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Abstract 

This paper studies the relationship among central bank credibility, interest rate, and 

external factors using a credibility loss index. As some central banks that are still 

developing were not successful in channeling the actual inflation towards the 

announced targets, it seems necessary to investigate the impact of central bank 

credibility on the economy and also analyzing the political economy (fiscal and 

institutional determinants) of central bank credibility. Moreover, using backward-

looking indicator that measures the central bank's performance as the basis for 

obtaining credibility, this study analyzes the effect of central bank credibility on the 

interest rate, assuming credibility is endogenous for 17 developing countries during 

1996-2019. The result indicates that there is a positive relationship between the central 

bank credibility loss and the interest rate. In other words, increasing the central bank's 

credibility or improving its performance reduces the level of interest rate. Since 

performance is itself a function of external fiscal and institutional factors, by 

improving the quality of democracy in society and legal implementation of fiscal rules 

along with the formal acceptance of inflation targeting not only limit the behavior of 

governments and establish financial discipline, but the central bank performance is 

also improving. This will convince economic agents that governments and central 

banks are committed to their promises.  
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 مالی عوامل رب تاکید با بهره نرخ بر مرکزی بانک اعتبار بررسی اثر
 نهادی و

  ایران ،بابلسر ،مازندران دانشگاه علوم اقتصادی،دکتری      الهام کمال
  

وحید تقی 
  نژادعمران

  ، ایرانمازندران، بابلسر ، دانشگاهدانشیار گروه اقتصاد

  

  چکیده
 بانک اعتبار ینب ارتباط ارزیابی و مرکزی بانک اعتبار بر بیرونی عوامل تاثیر بررسی منظور به مقاله این در

 در رهایکشو در مرکزی بانکهای که آنجا از. گردد می استفاده اعتباری زیان شاخص از بهره نرخ و مرکزی
 اعتبار ثرا ارزیابی اند، نداشته شده اعلان اهداف سمت به تورم هدایت راستای در مناسبی عملکرد توسعه حال

. میرسد نظر هب ضروری اعتبار بر اثرگذار بیرونی عوامل واکاوی و کلان اقتصاد متغیرهای بر مرکزی بانک
 و تحلیل و زیهتج مرکزی بانک اعتبار بر تاثیرگذار نهادی و مالی عوامل میگردد تلاش مقاله این در بنابراین،

 میکند، معرفی اراعتب کسب مبنای را مرکزی بانک دعملکر که اعتبار زیان نگر گذشته شاخص از استفاده با
 مورد 7221-9172 سالهای طی در توسعه درحال کشور 71 برای بهره نرخ بر مرکزی بانک اعتبار درونزای اثر

 بانک اراعتب زیان شاخص دار معنی و مثبت اثر برقراری از حاکی آمده بدست نتیجه. گیرد قرار ارزیابی
 از تابعی ودخ مرکزی، بانک عملکرد که آنجا از. است اعتبار درونزایی گرفتن نظر رد با بهره نرخ بر مرکزی
 قواعد قانونی و کامل اجرایافزایش سطح استقلال بانک مرکزی،   است، نهادی و مالی همچون بیرونی عوامل

 مالی اطانضب ایجاد و دولتها رفتار کردن محدود با تنها نه تورم هدفگذاری رسمی پذیرش کنار در مالی
 بانکهای و دولتها که کند می متقاعد نیز را اقتصادی کارگزاران بلکه بخشد می بهبود را مرکزی بانک عملکرد
 .هستند شده اعلام های وعده به متعهد مرکزی

 کردعمل تورم، هدفگذاري نهادي، و مالی کنندگان تعیین مرکزي، بانک اعتبار: هاکلیدواژه
 مرکزي بانک
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  مقدمه
در بسیاری از کشورهای 7221از دهه  7(ITبا فراگیر شدن اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم )

جهان، مفاهیمی همچون اعتبار بانک مرکزی، استقلال و شفافیت نهاد پولی به شدت اوج 

گرفت. در محافل آکادمیک همواره این سوال مطرح بوده است که آیا تنها اتخاذ این رژیم 

منجر به کنترل انتظارات تورمی، افزایش اعتبار بانک مرکزی و در نتیجه آثار مثبت در  پولی

در پاسخ به این پرسش، سه دیدگاه در ارتباط با کسب اعتبار  .شودسطح اقتصاد کلان می

بانک مرکزی مطرح شده است. دیدگاه اول ادعا میکند که اعتبار بانک مرکزی در طول 

با استفاده از این دیدگاه روشی را معرفی کرده  (9111)9و رودبوشبامفیم زمان ثابت است. 

. باشدیاز تورم گذشته م ینیانگیاز تورم هدف و م یتابعاند که در آن انتظارات تورمی 

به صورت شکاف بین انتظارات تورمی و تورم هدف مطرح  دیدگاه دوم، اعتبار بانک مرکزی

نام برد.  (9119) 4سچتی و کروسمیتوان از  3نگررویکرد آینده . از پیشگامان این گرددمی

دیدگاه سوم، عملکرد بانک مرکزی را مبنایی برای کسب اعتبار از سوی مردم تعریف 

شاخصی  مطرح شده است (9174)5نونکیرچ و تیلمنکند. در این دیدگاه که توسط می

بعی از عملکرد گیرد. در این روش، انتظارات تورمی تامبنای محاسبه قرار می1گذشته نگر

گذشته بانک مرکزی است که به صورت میانگین وزنی تورم هدف و میانگین تورمی گذشته 

(، گام را فراتر نهاده، تعریفی از اعتبار بانک 9172) 1یویوژ و همکارانلاما  شود.نشان داده می

د بانک تواند هم بر عملکراست که می بیرونیدهند که نمایانگر عواملی مرکزی را ارائه می

مرکزی و هم بر انتظارات مردم نسبت به توانایی بانک مرکزی در تعهد به وعده هایش و 

ان که در این تعریف بد« توانایی»درجه اعتبار بانک مرکزی در نزد مردم اثرگذار باشند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Inflation-Targeting 
2 Bomfim, A. & Rudebusch, G. 
3 Forward looking version 
4 Cecchetti, S. & Krause, S. 
5 Neuenkirch, M. & Tillmann, P. 
6 Backward looking version 
7 Levieuge, G., et al. 
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شود حاکی از عوامل بیرونی هچون تعیین کنندگان مالی و نهادی است که بر تاکید می

کزی و توانایی او در راستای اهداف مورد نظر، انتظارات کارگزاران بخش عملکرد بانک مر

باشند. به عبارت دیگر، علاوه بر پذیرش خصوصی و در نتیجه بر اقتصاد کلان اثرگذار می

تواند بر عملکرد بانک مرکزی و کسب اعتبار او چارچوب هدفگذاری تورم، آنچه که می

است. با توجه به بررسی های انجام شده در مطالعه تقی  تاثیر گذار باشد عوامل مالی و نهادی

گردد که با تمام تلاش های صورت گرفته، (، این نکته برجسته می7411نژادعمران و کمال )

بانکهای مرکزی در همگرایی تورم واقعی به سمت بازه هدف عملکرد مناسبی نداشته اند. از 

های در حال توسعه، نقش بسزایی در آنجا که عملکرد بانک مرکزی به ویژه برای کشور

تواند کسب اعتبار، باور و انتظارات مردم نسبت به توانایی او در انجام تعهداتش دارد که می

انون کآثار جدی در سطح اقتصاد کلان و بر متغیرهای پولی از جمله نرخ بهره وارد کند، 

رسی اثر آن ه نگر و بربر اساس دیدگاه گذشت یمقاله حاضر سنجش اعتبار بانک مرکز یاصل

روش  با استفاده از کشور در حال توسعه 71 یبرانر خ بهره با توجه به درونزایی اعتبار بر 

جنبه نو آورانه دارد:  دومطالعه  نیا است. 7221-9172 یسالها یدر طمتغیرهای ابزاری 

 یتجرب دکریرو کیدر اثرگذار بر اعتبار بانک مرکزی و دوم،  بیرونیبررسی عوامل  نخست،

. می گردد یررسببا در نظر گرفتن درونزایی متغیر اعتبار  بر نرخ بهره یاثر اعتبار بانک مرکز

 وبار اعتدرونزای زیان  شاخص میان رابطه مثبت ومعنی داراز  یحاکنتایج مطالعه حاضر، 

است. از محدودیتهای تحقیق هم میتوان به عدم امکان دسترسی به داده های  نرخ بهره

رات تورمی برای برخی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران اشاره کرد. به دلیل اشاره انتظا

 باشد. نمی مقدورشده استفاده از رویکرد آینده نگر در تحقیق حاضر 

 شده است. در یسازمانده بخشحاضر در پنج  مقالهمطالب  در راستای تحقق اهداف فوق،

سوم  خشبدر به طور مفصل بیان میشوند.  قیتحق رامونیپ ینظر یو مبان اتیادب دو بخش

د. در گردیارائه م نیز قیتحق نیمورد استفاده در ا یروش شناس ،یآمار یداده ها انیضمن ب
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پنجم  بخشدر  ان،ی. در پارندیگیقرار م لیو تحل هیمورد تجز بدست آمده جیچهارم نتا بخش

 د.نگردیارائه م یشنهاداتیپو  مطالب صورت گرفته یجمع بند

 ادبیات موضوع

 مفهوم اعتبار بانک مرکزي
اعتبار بانک مرکزی: چرا مهم است؟ و چطور » ( در مقاله خود تحت عنون 9111)بلایندر

