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چکیده
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطالعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی
اطالق میشود .درجه باالی شفافیت عدم اطمینان را کاهش ،استنباط بخش خصوصی را
پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش میدهد .این مطالعه
با بررسی دادههای مربوط به  201کشور در قالب سه گروه کمدرآمد ،با درآمد متوسط و
پردرآمد در دوره زمانی  ،2991-1020به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت
سیاست پولی میپردازد .دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن دادههای شفافیت سیاست
پولی انتخاب شده است .تحلیل همانباشتگی دادههای تابلویی نشان میدهد که در هر سه
گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید میشود .یافتههای تجربی این
پژوهش نشان میدهد درحالیکه اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت
سیاست پولی مثبت و معنادار است ،اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است.
همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کمدرآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر
شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد .این نتایج نشان
میدهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی میتواند به ساختار اقتصادی
کشورها وابسته باشد.
واژههای کلیدی :شفافیت سیاست پولی ،همجمعی دادههای تابلویی ،آزادی مالی ،آزادی
پولی.
طبقهبندی .E52 ،E59 ،C23 :JEL
*نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
سیاست پولی از جمله عرصههای در حال تکامل اقتصاد کالن است و رژیم سیاستگذاری
پولی طی دهههای گذشته دستخوش تحوالت عظیمی شده است .اصالحات انجام شده
در زمینه سیاست پولی در دهههای  2990و  1000به چند مولفه اساسی معطوف بوده
است که یکی از آنها شفافتر شدن فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری و آگاه کردن
عموم از طریق کانالهای ارتباطی به منظور مدیریت انتظارات تورمی بوده است (جاللی
نائینی .)2994 ،در دو دهه اخیر ،شفافیت یکی از ویژگیهای بارز سیاستگذاریهای
پولی شده است و بانکهای مرکزی سراسر دنیا مجموعهای از راهکارها را برای افزایش
شفافیت سیاست پولی 2به کار گرفتهاند .پیش از این دوره ،بانکهای مرکزی به رازداری
مشهور بودند .انگیزه این رازداری (عدم شفافیت) در هر عصر متفاوت بوده است .بانکهای
مرکزی که در ابتدای پیدایش ،بیشتر دیدگاه کسبوکار و سودآوری 1داشتند ،تصمیمات
وامدهی خود را به جهت حفظ مزیت رقابتی بر رقبای خود اظهار نمیکردند .زمانیکه
بانکهای مرکزی به بانکداری برای دولت 9تغییر وظیفه دادند ،با هدف اجتناب از ارائه
اطالعات تحقیرکننده و تضعیفکننده راجع به تأمین مالی دولت ،رازداری خود را حفظ
کردند .زمانی هم که نقش آخرین وامدهنده 4را در اقتصاد به عهده گرفتند ،به منظور
جلوگیری از کاهش اعتماد به مؤسسات مالی در شرایط بحرانی ،متمایل به حفاظت از
اطالعات مربوط به عملیات این مؤسسات در زمان اضطرار بودند (ایچنگرین و دینسر،1
 .)1024اما امروزه اکثر بانکهای مرکزی گزارشهای منظمی راجع به شرایط اقتصادی و
مالی ،وضعیت سیاست پولی و چشمانداز متغیرهای هدف 1منتشر و اهداف تورمی صریح
را در هدایت سیاست پولی اتخاذ میکنند ،که میتواند به عنوان یکی از جنبههای مهم
شفافیت سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد (ما و لی.)1021 ،7
تحوالت سیاستگذاری پولی و از جمله حرکت به سوی شفافیت بیشتر ،متاثر از بروز
تغییرات محیطی و سیاسی چون جهانی شدن ،تغییرات ساختاری در اقتصاد ،توسعه
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بازارهای مالی ،ظهور فناوریهای نوین در نقل و انتقال وجوه ،و نیز ابزارهای مالی بوده است
(جاللی نائینی .)2994 ،بر این اساس ،تعیین اثر چنین عواملی بر شفافیت سیاست پولی
در گروه کشورهای مختلف جهان از اهمیت بسزایی برخوردار است .بررسی مطالعات
صورت گرفته در این حوزه نشان میدهد که پژوهشهای معدودی نقش عوامل ساختاری
موثر بر محیط سیاستگذاری پولی را در شفافیت سیاست پولی مورد بررسی قرار دادهاند.
همچنین علیرغم اینکه به نظر میرسد عملکرد دولتها در حوزه پولی و مالی و آزادسازی
این بخشها میتواند رفتار سیاستگذار پولی را نیز تحت تاثیر قرار دهد ،تاکنون اثر آزادی
مالی و پولی بر رفتار بانک مرکزی مورد مطالعه تجربی قرار نگرفته است .لذا این مطالعه
در جهت رفع این شکاف تحقیقاتی ،به دنبال بررسی این فرضیه است که آیا حرکت به
سوی آزادی پولی و مالی اثری بر شفافیت بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست
پولی در اقتصاد ،خواهد داشت؟ به این منظور  201کشور جهان در قالب سه گروه کشور
(کمدرآمد ،با درآمد متوسط و پردرآمد) تقسیمبندی و اثر آزادی مالی و پولی بر وضعیت
شفافیت بانک مرکزی این کشورها در دوره  2991-1020مورد بررسی قرارگرفته است.2
مقاله حاضر به این صورت سازماندهی شده است که پس از مقدمه ،در بخش دوم به
بررسی پیشینه تحقیقات مربوط به شفافیت بانک مرکزی پرداخته میشود .در بخش سوم
مبانی نظری مربوط به محاسبه شفافیت بانک مرکزی و شاخصهای آزادی پولی و مالی
مورد توجه قرار میگیرد و ضمن توصیف وضعیت شاخص شفافیت سیاست پولی و
شاخصهای آزادی پولی و مالی در دوره  2991-1020در سه گروه کشور مورد بررسی،
مدل پژوهش ارائه میگردد .در بخش چهارم مراحل برآورد مدل ارائه شده و در پایان
تفسیر نتایج پژوهش صورت میگیرد.

