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 چکیده

 یصوصو بخش خ یبانک مرکز نیبه تقارن اطالعات ب یپول استیس تیشفاف یبه لحاظ نظر
را  یرا کاهش، استنباط بخش خصوص نانیعدم اطم تیشفاف ی. درجه باالشودیاطالق م

طالعه م نی. ادهدیم شیرا افزا یپول استیس یرگذاریبهبود و تأث یاهداف بانک مرکز رامونیپ
  و متوسط درآمد با درآمد،کشور در قالب سه گروه کم 201مربوط به  یهاداده یبا بررس

 تیبر شفاف یمال یو آزاد یپول یاثر آزاد ی، به بررس2991-1020 زمانی دوره در پردرآمد
 تاسیس تیشفاف های.  دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن دادهپردازدیم یپول استیس

که در هر سه  دهدینشان م ییتابلو یهادهدا انباشتگیهم لیتحل انتخاب شده است. یپول
 نیا یتجرب یهاافتهی. شودیم دییمدل تأ یرهایمتغ نیگروه کشور وجود رابطه بلندمدت ب

 تیبر شفاف یتجار یسرانه و آزاد یناخالص داخل دیاثر تول کهیدرحال دهدیپژوهش نشان م
بر سه گروه کشور متفاوت است.  یمال یمعنادار است، اثر معنادار آزاد مثبت و یپول استیس

ر تنها ب ریمتغ نیدرآمد و پردرآمد معنادار نبوده و اکم یدر کشورها یپول یاثر آزاد نیهمچن
نشان  جینتا نیبا درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. ا یدر کشورها یپول استیس تیشفاف

 یدساختار اقتصا هب تواندیم یو مال یپول یبه آزاد یپول استیس تیواکنش شفاف دهدیم
 کشورها وابسته باشد.
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 مقدمه -1
 گذارییاستس یمقتصاد کالن است و رژا تکامل حال در هایعرصه جمله از پولی سیاست

 شده انجام اصالحات. است شده عظیمی تحوالت دستخوش گذشته هایدهه طی پولی

 بوده معطوف اساسی مولفه چند به 1000 و 2990 هایدهه در پولی سیاست زمینه در

 ردنک آگاه و گذاریسیاست و گیریتصمیم فرآیند شدن ترشفاف آنها از یکی که است

 ی)جالل است بوده تورمی انتظارات مدیریت منظور به ارتباطی هایکانال طریق از عموم

 هایگذاریسیاست بارز هایویژگی از یکی شفافیت اخیر، دهه دو در(. 2994 ینی،نائ

 یشافزا یاز راهکارها را برا یامجموعه یاسراسر دن یمرکز هایبانکو  است شده پولی

 یبه رازدار یمرکز هایبانکدوره،  این از پیش .اندگرفته کار به 2یولپ یاستس یتشفاف

 ایهبانکهر عصر متفاوت بوده است.  در (شفافیت)عدم  رازداری این انگیزه مشهور بودند.

 یماتداشتند، تصم 1یوکار و سودآورکسب یدگاهد یشترب یدایش،پ یکه در ابتدا یمرکز

 کهزمانی. کردندنمی اظهار خود رقبای بر رقابتی مزیت حفظ جهت هب را خود دهیوام

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

 خود را حفظ یرازدار دولت، مالی تأمین به راجع کنندهتضعیف و تحقیرکننده اطالعات

منظور  به ،را در اقتصاد به عهده گرفتند 4دهندهوام یننقش آخر که هم یکردند. زمان

حفاظت از  به متمایل ی،بحران یطدر شرا یاز کاهش اعتماد به مؤسسات مال یریجلوگ

 ،1گرین و دینسرایچنمؤسسات در زمان اضطرار بودند ) ینا یاتاطالعات مربوط به عمل

و  یاقتصاد یطراجع به شرا یمنظم یهاگزارش یمرکز هایبانکامروزه اکثر  اما(. 1024

 یحصر یاهداف تورم ومنتشر  1هدف یرهایانداز متغو چشم یپول یاستس یتوضع ی،مال

 همم هایجنبه از یکی عنوان به تواندیکه مکنند، میاتخاذ  پولی یاستس یتهدا دررا 

 (. 1021 ،7لی و ما) گیرد قرار مورد توجه پولی سیاست شفافیت

 روزب از متاثر بیشتر، شفافیت سوی به حرکت جمله از و پولی گذاریسیاست تحوالت

 توسعه اقتصاد، در ساختاری تغییرات شدن، جهانی چون محیطی و سیاسی تغییرات

                                                 
1 Monetary policy transparency 
2 Commercial Banking Business 
3 Bankers to Government 
4 Lender of last resort 
5 Eichengreen & Dincer 
6 Goal variables 
7 Ma & Li  
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 تاس بوده مالی ابزارهای نیز و وجوه، انتقال و نقل در نوین فناوریهای ظهور مالی، بازارهای

 ولیپ سیاست شفافیتبر  یعوامل ینچن اثر تعیین، اساس ینا بر(. 2994 ینی،نائ ی)جالل

مطالعات  یبرخوردار است. بررس ییبسزا یتمختلف جهان از اهم یدر گروه کشورها

 یعوامل ساختار نقش یمعدود هایپژوهش که دهدمی نشان حوزه اینصورت گرفته در 

. اندداده راقر بررسی مورد یپول یاستس شفافیت دررا  یپول گذارییاستس یطمح بر موثر

 آزادسازی و مالی و پولی حوزه در هادولت عملکرد رسدمی نظر به اینکه رغمعلی همچنین

 آزادی ثرا کنونتا دهد، قرار تاثیر تحت نیز را پولی گذارسیاست رفتار تواندمی هابخش این

طالعه م ینا لذا. است نگرفته قرار تجربی مطالعه مورد مرکزی بانک رفتار بر پولی و مالی

به ت حرک یااست که آ یهفرض ینا یبه دنبال بررس تحقیقاتی، شکاف این رفع جهتدر 

 استیس یاجرا یمتول عنوان به یبانک مرکز یتبر شفاف یاثر یو مال یپول یآزاد سوی

کشور جهان در قالب سه گروه کشور  201منظور  ینخواهد داشت؟ به ا اقتصاد، در پولی

 تیبر وضع یو پول یمال یو اثر آزاد بندیتقسیم( پردرآمددرآمد متوسط و  با درآمد،کم)

 . 2قرارگرفته است یمورد بررس 2991-1020کشورها در دوره  ینا یبانک مرکز یتشفاف

به  دوم بخش در مقدمه، از پس که است شده سازماندهی صورت این به حاضر مقاله

بخش سوم  در .شودیپرداخته م ینک مرکزبا یتمربوط به شفاف یقاتتحق یشینهپ یبررس

 یو مال یپول یآزاد هایشاخص و زیبانک مرک یتشفاف محاسبهبه  مربوط نظری یمبان

 و پولی سیاست شفافیت شاخص یتوضع یفو ضمن توص گیردمی قرار توجه مورد

 بررسی، مورد کشور گروه سه در 2991-1020در دوره  یو مال یپول یآزاد یهاشاخص

 پایان در و شده ارائه مدلبرآورد  مراحلبخش چهارم  در. گرددیدل پژوهش ارائه مم

 .گیردمی صورتپژوهش  یجنتا تفسیر

 پژوهش نهیشیپ -2
راجع به اهداف  اطالعات مستمر جریان صورتبه  توانمی را پولی سیاست شفافیت

ها نحوه کارکرد اقتصاد، دانش آن ها ازآن یرتفس ی،بانکداران مرکز یحاتترج ها،یاستس

 اری،گذسیاست در شدهانتخاب  استراتژی یتو درنها یندهانتظاراتشان راجع به آ ها،از داده

                                                 

شر روزترین محاسبات که به طور رسمی منتکنندگان شاخص شفافیت سیاست پولی، بهطبق مکاتبات با محاسبه 1 