که تفاوتهایی در نوع نگرش آکادمیک و کند تاکید می «میشود آن را ایجاد کرد؟
سازگاری مسئله ناسیاستگذاران در تعریف اعتبار وجود دارد. محافل آکادمیک، اعتبار را در 

( 7223) 9( و بارو و گوردون7211)7زمانی مطرح شده در کارهای مهم کیدلند و پرسکات
کند: یک رییس ( اعتبار بانک مرکزی را چنین تعریف می7222کنند. اما بلایندر)تحلیل می

داند که اعلانات او در نگاه مردم باور پذیر باشد بانک مرکزی زمانی خودش را معتبر می
که  یک مقام پولی زمانی معتبر استی اگر هیچ قاعده ای در میان نباشد. به عبارت دیگر، حت

به آنچه که میگوید متعهد است. تعریف او از اعتبار بسیار مردم باور کنند بانک مرکزی 
قدر مطلق  که اعتبار بانک مرکزی را (7221کوکرمن و ملتزر )نزدیک است به تعریف 

دانند. آنچه که در تعریف میبرنامه ها  ینو باور مردم به ا گذاریاستس یهابرنامه ینتفاوت ب
تواند است که می« باور مردم نسبت به اعلانات بانک مرکزی»شود بلایندر بدان تاکید می

باور کارگزاران اقتصادی را بیش از پیش  نقش آنچه کهنشان دهنده اعتبار این نهاد باشد و 
(، 9174لمن )نیونکیرچ و تین بر متغیرهای کلان اقتصادی است. کند قدرت تاثیر آپررنگ می

در راستای مطالعه داند. کسب اعتبار بانک مرکزی را منوط به عملکرد او در کنترل تورم می
( بانک مرکزی با بهبود عملکرد خود در کنترل تورم در طی زمان 9172)3کابوندی و ملاچیلا

و موتور  ران اقتصادی داشته و انتظارات آنها را کنترل کندتواند تاثیر مثبتی بر باور کارگزامی
(. با توجه به مبانی نظری De Mendonça, 2018تولید کشور را به حرکت درآورد )

 به طور کلی سه شاخص در راستای سنجش ،موجود در ارتباط با مفهوم اعتبار بانک مرکزی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1  Kydland, F.E. & Prescott, E.C. 
2 Barro, R. & Gordon, B. 
3 Kabundi, A. & Mlachila, M. 
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که در آن، می باشد ( 9111بوش )بامفیم و رود متعلق بهروش اول . 7اعتبار مطرح شده است
ب این یکی از معایاست. انتظارات تورمی تابعی از تورم هدف و میانگینی از تورم گذشته 

که  روش دوم است. 9در طی زمان ثابت روش این است که میزان اعتبار بانک مرکزی
 که توسط سچتی و استآینده نگر  باشد، رویکردمی (9111)بلایندربرگرفته از تعریف 

باور و انتظارات مردم مستقیما وارد مدل  ( مطرح گردید. در این رهیافت9119کروس )
و  شکاف بین انتظارات تورمی به صورتاعتبار بانک مرکزی  شود. در رویکرد مذکورمی

گردد. یکی از معایب این روش نبود داده متغیر انتظارات تورمی برای بیان می تورم هدف
ا معرفی ب رهیافت گذشته نگراز جمله ایران است. روش سوم، بعضی کشور در حال توسعه 

مطرح شده است. این  (9174نونکیرچ و تیلمن)که توسط  است« 3زیان اعتبار» شاخص
شاخص عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار میداند و بین  منفی یک و یک قرار 

 رد بانک مرکزی درکلاگر عممیگیرد. سازوکار در این رویکرد بدین صورت است که 
ایش انتظارات تورمی به شدت افز و کنترل تورم ضعیف باشد اعتبار بانک مرکزی کاهش

تنها عملکرد گذشته بانک مرکزی مبنای  که یکی از معایب این روش این است یابد.می
از ویژگی های منحصر به فرد این شاخص، دسترسی به داده های مورد نیاز  . اما4تصمیم است

 خطر کمتری بر کوچک از تورم هدفانحراف بدین معنی که  طی بودن آن استو غیر خ
دارد اما انحرافات بزرگتر از تورم هدف زیان اعتبار جبران میزان اعتبار امروز بانک مرکزی 
 ناپذیری را در پی خواهد داشت.

ذشته گ با توجه به شاخص های مطرح شده، در این مقاله تلاش میشود تا با استفاده از رویکرد
ذاری آن و تاثیرگ بانک مرکزی محاسبه و عوامل تعیین کننده آن اعتبار شاخص زیاننگر، 

  بررسی گردد.بر متغیرهای کلان اقتصادی 

 عوامل تعیین کننده اعتبار بانک مرکزي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ی به مقاله )تق نحوه سنجش آنبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص های سنجش اعتبار بانک مرکزی و  7

 ( مراجعه شود.7411نژادعمران و کمال، 

2 Time-invariant 
3 Credibility Loss 

 کشورهای درحال توسعه مناسبتر است. اما این ویژگی برای 4
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( معتقدند پذیرش چارچوب هدفگذاری تورم به عنوان یک سیاست 9119) 7اماتو و گارله
ن مترین تغییرات در سیاست پولی از زمان شکست سیستم پولی برتتکاملی پولی یکی از مه

به شمار می آید. اگرچه تا دو دهه گذشته مفهوم و نحوه سنجش اعتبار  7213وودز در سال 
شد، اما بانک مرکزی از دغدغه های اصلی محققان در ادبیات اقتصاد پولی محسوب می

( و بلایندر 7221کرمن و ملتزر )امروزه با مرتفع کردن آنها در مقالات اساسی کو
( و پیشنهاد نحوه سنجش آنها با استفاده از سه رویکرد مطرح شده در بخش 7222،9111)

قبلی، نگرانیها به سمت بخش دیگری از جنبه کسب اعتبار معطوف شد: عوامل اصلی تعیین 
کزی یک رکننده اعتبار بانک مرکزی چه می باشند؟ یا اینکه چگونه ساختار نهادی بانک م

 کشور بر میزان کسب اعتبار آن تاثیر گذار است؟
شود ( مربوط می9172یکی از جامع ترین تعریفهای مربوط به اعتبار به لیویوژ و همکاران )

کنند اعتبار یعنی مردم باور دارند که بانک مرکزی اشتیاق و توانایی لازم در آنها اظهار می
بر اساس این تعریف، آنچه که فراتر از اشتیاق  9دارد.دستیابی به اهداف تورمی اعلام شده را 

و نوع نگرش مقام پولی اهمیت دارد توانایی او است. بر این اساس علاوه بر عوامل درونی و 
نوع باور سیاستگذار )محافظه کار بودن وی، انگیزه های شخصی و ترجیحات رییس بانک 

 مقام پولی در راستای دستیابی به هدفعوامل مهم بیرونی نیز در توانایی عملی یک  )مرکزی
اعلام شده تاثیرگذار است. چنین عوامل خارجی که در ماهیت نهادهای سیاسی تجلی می 
یابد بر عملکرد بانک مرکزی و نهایتا بر باور کارگزاران اقتصادی، انتظارات آنها و نوع 

راین، بدون شک یکی گذارد. بنابنگرش آنها در مورد میزان توانایی بانک مرکزی تاثیر می
از  از قدرتمندترین عوامل تعیین کننده اعتبار بانک مرکزی در جنبه های اقتصاد سیاسی آن

، و قواعد مالی(، ماهیت 3جمله استقلال بانک مرکزی، سیاستهای مالی دولت )بدهی عمومی
 نهادهای سیاسی و کیفیت دموکراسی نهفته است.

عتبار بانک مرکزی که در ارتباط با عملکرد بانک با توجه به مباحث فوق و مفهوم اصلی ا
مرکزی و نوع نگرش عمومی نسبت به توانایی بانک مرکزی است، عوامل و تعیین کنندگان 

 گردند.شوند که هر یک در زیر تشریح میاصلی اعتبار به دو بخش مالی و نهادی تقسیم می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Amato, J.D. & Gerlach, S. 
2 Credibility means people believe that the central bank has the willingness, and also 

the ability to meet the previously announced inflation target. 
3 Public debt 
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 تعیین کنندگان مالی اعتبار بانک مرکزي

رش پذی بین توجهی قابل متقابل تأثیر که کنندمی استدلال( 9172) 7همکاران و کومبس
 ردعملک رژیم هدفگذاری تورم زیرا دارد وجود مالی اجرای قانونی قواعد و هدفگذاری تورم

تهای اقتصاد سیاس هدفگذاری تورم و قواعد مالی کلی ترکیب طور به. کند می تقویت را مالی
 برقرار باشد. سیاستها این از یکی تنها اینکه ات کلان منظم تری را به همراه دارد

 در حال توسعه اقتصادهای در دولتها بدهی ( تکامل7) نمودار مفاهیم، این درک بیشتر برای
همانطور که در نمودار مذکور مشخص . کشدمی تصویر به را 7214-9172 های سال طی

ادامه دارد.  9172ا سال ( ت7214است روند تکاملی بدهی عمومی از دوران انباشت بدهی )
تا قبل از بحران مالی( روند رشد بدهی کاهش  21اگرچه در دوران تعدیل بدهی )اواسط دهه 

 .9به بعد شتاب گرفته است 9111نسبتا محسوسی داشته اما در دوره رکود و از سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Combes, J., et al. 
 21میلادی آغاز و تا اواسط دهه  11دوره انباشت بدهی معمولا از اواسط دهه  ،et al (2014) Abbasی از به پیرو 2