 -2پیشینه پژوهش
شفافیت سیاست پولی را میتوان به صورت جریان مستمر اطالعات راجع به اهداف
سیاستها ،ترجیحات بانکداران مرکزی ،تفسیر آنها از نحوه کارکرد اقتصاد ،دانش آنها
از دادهها ،انتظاراتشان راجع به آینده و درنهایت استراتژی انتخاب شده در سیاستگذاری،
 1طبق مکاتبات با محاسبهکنندگان شاخص شفافیت سیاست پولی ،بهروزترین محاسبات که به طور رسمی منتشر
شده است ،دوره زمانی  2991-1020را پوشش میدهد .خوانندگان عالقهمند میتوانند مجموعه دادهها و شرح کامل
نحوه محاسبه شاخص مذکور را در مطالعه ) Eichengreen & Dincer (2014دنبال کنند.
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از مقام پولی به عموم مردم تعریف کرد (نیومن .)1001 ،2همچنین ایچنگرین و دینسر
( )1024شفافیت سیاست پولی را به تقارن اطالعاتی 1بین بانک مرکزی و بخش خصوصی
تعبیر میکنند .شفافیت سیاست پولی از نظر اکثر اقتصاددانان به عنوان یکی از ضروریات
سیاستگذاری پولی موفق ارزیابی میشود .در مطالعهای که توسط بلیندر )2999( 9انجام
گرفت ،از گروهی از کارشناسان بانکهای مرکزی و اقتصاددانان دانشگاهی خواسته شد
که ویژگیهایی را که به نظر آنها در سیاست پولی اعتبار ایجاد میکند ،رتبهبندی کنند
که در این مطالعه شفافیت ،در کنار پیشینه صداقت ،4استقالل بانک مرکزی و پیشینه
مبارزه با تورم ،1به عنوان چهار عامل اصلی موجد اعتبار برای بانک مرکزی انتخاب شدند.
در سالهای اخیر حرکت به سوی شفافیت بیشتر سیاست پولی تقریباً در همه کشورها
مشاهده شده است .دلیل این حرکت به سمت شفافیت بیشتر در اکثر بانکهای مرکزی
را میتوان در چهار زمینه جستجو کرد .اوالً این حرکت به سمت شفافیت بیشتر ،بخشی
از فشار عمومی در جهت تحقق یک خواسته بزرگتر ملتها که همان پاسخگو کردن
دولت است ،رخ داده است .ثانیاً شفافیت یک بخش کلیدی از الزامات مسئولیتپذیری 1و
پاسخگویی بانک مرکزی در عصری است که اکثر بانکهای مرکزی از دولتها مستقل
شدهاند .درواقع اکنون که بانکهای مرکزی در انتخاب تاکتیکهایشان آزاد هستند،
شفافیت به مردم این آگاهی را میدهد که آیا عملکرد بانک مرکزی با تعهداتش همخوانی
دارد؟ ثالثا شفافیت وسیلهای برای افزایش اعتبار 7تعهدات بانک مرکزی به تورم کمتر و
ثبات بیشتر است .در واقع تعهد بانک مرکزی زمانی متقاعدکننده است که بانک مرکزی
با جزئیات اشاره کند که چگونه و بر چه اساس به دنبال تحقق نرخ تورم مطلوب است
(ایچنگرین و دینسر.)1024 ،
بر همین اساس مطالعاتی ضمن تالش در جهت ارائه تعریف جامع از شفافیت بانک مرکزی
(شفافیت سیاست پولی) ،به بررسی اثرات مثبت آن بر اقتصاد پرداختهاند .از آنجا که در
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مقاالتی مانند گراتس )1002( 2و ایسینگ )1002( 1نشان داده شده است که سطوح
اعتبار باالتر بانک مرکزی میتواند تورم را با هزینه کمتری کاهش دهد ،بخش عمده این
مطالعات بر اثر مثبت شفافیت بر اعتبار بانک مرکزی تاکید میکنند .به عنوان مثال برنانکه
و میشکین )2991( 9نشان دادهاند شفافیت بیشتر که موجب افزایش اعتبار میشود،
میتواند دستاوردهای سیاستهای پولی را ارتقا دهد .نتایج مقاله اسچالینگ و نوالن4
( )2991نشان میدهد که شفافیت میتواند تورش تورمی برای کشورهایی با تاریخچه
تورمی بد یا با استقالل نسبتاً پایین را کاهش دهد .فریدریکسون )1000( 1در گزارش
صندوق بینالمللی پول بیان میکند بانک مرکزی با فراهم کردن اطالعات کافی راجع به
فعالیتهایش برای عموم ،میتواند مکانیسمی برای افزایش اعتبارش از طریق هماهنگ
کردن عملکردش با گزارشهایش به عموم ،1پایهگذاری کند .در مطالعه فرای و همکاران7
( )1000شفافیت به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اثرگذار بر اعتبار بانک مرکزی در
نظر گرفته شده است و این نتیجه در مطالعات بعدی از جمله مقاالت کوتنر،)1002( 1
چرتاریاس و همکاران )1001( 9و پوسن )1001( 20تائید شده است .نیومن ( )1001در
موافقت با شفافیت سیاست پولی ،بیان میکند که اوالً از دیدگاه اقتصاد سیاسی شفافیت
پیششرط پاسخگویی دموکراتیک است ،ثانیاً از دیدگاه عامالن بازار شفافیت به این علت
که تصمیمات آینده این کارگزاران هم با وضعیت جاری و هم با وضعیت برنامهریزیشده
آینده سیاست پولی در ارتباط است ،امری مطلوب به شمار میآید و ثالثاً از دیدگاه مقام
پولی شفافیت میتواند ابزاری برای به دست آوردن اعتبار و درنتیجه راهی بهسوی حفظ
ثبات قیمتها باشد .میشکین و اشمیت هبل 1002( 22و  )1007بحث میکنند که
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بانکهای مرکزی میتوانند اعتبار را با هدایت یک سیاست شفاف در چارچوب هدفگذاری
تورمی 2فراهم کنند که این مسئله به بهبود رابطه با بخش خصوصی کمک میکند.
بخش دیگری از مطالعات ،بدون تاکید بر اعتبار بانک مرکزی ،به بررسی اثر شفافیت بر
عملکرد اقتصاد پرداختهاند .کورتنی و کلر )1002( 1اثر شفافیت بانک مرکزی بر دارائیهای
مالی را بررسی کردند و دریافتند ،افزایش شفافیت بانک لندن ،کارایی بازارهای مالی را
افزایش داده است .مطالعات لوین و همکاران )1004( 9و ایچنگرین و دینسر ()1024