ها و شرح کامل دادهتوانند مجموعه مند میدهد. خوانندگان عالقهرا پوشش می 2991-1020شده است، دوره زمانی 

 دنبال کنند. Eichengreen & Dincer (2014) نحوه محاسبه شاخص مذکور را در مطالعه 
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 گرین و دینسرهمچنین ایچن(. 1001 ،2یومنکرد )ن یفبه عموم مردم تعر یاز مقام پول

 یو بخش خصوص ینک مرکزبا ینب 1اطالعاتی تقارن به را پولی سیاست شفافیت( 4102)

 یاتاز ضرور یکیاکثر اقتصاددانان به عنوان  نظر از پولی سیاست شفافیت. کنندمی تعبیر

 انجام( 2999) 9بلیندر توسط که ایمطالعه در. شودمی ارزیابی موفق پولی گذارییاستس

د ه شخواست یو اقتصاددانان دانشگاه یمرکز هایبانککارشناسان  از یاز گروه گرفت،

 کنند بندیرتبه کند،یم یجاداعتبار ا یپول یاستدر س هاآن نظر بهرا که  هایییژگیکه و

 پیشینه و مرکزی بانک استقالل ،4صداقت یشینهپ کنار در شفافیت، مطالعه این در که

  .شدند انتخاب یبانک مرکز یموجد اعتبار برا اصلی عامل چهار عنوان به ،1تورم با مبارزه

ورها در همه کش یباًتقر یپول یاستس یشترب یتشفاف سویبه حرکت  یراخ هایسال در

 یرکزم هایبانکدر اکثر  یشترب یتحرکت به سمت شفاف ینا یلمشاهده شده است. دل

 شیبخ بیشتر، شفافیت سمت به حرکت این اوالً. کرد جستجو زمینه چهاردر  توانیرا م

 کردن پاسخگوها که همان ملت تربزرگ خواسته یک تحقق جهت در عمومی فشار از

و  1یریپذیتاز الزامات مسئول کلیدی بخش یک شفافیت ثانیاً. است داده رخ است، دولت

ها مستقل از دولت رکزیم هایبانکاست که اکثر  یدر عصر یبانک مرکز ییپاسخگو

هستند،  آزاد هایشانیکدر انتخاب تاکت یمرکز هایبانککه  اکنون درواقعاند. شده

 انیهمخو تعهداتش با مرکزی بانک عملکرد آیا که دهدیرا م یآگاه ینبه مردم ا یتشفاف

و  کمتر تورم به یتعهدات بانک مرکز 7اعتبار یشافزا یبرا اییلهوس یتشفاف ثالثا دارد؟

 یمتقاعدکننده است که بانک مرکز ینزما یواقع تعهد بانک مرکز است. در یشترثبات ب

 تاستورم مطلوب  نرخدنبال تحقق  بهاشاره کند که چگونه و بر چه اساس  جزئیات با

 (. 1024 گرین و دینسر،ایچن)

 یزبانک مرک یتجامع از شفاف یفضمن تالش در جهت ارائه تعر یاساس مطالعات ینهم بر

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

                                                 
1 Neumann 
2 Informational symmetry 
3 Blinder 
4 History of honesty 
5 History of fighting inflation 
6 Accountability 
7 Credibility 
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( نشان داده شده است که سطوح 1002) 1یسینگ( و ا1002) 2گراتس مانند مقاالتی

 نیکاهش دهد، بخش عمده ا یکمتر ینهتورم را با هز تواندیم یاعتبار باالتر بانک مرکز

 برنانکهثال به عنوان م .کنندیم یدتاک یبر اعتبار بانک مرکز یتمطالعات بر اثر مثبت شفاف

 شود،می اعتبار یشکه موجب افزا یشترب شفافیت اندداده نشان( 2991) 9میشکین و

 4نوالن و اسچالینگ مقاله نتایج. دهد ارتقا را پولی هایسیاست دستاوردهای تواندمی

 تاریخچه با کشورهایی برای تورمی تورش تواندمی شفافیت که دهدی( نشان م2991)

در گزارش ( 1000) 1فریدریکسونرا کاهش دهد.  پایین نسبتاً استقالل با یا بد تورمی

اجع به ر یبا فراهم کردن اطالعات کاف یبانک مرکزکند المللی پول بیان میصندوق بین

 هماهنگ طریق ازاعتبارش  یشافزا یبرا یسمیمکان تواندیعموم، م یبرا هایشیتفعال

 7همکاران و یکند. در مطالعه فرا گذاریپایه ،1عموم به هایششگزار با عملکردش کردن

در  یاثرگذار بر اعتبار بانک مرکز یفاکتورها ینتراز مهم یکیعنوان  به یت( شفاف1000)

(، 1002) 1کوتنر مقاالت از جمله بعدی مطالعات در نتیجه این وشده است  نظر گرفته

( در 1001) یومن. ناست شده تائید(  1001) 20و پوسن (1001) 9و همکاران یاسچرتار

 شفافیت سیاسی اقتصاد دیدگاه ازکه اوالً  کندیم یانب ی،پول یاستس یتموافقت با شفاف

علت  ینا به یتعامالن بازار شفاف یدگاهاز د یاًاست، ثان یکدموکرات ییپاسخگو شرطپیش

 دهشیزیربرنامه یتو هم با وضع یجار یتکارگزاران هم با وضع ینا یندهآ یماتکه تصم

قام م یدگاهثالثاً از د و آیدمی شمار به مطلوب امری است، ارتباط در پولی سیاست آینده

 فظح سویبه راهی یجهبه دست آوردن اعتبار و درنت یبرا یابزار تواندیم یتشفاف یپول

 که کنندی(  بحث م1007و  1002) 22هبل اشمیت و میشکین. باشد هاقیمت ثبات

                                                 
1 Geraats 
2 Issing 
3 Bernanke & Mishkin 
4 Schaling & Nolan 
5 Friðriksson 
6 Public Statements 
7 Fry et al. 
8 Kuttner 
9 Chortareas et al. 
10 Posen 
11 Mishkin & Schmidt-Hebbel 
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 ریگذاهدف چارچوب در شفاف سیاست یک هدایت با را اعتبار توانندمی مرکزی هایبانک

 .کندیکمک م یمسئله به بهبود رابطه با بخش خصوص ینفراهم کنند که ا 2تورمی

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

 هاییبر دارائ یبانک مرکز یت( اثر شفاف1002) 1و کلر کورتنی. اندعملکرد اقتصاد پرداخته

را  یالم یبازارها ییکارا ،بانک لندن یتشفاف یشافزا یافتند،کردند و در یرا بررس یمال

( 4102) گرین و دینسرایچن( و 1004) 9همکاران و لوین مطالعاتداده است.  یشافزا

 به عراج نااطمینانی از کاستن به قادر را مرکزی بانک شفاف، سیاست که دهندمی نشان

. کندیم 1فداکاری نرخ و تورم واریانس کاهش ،4تورمی لنگر انتظارات آینده، بهره هاینرخ

 9 یبرا یبانک مرکز یتدرجه شفاف تعیین یبرا ی(  شاخص1001) 1گراتس و ایفینگر

د، محاسبه و ارائه نمودن یبانک مرکز یتج جنبه شفافبر اساس پن یامهم دن یبانک مرکز

شاخص  ینا یرمقاد یبه بررس هاآناست.  یافتهشهرت  EGبه شاخص  یگرکه در مطالعات د

شاخص  ین( ارتباط ب1007) 7هالت یوزو ه یس. دمرتپردازندیم 2991-1001در دوره 

EG ینکها مرغیعل اندیافتهوده و درنم یرا بررس یدتورم و شکاف تول یانسو وار یانگینو م 

 که دهدیقرار م تأثیرتورم را تحت  یانستورم ندارد، وار یانگینبر م یاثر یتشفاف یشافزا