تا قبل از بحران نسبت داده  21ادامه دارد )برای کشورهای مختلف متفاوت است(. دوره تعدیل بدهی نیز معمولا از دهه 

 گردد.میشود. دوره رکود نیز از بحران مالی آغاز می
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 1291-9112بدهی عمومی در کشورهای در حال توسعه  -1نمودار 

 
هم بدهی عمومی در کشورهای در حال توسعه را در سه دوره انباشت بدهی یادداشت: نمودار فوق س

 تا میلادی 01اواسط دهه  میلادی(، تعدیل بدهی )از 01میلادی آغاز و تا اواسط دهه  91از اواسط دهه )
     به بعد( را نشان میدهد.  9110بحران( و دوره رکود )از سال  از قبل

  ، محاسبات تحقیقماخذ: بانک جهانی

 

سطح بدهی بخش عمومی و ترکیب تامین کنندگان آن از زمان پذيرش چارچوب 

 هدفگذاري تورم

 های مرکزی، بانک بانک بدهی از جمله صاحبان ساختار عمومی، بدهی سطح بر این بخش،
 ترکمش الگوهای تا خارجی متمرکز است های بانک داخلی و غیربانکی داخلی، موسسات

 چارچوب زمان پذیرش و تامین کنندگان آن از بدهی تارساخ تغییرات در ای گسترده
( در پیوست مشاهده 7همانطور که در جدول شماره ) .تاکنون را دریابد هدفگذاری تورم

شود، سطح بدهی در همه کشورهای در حال توسعه به جز پرو و اندونزی افزایش یافته می
در جهت تامین بدهی  حال توسعه در اقتصاد 71 است. نکته قابل توجه این است که استراتژی

 موسسات غیربانکی به وابستگی به صورت افزایش 9172عمومی از زمان پذیرش تا سال 
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کشور در حال توسعه  71شود. اگرچه داده های مربوط به تفسیر می بانکهای داخلی و داخلی
صد در 92و  13حاکی از کاهش )به طور میانگین( سهم بانک مرکزی و بانکهای خارجی )

به ترتیب( در تامین مالی بدهی دولت و جایگزنی آنها توسط موسسات غیر بانکی داخلی 
درصد( در طول این دوره است، اما سهم بانک مرکزی  91درصد( و بانکهای داخلی ) 17)

در تامین بدهی دولت در کشورهای برزیل، کلمبیا، گواتمالا، پرو، آفریقای جنوبی و اروگوئه 
کاهش تورم و ( 9115) 7همکاران و افزایش یافته است. بر اساس بوردوبه طرز چشم گیری 

تواند در راستای جلوگیری از تغییر استراتژی در تامین مالی دولت و نوآوریهای مالی می
 میلادی باشد.   11تکرار تاریخی فشارهای تورمی دهه 

 شد. به تصویر میک ( بدهی عمومی، سهم تامین کنندگان بدهی دولت و نرخ تورم را9نمودار )

 کشور در حال توسعه 19بدهی عمومی، سهم تامین کنندگان بدهی دولت و نرخ تورم در  -9-9ار نمود

 

(، domastic bank(، بانکهای داخلی )central bankیادداشت: نمودار فوق سهم بانک مرکزی )
( را foreign banks(، بانکهای خارجی )domastic non-banksموسسات غیر بانکی داخلی )
 نشان میدهد. برای کشورهای در حال توسعه ( را public debtدر تامین مالی بدهی عمومی )

 ماخذ: بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، محاسبات تحقیق 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Bordo, M., et al. 
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درصد از  54( در 7411با توجه به بررسی های انجام شده در مقاله تقی نژادعمران و کمال)
، تورم واقعی در 9172( تا سال 7221گذاری تورم )سال کل زمان از پذیرش چارچوب هدف

کشورهای درحال توسعه در خارج از بازه هدف تورم قرار گرفته است. با توجه به این 
( این مطلب روشن میشود که بانکهای 7موضوع و مشاهدات حاصل از نرخ تورم در جدول )

مگرایی نرخ تورم مرکزی در کشورهای درحال توسعه علی رغم کاهش نرخ تورم از ه
واقعی به سمت بازه هدف تورمی اعلام شده عاجز بوده اند. به طوریکه بانک های مرکزی 
مورد بررسی نتوانسته اند تورم واقعی را به طور کامل به بازه هدف نزدیک کند. بنابراین 
 پژوهشی که بتواند عوامل موثر بر عملکرد بانک مرکزی را به تصویر بکشد و اثر آن را بر

  رسد. متغیرهای اقتصاد کلان تشریح کند ضروری به نظر می
حال با توجه به افزایش چشم گیر نرخ رشد بدهی دولتها و وجود چالش های سیاسی در 

شود که آیا تنها اتخاذ چارچوب هدفگذاری تامین مالی بدهی دولت، این سوال مطرح می
حفظ نماید تا به اهداف تورمی خود تورم میتواند کاهش تورم مشاهده شده را در بلند مدت 

 گیرد؟ نائل شوند؟ آیا عملکرد بانک مرکزی تحت تاثیر افزایش روند بدهی دولتها قرار می

 بدهی بخش عمومی، تامین کنندگان مالی آن و سیاستهاي مالی مبتنی بر قواعد

و  اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم همراه با تنظیم ،(9172) همکاران و کومبز بر اساس
اجرای قواعد مالی تاثیر بیشتری بر کنترل تورم و ترازهای مالی دارد تا زمانی که تنها یکی از 
این دو برقرار باشد زیرا اجرای دقیق قواعد مالی با ایجاد انضباط مالی، عملکرد بانک مرکزی 

تحلیل بر با تجزیه و  کند. آنهارا نیز بهبود و قدرت باورپذیری بیشتری در بین مردم ایجاد می
 پذیرش دریافتند که اگرچه 9112-7221 دوره روی کشورهای پیشرفته و نوظهور در طی

IT رکیب ت اما شود، مالی و پولی مقامات بین ها درگیری تشدید یا ایجاد باعث است ممکن
 به مرکزی بانک تعهد و قواعد مالی به مالی های سیاست کردن سیاستها از طریق محدود

میتواند منجر به انضباط بیشتر مالی و کنترل بهتر تورم انتظاری گردد.  IT یقطر از قیمت تثبیت
قواعد مالی از طریق لنگرگذاری انتظارات نسبت به روند سیاستهای وضع شده  کلی، طور به

 ار ها دولت رفتار گذارد. به عبارت دیگر، قواعد مالی نه تنهابر ثبات اقتصاد کلان تاثیر می
 مرکزی های بانک ها و دولت که کندمی متقاعد را بازار و مردم عموم بلکه کندمی محدود

بخشد متعهد به اهداف اعلام شده هستند. بنابراین، آنچه که به این انتظار، قابلیت اجرایی می
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اجرای بی قید وشرط قواعد مالی و استقلال همه جانبه و کامل بانک مرکزی است 
(Schuknecht, 2004.)  

 توازن قواعد جمله از مالی های محدودیت کشورها از بسیاری گذشته، نقر نیم طول در
 کلی را یا مرکزی دولت سطح در4درآمدی قواعد و3مخارج قواعد ،9بدهی قواعد ،7بودجه

 عمومی های بدهی و بزرگ مالی های کسری از تا اند داده قرار خود تثبیت های برنامه در
 ,Debrun & Jonung) 5ود جلوگیری کنندایجاد شده ب 7221 و 7211 های دهه در که

 از دولت استقراض ممنوعیت یا کردن محدود در راستای مالی قواعد کلی، طور . به(2019
با ( عهتوس حال در اقتصادهای از برخی در ویژه به) مرکزی بانک از ویژه به داخلی منابع همه

تنظیم  تورم و هپای ولپ ایجاد اصلی منبع حذف به صورت کلان اقتصاد تثبیت به کمک هدف
 (، اندونزی تنها کشوری است که از7. با توجه به جدول )(Cottarelli, 2009)شود می

، توانسته است رشد بدهی، سهم بانک 1عددی های محدودیت در پذیری انعطاف طریق ایجاد
مرکزی در تامین بدهی و نرخ تورم را کاهش دهد و با به ویژه دوران رکود پس از بحران 

یابیم که لی مقابله کند. با کاوش در چرایی و نحوه شکل گیری این اتفاق بزرگ، در میما
اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم و اجرای دقیق قواعد مالی و استقلال بانک مرکزی نقشی 

 تولید به دهیب نسبت چشم گیر بسیار اساسی در دستیابی به این موفقیت داشته اند. کاهش
 رتیبت به تورم نرخ و مرکزی در تامین مالی بدهی دولت بانک همکاهش س داخلی، ناخالص

 تحت قواعد مالی متوازن اثر تثبیت کننده 9115-9172 طی سالهای درصد 17 و 17 ، 39
1GSP کند.می تأیید دولت( را سیاست های )دستورالعمل  
 بانک دخالت و با کاهش داده کاهش را عمومی بدهی مالی، قواعد رودمی انتظار که آنجا از 

مرکزی دستان این نهاد در راستای دستیابی به اهداف اعلام شده باز و با بهبود عملکرد، 
 اداقتص های انگیزه که است ذکر قابل انتظارات را کاهش و اعتبار خود را افزایش دهد،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Budget balance rules 
2 Debt rules 
3 Expenditure rules 
4 Revenue rules 

 و کانادا ، متحده ایالات ، هلند ، ژاپن ، ایتالیا ، آلمان جمله از کشورها از ای فزاینده تعداد تاریخی، تجربه اساس بر5 

 اواسط زا شده انباشته بزرگ های بودجه کسری از تا دقواعد مالی را اجرا کرده ان لاتین آمریکای مختلف کشورهای