نشان میدهند که سیاست شفاف ،بانک مرکزی را قادر به کاستن از نااطمینانی راجع به
نرخهای بهره آینده ،انتظارات لنگر تورمی ،4کاهش واریانس تورم و نرخ فداکاری 1میکند.
ایفینگر و گراتس )1001( 1شاخصی برای تعیین درجه شفافیت بانک مرکزی برای 9
بانک مرکزی مهم دنیا بر اساس پنج جنبه شفافیت بانک مرکزی محاسبه و ارائه نمودند،
که در مطالعات دیگر به شاخص  EGشهرت یافته است .آنها به بررسی مقادیر این شاخص
در دوره  2991-1001میپردازند .دمرتیس و هیوز هالت )1007( 7ارتباط بین شاخص
 EGو میانگین و واریانس تورم و شکاف تولید را بررسی نموده و دریافتهاند علیرغم اینکه
افزایش شفافیت اثری بر میانگین تورم ندارد ،واریانس تورم را تحت تأثیر قرار میدهد که
برای مدیریت تورم سودمند است .در همین زمینه ،مقاله وندرکرویسن و دمرتیس1
( )1007شواهدی مؤید اینکه شفافیت به تثبیت انتظارات تورمی بخش خصوصی کمک
میکند ،ارائه میکند.
9
ایچنگرین و دینسر ( )1009در مطالعه دیگری با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی،
عوامل تعیینکننده و اثرات شفافیت سیاست پولی را بررسی نموده و به این نتیجه می-
رسند که رویههای اجرای شفافتر سیاست پولی با نوسانات تورمی کمتری همراه است.
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کول ،میدلدورپ و روزنکرانز )1022( 2اثر افزایش شفافیت در  14کشور را بررسی می-
کنند و درمییابند که دقت پیشبینی نرخ ارز توسط بخش خصوصی زمانی که سیاست
پولی شفافتر بوده است ،افزایش یافته است .در یک مدل تصحیح خطای نامتقارن،1
پاپادامو )1029( 9نشان میدهد سطح شفافیت بانک مرکزی بر اساس معیار پیشبینیهای
سیاست پولی ،میتواند اثر معناداری بر مکانیسم انتقال سیاست پولی به بازارهای اسناد
خزانهداری 4داشته باشد و بنابراین سیاست پولی شفاف که قدرت پیشبینی بخش
خصوصی را افزایش میدهد ،میتواند در مقابله با عدماطمینان و وقفههای زمانی مکانیسم
انتقال سیاست پولی مؤثر باشد.
پیرامون بررسی اثر آزادی اقتصادی بر جنبههای مختلف رفتار سیاستگذار پولی از جمله
مسئله شفافیت سیاست پولی تاکنون مطالعهای صورت نگرفته است .اما اثر آن بر عملکرد
سیستم بانکی ،در مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته که به برخی از آنها اشاره میشود.
بیچ و کین )1001( 1بیان میکنند دخالتهای دولت اگر از حداقل الزم فراتر رود ،تهدیدی
برای کارکرد سیستم بانکی خواهد بود ،زیرا میتواند موجب بروز فساد در سیستم بانکی
شود .سوفیان و حبیباهلل )1020( 1در مطالعه خود با بررسی بخش بانکی مالزی در دوره
 2999-1007دریافتهاند که آزادی کسب و کار و آزادی اقتصادی بر سودآوری نظام بانکی
اثر مثبت دارند و فساد اثرات مخربی بر این متغیر خواهد داشت و آزادی پولی اثر منفی
بر سودآوری بانکها دارد.
1
7
در مطالعات کالسنز و الون ( ،)1004رویچودهوری و الوسن ( )1020و گودارد و
همکاران )1022( 9با استفاده از شاخص آزادی اقتصادی به عنوان متغیر کنترل ،نشان
داده شده است که درجه باز بودن بیشتر در بازارهای بانکی ،کارایی را بهبود و هزینه
استقراض را برای بانکها کاهش میدهد .چرتاریاس و همکاران )1029( 20با تمرکز بر
1
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رابطه بین آزادی مالی و کارایی بانکی بیان میکنند درجه آزادی مالی اثر مستقیم بر
کارایی سیستم بانکی دارد .لین و همکاران )1021( 2اثر آزادسازی دولتی را از زاویه تغییر
مالکیت بانکها بر کارایی هزینهای  21بانک در کشورهای درحالتوسعه آسیایی در دوره
 1009-1021مورد بررسی قرار دادهاند .یافتههای آنها نشان میدهد بعد از بحران مالی،
افزایش مالکیت دولتی بانکها ،کارایی بانکها را در کشورهای با آزادی بیشتر ،افزایش
داده و ورود بانکهای خارجی هم اثر مثبتی بر کارایی بانکها داشته است.
در میان مطالعات داخلی شاهآبادی و داوری کیش ( )2994طی دوره زمانی 2919-2990
نشان دادهاند که آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد.
بررسی پیشینه تحقیق در زمینه شفافیت بانک مرکزی دو شکاف را در این زمینه نشان
میدهد .اوالً بیشتر مطالعات در این حوزه بر موضوع اثر شفافیت سیاست پولی بر اقتصاد
متمرکز شدهاند و بررسیهای نویسندگان نشان میدهد به جز مطالعات ایچنگرین و
دینسر ( )1024،1009مطالعه جامعی در خصوص بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر
شفافیت سیاست پولی وجود ندارد که مطالعه اخیر نیز اقدام به تفکیک کشورها به گروه-
های درآمدی مختلف نکرده است .ثانیاً علیرغم اینکه مطالعات زیادی به بررسی اثر آزادی
اقتصادی و شاخصهای زیرمجموعه آن بر کارایی و عملکرد سیستم بانکی تجاری
پرداختهاند ،مطالعهای که اثر این متغیرها را بر عملکرد شفافیت سیاست پولی و بانک
مرکزی به عنوان بانک بانکها موردتوجه قرار دهد ،انجام نگرفته است .بر این اساس در
این مطالعه در جهت رفع این شکاف تحقیقاتی ،سعی شده است با استفاده از شاخصهای
کمی شفافیت بانک مرکزی ،شاخصهای آزادی مالی و پولی اثر این متغیرها بر شفافیت
سیاست پولی مورد بررسی قرار گیرد.