 1یسو دمرت یسنمقاله وندرکرو زمینه، همین درتورم سودمند است.  یریتمد برای

مک ک یخصوصبخش  یانتظارات تورم یتبه تثب یتشفاف ینکها یدمؤ ی( شواهد1007)

 . کندیارائه م کند،یم

 اقتصادسنجی، مدل یک از استفاده با دیگری مطالعه در( 1009) 9ینسرو د گرینایچن

-یم جهینت یننموده و به ا یرا بررس یپول یاستس یتشفاف اثرات و کنندهتعیین عوامل

ت. اسهمراه  یکمتر یبا نوسانات تورم یپول یاستس ترشفاف اجرای هایرویه که رسند

                                                 
1 Inflation Targeting 
2 Courtenay & Clare 
3 Levin et al. 
4 Anchor Inflation Expectation 
5 Sacrifice Ratio 
6 Eijffinger & Geraats 
7 Demertzis & Hughes Hallett 
8 Van der Cruijsen & Demertzis 
9 Eichengreen & Dincer 
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-یم یکشور را بررس 14در  یتشفاف یش( اثر افزا1022) 2روزنکرانز و دورپمیدل کول،

 یاستس که زمانی خصوصی بخش توسط ارز نرخ بینیپیش دقت که یابنددرمی و کنند

 ،1نامتقارن خطای تصحیح مدل یک در. است یافته افزایش  است، بوده ترشفاف پولی

 هاییبینپیش معیار اساس بر مرکزی بانک شفافیت سطح هددی( نشان م1029) 9پاپادامو

 اسناد ایبازاره به پولی سیاست انتقال مکانیسم بر معناداری اثر تواندمی پولی، سیاست

 شبخ بینییششفاف که قدرت پ یپول یاستس ینداشته باشد و بنابرا 4داریخزانه

 سمیمکان یزمان یهاو وقفه اطمینانعدم با مقابله در تواندمی دهد،می افزایش را خصوصی

 مؤثر باشد.  یپول یاستانتقال س

 جمله زا پولی گذارسیاست رفتار مختلف هایبر جنبه اقتصادی آزادی اثر بررسی پیرامون

عملکرد   رب آن اثر اما. است نگرفته صورت ایمطالعه تاکنون پولی سیاست شفافیت مسئله

  ود.شمی اشاره هاآناز  خیکه به بر گرفته قرار توجه وردم مطالعاتی در بانکی، یستمس

 تهدیدی رود، فراتر الزم حداقل از اگر دولت هایدخالت کنندیم یان( ب1001) 1کین و بیچ

 یانکب یستمفساد در س موجب بروز تواندمی زیرا بود، خواهد یبانک یستمس کارکرد برای

در دوره  یمالز انکیبخش ب ی( در مطالعه خود با بررس2010) 1اهللیبو حب سوفیان. شود

 ینظام بانک یبر سودآور یاقتصاد آزادیکسب و کار و  آزادیکه  انددریافته 1007-2999

 یاثر منف یپول یآزاد و خواهد داشت یرمتغ ینبر ا یاثر مثبت دارند و فساد اثرات مخرب

 .دارد هابانک یبر سودآور

گودارد و  و (1020) 1و الوسن یچودهوریرو ،(1004) 7الون و کالسنز مطالعات در

 نشان ،کنترل یرمتغ عنوانبه  یاقتصاد ی( با استفاده از شاخص آزاد1022) 9همکاران

 ینهرا بهبود و هز ییکارا ی،بانک یدر بازارها یشترداده شده است که درجه باز بودن ب

( با تمرکز بر 1029) 20همکاران و چرتاریاس. دهدمیکاهش  هابانک یاستقراض را برا

                                                 
1 Kool, Middeldorp & Rosenkranz 
2 Asymmetric Error Correction 
3 Papadamou 
4 Treasury Bond Markets 
5 Beach & Kane 
6 Sufian & Habibullah 
7 Claessens & Laeven 
8 Roychoudhury & Lawson 
9 Goddard et al. 
10 Chortareas et al. 
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 رب مستقیماثر  یمال یدرجه آزاد کنندمی بیان بانکی کاراییو  یمال یآزاد ینرابطه ب

 تغییر یهرا از زاو یدولت آزادسازی( اثر 1021) 2همکاران و لیندارد.  بانکی سیستم کارایی

دوره  در آسیاییتوسعه درحال یرهابانک در کشو 21 ایینههز ییبر کارا هابانک یتمالک

 ی،بعد از بحران مال دهدمی نشان هاآن هاییافته. اندقرار داده بررسی مورد 1021-1009

 زایشاف یشتر،ب یبا آزاد یرا در کشورها هابانک ییکارا ها،بانک یدولت یتمالک یشافزا

 داشته است. هابانک ییبر کارا بتیهم اثر مث یخارج هایبانکداده و ورود 

 2919-2990( طی دوره زمانی 2994) یشک یو داور آبادیشاه داخلی مطالعات میان در

 آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد.  اند کهدادهنشان 

نشان  هینزم یندو شکاف را در ا یبانک مرکز یتشفاف در زمینه یقتحق یشینهپ بررسی

قتصاد بر ا یپول یاستس یتحوزه بر موضوع اثر شفاف ینمطالعات در ا یشتر. اوالً بدهدمی

گرین و ایچنمطالعات  جزبه  دهدمینشان  یسندگاننو هایبررسی و اندشدهمتمرکز 

بر  یاقتصاد یرهایاثر متغ یدر خصوص بررس جامعی( مطالعه 1024،1009) دینسر

-ه گروهکشورها ب یکاقدام به تفک یزن یرکه مطالعه اخ ندارد وجود پولی سیاست فافیتش

 یزاداثر آ یبه بررس یادیز طالعاتم ینکها رغمعلی یاً. ثاناست نکرده مختلف درآمدی های

 یتجار یبانک یستمو عملکرد س ییآن بر کارا یرمجموعهز هایشاخصو  یاقتصاد

 بانک و پولی سیاست شفافیترا بر عملکرد  یرهامتغ ینکه اثر ا یامطالعه اند،پرداخته

 اساس در این برانجام نگرفته است.  ،موردتوجه قرار دهد هابانکبانک  عنوانبه  مرکزی

 ایهبا استفاده از شاخص است شده سعی یقاتی،شکاف تحق ینجهت رفع ا درمطالعه  ینا

 یتبر شفاف یرهامتغ یناثر ا یو پول یمال یآزاد هایشاخص مرکزی، بانک شفافیت یکم

 . یردقرار گ مورد بررسی یپول یاستس

 ینظر یمبان -3

 یرهایمتغ یریگاندازه یهاروند شاخص یو بررس اجمالی معرفی به ابتدا بخش این در

 .گرددمی ائهار یقپرداخته و سپس مدل تحق یقتحق

 یپول استیس تیشفاف یکم یریگاندازه -3-1

 ی،ولپ گذاریسیاست یندمختلف فرآ هایگام در یزانم چه ینکهنظر ا از یمرکز هایبانک

ت، اس یفیک یاساسا مفهوم یتشفاف ینکها رغمعلیدارند، متفاوت هستند.  یتشفاف

                                                 
1 Lin et al. 



 

 

 

 

 

 

  212                     2991/ زمستان 4/ شماره سوم/ سال صاداقت کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