 شود. جلوگیری بعد به نوزدهم قرن

6 Flexibility into numerical constraints 
7 Guidelines for State Policy 
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گذارند می قواعد تأثیر اجرای بر نحوه شدت به استقلال بانک مرکزی سطح و سیاسی
(al., 2018 Combes et.) توسط 7پیش از مالی تعدیل است ممکن دیگر، عبارت به 

 پوشی چشم ها وعده این سیاسی از یا اقتصادی دلایل به 9از اعلام بعد اما شود، اعلام دولتها
 کسری سوگیری و ها چنین تحریف تواند می سیاسی و اقتصادی وجود اصطکاکهای .کنند
 دهندمی ترجیح ها دولت ،3بدهی سوگیری دیدگاه از. دهد تا حدی توضیح را آن از ناشی
 بر لاوهع .دهند افزایش سیاسی های انگیزه برخی دلیل به را خود های هزینه شرایطی تحت
 نگرانی ،(است شده داده نشان خوبی به (9) نمودار در( 9111) عطفی نقطه چنین) مالی بحران

 الزامات به کافی توجه دولتها که شودمی باعث بالقوه طور به انتخاباتی انداز چشم مورد در
 دبرای بالابردن شانس انتخاب مجدد افزایش دهن را ها هزینه فرصت طلبانه و نداشته مدت بلند

(Debrun & Kumar, 2007.) ،ممکن است به دلیل تعهد شده اتخاذ قواعد از طرفی دیگر 
حیح انضباطی ناص ستسیا منجر به یک لازم نیازهای توجه به پیش و بدون 4ناکافی سیاسی

 و مرکزی بانک بین تعامل با رابطه در (.Blanchard & Giavazzi, 2004گردد )
( Kumhof, 2010بسیاری از محققان )( 7227) 5والاس و سارجنت به پیروی از دولت،

-دهند که سطوح بدهی بالاتر تحت رژیم سیاست پولی غیر فعال )منفعل(شواهدی را ارائه می
 مالی شود. از آنجا که بحرانبه تورم انتظاری و واقعی بالاتری منجر می1لسیاست مالی فعا

 ادهد تغییر را پولی های سیاست و کرده وارد مرکزی های بانک بر زیادی فشار 9111سال 
 رفتهگ کار به گذشته دهه در جدید غیرمتعارف پولی های سیاست از وسیعی مجموعه است،

 درتق نبوده است. توازن مرکزی بانک استقلال ایبر جدیدی های خالی از چالش شد که
 مومی،ع بدهی بالای سطوح جهانی، بدهی نوسان از محیطی در پولی و مالی سیاستهای بین

 .کنند کیهت پولی های سیاست به بدهی بار کاهش برای تا کرده است وسوسه را مالی مقامات
 موثر ینپای حد به را مدت کوتاه اسمی بهره نرخ تنها نه رکود اقتصادی، عمق در مالی بحران

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Ex ante 
2 Ex post 
3 Debt bias perspective 
4 Insufficient political commitment 
5 Sargent and Wallace 
6 Passive monetary, active fiscal policy (PMAF) 

 سیاست و کند نمی تثبیت کامل طور به را دولت ، بدهی مالی سیاست ، فعال مالی سیاست و منفعل پولی رژیم تحت

 . نیست تورم کامل کنترل به قادر دیگر پولی
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 بانک از سیاریب شرایطی، چنین در .کرد فایده بی تقریباً را سیاست سنتی ابزار بلکه رساند، 7
ی پول های سیاست به دولتی های بدهی از عظیمی حجم حمایت از در راستای مرکزی های

 گاهی و ها بانک به امو اعطای یا/و 3مقداری تسهیل ،9راهنمایی رو به جلو مانند غیرمتعارف
بانک  غیرمستقیم حمایت موارد، همه در(. 9 جدول) آوردند روی 4موسسات غیر بانکی به

 دتش به را انتظارات تورمی مرکزی از دولت و عملکرد ضعیف او، در بلندمدت میتواند
به شدت کاهش دهد و همین امر آثار جبران ناپذیری را در  را مرکزی بانک اعتبار و افزایش

  (.Eijffinger & De Haan, 2016)سطح اقتصاد واقعی بر جای بگذارد 
تواند چارچوب هدفگذاری تورم و یا به عبارتی با توجه به مباحث مطرح شده، آنچه که می

قدرت بانک مرکزی را در راستای عملکرد بهتر و کنترل انتظارات تورمی تقویت کند، چیزی 
د مالی نیست. اما آیا دستیابی به اهداف فوق بدون در جز تنظیم واجرای دقیق و قانونی قواع

 نظر گرفتن بستر نهادی لازم محقق خواهد بود؟

 تعیین کننده هاي نهادي

 به 1اساسی سیاست های مندرج در قانون که است معتقد( 7219) 5فریدمن ، نظری دیدگاه از

 ، 7217) کینز که حالی در. است شده طراحی 1مرکزی بانکداران دستان کامل بستن منظور

 پولی هدافا تعیین به قادر پولی گذار سیاست عنوان به دولت که است عقیده این بر( 7229

 زیرا تاس اهمیت بی آن ترجیحات و مرکزی بانک حاکمیت کینز، دیدگاه اساس بر. است

 دولت و زیمرک بانک بین همکاری ضرورت در این دیدگاه بر .است پولی سیاستگذار دولت

 بوروکراتیک و اداری عوامل مجری تنها و فنی نهاد یک مرکزی بانک زیرا شودیم تأکید

 بانک تاستقلال و ترجیحا که برد پی واقعیت این به بنابراین آشکارا میتوان. است دولت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Effective lower boun (ELB) 
2 Forward guidance 
3 Quantitative easing 
4 Lending to banks and sometimes to non-banks 
5 Friedman 
6 Constitutional rule 
7 Tie central bankers’ hands 
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دیدگاه فکری ) خط این در معنی و بی اهمیت بی مفاهیمی اعتبار، در راستای کسب مرکزی

  .(Masciandaro, 2021هستند ) کینز(

 کشف رایب حلی راه عنوان به اعتبار مقام پولی که اهمیت مفهوم اعتبار زمانی آشکار گردید

 و سیاسی مطالعات صورت گرفته در زمینه اقتصاد زمانی مطرح شد. 7ناسازگاری مشکل

 ;Cukierman, 1992, 2013; Cukierman & Webb, 2013استقلال بانک مرکزی )

Blinder, et al., 2017; Beetsma & Sloof, 2017; Masciandaro, 2021 )

در این مطالعات،  .دهند می ارائه جالب در این خصوص را بینشی و اساسی تحلیل های

 9ارانهک محافظه پولی های سیاست اجرای در جهت ابزاری عنوان به استقلال بانک مرکزی

 ,Gali & Monacelli, 2005; Eijffinger & Hoeberichts)شده است گرفته نظر در

1998; Hefeker & Zimmer, 2011; Darabi & Samimi, 2016).  توجه به این

دهد که یک بانک مرکزی مستقل توانایی محدود کردن سیاستهای مالی از مسئله نشان می

 أثیرت طریق برخورداری از احزاب مختلف به ویژه در نظامهای دموکراتیک )به دلیل داشتن

(. هرچه ,Bodea & Higashijima 2015را دارد) مالی( افیاض های هزینه بر بازدارنده

 یاراتاخت دارای تنها نه مرکزی، های بانک کیفیت دموکراسی در جامعه ای بالاتر باشد،

 به رسیدن رایب مستقل ابزار از بلکه هستند، خود قانونی اهداف به دستیابی برای شده تفویض

 ارجنتس آنچه برابر در مرکزی های بانک که معناست بدان این. برخوردارند نیز خود اهداف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Time-inconsistency problem raised by Kydland & Prescott (1977) and Barro & 

Gordon (1983a, 1983b) 

بات پولی در اهداف سیاست گذاران است، بلکه این ویژگی می محافظه کاری بانک مرکزی نه تنها نمایانگر اهمیت ث2 

تواند بر دیدگاه بخش خصوصی نیز تأثیر مثبت بگذارد، زیرا عموم مردم اطمینان دارند که بانک مرکزی به تعهدات 

ند، نعمل می کند. اگرچه محافظه کاری و استقلال هر دو می توانند اعتبار بانک مرکزی را تقویت ک ی اعلان شدهتورم

اما در ادبیات اقتصاد پولی، مفاهیم متفاوتی دارند: استقلال ویژگی نهادی رژیم پولی است، در حالی که محافظه کاری 

د به )رجوع کنیو جزیی از عوامل درونی محسوب میگرددبه عنوان نگرش شخصی بانکدار مرکزی تعریف می شود 

 (.9197 ،مسکیناردو ؛9171 ،درابی و صمیمی
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 ;Bernanke, 2010) مانندمصون می ،7نامندمی مالی سلطه رژیم( 7227) والاس و

Mishkin, 2011 .)زیمرک بانک یک به پولی های سیاست واگذاری با ای جامعه چنین در 

(. اعتبار 7411نوراحمدی و همکاران، بود ) خواهد معتبرتر تورم نیز کنترل وعده مستقل،

 و سیاسی ملعوا متاثر از چندین کیفیت دموکراسی و سطح استقلال، بر علاوه بانک مرکزی

 در ایدئولوژیک شدن قطبی آنها، ثبات سیاسی و احزاب جمله تعدد از نهادی دیگر

-Fernandezباشد )ها )تعداد بازیکنان وتو( نیز می موازنه و ها کنترل وجود قانونگذاری،