 -3مبانی نظری
در این بخش ابتدا به معرفی اجمالی و بررسی روند شاخصهای اندازهگیری متغیرهای
تحقیق پرداخته و سپس مدل تحقیق ارائه میگردد.
 -1-3اندازهگیری کمی شفافیت سیاست پولی
بانکهای مرکزی از نظر اینکه چه میزان در گامهای مختلف فرآیند سیاستگذاری پولی،
شفافیت دارند ،متفاوت هستند .علیرغم اینکه شفافیت اساسا مفهومی کیفی است،

Lin et al.
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محققان تالش کردهاند از طرق گوناگون اقدام به کمیسازی شفافیت کنند .در اینجا به
تأثیرگذارترین تالشها جهت ارائه معیارهای قابلمحاسبه شفافیت ،اشاره میگردد.
تأثیرگذارترین و قابلاتکاترین مطالعه در این بخش توسط گراتس ( )1001انجام شده
است که از تکنیک تاکسونومی( 2رتبهبندی) برای تحلیل شفافیت سیاست پولی استفاده
میکند .وی بر پنج جنبه متمایز شفافیت مربوط به بخشهای مختلف مکانیسم
سیاستگذاری تمرکز میکند و بر اساس این تفکیک پرسشنامهای تنظیم و با استفاده از
آن اقدام به امتیازدهی و رتبهبندی بانکهای مرکزی میکند .اولین جنبه مربوط به رابطه
بین مقام اجرایی و بانک مرکزی است که به آن شفافیت سیاسی 1گفته میشود .این
مفهوم بطورخاص مربوط به این سؤال است که آیا شرح وظایف و مسئولیتها ،با توجه به
اهداف بانک مرکزی مثل اهداف خاص سیاستی ،بهطور شفاف تدوین و تضمین میشود؟
حوزه دوم که شفافیت اقتصادی نام دارد ،مربوط به انتشار اطالعات اقتصادی شامل پیش-
بینیها ،توسط بانک مرکزی است که ارزشیابی و مداقه 9تصمیمات بانک مرکزی توسط
بخش خصوصی را ممکن میکند .جنبه سوم مربوط به فرآیند تصمیمگیری درونی
بانکهای مرکزی یعنی شفافیت رویهای 4است .بطورخاص آیا بانک مرکزی در مورد اینکه
چگونه به تصمیم سیاستی خود رسیده است ،اطالعاتی از طریق رونوشتها،1
صورتجلسهها 1و یا تصمیمات به رأی گذاشتهشده در کمیته سیاستی مرتبط ،منتشر
میکند؟ حوزه چهارم یعنی شفافیت سیاستی 7به انتشار اطالعات راجع به تصمیمات
سیاستی در اولین فرصت بعد از تصویب آنها همراه با ارائه جزئیاتی از تفکر پشتیبان
تصمیم سیاستی ،میپردازد و حتی اعالن عمومی اینکه سیاست تغییری نکرده را هم در
برمیگیرد .آخرین حوزه ،شفافیت عملکردی 1است که مسئله انتقال تصمیمات سیاست
پولی در عمل را در برمیگیرد و بطورخاص اینکه آیا بانک مرکزی اطالعات مربوط به
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مکانیسم پولی یا ارزیابی دقت پیشبینیهای قبلی یا پاسخگویی راجع به دالیل اشتباهات
در پیشبینیهای گذشته یا شوکهای پیشبینینشده اقتصاد را منتشر میکند؟
رهیافت دیگر ارزیابی اطالعات در دسترس عموم مربوط به سیاستگذاری پولی است که
درجه شفافیت سیاست پولی در غیاب اصطکاک در انتقال و پردازش دادهها را نشان
میدهد .میتوان همانند فراکاسو و گنبرگ و ویپلوژ )1009( 2کیفیت انتشارات بانک
مرکزی را ارزیابی کرد .آنها گزارشهای اطالعاتی مربوط به  10بانک مرکزی هدفگذار
تورمی را ردهبندی کردند که در آن انگلستان ،نیوزیلند و برزیل باالترین رتبه را داشتند.
تعدادی شاخص شفافیت وجود دارند که بر اساس عملکرد افشاگری ساخته میشوند .فرای
و همکاران ( )1000یک مجموعه داده ارزشمند از پیمایش  94بانک مرکزی که در سال
 2991انجام شده بود ،ارائه کردند .نمرههای باال را نروژ ،سوئد و انگلستان برای سیاست
جلونگر (شفافیت اقتصادی) به دست آوردند ،درحالیکه ژاپن و آمریکا امتیازات باالیی در
زمینه توضیح تصمیمات سیاستی به دست آوردهاند (شفافیت رویهای و سیاسی).
ایفینگر و گراتس ( )1001یک شاخص سیستماتیک شفافیت که انواع مختلف شفافیتها
را متمایز میکند ،ساختند .دادههای آنها افشای اطالعات  9بانک مرکزی بزرگ را دوره
 2991-1001محاسبه کرده که نشان از افزایش شفافیت دارد .بر طبق شاخص آنها
انگلستان در سال  2991شفافترین بانک مرکزی بود و به صورت نزدیکی توسط کانادا و
نیوزیلند تعقیب میشد .کرو و مید )1001( 1یک شاخص شفافیت دیگر معرفی کردند که
همه انواع شفافیت را در برمیگیرد .آنها دادههای فرای و همکاران ( )1000را استفاده
کرده بودند که با دادههای جمعآوریشده برای  97بانک مرکزی در سال  1001کامل
شده بود و افزایش قابل توجه شفافیت در کشورهای توسعهیافته را نشان میداد.
ما و لی ( )1021با بهکارگیری نسخه اصالح شدهای از ساختار زمانی نرخ بهره و قرار دادن
آن در مدل تعادل عمومی تصادفی پویا ،به بررسی و تعیین میزان شفافیت سیاست پولی
در چین با بهکارگیری دادههای فصلی مربوط به دوره  2991-1009نمودند .نتایج به
دست آمده از تخمین بیزی 9نشان میدهد درجه شفافیت سیاست پولی در چین بسیار
پایین است .از نظر نویسندگان این مقاله ،یک اصالحات در دوگام بایستی توسط چین در
1
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زمینه سیاست پولی اعمال گردد .اوال استقالل بانک مرکزی بایستی تقویت شود و یک
رژیم هدفگذاری تورمی صریح بایستی برای تحت کنترل گرفتن تورم اتخاذ شود .ثانیا
مجموعهای از تنظیمات نهادی بایستی برای افزایش شفافیت سیاست پولی در عمل به
کار گرفته شود.
گستردهترین مجموعه داده برای شفافیت سیاست پولی که در این مطالعه نیز از آنها به
عنوان شاخص شفافیت سیاست پولی در سه گروه کشور مورد بررسی استفاده شده است،
توسط ایچنگرین و دینسر ( )1024ارائه شده است که شاخص ایفینگر و گراتس را برای
 210بانک مرکزی از  2991تا  1020جمعآوری و نمرهای در بازه  0تا  21به کشورها
داده شده است .آنها دریافتند که افزایش در افشای اطالعات توسط بانک مرکزی محدود
به کشورهای توسعهیافته نیست که بهطور متوسط شفافترینها هستند .بلکه کشورهای
با درآمد متوسط و اقتصادهای در حال ظهور هم در حال شفافتر شدن هستند.
بر این اساس ،در مطالعه حاضر بهروزترین مجموعه داده مربوط به متغیر شفافیت سیاست
پولی که دوره زمانی  2991-1020را در برمیگیرد ،از مطالعه دینسر و ایچنگرین
( )1024مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به میزان دسترسی به متغیرهای مستقل
و وابسته مدل پژوهش 201 ،کشور ،بر اساس درآمد سرانه در سه گروه کشورهای کمدرآمد
(با درآمد سرانه کمتر از  2041دالر شامل  21کشور) ،گروه کشورهای با درآمد متوسط
(با درآمد سرانه از  2041دالر تا  21741دالر شامل  14کشور) ،گروه کشورهای پردرآمد
(با درآمد سرانه بیش از  21741دالر شامل  91کشور) قرارگرفتهاند .2در نمودار ( )2روند