به  اینجکنند. در ا یتشفاف سازیکمیاز طرق گوناگون اقدام به  اندتالش کرده محققان

 .گرددمیاشاره  شفافیت، محاسبهقابل معیارهای ارائه هتج هاتالش یرگذارترینتأث

(  انجام شده 1001) گراتس توسط بخش این در مطالعه اتکاترینقابل  و تأثیرگذارترین

تفاده اس یپول یاستس یتشفاف یلتحل ی( برایبند)رتبه 2یتاکسونوم یکاست که از تکن

 یسممختلف مکان هایبخشوط به مرب یتشفاف یزبر پنج جنبه متما ی. وکندیم

 ازتفاده و با اس یمتنظ ایپرسشنامه یکتفک ینو بر اساس ا کندیتمرکز م گذاریسیاست

 ابطهر به مربوط جنبه اولین. کندمی مرکزی هایبانک بندیرتبهو  امتیازدهیآن اقدام به 

 این. شودیم گفته 1سیاسی شفافیت آن به که است مرکزی بانک و اجرایی مقام بین

ه با توجه ب ها،یتو مسئول یفوظا شرح آیا که است سؤال این به مربوط بطورخاص مفهوم

 د؟شومی تضمین و تدوین شفاف طوربه سیاستی، خاصمثل اهداف  یاهداف بانک مرکز

-یشپ شامل اقتصادی اطالعات انتشار به مربوط دارد، نام اقتصادی شفافیت که دوم حوزه

توسط  یبانک مرکز یماتتصم 9مداقه و ارزشیابی که است مرکزی بانک توسط ها،بینی

 یدرون گیرییمتصم یند. جنبه سوم مربوط به فرآکندیرا ممکن م یبخش خصوص

 ینکهدر مورد ا یبانک مرکز یابطورخاص آ  است. 4اییهرو یتشفاف یعنی یمرکز هایبانک

 ،1هارونوشت طریق از اطالعاتی ت،اس رسیده خود سیاستی تصمیم به هچگون

شر منت مرتبط، سیاستی کمیته در شدهگذاشته رأی به تصمیمات یا و 1هاجلسهصورت

 یماتبه انتشار اطالعات راجع به تصم 7سیاستی شفافیت یعنی چهارم حوزه کند؟یم

 بانیاز تفکر پشت یاتیهمراه با ارائه جزئ هاآن یبفرصت بعد از تصو یندر اول یاستیس

 در هم ار نکرده تغییری سیاست اینکه عمومی اعالن حتی و پردازدیم یاستی،س یمتصم

 سیاست تصمیمات انتقال مسئله که است 1عملکردی شفافیت حوزه، آخرین. گیردبرمی

 به مربوط اطالعات مرکزی بانک آیا اینکه بطورخاص و گیردبرمی در را عمل در پولی

                                                 
1 Taxonomy 
2 Political transparency 
3 scrutiny 
4 Procedural transparency 
5 Transcript 
6 Minute 
7 Policy transparency 
8 Operational transparency 
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 اشتباهات یلدال به راجع پاسخگویی یا قبلی هایبینیپیش دقت ارزیابی ای پولی مکانیسم

  ؟کندمی منتشر را اقتصاد نشدهبینیپیش هایشوک یا گذشته هایبینیپیش در

که  است یپول گذاریسیاستاطالعات در دسترس عموم مربوط به  یابیارز یگرد رهیافت

را نشان  هار انتقال و پردازش دادهاصطکاک د یابدر غ یپول یاستس یتدرجه شفاف

انتشارات بانک  یفیت( ک1009) 2یپلوژهمانند فراکاسو و گنبرگ و و توانی. مدهدیم

گذار هدف یبانک مرکز 10مربوط به  یاطالعات یهاگزارش هاآنکرد.  یابیرا ارز یمرکز

 اشتند.ین رتبه را دباالتر یلو برز ندیوزیلکردند که در آن انگلستان، ن یبندرا رده یتورم

 فرای .شوندمی ساخته افشاگری عملکرد اساس بر که دندار وجود شفافیت شاخص تعدادی

 سال در که مرکزی بانک 94 پیمایش از ارزشمند داده مجموعه یک( 1000) همکاران و

 ستیاس ینگلستان براباال را نروژ، سوئد و ا یهاارائه کردند. نمره بود، شده انجام 2991

 در ییباال امتیازات آمریکا و ژاپن کهآوردند، درحالی دست به( اقتصادی شفافیتجلونگر )

 (.یاسیو س اییهرو یت)شفاف اندآورده دست به سیاستی تصمیمات زمینه توضیح

 هاتشفافی مختلف انواع که شفافیت سیستماتیک شاخص یک( 1001) گراتس و ایفینگر

بزرگ را دوره  یبانک مرکز 9اطالعات  یافشا هاآن یهاساختند. داده کند،می متمایز را

 هاآندارد. بر طبق شاخص  یتشفاف یشمحاسبه کرده که نشان از افزا  1001-2991

ا و توسط کاناد یکیصورت نزد بود و به یبانک مرکز ینترشفاف 2991انگلستان در سال 

کردند که  یمعرف یگرد یتشاخص شفاف یک( 1001) 1مید و کرو. شدیم یبتعق ندیوزیلن

 استفاده را( 1000و همکاران ) یفرا یهاداده هاآن. گیردیرا در برم یتهمه انواع شفاف

 کامل 1001 سال در مرکزی بانک 97 برای شدهیآورجمع یهاکه با داده بودند کرده

 .دادمی نشان را یافتهتوسعه کشورهای در شفافیت توجهقابل  افزایش و بود شده

 نداد قرار و بهره نرخ زمانی ساختار از ایشده اصالح نسخه کارگیریبه با( 1021) لی و ما

 پولی سیاست شفافیت میزان تعیین و بررسی به پویا، تصادفی عمومی تعادل مدل در آن

 به نتایج. نمودند 2991-1009 دوره به مربوط فصلی هایداده کارگیریبه با  چین در

 بسیار چین در پولی سیاست شفافیت درجه دهدمی نشان 9بیزی تخمین از آمده دست

 در ینچ توسط بایستی دوگام در اصالحات یک مقاله، این نویسندگان نظر از. است پایین

                                                 
1 Fracasso, Genberg & Wyplosz 
2 Crowe & Meade 
3 Bayesian Estimation 
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 یک و شود تقویت بایستی یمرکز بانک استقالل اوال. اعمال گردد پولی سیاست زمینه

 نیاثا. شود اتخاذ تورم گرفتن کنترل تحت برای بایستی صریح تورمی گذاریهدف رژیم

 به عمل در پولی سیاست شفافیت افزایش برای بایستی نهادی تنظیمات از ایمجموعه

 .شود گرفته کار

به  هانآاز  یزنمطالعه  ینکه در ا یپول یاستس یتشفاف یمجموعه داده برا ترینگسترده

 است، هشداستفاده  یدر سه گروه کشور مورد بررس یپول یاستس یتشفاف شاخص عنوان

 برای را گراتس و ایفینگر شاخص که است شده ارائه( 1024) گرین و دینسرایچن توسط

رها به کشو 21تا  0 بازه در اینمرهو  آوریجمع 1020 تا 2991  از مرکزی بانک 210

 محدود یاطالعات توسط بانک مرکز یدر افشا یشکه افزا یافتنددر هاآن. است شده داده

 یشورها. بلکه کهستند هاترینشفاف متوسط طوربه که نیست یافتهتوسعه کشورهای به

 . هستند شدن ترشفاف حال در هم ظهور حال در اقتصادهایبا درآمد متوسط و 

روزترین مجموعه داده مربوط به متغیر شفافیت سیاست س، در مطالعه حاضر بهبر این اسا

گرین گیرد، از مطالعه دینسر و ایچنرا در برمی 2991-1020پولی که دوره زمانی 

( مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به میزان دسترسی به متغیرهای مستقل 1024)

 درآمدکم یاس درآمد سرانه در سه گروه کشورهابر اسکشور،  201و وابسته مدل پژوهش، 

با درآمد متوسط  یکشور(، گروه کشورها 21دالر شامل  2041)با درآمد سرانه کمتر از 

 پردرآمد یکشور(، گروه کشورها 14دالر شامل  21741دالر تا  2041)با درآمد سرانه از 

روند  (2) نمودار در. 2اندفتهکشور( قرارگر 91دالر شامل  21741از  یش)با درآمد سرانه ب