15Albertos, 20کشورهای در مرکزی بانکهای که کندمی ادعا( 9119) 9(. هالربرگ 

 در یفرامل های دولت زیرا دارند را استقلال سطح بالاترین حزبی، چند های دولت با فدرال

 قاماتم کنترل مهار برای مستقل مرکزی بانک که یک دهند می ترجیح فدرال ساختارهای

تقیم بین هالربرگ و ارتباط مس نتایج. شته باشدپولی وجود دا های سیاست بر سیاسی مرکزی

 9119 )3اکدیگر از جمله فارو مطالعات برخی توسط قطبی بودن احزاب و استقلال بیشتر نیز

براین، بسیاری از مطالعات در  گردد. علاوه( نیز  تایید می 9177 ) 4همکاران و پیستورزی ( و

تقلال بانک و اس (ها موازنه و ها بازرسی وجود)راستای بررسی ارتباط بین تعداد بازیکنان وتو 

(. در این مطالعات تاکید Keefer & Stasavage, 2002, 2003است ) شده مرکزی تهیه

و  زیباشد، جابجایی سیاسی رییس بانک مرک بیشتر وتو بازیکنان تعداد هرچه شده است که

  استسویج و کیفر از  به پیروی .بود خواهد دشوارتر دولت برای مرکزی بانک استقلال لغو

کند که تعداد زیادی بازیکنان آنجایی اعتبار بانک مرکزی را تقویت می تا استقلال، (،9119)

وتو در نهاد دولت وجود داشته باشد. شواهد تجربی حاصل از این مطالعه نشان داده است که 

 منفی تأثیر دارند ییابال نسبتاً تعداد بازیکنان وتو که کشورهایی در استقلال بانک مرکزی تنها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 در آن سیاست مالی دولت باید توسط بانک مرکزی حمایت شود. رژیمی که1 
2 Hallerberg, M. 
3 Farvaque, E. 
4 Pistoresi, B., et al.  
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 سیاست باراعت بر مستقل مرکزی یک بانک تأثیر از طرف دیگر،. دارد انتظار مورد تورم بر

  .دارد نیز بستگی بازیکنان وتو مختلف ترجیحات به پولی

بر اساس مباحث فوق، اعتبار بانک مرکزی تابعی از عوامل مالی و نهادی است که می تواند 

و انتظارات مردم نسبت به توانایی بانک مرکزی در تحقق وعده بر عملکرد بانک مرکزی 

هایش اثرگذار باشد. اتخاذ قواعد مالی در یک بستر نهادی مناسب می تواند فضایی برای 

 عملکرد بهتر بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و انتظارات تورمی ایجاد کند. 

 بر نرخ بهره شاخص اعتبار بانک مرکزي و اثر آن

توضیح می دهد که مشاهدات تورمی  ا استفاده از مدل کینزین جدیدب (9179) 7سدیوی

گذشته می تواند معیار مناسبی برای به روز رسانی باور مردم نسبت به عملکرد بانک مرکزی 

 و کیم ؛(9115) 9همکاران و علاوه بر این، دولادو و در کل اعتبار بانک مرکزی باشد.

 که کنندمی پیشنهاد( 9179) 5ولترز و( 9112) ؛4همکاران و ولچواپاتراک ؛(9115) 3همکاران

یلور که در قاعده ت شوندمی تعدیل انحراف از تورم به نسبت صورت غیرخطی  به بهره نرخ

( لحاظ نشده است. بر همین اساس است که بانک های مرکزی اغلب یک دامنه هدف 7223)

 ند.زم را برای واکنش به این انحراف داشته باشتا انعطاف پذیری لا برای تورم در نظر میگیرند

ه م پوشی است و نیازی بقابل چش )منطقه امن( از تورم هدف به این معنا که انحرافات جزئی

تغییر نرخ بهره نیست اما با انحرافات بزرگتر به شدت مبارزه می شود و باید با واکنش شدید 

 ل این امر می تواند ناشی از غیرخطی بودندلینرخ بهره روبرو شود تا تورم به هدف برگردد. 

منحنی فیلیپس، ترجیحات نامتقارن بانک مرکزی در واکنش به انحراف تورم و تولید از 

مدل واقعی اقتصاد و شوکهای برون زای  مورد در گذارسیاست اطمینان هدف، و یا عدم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Davis, J. 
2 Dolado, J., et al. 
3 Kim, D., et al. 
4 Chevapatrakul, T., et al. 
5  Wolters, M. 
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 & Dolado et al, 2005; Cukierman) تاثیرگذار بر مکانیزم انتقال پولی باشد

Muscatelli, 2008; Tillmann, 2011   .)(، گام را فراتر نهاده 9174یونکیرچ وتیلمن )ن

 نگر نشان می دهند که اگر انحراف میانگین آینده تیلور استاندارد قاعده و ا استفاده از یک

 لکه اعتبارافزایش یابد ب تورمی گذشته از هدف افزایش یابد نه تنها باعث می گردد نرخ بهره

 شاخص) حاضر مقاله در شده اتخاذ شاخص به توجه بابانک مرکزی نیز خدشه دار می گردد. 

 دفه تورم و گذشته تورمی میانگین بین شکاف که( (9174نیونکیرچ وتیلمن ) نگرگذشته

 عوامل اثر تنها نه گرددمی تلاش میشود، معرفی اعتبار کسب مبنای( اعتباری زیان شاخص)

 نیز بهره نرخ ظیرن اقتصادی متغیر بر آن اثر بلکه بررسی مرکزی بانک تباراع بر نهادی و مالی

 و تهگذش تورمی میانگین بین شکاف افزایش که دارندمی بیان آنها .گیرد قرار ارزیابی مورد

 تورم از میتور میانگین انحراف دیگر عبارت به. میگردد بهره نرخ افزایش باعث هدف تورم

 رد مرکزی بانک و بوده تورم کنترل در مرکزی بانک فضعی عملکرد از حاکی هدف

 دفه تورم دامنه به تورم تا دهد افزایش را بهره نرخ باید مثبت شکاف این به واکنش

 ورمیت میانگین بین مثبت شکاف) اعتبار زیان افزایش با رودمی انتظار بنابراین. بازگردد

 .یابد افزایش بهره نرخ ،(هدف تورم و گذشته

درونزایی اعتبار بانک مرکزی )اعتبار خود میتواند ا مطالعات تجربی در این حوزه، اما آی 

ز جمله آیا اثر اعتبار بر متغیرهای کلان ارا ارزیابی کرده است؟ تابعی از عوامل بیرونی باشد( 

برای پاسخ به این سوالات، پیشینه پژوهش های صورت گرفته نرخ بهره ارزیابی شده است؟ 

 گردد. ار بانک مرکزی در زیر تشریح میدر حوزه اعتب

 پیشینه پژوهش
بر اساس بررسی های نگارنده، مطالعات تجربی معدودی در ارتباط با تعیین کنندگان اعتبار 
بانک مرکزی صورت گرفته و بیشتر تحقیقات انجام شده در ارتباط با اثر اعتبار بانک مرکزی 

 گردد.  چندی از آنها اشاره می بر متغیرهای کلان اقتصادی است که در زیر به
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( در مطالعه ای عوامل نهادی اثرگذار بر اعتبار بانک مرکزی را در طی سالهای 9199کمال )
با استفاده از روش کوانتایل مورد ارزیابی قرار داد. نتایج حاصل از این مطالعه  9174-7221

بار ن شاخص آینده نگر اعتبیانگر این مطلب است که عوامل نهادی تنها در دنباله های پایی
 بانک مرکزی اثرگذار است.

( عوامل مالی اثرگذار بر شاخص آینده نگر اعتبار بانک 9199کمال و تقی نژادعمران )
کشور پیشرفته و نوظهورمورد بررسی قرار داده اند. آنها با استفاده از  95مرکزی را برای 

ار بانک ها در کوانتایل های پایین اعتبتجزیه و تحلیل کوانتایل دریافتند که قواعد مالی تن
مرکزی اثری مثبت و افزایش پولی کردن بدهی در کوانتایل های بالای اعتبار اثری منفی بر 

 کسب اعتبار دارد.
(، در تحقیقی اثر اعتبار بانک مرکزی آفریقای جنوبی را بر میزان 9172کبوندی و ملاچیلا )

ا استفاده از داده های فصلی مورد ارزیابی قرار ب 7221-9175عبور نرخ ارز در طی سالهای 
دادند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وجود یک ارتباط منفی و خطی بین اعتبار بانک 

 باشد. ی و عبور نرخ ارز در این کشور میمرکز
 «اعتبار بانک مرکزی و کانال انتظارات»( در مطالعه ای تحت عنوان 9172) یویوژ و همکارانل

بررسی اثر اعتبار بانک مرکزی بر نوسان نرخ بهره برای اقتصادهای نو ظهور در طی  به
پرداختند. آنها با معرفی یک شاخص غیر خطی اعتبار که تابعی از 7222-9173سالهای

نشان داده  EGARCHشکاف انتظارات تورمی و هدف تورم است و با استفاده از روش 
 انک مرکزی و نوسان نرخ بهره وجود دارد.اند که یک ارتباط منفی بین اعتبار ب

(، اعتبار بانک مرکزی آمریکا و ساختار نرخ بهره و نوسان متغیرهای 9171)7لاکداولا و وو
( 9اقتصاد کلان را با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی )با مقیاس متوسط

، به صورت نظری و 7223-9111(، برای سالهای 9111) 3(SWگیری از مدل )و با بهره
تجربی مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه سیاست پولی تحت تعهد ملایم هدایت 

ی سوییچینگ مدلسازی و سیاست پول -یابی از طریق رژیم مارکف شود. فرآیند بهینهمی
های صورت گرفته، و با استفاده از شاخص آید. با بررسیبدست می 4LCبهینه در قالب 

درصد برآورد شده است. نتایج نشان داده است،  11نگر اعتبار بانک مرکزی آمریکا آینده 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Lakdawala, A. & Wu, Sh. 
2 Medium Scale 
3 Smets & Wouters 
4 Loose Commitment 
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ل اعلان شده دارد( های از قبهرچه اعتبار بانک مرکزی بیشتر باشد)یعنی تعهد بیشتری به برنامه
 نوسان نرخ بهره کمتر است.