1کشورهای مورد بررسی در این مطالعه به شرح ذیل هستند:
الف -کشورهای کم درآمد :بنگالدش ،کامبوج ،اتیوپی ،غنا ،کنیا ،قرقیزستان ،الئوس ،ماالوی ،موزامبیک ،رواندا،
سیرالئون ،تاجیکستان ،تانزانیا ،اوگاندا ،یمن ،زامبیا.
ب-کشوورهای با درآمد متوسوط :آلبانی ،ارمنستان ،آذربایجان ،بلیز ،چین ،مصر ،السالوادور ،مغولستان ،نیجریه،
پاکستتتان ،فیلیپین ،ستتریالنکا ،ستتوریه ،گرجستتتان ،گواتماال ،گویان ،هند ،اندونزی ،ایران ،اردن ،لستتوتو ،مولداوی،
تایلند ،تونس ،اوکراین ،آرژانتین ،بالروس ،بوستنی ،بوتسوانا ،برزیل ،بلغارستان ،شیلی ،کلمبیا ،کوبا ،فیجی ،جامائیکا،
قزاقستتان ،لیتوانی ،لبنان ،لیبی ،لتونی ،مقدونیه ،مالزی ،موریتیس ،مکزیک ،نامیبیا ،پرو ،لهستتان ،رومانی ،روسیه،
آفریقای جنوبی ،ترکیه ،اروگوئه ،ونزوئال.
ج-کشورهای پردرآمد :استرالیا ،بحرین ،باهاماس ،باربادوس ،کانادا ،کرواسی ،قبرس ،چک ،دانمارک ،استونی،
هنگکنگ ،مجارستان ،ایسلند ،رژیم صیهونیستی ،ژاپن ،کره جنوبی ،کویت ،مالت ،نیوزیلند ،نروژ ،عمان ،قطر،
عربستان ،سنگاپور ،اسلواکی ،اسلوونی ،سوئد ،سوییس ،ترینیداد و توباگو ،امارات ،انگلستان ،آمریکا.
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شاخص شفافیت سیاست پولی در گروه کشورهای مورد بررسی این پژوهش نشان داده
شده است.
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کشورهای پر درآمد

کشورهای با درآمد متوسط

کشورهای کم درآمد

نمودار ( :)1شاخص شفافیت سیاست پولی گروه کشورهای مختلف در دوره -2212
1991
منبع :ایچنگرین و دینسر ()1024

همان طور که مشاهده میشود علیرغم این که سطح شفافیت در گروه کشورهای
کمدرآمد و با درآمد متوسط نسبت به کشورهای پردرآمد پایینتر است ،هر سه گروه در
دوره مورد بررسی روند صعودی شفافیت سیاست پولی را تجربه کردهاند.
 -2-3مفاهیم شاخص آزادی مالی و آزادی پولی و آزادی تجاری
مفهوم آزادی اقتصادی از قرنها پیش مورد مالحظه قرار گرفته است .اما از قرن هجدهم
به بعد با ظهور عرصههای نوین اقتصادی ،این بحث مورد توجه جدی قرار گرفته است.
آزادی اقتصادی را میتوان به معنای آزاد بودن افراد در دخل و تصرف ،معاوضه ،مبادله
و واگذاری داراییهای شخصیشان که از طریق قانونی به دست آوردهاند ،تعریف نمود.
بنیاد هریتیج 2آزادی اقتصادی را معیاری میداند که بر طبق آن افراد آزادند به تولید،
توزیع و مصرف کاالها و خدمات بپردازند .شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج اولینبار
در اواخر دهه  2910مطرح شد و هدف از معرفی آن ،بسط یک شاخص برای اندازهگیری
تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای جهان بوده است .شاخص آزادی بنیاد هریتیج،
شامل  20بخش خاص میشود و مقدار آن از میانگین ساده این  20بخش به دست
میآید .این بخشها عبارتند از :آزادی کسبوکار ،آزادی تجاری ،آزادی پولی ،مخارج
Heritage Institute
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دولتی ،آزادی فیزیکی ،حقوق مالکیت ،آزادی سرمایهگذاری ،آزادی مالی ،آزادی از فساد،
آزادی نیروی کار .شاخص در هر بخش در مقیاس صفر تا  200درجهبندی میشود .عدد
 200نشاندهنده بیشترین میزان آزادی و عدد صفر نشاندهنده نبود آزادی در هر بخش
است (سوفیان و حبیباهلل .)1020 ،در این مطالعه سه زیر شاخص آزادی اقتصادی مورد
توجه قرار گرفتهاند:
الف -آزادی تجاری .2این شاخص ترکیبی ،بر اساس حدود موانع تعرفهای و غیرتعرفهای
که بر صادرات و واردات کاال و خدمات اثر میگذارند ،تعیین میشود .درواقع این شاخص
میتواند درجه باز بودن اقتصاد کشورها را نشان دهد (میلر 1و همکاران.)1021 ،
ب -آزادی مالی .9این شاخص ،معیار کارایی بانکی است که میزان استقالل سیستم بانکی
را از کنترل و مداخله دولتی در بخش بانکی نشان میدهد .در فضای آزاد مالی نقش
بانکهای مرکزی مقابله با کالهبرداریهای بانکی و طراحی قواعد تسهیلکننده است و
بانکها در افزایش اعتبارات ،قبول سپردهها و هدایت عملیات با پولهای خارجی آزاد بوده
و مؤسسات مالی خارجی آزادانه در اقتصاد فعالیت میکنند (میلر و همکاران.)1021 ،
ج -آزادی پولی :4این شاخص ترکیبی از میزان ثبات قیمتها و کنترل دولت بر
قیمتهاست .بیثباتی قیمتها و از طرف دیگر کنترل دولت بر قیمتها ،هر دو در
تخصیص منابع اختالل ایجاد میکنند .بنابراین میانگین موزون تورم سهساله و حدود
کنترل دولتی قیمتها دو عامل اثرگذار بر آزادی پولی هستند که با آن رابطه غیرمستقیم
دارند (میلر و همکاران.)1021 ،
در نمودار ( )1روند شاخص آزادی مالی (نمودار ستونی) و آزادی پولی (نمودار خطی) در
گروه کشورهای مورد بررسی نشان داده شده است .نکته قابل توجه همگرایی شاخص
آزادی پولی در گروههای درآمدی مختلف است که این همگرایی در شاخص آزادی مالی
دیده نمیشود .آزادی مالی در گروه کشورهای با درآمد باالتر ،بیشتر است.