                                                 
 هستند: یلشرح ذ مطالعه به یندر ا یمورد بررس یکشورها1 

 ،رواندا ،یکموزامب ،یماالو ،الئوس ،یزستانقرق ،یاکن ،غنا ،یوپیات ،کامبوج ،: بنگالدشکم درآمد یکشورها -الف 

 . یازامب ،یمن ،اوگاندا ،یاتانزان ،یکستانتاج ،یرالئونس

 ،جریهین ،مغولستان ،السالوادور ،مصر ،ینچ ،یزبل ،یجانآذربا ،ارمنستان ،یآلبان :د متوسوط با درآم یکشوورها -ب

 ،یلداومو ،لستتوتو ،اردن ،یرانا ،یاندونز ،هند ،یانگو ،گواتماال ،گرجستتتان ،یهستتور ،یالنکاستتر ،یلیپینف ،پاکستتتان

 ،یکاجامائ ،یجیف ،اکوب ،یاکلمب ،یلیش ،ارستانبلغ ،یلبرز ،بوتسوانا ،یبوستن  ،وسالرب ،ینآرژانت ،یناوکرا ،تونس ،یلندتا

 ،یهروس ،یومانر ،لهستتان  ،وپر ،یبیانام ،یکمکز ،یتیسمور ،یمالز ،یهمقدون ،یلتون ،یبیل ،لبنان ،یتوانیل ،قزاقستتان 

 ونزوئال. ،اروگوئه ،یهترک ،یجنوب یاآفریق

 ،یاستون ،دانمارک ،چک ،قبرس ،یکرواس ،کانادا ،باربادوس ،باهاماس ،ینحرب ،یااسترال :پردرآمد یکشورها-ج 

 ،طرق ،عمان ،نروژ ،یوزیلندن ،مالت ،یتکو ،جنوبیکره  ،ژاپن ،یهونیستیص یمرژ ،یسلندا ،مجارستان ،کنگهنگ

 .یکاآمر ،انگلستان ،امارات ،و توباگو ینیدادتر ،ییسسو ،سوئد ،یاسلوون ،یاسلواک ،سنگاپور ،عربستان
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پژوهش نشان داده  ینا بررسی مورد یدر گروه کشورها یپول یاستس یتشاخص شفاف

 شده است.

 
-2212 در دوره مختلف کشورهای گروه پولی سیاست شفافیت شاخص(: 1) نمودار

1991  

 (1024) گرین و دینسرایچن: منبع

 یدر گروه کشورها یتشفاف سطح ین کها رغمعلی شودمیکه مشاهده  طور همان 

ر د گروه سه هراست،  ترپایینپردرآمد  کشورهایو با درآمد متوسط نسبت به  درآمدکم

 .اندکردهرا تجربه  یپول یاستس یتشفاف یروند صعود مورد بررسیدوره 

 تجاری آزادیو  یپول یو آزاد یمال یآزاد شاخص یممفاه -3-2

 هجدهم قرن از اما .است گرفته قرار مالحظه مورد پیش هاقرن از اقتصادی یآزاد مفهوم

. است گرفته قرار جدی توجه مورد بحث این اقتصادی، نوین یهاعرصه ظهور با بعد به

 مبادله معاوضه، تصرف، و دخل در افراد بودن آزاد معنای به توانمی را اقتصادی آزادی

 .نمود تعریف اند،آورده دست به قانونی یقاز طر که شانیخصش هایییدارا واگذاری و

 تولید، به آزادند افراد آن طبق بر که داندمی معیاری را اقتصادی آزادی 2هریتیج بنیاد

 بارهریتیج اولین بنیاد اقتصادی آزادی شاخص. بپردازند خدمات و کاالها مصرف و توزیع

 گیریاندازه برای شاخص یک بسط آن، معرفی از دفهو  شد مطرح 2910 دهه اواخر در

 هریتیج، بنیاد آزادی شاخص. است بوده جهان کشورهای در اقتصادی آزادی سطح تجربی

 دست به بخش 20 این ساده میانگین از آن مقدار و شودمی خاص بخش 20 شامل

 مخارج پولی، آزادی تجاری، آزادی ،وکارکسب یآزاد :از عبارتند هابخش این. آیدمی

                                                 
1 Heritage Institute 
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 از فساد، یآزاد ی،مال یآزاد گذاری،یهسرما یآزاد مالکیت، حقوق فیزیکی، آزادی دولتی،

 عدد .شودمی یبنددرجه 200 تا صفر مقیاس در در هر بخش شاخصکار.  یروین یآزاد

 بخش هر در آزادی نبود دهندهنشان صفر عدد و آزادی میزان بیشترین دهندهنشان 200

 مورد یاقتصاد یشاخص آزاد یرمطالعه سه ز ینا در(. 1020 اهلل،یبو حب یان)سوف است

 اند:گرفته توجه قرار

 یاتعرفهیرو غ یاحدود موانع تعرفه اساس بر ترکیبی، شاخص این. 2تجاری آزادی -الف

شاخص  ینا درواقع. شودمی تعیین گذارند،یکه بر صادرات و واردات کاال و خدمات اثر م

 (. 1021 ،و همکاران 1یلردرجه باز بودن اقتصاد کشورها را نشان دهد )م تواندمی

 انکیب سیستم استقالل میزاناست که  یبانک کارایی یارشاخص، مع . این9مالی آزادی -ب

نقش  یمال آزاد ی. در فضادهدمی نشان یدر بخش بانک یرا از کنترل و مداخله دولت

ت و اس کنندهیلتسه قواعد طراحیو  یبانک هاییمقابله با کالهبردار یمرکز هایبانک

 هبود آزاد یخارج هایبا پول یاتعمل یتو هدا هاسپردهاعتبارات، قبول  یشافزا در هابانک

 (. 1021 ،و همکاران یلر)م کنندمی یتآزادانه در اقتصاد فعال یخارج یو مؤسسات مال

و کنترل دولت بر  هاقیمتثبات  یزاناز م یبیشاخص ترک ین: ا4پولی آزادی -ج

هر دو در  ها،قیمتکنترل دولت بر  یگرو از طرف د هاقیمت ثباتیبی. هاستقیمت

دود و ح سالهسهموزون تورم  یانگینم ین. بنابراکنندمی یجادمنابع اختالل ا یصتخص

 تقیمیرمسهستند که با آن رابطه غ یپول یدو عامل اثرگذار بر آزاد هاقیمت دولتیکنترل 

 (. 1021 ،و همکاران یلردارند )م

 در( خطی)نمودار  یپول ی( و آزادستونی)نمودار  یمال یروند شاخص آزاد( 1)نمودار  در

خص شا یی. نکته قابل توجه همگرااست شده داده نشان بررسی مورد کشورهای گروه

 مالی آزادی شاخص در همگرایی این که است مختلف درآمدی هایدر گروه یپول یآزاد

 .است بیشتر باالتر، درآمد با کشورهای گروه در یمال ی. آزادشودنمی دیده

                                                 
1 Trade Freedom 
2 Miller et al. 
3 Financial Freedom 
4 Monetary Freedom 
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 کشورهای گروه در اقتصادی آزادی شاخص و مالی آزادی شاخص وضعیت :(2) نمودار

