تولید سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر شفافیت بانک مرکزی و اثر غیر معنادار ساير متغیرهای 

ی حکمرانی نیز تنها شاخص کنترل فساد بر شفافیت سیاست پولی هاشاخصکنترل است. در بین 

  یر منفی معنادار دارد.تأث
 

 گیرینتیجه -6

، با تکامل ادبیات 1222 و 8332 یهادر دهه پردازی پولینظريهبروز تحوالت روزآمد در حوزه 

ی زيادی در روند اين تکامل اصالحات را تجربه هامؤلفههمراه شده است و  پولی گذاریسیاست

 آگاه و پولی گذاریسیاست و گیرییمتصم فرآيند شدنتر ها شفافمؤلفهاز اين  يکیاند. کرده

با توجه به روند فزاينده حرکت  بوده است. ارتباطی بانک مرکزی یهاکانال طريق از عموم کردن

 تواندمیاين اقدام  ا تکیه بر اين نظر کهمرکزی در سراسر جهان به سمت شفافیت بیشتر ب هایبانک

اين مطالعه به بررسی وضعیت کشورهای منتخب  ، درپولی را افزايش دهد هایسیاستاثرگذاری 

متغیرهای نهادی بر برخی اثر متغیرهای کالن اقتصادی و همچنین عیین تمیانه در اين حوزه و  خاور

 شفافیت سیاست پولی اين کشورها پرداخته شد.

که اثر تورم دوره قبل بر شفافیت سیاست پولی در رغم اينعلی دهدمینشان  آمده دست بهنتايج 

تورم دوره قبل اثر منفی  ملاع ها معنادار نبوده است،کشور جهان در بیشتر مدل 821گروه شامل 

بدين معنی که در ساختار اقتصاد  دارد. در کشورهای خاورمیانه معناداری بر شفافیت بانک مرکزی

و عدم تقارن  ترعلنی غیرپولی  گذاریسیاستفرآيند  با افزايش نرخ تورم، کشورهای خاورمیانه

که با مبانی نظری سازگاری  جهیبیشتر خواهد شد. اين نت طبعاًاطالعات بین مردم و بانک مرکزی 

عامل عدم اين است که تصور شود يک تفسیر متفاوتی داشته باشد.  هایسیرتف تواندمی دارد،

بخشی از  تواندمییش در همه اين کشورها وجود دارد، استقالل بانک مرکزی از دولت که کماب

يان انتقال اطالعات بین جر ،دهد که چرا در کشورهای خاورمیانه تورم بیشترپاسخ اين معما را 

    اين فرضیه را مطرح کرد که  توانمی يگرد عبارت به. کندمیبانک مرکزی و مردم را ضعیف 

پای همراهی بانک مرکزی با دولت در شکل دادن به ساختار تورم اين کشورها )از طرق  رد

که در زمان بروز  دشومیباعث ر بودجه و افزايش پايه پولی و...( گوناگون مثل پولی کردن کس

ذکر شد  قبالکه  طورهمانبه خود بگیرد و  پنهان کارانهتورم در اين کشورها بانک مرکزی موضع 

 پولی نمايد. گذاریسیاستاقدام به حفاظت از اطالعات مرتبط با داری برای دولت با ايده بانک
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که با اثر درآمد سرانه در بر شفافیت سیاست پولی  اثر مثبت معنادار تولید سرانه در اين کشورها

که افزايش رفاه  دهدمینشان گروه کشورهای جهان و همچنین با مبانی نظری سازگاری دارد، 

 ينار ب گواهی تواندمی واقع در و دهدمیرا افزايش  بانک مرکزی شفافیت ،اقتصادی شهروندان

)اطالعات  يابدیمافزايش باشد که تقاضای اطالعات همراه با شکوفايی اقتصاد اين کشورها  مسئله

در حوزه  گذارانیاستسو عرضه اين اطالعات هم با عملکرد مناسب  نرمال است( يیکاال

  .گرددیماقتصادی تقويت 

اقتصاد در هر دو گروه کشور مورد بررسی اثر مثبت معنادار بر میزان درجه باز بودن افزايش 

ر گرين و دينسانی نظری و نتايج مطالعه ايچنشفافیت بانک مرکزی داشته است. اين نتیجه که با مب

که حرکت به سوی تعامل بیشتر با اقتصادهای جهان و در  دهدمینشان  ( سازگاری دارد،1281)

های مرکزی الملی، حرکت به سوی شفافیت بیشتر در بانکنتیجه نهادهای پولی و مالی بین

  .کندمیکشورهای خاورمیانه را الزام 

ها يک از مدلبر شفافیت سیاست پولی که در گروه کشورهای جهان در هیچالی عمق م غیرتاثر م

تعمیق  .نشان داده استدر کشورهای خاورمیانه اثری سازگار با مبانی نظری معنادار نبوده است، 

اين کشورها  مستقل عمدتا غیر یمرکز هایبانککاهش نقش  باعث تواندمیکشورها  يندر امالی 

اين نهاد  گذاریسیاستو در نتیجه با بهبود بخشیدن به استقالل  ی شده،عتبارا گذاریسیاستدر 

  زمینه افزايش شفافیت بانک مرکزی در اين کشورها را فراهم نمايد.

ر و بانک مرکزی د دولتديگری بر وابستگی دو نهاد  تأکیددولت بر شفافیت  يیکارااثر مثبت 

اين  بسا چهاز عملکرد دولت است و  ت بانک مرکزیشفافی یرپذيریتأث یجهنت دراين اقتصادها و 

سبب م انتقال ناکارآمدی دولت به بانک مرکزی و يکی از عوامل اصلی سازینهزمپیوند ناخجسته 

 89در دوره  سیاست پولی شفافیت زمینه دراين گروه کشورها مرکزی  هایبانکعملکرد ضعیف 

 باشد. بررسی موردساله 
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