1

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

 -3-3بررسی عوامل موثر بر شفافیت سیاست پولی
علیرغم مطالعات نظری و تجربی صورتگرفته پیرامون اثر شفافیت بر متغیرهای اقتصادی،
عوامل موثر بر شفافیت سیاست پولی در مطالعات معدودی مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از جامعترین این مطالعات ،مقاله ایچنگرین و دینسر ( )1024است که در آن
متغیرهای بکار رفته در مدلسازی شاخص شفافیت و علت استفاده از آنها عبارتند از:
 -2درآمد سرانه :این متغیر به عنوان مقیاس سطح توسعهیافتگی جوامع مختلف در
نظرگرفته شده است .از آنجا که در جوامع توسعهیافته فشار افکار عمومی برای افزایش
شفافیت همه نهادها ،از جمله نهاد سیاستگذاری پولی بیشتر است ،انتظار میرود که بین
سطح توسعهیافتگی جوامع و شفافیت بانک مرکزی رابطه مستقیم وجود داشته باشد.
 -1عمق مالی :2انتظار میرود که با تعمیق بازار پول و بازارهای مالی یک کشور شفافیت
سیاستگذار پولی افزایش یابد.
 -9درجه باز بودن اقتصاد :با توجه به اینکه بازتر بودن ،اقتصاد را در معرض شوکهای
گوناگون اقتصادی و از جمله شوک نرخ ارز قرار میدهد ،اثر آن بر شفافیت بانک مرکزی
وابسته به وضعیت نظام ارزی و انعطافپذیری نرخ ارز است .همچنین افزایش درجه باز
Financial depth
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بودن اقتصاد تعامل بانکهای مرکزی را گسترش میدهد که میتواند بر شفافیت سیاست-
گذار اثر مثبت بگذارد.
 -4وضعیت تورم و سابقه تورم :ایچنگرین و دینسر ( ،)1024در بهروزرسانی مجموعه
دادههای شفافیت بانک مرکزی متغیر سابقه تورمی کشورها را به عنوان عامل تعیینکننده
دیگر در میزان شفافیت سیاستگذار پولی مطرح کردهاند و اعتقاد دارند هرچه پیشینه
تورم کشورها شرایط بدتری داشته باشد ،فشار عمومی برای افزایش شفافیت بیشتر است.
 -1شاخص استقالل بانک مرکزی :ایچنگرین و دینسر ( )1024برای گروه کشورهای
معدودی این شاخص را نیز محاسبه و در مدل خود قرار دادهاند .فرضیه آنها وجود رابطه
مستقیم بین میزان استقالل بانک مرکزی و شفافیت سیاست پولی بوده است.
عالوه بر موارد باال ،متغیرهای ساختاری مربوط به محیط سیاستگذاری بانک مرکزی ،در
بین متغیرهای مستقل مدل مورد توجه قرار گرفتهاند .شاخص های نهادی و شاخص های
حکمرانی از این گروه متغیرها هستند .در بین این شاخصهای ساختاری ،شاخصهای
آزادی اقتصادی نیز قرار دارند که علیرغم محتمل بودن اثرگذاری آنها ،تاکنون اثر این
گروه شاخصها بر شفافیت سیاست پولی مورد توجه قرار نگرفته است.
در مدل تجربی مورد استفاده این تحقیق با توجه به مدل مطالعه ایچنگرین و دینسر
( ،)1024با در نظر گرفتن تغییرات الزم ،متغیرهای مستقل عبارتند از :درآمد سرانه،
شاخص آزادی مالی ،شاخص آزادی پولی ،شاخص آزادی تجاری.
بر اساس مبانی نظری موجود انتظار بر این است که بین درآمد سرانه و شفافیت سیاست
پولی رابطه مثبت برقرار باشد .همچنین شاخص آزادی تجاری همراستا با شاخص درجه
باز بودن اقتصاد در مدل قرار گرفته است و اثر آن بر شفافیت ،بستگی به نحوه واکنش
بانک مرکزی به شوکهای خارجی (عمدتا شوکهای ارزی) دارد .از آنجا که مولفههای
تعیینکننده شاخص آزادی مالی با شاخص عمق مالی همراستا هستند ،انتظار میرود که
آزادی مالی منجر به افزایش شفافیت سیاست پولی گردد .همچنین انتظار میرود با توجه
به نقش سابقه تورمی در تعیین میزان شفافیت بانک مرکزی در مطالعه ایچنگرین و
دینسر ( ،)1024شاخص آزادی پولی که بر اساس تعریف ،میزان کنترل تورم بدون قیمت-
گذاری دولتی را نشان میدهد ،بر شفافیت سیاست پولی تاثیرگذار باشد.

211

بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی...

 -4روششناسی اقتصادسنجی و نتایج تحقیق
در این بخش به شرح مراحل برآورد مدل پژوهش پرداخته میشود .با توجه به مباحث
بخش قبل ،مدل مربوط به بررسی اثر آزادی پولی و مالی به صورت زیر تصریح میگردد:
) 𝑡𝑖𝐹𝐴𝑅𝑇 𝑇𝑃𝑌𝑖𝑡 = 𝑓(𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑖𝑡 , 𝐹𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 , 𝑀𝑂𝑁𝐹𝑖𝑡 ,
() 2
که در این مدل  TPYشاخص شفافیت سیاست پولی (بانک مرکزی) است که مقادیر آن
از مطالعه ایچنگرین و دینسر ( )1024استخراج شده است GDPpercapita .درآمد داخلی
سرانه است که از مجموعه شاخصهای توسعه جهانی بانک جهانی استخراج شده است و
 FINFTو  MONFو TRAFبه ترتیب شاخصهای آزادی مالی ،آزادی پولی و آزادی
تجاری هستند که مقادیر آنها از پایگاه دادههای موسسه هریتیج استخراج شده است.
دوره مورد بررسی با توجه به دوره زمانی محاسبه شاخص شفافیت  2991-1020در نظر
گرفته شده است.
 -1-4آزمونهای ریشه واحد پانلی
مرحله نخست فرآیند اقتصادسنجی بررسی ایستایی متغیرهاست .بهطورکلی دو دسته
آزمون متناسب با دادههای ترکیبی به ادبیات اقتصادسنجی معرفی شدهاند .در دسته
نخست فرض بر آن است که ضرایب ( پارامترهای) خودرگرسیونی بین مقاطع مختلف
یکساناند .دسته دوم آزمونها نیز مبتنی بر فرض تغییرپذیری ضرایب خودرگرسیونی در
میان مقاطع میباشند .از گروه اول آزمون لوین و دیگران )1001( 2معروف به  ،LLCاز
گروه دوم آزمونهای ایم و دیگران )1009( 1معروف به  IPSو آزمون  PPدر این مطالعه
مورد استفاده قرارگرفتهاند.
همان طور که در جدول ( )2نشان داده شده است تمام متغیرها با لحاظ هر سه آماره در
هر سه مدل ،با اطمینان  99درصد با یک بار تفاضلگیری مانا میشوند.

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

گروه
کشورهای
کمدرآمد
کشورهای با
درآمد متوسط

LLC
***-2/22
1/97
***-9/01
***-4/79
***-4/41
***-9/11
9/4
***-1/12
***-1/99
***-1/41
***-14/1
-4/1
-2/01
2/11
0/11

آزمون
TPY
GDP
FINF
MONF
TRAF
TPY
GDP
FINF
MONF
TRAF
TPY
GDP
FINF
MONF
TRAF

کشورهای
پردرآمد

تفاضل مرتبه اول متغیر
LLC
IPS
PP
***-9/11*** -1/1
***12/1
**-1/19*** -1/07
***71/1
***
***
-9/91
-9/19
***70/2
***
***
-9/21
-4/9
***217/9
***-9/11*** -9/14*** 247/1
***-1/19*** -1/71*** 299/7
***-1/9*** -9/44*** 191/07
***-1/17*** -1/91*** 191/1
***-21/4*** -1/14*** 974/7
***-21/1*** -1/27*** 121/1
***-9/41*** -9/19*** 107/09
***-1/91*** -9/10*** 240/7
***-9/41*** -1/11*** 91/11
***-7/21*** -9/19
***120
***-20/7*** -1/19*** 999/2