 مختلف
 هریتیج بنیاد: منبع

 پولی سیاست شفافیت بر موثر واملع بررسی -3-3

 قتصادی،ا متغیرهای بر شفافیت اثر پیرامون گرفتهصورت تجربی و نظری مطالعات رغمعلی

. ستا گرفته قرار بررسی مورد معدودی مطالعات در پولی سیاست شفافیت بر موثر عوامل

 آن در که است( 1024) گرین و دینسرایچن مقاله مطالعات، این ترینجامع از یکی

 عبارتند از: هاآن از استفاده علت و شفافیت شاخص سازیمدل در بکار رفته متغیرهای

 در مختلف جوامع یافتگیتوسعه سطحمقیاس  عنوان به متغیر این: سرانه درآمد -2

 شافزای برای عمومی افکار فشار یافتهتوسعه جوامع در که آنجا از. است شده نظرگرفته

 بین هک رودمی انتظار است، بیشتر پولی گذاریسیاست نهاد جمله زا نهادها، همه شفافیت

 . اشدب داشته وجود مستقیم رابطه مرکزی بانک شفافیت و جوامع یافتگیتوسعه سطح

 تشفافی کشور یک مالی بازارهای و پول بازار تعمیق با که رودمی انتظار: 2مالی عمق -1

 .یابد افزایش پولی گذارسیاست

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

 زیمرک بانک شفافیت بر آن اثر دهد،می قرار ارز نرخ شوک جمله از و اقتصادی گوناگون

 زبا درجه افزایش همچنین. است ارز نرخ پذیریانعطاف و ارزی نظام وضعیت به وابسته

                                                 
1 Financial depth 
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-یاستس شفافیت بر تواندمی که دهدمی گسترش را یمرکز هایبانک تعامل اقتصاد بودن

 .بگذارد مثبت اثر گذار

 مجموعه روزرسانیبه در ،(1024) گرین و دینسرایچن: تورم سابقه و تورم وضعیت -4

 کنندهتعیین عامل عنوان به را کشورها تورمی سابقه متغیر مرکزی بانک شفافیت هایداده

 ینهپیش هرچه دارند اعتقاد و اندکرده مطرح پولی گذارسیاست شفافیت میزان در دیگر

 .است تربیش شفافیت افزایش برای عمومی فشار باشد، داشته بدتری شرایط کشورها تورم

 کشورهای گروه برای( 1024) گرین و دینسرایچن: مرکزی بانک استقالل شاخص -1

 رابطه وجود آنها یهفرض. اندداده قرار خود مدل در و محاسبه نیز را شاخص این معدودی

  .است بوده پولی سیاست شفافیت و مرکزی بانک استقالل میزان بین مستقیم

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

 های شاخص و نهادی های شاخص. اندگرفته قرار توجه مورد مدل مستقل متغیرهای بین

 هایشاخص ساختاری، هایشاخص این بین در. هستند متغیرها روهگ این از حکمرانی

 نای اثر تاکنون ها،آن اثرگذاری بودن محتمل رغمعلی که دارند قرار نیز اقتصادی آزادی

 .است نگرفته قرار توجه مورد پولی سیاست شفافیت بر هاشاخص گروه

 گرین و دینسرایچن همطالع مدل به توجه با تحقیق این استفاده مورد تجربی مدل در

 ،سرانه درآمد: از عبارتند مستقل متغیرهای الزم، تغییرات گرفتن نظر در ، با(1024)

 .تجاری آزادی شاخص پولی، آزادی شاخص مالی، آزادی شاخص

 یاستس شفافیت و سرانه درآمد بین که است این بر انتظار موجود نظری مبانی اساس بر

 هدرج شاخص با راستاهم تجاری آزادی شاخص همچنین. باشد برقرار مثبت رابطه پولی

 اکنشو نحوه به بستگی شفافیت، بر آن اثر و است گرفته قرار مدل اقتصاد در باز بودن

 هایمولفه که آنجا از. دارد( ارزی هایشوک عمدتا) خارجی هایشوک به مرکزی بانک

 که رودمی انتظار تند،هس راستاهم مالی عمق شاخص با مالی آزادی شاخص کنندهتعیین

 توجه اب رودمی همچنین انتظار. گردد پولی سیاست شفافیت افزایش به منجر مالی آزادی

ین و گرایچن مطالعه در مرکزی بانک شفافیت میزان تعیین در تورمی سابقه نقش به

-متقی بدون تورم کنترل میزان تعریف، اساس بر که پولی آزادی شاخص ،(1024) دینسر

 .باشد تاثیرگذار پولی سیاست شفافیت بر دهد،می نشان را دولتی گذاری
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 قیتحق جینتا و یاقتصادسنج یشناسروش -4
 مباحث به توجه با. شودمیمدل پژوهش پرداخته  برآوردمراحل  شرحبخش به  ینا در

 :رددگمی یحتصر یرز صورتبه  یو مال یپول یاثر آزاد یمربوط به بررس مدل ،بخش قبل

(2) 𝑇𝑃𝑌𝑖𝑡 = 𝑓(𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡 , 𝐹𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 ,𝑀𝑂𝑁𝐹𝑖𝑡 , 𝑇𝑅𝐴𝐹𝑖𝑡) 

 نآ مقادیر که است( ی)بانک مرکز یپول یاستس یتشاخص شفاف TPYمدل  یندر ا که

 یدرآمد داخل GDPpercapitaاستخراج شده است.  (1024) گرین و دینسرایچن مطالعه از

استخراج شده است و  یبانک جهان یتوسعه جهان هایشاخصسرانه است که از مجموعه 

FINFT  وMONF وTRAF یو آزاد یپول یآزاد ی،مال یآزاد هایشاخص یببه ترت 

استخراج شده است.  یتیجموسسه هر هایداده یگاهاز پا هاآن یرهستند که مقاد یتجار

در نظر  2991-1020 یتمحاسبه شاخص شفاف یره زمانبا توجه به دو مورد بررسیدوره 

 . است گرفته شده

 یواحد پانل یشهر هایآزمون -4-1

دسته  دو یطورکل. بهیرهاستمتغ یستاییا یبررس یاقتصادسنج یندنخست فرآ مرحله

ه . در دستاندشده یمعرف یاقتصادسنج یاتبه ادب یبیترک هایدادهمتناسب با  آزمون

مقاطع مختلف  ینب رگرسیونی( خودی) پارامترها یبرض بر آن است که ضرانخست ف

در  ونییخودرگرس یبضرا ییرپذیریبر فرض تغ یمبتن یزن هاآزمون دوم. دسته اندیکسان

از  ،LLC(  معروف به 1001) 2دیگران و لوین آزمون. از گروه اول باشندمیمقاطع  یانم

مطالعه  یندر ا PP آزمونو  IPS( معروف به 1009) 1یگرانو د یما هایآزمونگروه دوم 

 اند.قرارگرفته مورد استفاده

 درلحاظ هر سه آماره  با یرهانشان داده شده است تمام متغ (2)که در جدول  طور همان

 .شوندمی مانا گیریتفاضل بار یک بادرصد  99 ینانبا اطم مدل، سه هر
  

                                                 
1 Levin et al. 
2 Im et al. 
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 مدل متغیرهای مانایی آزمون نتایج(: 1) جدول

  متغیر سطح متغیر اول مرتبه تفاضل

وه
گر

 PP IPS LLC PP IPS LLC آزمون 
12/1*** -1/1*** -9/11*** 72/27 ***29/9- -2/22*** TPY 

ی
ها

ور
کش

 
کم

مد
درآ

 