نش و واکهدف  بانک مرکزی به انحرافات از تورم (، واکنش اعتبار 9174)چ و تیلمن رنیونکی
مورد  7یافتهبا استفاده از روش گشتاورهای تعمیمنرخ بهره به میزان اعتبار بانک مرکزی را 

هدفگذاری تورم، اعتبار بانک مرکزی و »ی تحت عنواناآنها در مقاله بررسی قرار داده اند. 
 یکه سیاست پولی به طور غیر خطی به شکاف تورم کنندبیان می« قاعده تیلور غیر خطی

نک که افزایش اعتبار با نتایج نشان داده است علاوه براین، دهد.گذشته واکنش نشان می
  دهد.مرکزی، نرخ بهره را کاهش می

نرخ بهره و شکاف تولید: آیا »(، در مقاله ای تحت عنوان 7411تقی نژادعمران و کمال )
مرکزی،  ار بانکبا در نظر گرفتن برونزایی شاخص اعتب« اعتبار بانک مرکزی مهم است؟

کشور در حال توسعه  71رابطه غیر مستقیم بین اعتبار بانک مرکزی و شکاف تولید را برای 
کنند. نتایج نشان تایید می 7221-9172از طریق برآورد معادلات همزمان در طی سالهای 

دهد که کاهش اعتبار بانک مرکزی باعث افزایش نرخ بهره شده و این طریق شکاف می
 یابد. فزایش میتولید ا

 پسیلیف یاز منحن یضمن ی(، با برآورد انتظارات تورم7321و همکاران) عمراننژادیتق
 ریینرخ بهره و تغ ریی)تغیپول استیس یرهایواکنش آن نسبت به متغ یابیو ارز دیجد نینزیک

که  نشان داده است جیاند. نتارا آزمون کرده رانیا ینرخ رشد حجم پول( اعتبار بانک مرکز
واکنش  یپول استیس یرهایمدت به متغمدت و بلندتنها در دوره کوتاهنه یانتظارات تورم

از  یحاک هاافتهی نیبرقرار کرده است. ا یرابطه مثبت ینشان نداده، بلکه با تورم واقع یمعنادار
 از اعتبار لازم برخوردار نبوده است. رانیا یآن است که بانک مرکز

 یت مالبرثبا یپول یاستگذاریاثر درجه اعتبار س یا(، در مطالعه7321)یدختیبو طالب یعرفان
تفاوت نرخ تورم هدف اعلان شده در  هیمطالعه بر پا نیکردند. در ا یرا بررس رانیدر ا

 فیتعر یازمج ریمتغ کیعنوان به یدرجه اعتبار بانک مرکز یتوسعه با تورم واقع یهابرنامه
نشان داد، هرچه درجه اعتبار  یحداقل مربعات وزن به روش یبرآورد یشد. مدل تجرب

 است. ترشیب یبه نرخ تورم هدف بالاتر باشد ثبات مال یبندیدر پا یپول استگذاریس
اعتبار بانک مرکزی را برونزا در نظر گرفته اند،  و داخلی، از آنجا که پژوهشگران خارجی

نرخ بهره بر  اعتبار بانک مرکزیبررسی اثر مشابه،  قاتینسبت به تحق قیتحق نیا زیوجه تما
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 GMM 



 10 | نژادعمرانل و تقیکما

با فرض درونزایی اعتبار و ارزیابی عوامل مالی و نهادی اثر گذار بر شاخص گذشته نگر 
کشور درحال توسعه است که تاکنون کمتر مورد توجه  71اعتبار بانک مرکزی برای 

 پژوهشگران قرار گرفته است.

 داده هاي آماري و روش تحقیق

 داده هاي آماري 
در پیوست، داده های آماری مورد نیاز در ارتباط با ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی  9جدول 

 71دهد. کشورهای مورد بررسی گزارش می 7221-9172بر نرخ بهره را در طی سالهای 
کشور درحال توسعه است که به صورت رسمی و غیر رسمی چارچوب هدفگذاری تورم را 

آلبانی، برزیل، شیلی، کلمیا، آفریقای جنوبی، گواتمالا، پذیرفته اند از جمله: ارمنستان، 
 ، مکزیک، پرو، فیلیپین، رومانی، کره جنوبی،تایلند، اوروگوئه. 7مجارستان، اندونزی، ایران

ری بسیااست،  اعتبار ینهاد یکننده ها نییاز تع یکی 9استقلال بانک مرکزی که ییاز آنجا
 Bade & Parkin, 1985; Grilli, et al., 1991; Cukierman, et) از پژوهشگران

al., 1992در نظر گرفته انداستقلال  زانیسنجش م یاز شاخص ها را برا ی( مجموعه ا .
 یبرا ولیاقتصاد پ اتیهستند که در ادب یصلا کردیدو رو یواقع استقلالو  یقانون استقلال

توسط قانون  سلب شده سطح استقلال یقانون استقلال. شوندیاستفاده م استقلال یریگاندازه
در  یمرکز بانک کیکه  یاستقلال میزانبالفعل به  استقلالکه  یدر حال را مبنا قرار میدهد

و همکاران،  رمنی)کوکدارد اشاره  3جابجایی رییس بانک مرکزینرخ به  یعنیعمل دارد، 
 یناربرک .ودش یمحاسبه م یبانک مرکز سیرئ راتییبر اساس تعداد تغ جابجایی(. نرخ 7229

لاش تواند نشانه ت یدوره او( م نیاول انی)قبل از پا یبانک مرکز سیرئ کیاز موعد  شیپ
 استقلال ی، بر رومقاله نیباشد. در ا عیمط یبانک مرکز سیرئ کی بانتصا یبرا هیقوه مجر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

اگرچه کشور ایران به طور رسمی چارچوب هدفگذاری تورم را نپذیرفته است، اما به عنوان یک کشور درحال  1

آمده است. از آنجا که ایران توسعه و صادرکننده نفت همواره کنترل تورم یکی از اهداف بانک مرکزی به حساب می

ر معرض تکانه های برونزای بسیاری قرار دارد کنترل درونزای آثار تکانه های وارده در به ویژه در سالهای اخیر د

در این مقاله، میزان تورم هدف اعلام شده در برنامه های بنابراین، باشد. شرایط فعلی کشور به شدت ضروری می

 توسعه اقتصادی به عنوان تورم هدف در نظر گرفته میشود.

 
2 CBI 
3 Turnover rate (TOR) 



 مقاله آماده انتشار |های اقتصادی ایران پژوهش  |11

 جابجایی نرخ) استقلالمعکوس  یکساپر کیبه عنوان اقتصاد پولی  اتیکه در ادب 7یواقع
گردد. بدین منظور می شود تمرکزیتر استقلال است( شناخته م نییدهنده سطح پابالاتر نشان 

 یبرا رییتغ کی) شوده در نظر گرفته میسال پنج نرخ جابجایی (9112به پیروی از لوکوت )
 .ساله( 5دوره  نیانگیم کی
 روش شناسی تحقیق 

(، فرضیه 9174لمن )( و نیونکیرچ و تی7411به پیروی از مطالعه تقی نژادعمران وکمال )
تحقیق حاکی از این است که افزایش زیان اعتبار یا عملکرد نامناسب بانک مرکزی باعث 

 نیز همانطور که در بخش مبانی نظریاز طرفی دیگر،  (.9شود )رابطه افزایش نرخ بهره می
الی ممیتواند دستخوش بسیاری از عوامل خود ، اعتبار بانک مرکزی ه استبدان اشاره شد

  ( نشان داده شده است. 7که در رابطه )باشد  ونهادی

0 1 2 3 4 ,1it it it it it itcl tor checks bbr cb e            
(7             )      

   5 6 7 ,2it it it iti ig cl e        ,                  )9(      

در راستای تحقق اهداف ذکر شده و با در نظر گرفتن همبستگی بالاتر بین متغیرهای        
)متغیرهای ابزاری( و شاخص زیان اعتباری و همبستگی پایین متغیرهای مذکور  یمالی و نهاد

با متغیر وابسته )نرخ بهره( و با توجه به مبانی نظری موجود، شاخص استقلال بانک مرکزی 
(tor( تعداد بازیکنان وتو ،)checks( تنظیم قاعده توازن بودجه ،)bbr و تامین مالی بدهی )

کنندگان اصلی اعتبار بانک مرکزی ( به عنوان تعیینcbک مرکزی )عمومی دولت توسط بان
 تغییر از قبل نهاآ توافق که هستند گیرندگانی شوند. منظور از بازیکنان وتو تصمیمانتخاب می

درآمدها و هزینه  وازن بودجه محدودیتهایی است که برقاعده ت. است ضروری ها سیاست
اضر، اگر کشوری در سال مورد نظر قاعده بودجه شود. در مطالعه حهای دولت اعمال می