سطح متغیر
IPS
PP
-9/29*** 27/72
1/19
7/21
-2/24
*91/7
***-2/11* 74/2
*-2/4
**41/9
-0/1
79/7
1/17
19/1
*
-2/42
19/1
***-9/41*** 174
2/09
209
***-21
***221
2/24
**11/12
0/79
19/1
9/01
11/1
9/04
14/2

*****،و* به ترتیب رد فرضیه صفر در سطح  1 ،2و  20درصد را نشان میدهند.
منبع :محاسبات تحقیق

 -2-4آزمون همانباشتگی

1

اکنون که مشخص شد همه متغیرهای الگو انباشته از درجه یک هستند ،مرحله بعد
بهکارگیری آزمون همانباشتگی جهت تشخیص وجود ارتباط بلندمدت میان آنهاست تا
اطمینان از عدم بروز رگرسیون کاذب حاصل گردد .یکی از آزمونهای همانباشتگی که در
مطالعات تجربی بهطور گستردهای به کار گرفته میشود ،توسط پدرونی2999( 1و)1004
پیشنهاد شده است .پدرونی هفت آزمون همانباشتگی را در دو گروه کلی پیشنهاد کرد؛
گروه اول مبتنی بر روش درونبعدی و گروه دوم مبتنی بر روش بینبعدی که در هر دو
گروه فرضیه صفر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگوست .جدول ( )1نتایج
آزمون هم انباشتگی را در دو حالت با روند زمانی و بدون روند زمانی گزارش میکند.
همان طور که مشاهده میشود در همه گروهها حداقل چهار آماره از هفت آماره بر رد
فرضیه صفر و درنتیجه وجود رابطه همانباشتگی داللت دارند .بر این اساس در هر سه

Cointegration
Pedroni

1
2
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گروه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تایید میشود .بر این اساس مشکل
رگرسیون کاذب بروز نخواهد کرد و لذا آمارههای معمول به منظور ارزیابی معناداری
ضرایب و مدل کفایت میکنند.
جدول ( :)2نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی در گروه کشورهای مختلف
GroupADF
***-1/71
**-2/79
***-1/91
***-1/91
***-7/1
***-1/29

GroupPP
***-1/91
***-4/12
***-1
***-29/9
***-9/9
***-22/1

Groupρ
4/41
-1/92
7/91
1/9
1/91
1/11

PanelADF
***-1/41
***-2/11
***-9/91
***-1/11
***-1/12
***-7/11

PanelPP
**-2/11
*-2/92
**-91/2
***-1/21
***-1/9
***-1/9

 Panel- PanelآمارهV
ρ
-2/01
79/1
کمدرآمد
-0/091
4/01
4/72
 -1/19درآمد
 -1/14متوسط
1/1
-0/19
1/11
پردرآمد
*2/1
4/12

*****،و* به ترتیب رد فرضیه صفر در سطح  1 ،2و  20درصد را نشان میدهند.
منبع :محاسبات تحقیق

 -3-4آزمونهای تشخیصی مدل و برآورد ضرایب
پس از اطمینان از عدم بروز رگرسیون کاذب سه مدل برای گروههای درآمدی مختلف
برآورد شده است .به منظور حصول اطمینان از معنادار بودن گروه کشورهای عضو نمونه
از آزمون معنادار بودن گروه استفاده شده است .بدین منظور آزمون اثرات ثابت 2که به
آزمون  Fمشهور است ،به کار گرفته شده است .معناداری آماره  ،Fنشان از رد فرض برابری
عرض از مبدأها و لذا الزام به استفاده از عرض از مبدأهای مختلف و به عبارت دیگر قبول
استفاده از روش پانل دارد .حال برای پاسخ به اینکه آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای
مقطعی (کشورها) بهطور ثابت عمل میکنند یا تصادفی ،از آزمون هاسمن 1استفاده
میشود که معنادار بودن آماره این آزمون منجر به رد فرض وجود اثرات تصادفی شده و
اثرات ثابت باید در تخمین لحاظ شود .نتایج این آزمونها و تخمین ضرایب در جدول ()9
ارائه شده است .نتایج آزمونهای تشخیصی بیانگر مناسب بودن تخمین پانل (رد یکسان
بودن عرض از مبدأ در کشورهای مختلف) و همچنین رد فرض وجود اثرات تصادفی است
و بر این اساس هر سه مدل با در نظر گرفتن اثرات ثابت برآورد شدهاند.
در بین ضرایب به دست آمده اثر مثبت درآمد سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست
پولی که در هر سه گروه کشور معنادار بوده است ،با نتایج مطالعه ایچنگرین و دینسر
Fixed Effects Test
Hausman Test

1
2
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سازگاری دارد .آزادی مالی بر شفافیت در هر سه گروه درآمدی اثر معنادار دارد .در
کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط اثر منفی و در کشورهای پردرآمد آزادی مالی
بیشتر ،به بهبود شفافیت سیاست پولی انجامیده است .اثر آزادی پولی تنها در کشورهای
با درآمد متوسط معنادار و مثبت بوده است.
جدول ( :)3نتایج برآورد مدل در گروه کشورهای مختلف
کشورهای پردرآمد
***0/000249
**0/0211
0/0099
***0/0794
0/99
***99/11
***14/9

کشورهای با درآمد متوسط
***0/0001
***-0/021
***0/021
***0/012
0/71
***11/29
***91/22