71/1*** -1/07** -1/19*** 21/7  19/1  97/1  GDP 

70/2*** -9/19*** -9/91*** 91/7* 24/2-  -9/01*** FINF 

217/9*** -4/9*** -9/21*** 74/2*** -2/11* -4/79*** MONF 

247/1*** -9/14*** -9/11*** 41/9** -2/4* -4/41*** TRAF 

299/7*** -1/71*** -1/19*** 7/79 1/0- ***11/9- TPY 

ی
ها

ور
کش

 با 
مد

درآ
 

ط
وس

مت
 

191/07*** -9/44*** -1/9*** 1/19 17/1 4/9 GDP 

191/1*** -1/91*** -1/17*** 1/19 *42/2- ***12/1- FINF 

974/7*** -1/14*** -21/4*** ***174 ***41/9- ***99/1- MONF 

121/1*** -1/27*** -21/1*** 209 09/2 ***41/1- TRAF 

107/09*** -9/19*** -9/41*** ***221 ***21- ***1/14- TPY 

ی
ها

ور
کش

مد 
درآ

پر
 

240/7*** -9/10*** -1/91*** **12/11 24/2 1/4- GDP 

91/11*** -1/11*** -9/41*** 1/19 79/0 01/2- FINF 

120*** -9/19*** -7/21*** 1/11 01/9 11/2 MONF 

999/2*** -1/19*** -20/7*** 2/14 04/9 11/0 TRAF 

 . دهندمیدرصد را نشان  20و  1، 2صفر در سطح  یهرد فرض یببه ترت *و**،*** 

 یققتح محاسبات :منبع

 1انباشتگیهم آزمون -4-2

مرحله بعد  هستند، یک درجه از انباشته الگو متغیرهای همه شد مشخص که اکنون

هاست تا آن یانوجود ارتباط بلندمدت م یصجهت تشخ انباشتگیهم آزمون یریکارگبه

در  که انباشتگیهم هایآزموناز  یکیگردد.  حاصلکاذب  یونبروز رگرس عدم از اطمینان

( 1004و2999) 1پدرونی توسط شود،میبه کار گرفته  یاطور گستردهبه  یتجرب مطالعات

رد؛ ک یشنهادپ یرا در دو گروه کل انباشتگیهم آزمونهفت  پدرونی. است شده یشنهادپ

 در هر دو که یبعدینبر روش ب یو گروه دوم مبتن یبعدبر روش درون یاول مبتن گروه

 یجنتا (1)الگوست. جدول  یرهایمتغ ینصفر عدم وجود رابطه بلندمدت ب هیگروه فرض

 .کندمیگزارش  یو بدون روند زمان یرا در دو حالت با روند زمان یهم انباشتگ آزمون

آماره از هفت آماره بر رد  چهارها حداقل در همه گروه شودیطور که مشاهده م همان

اساس در هر سه  ینداللت دارند. بر ا یانباشتگد رابطه هموجو یجهصفر و درنت یهفرض

                                                 
1 Cointegration 
2 Pedroni 
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اساس مشکل  ین. بر اشودتایید میمدل  یرهایمتغ ینرابطه بلندمدت بوجود گروه 

 یمعنادار یابیمنظور ارز معمول به یهامارهآ لذاکاذب بروز نخواهد کرد و  یونرگرس

 .کنندیم یتو مدل کفا یبضرا

 مختلف کشورهای گروه در پدرونی انباشتگی هم آزمون نتایج(: 2) جدول

Group-
ADF 

Group-
PP 

Group-
ρ 

Panel-
ADF 

Panel-
PP 

Panel-
ρ 

Panel-
V 

 آماره

-1/71*** -1/91*** 41/4  -1/41*** -2/11** 1/79  01/2-  
 درآمدکم

-2/79** -4/12*** - 92/1  -2/11*** -2/92* 01/4  - 091/0  
-1/91*** -1*** 91/7  -9/91*** -91/2** 72/4  - 19/1  درآمد 

9/1 ***29/9- ***1/91- توسطم  -1/11*** -1/21*** 1/1  - 14/1  
-7/1*** -9/9*** 91/1  -1/12*** -1/9*** 11/1  - 19/0  

 پردرآمد 
-1/29*** -22/1*** 11/1  -7/11*** -1/9*** 12/4  2/1* 

 .دهندینشان م درصد را 20و  1، 2صفر در سطح  یهرد فرض یببه ترت *و**،***

 یقتحق محاسبات :منبع

 یبمدل و برآورد ضرا یصیتشخ یهاآزمون -4-3

مختلف  یدرآمد هایگروه یکاذب سه مدل برا یوناز عدم بروز رگرس یناناز اطم پس

عضو نمونه  یبودن گروه کشورها دارمعنااز  ینانحصول اطم منظور بهبرآورد شده است. 

که به  2اثرات ثابت آزمونمنظور  ینشده است. بد استفادهدار بودن گروه معنا آزموناز 

 ینشان از رد فرض برابر ،Fآماره  ی. معناداراست شده گرفته کار به ،مشهور است F آزمون

 قبول دیگر عبارتبه مختلف و  یعرض از مبدأها و لذا الزام به استفاده از عرض از مبدأها

 یتفاوت در عرض از مبدأ واحدها یاآ ینکهپاسخ به ا یدارد. حال برا لپاناستفاده از روش 

استفاده  1هاسمن آزموناز  ی،تصادف یا کنندیعمل م ثابتطور )کشورها( به یمقطع

شده و  یمنجر به رد فرض وجود اثرات تصادف آزمون ینکه معنادار بودن آماره ا شودیم

 (9)در جدول  یبضرا ینها و تخمآزمون ینا یجود. نتالحاظ ش یندر تخم یداثرات ثابت با

 کسانیپانل )رد  ینمناسب بودن تخم یانگرب یصیتشخ هایآزمون نتایج ارائه شده است.

است  یرد فرض وجود اثرات تصادف ینمختلف( و همچن یدر کشورها مبدأبودن عرض از 

 . اندشدهبرآورد اساس هر سه مدل با در نظر گرفتن اثرات ثابت  ینو بر ا

 استسی یتبر شفاف یتجار یاثر مثبت درآمد سرانه و آزاد دست آمده به یبضرا ینب در

ر گرین و دینسایچن مطالعه نتایج باسه گروه کشور معنادار بوده است،  هر در که پولی

                                                 
1 Fixed Effects Test 
2 Hausman Test 
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 در .دارد معنادار اثر یدرآمد گروهدر هر سه  یتبر شفاف یمال ی. آزاددارد سازگاری

 مالی آزادی پردرآمد کشورهای درو  یمنف اثرو با درآمد متوسط  درآمدکم یکشورها

 کشورهای در تنها پولی آزادی اثر. است انجامیده یپول سیاست یتبه بهبود شفاف بیشتر،

 .است بوده مثبت و معنادار متوسط درآمد با

 مختلف کشورهای گروه در مدل برآورد نتایج(: 3) جدول

  درآمدکم کشورهای متوسط درآمد با کشورهای پردرآمد یکشورها
***000249/0 ***0001/0 ***0011/0 GDP 

**0211/0 ***021/0- ***021/0- FINF 

0099/0 ***021/0 0091/0- MONF 
***0794/0 ***012/0 **0229/0 TRAF 

99/0 71/0 79/0 2R 

 یمرل F آزمون 17/42*** 29/11*** 11/99***
 هاسمن آزمون 41/12*** 22/91*** 9/14***

 .دهندمیدرصد را نشان  20و  1، 2صفر در سطح  یهرد فرض یببه ترت *و**،***        

 یقتحق محاسبات :منبع

 یریگجهینت و بحث -5
 201 پولی، سیاست یتبر شفاف یو مال یپول یاثر آزاد بررسی منظور بهمطالعه  ینا در

مورد  درآمدکمپردرآمد و با درآمد متوسط و  یر سه گروه کشورهاکشور جهان مشتمل ب

 .گرددیم مطرح سیاستی هایتوصیهو  نتایج تفسیر بخش این در. گرفتندقرار  یابیارز

 نتایج تفسیر -5-1

 :است بررسی قابل نکته چند در مطالعه نتایج

 یرهایمتغ عنوانبه  یتجار یناخالص سرانه و آزاد تولید متغیرهای مطالعه این در -2

 با مخوانه ی،پول یاستس یتشفاف بردرآمد سرانه  یرمتغ اثرکنترل در مدل قرار گرفتند. 