 گیرد.متوازن اتخاذ کرده باشد عدد یک و در غیراینصورت عدد صفر می

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ,TOR (Eijffinger & De Haan, 2016،; Masciandaro, 2021  Yayi &Strongاز شاخص  به دو دلیل 1

کمتر گنجانده شده  توسعهدر حال  یکشورها یاسیقانون در اقتصاد س تی: اول، حاکماستفاده میشود ( ;2020

 ,Lucotteورها در دسترس است )از کش یمجموعه بزرگ یبرا استیر یاست. دوم، اطلاعات مربوط به دوره واقع

2009) 
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 7شاخص زیان اعتباری clشکاف تورم،  igنشان دهنده نرخ بهره اسمی،  iدر معادلات فوق، 
ود در معادلات فوق و بر اساس مبانی شباشند. همانطور که مشاهده میجزء خطا می  و

های دیگر  عنوان متغیری توضیحی در معادله متغیر وابسته در یک معادله بهنظری موجود، 
. چنین متغیرتوضیحی ممکن است با جمله پسماند معادله های که ده استاز سیستم ظاهر ش

ض فرض وجب نقدر آن به عنوان متغیر توضیحی وارد شده است، همبستگی داشته باشد و م
کلاسیک صفر بودن کواریانس ها گردد. در چنین شرایطی استفاده از تخمین زن حداقل 

. در این موارد اصطلاحاً بیان گرددمربعات معمولی، منجر به نتایج نااریب و ناسازگار می
شود که مدل دچار درونزایی متغیر توضیحی است برای رفع این مشکل، در اقتصادسنجی می

رد  درونزایی و نیز جهت هاسمناز آزمون )در دو مرحله( و  9تغیرهای ابزاریاز روش م
  (.Baltagi, 2013) گردداستفاده می OLSکارایی 

 

 مدل با فرض درونزايی شاخص اعتبار نتايج حاصل از برآورد

 عوامل مالی و نهادی بر شاخص زیان اعتبار و همینطور اثر اثر یبه منظور بررسبخش  نیدر ا

خلاصه آماری متغیرها، ضریب همبستگی جزئی و ابتدا ، بر نرخ بهره 3یاعتبار انیزشاخص 

 شوند.مانایی متغیرها گزارش می

 خلاصه آماری متغیرها -3جدول 

 متغیرها میانگین حداقل حداکثر انحراف معیار

203/0 6۷۷/0 ۷86/0- 223/0 

شاخص زیان 

اعتبار بانک 

 مرکزی

 بهره اسمی نرخ 23۷/0 036/0 627/0 208/0

 شکاف تورم 276/0 -۷2/2 ۷6/3 ۷37/0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

( شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی از طریق شکاف بین میانگین تورمی گذشته 3026مطابق با نیونکیرچ و تیلمن ) 1

  شود.سال( وتورم هدف محاسبه می 5)میانگینی از 
2 Instrmental Variables (IV) 

 ( مراجعه شود.7411مقاله تقی نزادعمران و کمال ) در ارتباط با نحوه محاسبه شاخص زیان اعتباری به 3
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06/0 35/0 0 26/0 

استقلال بانک 

مرکزی )نرخ 

 جابجایی(

67/0 2 0 66/0 
قاعده توازن 

 بودجه

 بازیکنان وتو 72/0 0 ۷ 68/0

 منبع: یافته های تحقیق        

 

 نتایج ضریب همبستگی جزیی-1 جدول                

 متغیرها

شاخص 

زیان 

تبار اع

بانک 

 مرکزی

نرخ 

بهره 

 اسمی

شکاف 

 تورم

استقلال 

)نرخ 

 جابجایی(

تامین 

مالی از 

طریق 

بانک 

 مرکزی

قاعده 

توازن 

 بودجه

بازیکنان 

 وتو

شاخص 

زیان 

اعتبار 

بانک 

 مرکزی

1       

نرخ بهره 

 اسمی
532/0 1      

شکاف 

 تورم
225/0 164/0 1     

استقلال 

)نرخ 

 جابجایی)

55/0 000/0- 2/0 1    

تامین 

مالی از 

طریق 

بانک 

 مرکزی

23/0 1/0 05/0 004/0 1   

قاعده 

توازن 

 بودجه

56/0- 11/0- 004/0- 03/0 06/0 1  

بازیکنان 

 وتو
5/0 15/0 00/0 02/0- 01/0- 00/0 1 

 منبع: یافته های تحقیق
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شده تخاب ان مالی ونهادیهمانطور که نتایج ضرایب همبستگی جزئی نشان میدهد متغیرهای 
در این مقاله همبستگی بسیار پایینی با متغیر وابسته )نرخ بهره( و همبستگی بالاتری با متغیر 
درونزا )شاخص زیان اعتبار( دارند بنابراین انتخاب متغیرهای مذکور به عنوان متغیرهای 

 ابزاری در این مطالعه از اعتبار کافی برخوردار است. 
بررسی  مورد آزمون ونیز ز برآورد مدل، پایایی متغیرها یل پانل دیتا پیش الدر تجزیه و تح

از آنجا که داده ها پانل نامتوازن هستند، از آزمون فیشر که مناسب این گروه گیرد. قرار می
دهنده فرضیه صفر در این آزمون نشان (.Baltagi, 2013گردد )از داده ها است استفاده می

فر و پذیرش بیانگر رد فرضیه ص بدست آمده اشد. نتایجبناپایایی متغیر )وجود ریشه واحد( می
 گزارش شده است. 5که در جدول  استدر سطح  مانایی متغیرهای مدل

 

 دنتایج آزمون ریشه واح-5 جدول

 متغیرها
Inverse chi-

squared -  p-

value 

Inverse normal z  

- p-value 
Inverse logit 

L* - p-value 

Modified inv. 
chi-squared 

Pm -         p-

value 
شاخص زیان 

اعتبار بانک 

 مرکزی

53/22۷ - 000/0  000/0-22۷/6-  000/0-072/۷-  20/006- 000/0  

2۷2/238 نرخ بهره اسمی - 000/0  000/۷53/05-  000/0-858/6-  22/627- 000/0  

266/238 شکاف تورم - 02/0  000/0-225/6-  000/0-202/8-  22/626- 000/0  

استقلال )نرخ 

 ی(جابجای
000/0-85/23  000/0-73/6-  000/0-8/7-  228/۷8- 000/0  

تامین مالی توسط 

 بانک مرکزی
000/0-28/26  000/0-26/5-  000/0-۷/22-  252/27- 000/0  

 منبع: یافته های تحقیق

 
اثرات  بینمدل  سهیمقا لیمر و Fی بررسی داده های مدل بین تلفیقی و پانل، آزمون براسپس 

گزارش  ( آزمون هاسمن9)یی شاخص زیان اعتبار درونزا یبررس یابرو  (7)یثابت و تصادف
 . دنشویم
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 لیمر و هاسمن Fنتایج مربوط به آزمون  -6جدول 

 احتمال مقدار آماره 

 000/0 65/32 لیمر Fآزمون 

 002/0 62/22 (هاسمن 1)

 000/0 ۷2/26 (هاسمن2)

( نتیجه آزمون هاسمن در خصوص رد اثرات تصادفی داده 1میکند. )لیمر رد داده های تلفیقی را گزارش  Fیادداشت. آزمون 

 شاخص زیان اعتبار را بیان میکند. رد برونزاییو  ols( مقدار آماره هاسمن برای رد کارایی 9های پانل را نشان میدهد. )

 منبع: یافته های تحقیق

   دهد.حله بدست میرا به روش متغیرهای ابزاری و در دومر 9و  7( برآورد معادلات 1جدول )
همانگونه که انتظار میرفت نتایج مربوط به مرحله اول حاکی از معنی دار بودن اثر همه 

بر عملکرد بانک مرکزی یا شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی است.  مالی و نهادیمتغیرهای 
ده از شاخص آینده نگر استفا ( که9199نتیجه این بخش با مطالعه کمال و تقی نژادعمران )

(، افزایش نرخ جابجایی 9197اند نیز سازگار است. هم راستا با مطالعه مسکیناردو )کرده
رییس بانک مرکزی تاثیر منفی بر عملکرد نهاد پولی گذاشته و نشان دهنده عدم توانایی 

باشد. همین امر می تواند اعتبار او را خدشه رییس بانک مرکزی در تحقق وعده هایش می
)بازیکنان وتو( عملکرد بانک مرکزی را بهبود  تعداد کنترل ها و موازنه ها شیافزادار کند. 