کشورهای کمدرآمد
***0/0011
***-0/021
-0/0091
**0/0229
0/79
***42/17
***12/41

GDP
FINF
MONF
TRAF
R2
آزمون  Fلیمر
آزمون هاسمن

*****،و* به ترتیب رد فرضیه صفر در سطح  1 ،2و  20درصد را نشان میدهند.
منبع :محاسبات تحقیق

 -5بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه به منظور بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی201 ،
کشور جهان مشتمل بر سه گروه کشورهای پردرآمد و با درآمد متوسط و کمدرآمد مورد
ارزیابی قرار گرفتند .در این بخش تفسیر نتایج و توصیههای سیاستی مطرح میگردد.
 -1-5تفسیر نتایج
نتایج مطالعه در چند نکته قابل بررسی است:
 -2در این مطالعه متغیرهای تولید ناخالص سرانه و آزادی تجاری به عنوان متغیرهای
کنترل در مدل قرار گرفتند .اثر متغیر درآمد سرانه بر شفافیت سیاست پولی ،همخوان با
مطالعه ایچنگرین و دینسر ( )1024مثبت بود .عالوه بر این ،نتایج مطالعه حاضر فراتر از
یافته های پیشین تاکید میکند که در گروههای درآمدی مختلف کشورها این رابطه
مستقیم همچنان برقرار است .در تفسیر این نتیجه میتوان گفت توسعه اقتصادی با
مکانیزمهای مختلف موجب ایجاد شفافیت در عملکرد مقام پولی میگردد .یکی از این
مکانیسمها را میتوان اثر توسعه اقتصادی بر افزایش مطالبه عمومی عامالن اقتصادی از
نهادهای سیاستگذار از جمله بانک مرکزی در جهت افزایش شفافیت دانست .مکانیسم
دیگر حرکت سیاستگذار پولی از سیاستهای صالحدیدی به سمت سیاست قاعدهمند
است که زمینه بهبود شفافیت بانک مرکزی را فراهم میکند.
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افزایش آزادسازی تجاری در هر سه گروه کشور رابطه مستقیم با شفافیت سیاست پولی
دارد که این نتیجه با اثر مثبت درجه باز بودن اقتصاد بر شفافیت در مطالعه ایچنگرین و
دینسر سازگار است .یکی از تفاسیر ممکن برای این نتیجه را می توان الزام بانکهای مرکزی
به تعامل بیشتر در صورت آزادسازی تجاری دانست .عالوه بر این در این مطالعه مشخص
میشود با حرکت به سمت گروه کشورهای پردرآمد ضریب این متغیر افزایش یافته و بر
این اساس نقش مهمتری در بهبود شفافیت ایفا میکند .همان طور که ذکر گردید هرچه
نرخ ارز انعطاف پذیرتر باشد ،واکنش مثبت شفافیت به آزادی تجاری و روبهرو شدن با
شوکهای خارجی قویتر خواهد بود و یافتهها نشان میدهد که در کشورهای پردرآمد
که اکثراً نرخ ارز انعطافپذیر دارند ،اثر این متغیر بر شفافیت بیشتر است.
 -1آزادی پولی که ثبات قیمتها بدون مداخله دولت در کنترل قیمتها را نشان میدهد،
در کشورهای کمدرآمد و پردرآمد اثر معناداری در شفافیت بانک مرکزی نشان نداده است.
اما در کشورهای با درآمد متوسط اثر آن مثبت و معنادار است .به عبارت دیگر در این
گروه کشورها ،بانک مرکزی در پی کاستهشدن از تورم بدون مداخله دولت (موفقیت بانک
مرکزی) ،اطالعات مربوط به تصمیمسازی پولی را بیش از قبل با جامعه به اشتراک گذاشته
است .درواقع در این کشورها هر زمان که بانک مرکزی در سیاستهای ضد تورمی خود
به موفقیت دست یافته است ،اقدام به اطالعرسانی عمومی بیشتر نموده است و از این
طریق شفافیت بهبود یافته است .به نظر میرسد در کشورهای با درآمد باال با توجه به
نهادینه شدن تورم پایین ،بهبود آزادی پولی اطالعرسانی مقامات پولی را متأثر نکرده
است .همچنین در کشورهای با درآمد پایین هم شفافیت بانک مرکزی در پاسخ به
آزادسازی مالی رخوت و کندی نشان داده است.
 -9آزادسازی مالی که بهنوعی استقالل نظام اعتباری از مداخله دولت را نشان میدهد،
در هر سه گروه کشورها ،اثر معنادار اما متفاوت بر شفافیت بانک مرکزی دارد .این اثر در
کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط منفی و کاهنده شفافیت سیاست پولی است و در
کشورهای پردرآمد باعث افزایش شفافیت میشود .همانطور که در بخش مبانی نظری ذکر
شد ،معموال آزادسازی مالی با افزایش استقالل بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی نظام
اعتباری همراه است .بر این اساس عکسالعمل مثبت شفافیت سیاستگذار پولی به آزادی
مالی با نتایج مطالعاتی که بیان میکنند استقالل بیشتر ،مسئولیتپذیری بانک مرکزی و
اطالعرسانی عمومی آن را به درخواست مردم افزایش میدهد ،سازگار است .اثر منفی آن
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بر شفافیت در کشورهای کمدرآمدتر را میتوان به نقش مهم دولت در تنظیم بازارهای
اعتباری در این کشورها نسبت داد .به عبارت دیگر آزادسازی بخش مالی در این کشورها
و کاهش نقش بانکهای مرکزی غیرمستقل در سیاستگذاری اعتباری ،بار مسئولیت
اطالعرسانی و اشتراک اطالعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی را نیز از دوش این
نهاد مهم بر میدارد .لذا میتوان نقش استقالل بانک مرکزی بر شفافیت سیاست پولی را
با در نظر گرفتن گروههای درآمدی مختلف کشورها مورد ارزیابی مجدد قرار داد.
 -2-5توصیه های سیاستی
با در نظر گرفتن این نتایج ،افزایش شفافیت بانک مرکزی تحت تأثیر بهبود رفاه کشورها
و آزادسازی تجاری و باز کردن درهای اقتصاد به روی تجارت کاالها و خدمات (مالی و
غیرمالی) است .اما اثر آزادسازی پولی و مالی بستگی به ساختار درونی و عوامل ساختاری
نظام پولی و مالی کشورها دارد و عکسالعمل شفافیت سیاستگذار پولی منوط به میزان
وابستگی بخش مالی به حضور دولت و میزان مداخالت دولت در حوزه وظایف سیاستگذار
پولی است .با توجه به اینکه ایران در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار گرفته است،
نتایج این پژوهش بیان میکند که افزایش آزادی پولی میتواند منجر به افزایش شفافیت
سیاست پولی در کشورهایی نظیر ایران شود .افزایش شفافیت میتواند منجر به بهبود
اعتبار و موفقیت سیاستگذاری پولی گردد .لذا توصیه میشود کنترل مصنوعی تورم از
طریق قیمتگذاری دولتی کاهش یابد و مدیریت تورم به سیاستگذار پولی واگذار گردد تا
بر اساس این مسئولیت ،مقام پولی به سوی ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد حرکت کند.
بر اساس نتایج این تحقیق ،آزادسازی مالی در کشورهای با درآمد متوسط از جنبه
اثرگذاری بر شفافیت سیاست پولی بایستی با احتیاط و بر مبنای برنامه گام به گام و
بلندمدت صورت گیرد .به عبارت دیگر حذف ناگهانی نقش دولت از نظام اعتباری در
کشورهایی نظیر ایران منجر به افزایش شفافیت سیاستگذار پولی نخواهد شد و براساس
مبانی نظری این وضعیت اثر منفی بر اعتبار بانک مرکزی خواهد داشت.
آزادسازی تجاری در همه گروه کشورها و از جمله گروه کشورهای مشابه ایران اثر مثبت
بر شفافیت بانک مرکزی دارد .لذا حرکت به سوی تعامل تجاری کشورها که به بهبود
تعامل بانکهای مرکزی و عملکرد اطالعرسانی آنها میگردد ،میتواند گامی در جهت بهبود
شفافیت تلقی شود .البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که انتظار میرود با انعطافپذیری
ارزی بیشتر ،اثرات مثبت باز بودن تجاری بهبود یابد.
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