مطالعه حاضر فراتر از نتایج  این، بر عالوه. بود مثبت (1024) گرین و دینسرایچن مطالعه

 بطهرا ینکشورها ا مختلف درآمدی هایهگرو در که کندمی یدتاک یشینپ یها یافته

 با اقتصادی توسعه گفت توانمی نتیجه این تفسیر درهمچنان برقرار است.  یممستق

 نیاز ا یکی. گرددمی پولی مقام عملکرد در شفافیت ایجاد موجب مختلف هایمکانیزم

از  یعامالن اقتصاد یمطالبه عموم یشبر افزا یاثر توسعه اقتصاد توانیرا م هایسممکان

 ممکانیس. دانست مرکزی در جهت افزایش شفافیت بانک جمله از گذاریاستس ینهادها

 ندمقاعده سیاست سمت به صالحدیدی هاییاستاز س پولی گذارسیاست حرکت دیگر

 . کندیرا فراهم م یبانک مرکز یتبهبود شفاف ینهزم که است
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 یولپ یاستس یتبا شفاف یمهر سه گروه کشور رابطه مستق در یتجار یآزادساز افزایش

گرین و ایچن مطالعه در شفافیت بر اقتصاد بودنبا اثر مثبت درجه باز  یجهنت اینرد که دا

 مرکزی هایبانک الزامتوان  یرا م یجهنت ینا یممکن برا یراز تفاس یکیسازگار است. دینسر 

 صمشخ مطالعه این در اینبر  عالوهدانست.  یتجار یدر صورت آزادساز بیشتر تعامل به

بر  و یافته یشافزا یرمتغ ینا ضریبپردرآمد  یگروه کشورها سمت به حرکت با شودمی

رچه ه یدکه ذکر گرد طور همان. کندمی ایفا یتدر بهبود شفاف مهمتری نقشاساس  ینا

 با شدن روروبه و تجاری آزادی به شفافیت مثبت واکنشباشد،  یرترارز انعطاف پذ نرخ

 پردرآمد کشورهای در که دهدمی نشانها یافتهخواهد بود و  ترقوی خارجی هایشوک

 است. یشترب یتبر شفاف یرمتغ یناثر ا ،دارند پذیرانعطاف ارز نرخاً اکثر که

د، دهمیرا نشان  هاقیمتبدون مداخله دولت در کنترل  هایمتق ثباتکه  یپول آزادی -1

نشان نداده است.  یبانک مرکز فیتدر شفا یو پردرآمد اثر معنادار درآمدکم یدر کشورها

 یندر ا یگرعبارت د بهبا درآمد متوسط اثر آن مثبت و معنادار است.  یاما در کشورها

انک ب یت)موفق دولت مداخله بدون تورم از شدندر پی کاسته مرکزی بانکگروه کشورها، 

ذاشته گ از قبل با جامعه به اشتراک یشرا ب یپول یسازیمتصم به مربوط اطالعات ،(یمرکز

 خود یتورم ضد هایسیاستدر  یکشورها هر زمان که بانک مرکز یندر ا درواقعاست. 

 نینموده است و از ا یشترب یعموم یرسانبه اطالع اقداماست،  یافته دست یتبه موفق

 به هتوج با باال درآمد با کشورهای در رسدمی نظربه است.  یافتهبهبود  یتشفاف یقطر

ه را متأثر نکرد یمقامات پول یرساناطالع یپول یبهبود آزاد پایین، تورم شدن نهادینه

در پاسخ به  یبانک مرکز یتهم شفاف یینبا درآمد پا یدر کشورها یناست. همچن

 نشان داده است. یرخوت و کند یمال یآزادساز

 دهد،میا نشان دولت ر هاز مداخل یاستقالل نظام اعتبار ینوعکه به یمال یآزادساز -9

در  اثر ایندارد.  یبانک مرکز یتاثر معنادار اما متفاوت بر شفاف ها،در هر سه گروه کشور

در  است و پولی سیاست یتو کاهنده شفاف یمتوسط منف آمدو با در درآمدکم یکشورها

 کرذ نظری یمبانبخش . همانطور که در شودمی یتشفاف یشافزا باعثپردرآمد  یکشورها

 ظامن اصلی بازیگر عنوان به مرکزی بانک استقالل افزایش با مالی آزادسازی د، معموالش

 آزادی هب یپول گذارسیاست یتمثبت شفاف العملعکساساس  ینا بر. است همراه اعتباری

و  یانک مرکزب پذیرییشتر، مسئولیتاستقالل ب کنندمی یانکه ب یمطالعات یجنتا با یمال

آن   یاست. اثر منف سازگار دهد،می یشآن را به درخواست مردم افزا مومیع رسانیاطالع
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 بازارهای تنظیم در تبه نقش مهم دول توانمی ار درآمدترکم یدر کشورها یتبر شفاف

رها کشو یندر ا یبخش مال آزادسازی دیگر عبارت به. داد نسبت کشورها این در اعتباری

 تیبار مسئول ی،اعتبار گذاریسیاستدر  غیرمستقل یمرکز هایبانکو کاهش نقش 

 یناز دوش ا یزرا ن یو بخش خصوص یمرکز کبان ینو اشتراک اطالعات ب رسانیاطالع

را  یولپ یاستس یتبر شفاف یتوان نقش استقالل بانک مرکزی. لذا مداردبر مینهاد مهم 

 مجدد قرار داد.  یابیکشورها مورد ارز مختلف یدرآمد یهابا در نظر گرفتن گروه

 سیاستی های توصیه -5-2

اه کشورها بهبود رف یرتحت تأث یبانک مرکز یتشفاف یشافزا ،یجنتا یندر نظر گرفتن ا با

و  یتجارت کاالها و خدمات )مال یاقتصاد به رو یو باز کردن درها یتجار یو آزادساز

 یو عوامل ساختار یبه ساختار درون یبستگ یلو ما یپول ی( است. اما اثر آزادسازیرمالیغ

 یزانممنوط به   یپول گذاریاستس یتالعمل شفافکشورها دارد و عکس یو مال ینظام پول

 گذاریاستس یفمداخالت دولت در حوزه وظا یزانبه حضور دولت و م یبخش مال یوابستگ

 ست،ا گرفته قرار متوسط درآمد با کشورهای گروه در ایران اینکه به توجه بااست.  یپول

 فافیتش افزایش به منجر تواندمی پولی آزادی افزایش که کندیم یانپژوهش ب ینا یجنتا

 هبودب منجر به تواندیم یتشفاف یش. افزاشود ایران نظیر کشورهایی در پولی سیاست

رم از وت یمصنوع کنترل شودمی توصیه لذا. گردد پولی گذاریسیاست موفقیت و اعتبار

تا  رددگ واگذار پولی سیاستگذار بهتورم  مدیریتو  یابدکاهش  یدولت گذاریقیمت یقطر

 ت کند. در عملکرد حرک یشترب یتشفاف یجادا یبه سو یمقام پول مسئولیت، ایناساس  بر

 جنبه از متوسط درآمد با کشورهای در مالی سازیآزاد تحقیق، این نتایج اساس بر

 و گام به گام برنامه مبنای بر و احتیاط با بایستی پولی سیاست شفافیت بر اثرگذاری

 رد اعتباری نظام از دولت نقش ناگهانی حذف دیگر عبارت به. گیرد صورت بلندمدت

 راساسب و شد نخواهد پولی گذارسیاست شفافیت افزایش به منجر ایران نظیر کشورهایی

 .داشت خواهد کزیمر بانک اعتبار بر منفی اثر وضعیت این نظری مبانی

 مثبت اثر ایران مشابه کشورهای گروه جمله از و کشورها گروه همه در تجاری آزادسازی

کشورها که به بهبود  یتعامل تجار یدارد. لذا حرکت به سو مرکزی بانک شفافیت بر

 بودبه جهت در گامی تواندمی گردد،یآنها م یرسانو عملکرد اطالع یمرکز یتعامل بانکها

 پذیرینعطافا با رودمی انتظار که است اهمیت حائز نکته این ذکر البته. شود تلقی شفافیت

 .یابد بهبود تجاری بودن باز مثبت اثرات بیشتر، ارزی
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