 اریاخت ضیتفو یراب میتصم رییتغهرچه تعداد بازیکنان وتو بیشتر باشد احتمال  رایز بخشدمی
. همین امر دستان بانک مرکزی را شودیسخت تر مو جابجایی سیاسی رییس بانک مرکزی 

گذارد و انتظاراتی مثبت در بین مردم نسبت به توانایی بانک باز میدر پیشبرد تعهداتش بیشتر 
کند. بنابراین با افزایش تعداد بازیکنان وتو، عملکرد بانک مرکزی بهبود و مرکزی ایجاد می

یابد. رابطه منفی بین قاعده مالی توازن بودجه و زیان اعتباری حاکی زیان اعتباری کاهش می
مبتنی بر قاعده وضع شود از طریق ایجاد نظم مالی در فعالیتهای  از این است که اگر سیاست

ها را نه تنها محدود بلکه قواعد رفتار دولت رایزیابد. دولت، عملکرد بانک مرکزی بهبود می
 لاماع یمتعهد به وعده ها یمرکز یهاها و بانککه دولت کندیمردم و بازارها را متقاعد م

مرکزی  عملکرد بانک لی بدهی دولت توسط مقامات پولی نیزافزایش تامین ما. شده هستند
دهد. در مرحله دوم، شکاف تورم و شاخص زیان را تضعیف و زیان اعتبار را افزایش می

دهند. به عبارت دیگر، یش میدرصد، به ترتیب، نرخ بهره را افزا 73/1و  11/1اعتبار به میزان
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نمایانگر عملکرد نامناسب بانک مرکزی در  افزایش انحراف میانگین تورمی از تورم هدف،
کنترل تورم بوده و بانک مرکزی در واکنش به این انحراف مجبور است که نرخ بهره را 

باشد. یافته ها نشان ( نیز سازگار می9172افزایش دهد. این نتیجه با مطالعه لیویوژ و همکاران )
الی و نهادی است اثری معنی دار دهند، عملکرد بانک مرکزی که خود تابعی از عوامل ممی

 عهتوس حال در کشورهای برای بسزایی کاربرد تواندمی آمده بدست بر نرخ بهره دارد. نتایج
 حدی تا اندبتو که ابزاری وجود برونزا های تکانه وجود به توجه با. باشد داشته ایران جمله از
تواند رفتار دولتها مالی میاتخاذ قواعد . رسدمی نظر به ضروری بکاهد موجود شوکهای از

ت بر اثری مثب سیاستها تنظیم در سیاسی فشارهای اثر از جمله ایران را محدود و با کاهش
 ونهادی نیف ظرفیت ایجاد با توانند می ایران عملکرد دولت و نهاد پولی بگذارد. مقامات پولی

 شده، لاماهداف اع هب مرکزی بانک تعهد افزایش پاسخگویی، استقلال و قدرت افزایش لازم،
 واملع طوریکه به دهد افزایش اقتصادی کارگزاران نزد را شده وضع های سیاست اعتبار

 باعث میتواند امر این. کنند تعقیب را مرکزی بانک بیشتری سیاستهای اعتماد با اقتصادی
 ایران مرکزی انکب. بهبود پولی را سیاست کارایی و گشته تورمی انتظارات و لختی شکستن

 رسمی شپذیر با و دولت مالی تسلط کاهش با توسعه درحال کشورهای از بسیاری مانند نیز
 در بزرگ تواند گامیمی موجود( شرطهای پیش اجرای )با تورم هدفگذاری چارچوب

 .بردارد کشور اقتصادی اوضاع بهبود راستای

 

 متغیرهای ابزاری در دو مرحله به روش  برآوردنتایج  -1 جدول

 امتغیره 
شاخص زیان اعتبار بانک 

 مرکزی
 نرخ بهره

 مرحله اول 

شاخص استقلال بانک 

مرکزی )نرخ جابجایی 

tor) 

 

*79/1 

(7/1) 
 

تعداد بازیکنان وتو 

(checks) 

**12/1- 

(19/1) 
 

 (bbrقاعده توازن بودجه )
*2/1- 

(14/1) 
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سهم بانک مرکزی در 

تامین مالی بدهی دولت 

(cb) 

***74/1 

(13/1) 
 

 مرحله دوم

  (igشکاف تورم )
***11/1 

(111/1) 

شاخص زیان اعتبار بانک 

 (clمرکزی )
 

***73/1 

(14/1) 

 

 عرض از مبدا 
11/1- 

(12/1) 

***77/1 

(12/1) 

ارقام داخل پرانتز  درصد را نشان میدهد. 71و  5، 7معنی داری در سطح به ترتیب  *،  **،  ***یادداشت. 

 میدهند. خطای استاندارد را گزارش

 منبع: یافته های تحقیق

 

 

 جمع بندي و پیشنهادات

بررسی نقش اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره، مفهوم شاخص به منظور  مطالعه حاضردر 

اعتبار با استفاده از رویکرد گذشته نگر بررسی، عوامل تعیین کننده اعتبار و تجزیه و تحلیل 

  بیان گردید. مرحلهنتایج بر اساس روش متغیرهای ابزاری ودر دو

 :گرددمی بیان زیر شرح به است توسعه درحال کشور 71 به مربوط که پژوهش این نتایج

)عملکرد  یاراعتب انیز شیافزا نیارتباط مثبت ب کیاز وجود  یحاک نیحاصل از تخم جینتا

 وهم راستا با مطالعات لاکداوولا ووو نرخ بهره است.  در کنترل تورم( یبانک مرکز ضعیف

( هرچه زیان اعتبار بانک 9172( و لیویژو همکاران )9174(، نیونکیرچ و تیلمن )9171)

 رچههمرکزی افزایش )اعتبار کاهش( یابد نرخ بهره افزایش می یابد. به عبارت دیگر، 

 کنترل در رکزیم بانک گذشته عملکرد) باشد بیشتر هدف از گذشته تورمی میانگین انحراف
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 رکزیم بانک و شد خواهد دار بیشترخدشه مرکزی بانک رامروزاعتبا( باشد ضعیف تورم

وجه تمایز  اما .کند تنظیم تغییرات این به واکنش در را بالاتری بهره نرخ بود خواهد مجبور

مطالعه حاضر با مطالعات مذکور در این است که در این تحقیق شاخص اعتبار درونزا در نظر 

شود تعیین یل اصلی اثرگذار بر نرخ بهره مطرح میگرفته شده است و آنچه که به عنوان دل

کنندگان بیرونی مالی و نهادی است که بر عملکرد نهاد پولی موثر است. به عبارت دیگر 

ارکرد است بر ک بیرونی همچون مالی ونهادیعملکرد بانک مرکزی که خود تابعی از عوامل 

 نرخ بهره اثرگذار است.

قتصادی و سیاسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به لحاظ سیاستگذاری انتایج فوق 

بسیار حائز اهمیت است. بر اساس آنچه که در ادبیات اقتصاد پولی آمده است توانایی مقام 

پولی در اجرای تعهداتش در گرو دو گروه از عوامل است: عوامل درونی و بیرونی. عوامل 

ار یحات شخصی وی و محافظه کدرونی شامل انگیزه های سیاسی رییس بانک مرکزی، ترج

اما عوامل بیرونی، عواملی نهادی و مالی هستند که از کنترل بانک مرکزی د شوبودن او می

خارج اما بر نحوه عملکرد او و سطح انتظارات و اعتماد مردم نسبت به کارایی سیاست پولی 

 ازآنجا (.Ardanaz., et al, 2021 ; Masciandaro., et al, 2021) باشنداثر گذار می

که در مطالعه حاضر، عملکرد بانک مرکزی تابعی از عوامل نهادی و مالی است و عملکرد 

ضعیف بانک مرکزی، اعتماد مردم نسبت به توانایی او را از بین میبرد و همین امر میتواند 

اجرای واقعی قواعد مالی در کنار به همراه داشته باشد،  اثرات نامطلوبی در سطح اقتصاد

ری تورم )تعامل بخش مالی و پولی( میتواند تاثیر بسزایی یرش رسمی چارچوب هدفگذاپذ

یافته (، 9172) کومبس و همکاراننتایج در راستای  در کیفیت نهادهای سیاسی داشته باشد.

موجب  تورم یچارچوب هدفگذار رشیپذکند که صرفا تحقیق حاضر نیز تاکید می های

ی در کنار این چارچوب قواعد مال یقانون یاجراشود بلکه بهبود عملکرد بانک مرکزی نمی

جاد انضباط و ای رفتار دولتهاباشد و با محدود کردن  انتظارات تیتثب یبرا یابزارتواند می
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 یهاکه دولتها و بانک کندمردم را متقاعد مالی، عملکرد بانک مرکزی را بهبود ببخشد و 

عدد استقلال بانک مرکزی با تافزایش از طرفی  .شده هستند اعلامی متعهد به وعده ها یمرکز

که متعاقبا با افزایش تعداد بازیکنان وتو همراه خواهد بود، جابجایی سیاسی رییس احزاب 

 بر اساس نتایج بدست آمده، یک مقام پولی. بنابراین، کرد خواهد دشوارتر را بانک مرکزی

عد مالی، ماهیت نهادهای مشروط به پذیرش رسمی هدفگذاری تورم، اجرای دقیق قوا

سیاسی، کیفیت دموکراسی در جامعه، میزان استقلال بانک مرکزی و کارایی ابزار پولی نرخ 

بهره )به عنوان کانال ارتباطی( توانایی لازم در راستای اجرای تعهداتش را خواهد داشت. 

ز توانایی قابل د ابنابراین، عملکرد یک مقام پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد با توجه به این ح

 .7توضیح خواهد بود
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 بدهی عمومی، صاحبان بدهی دولت ونرخ تورم از زمان پذیرش چارچوب هدفگذاری تورم -1دول ج

 9112تا 

 و محاسبات تحقیق  WDI,IFSماخذ:

 

 

 

 کشورها بدهی عمومی بانک مرکزی بانکهای داخلی موسسات غیر بانکی داخلی بانکهای خارجی تورم

درصد 

 تغییرات

انتهای 

 دوره

ابتدای 

 دوره

درصد 

 تغییرات

انتهای 

 دوره

ابتدای 

 دوره

درصد 

 ییراتتغ

انتهای 

 دوره

ابتدای 

 دوره

درصد 

 تغییرات

انتهای 

 دوره

ابتدای 

 دوره

درصد 

 تغییرات

انتهای 

 دوره

ابتدای 

 دوره

درصد 

 تغییرات

انتهای 

 دوره

ابتدای 

 دوره
 

73- 1 2 96 54 76 96 17 3 19- 73 55 96- 4 17 16 99 96 
آلبانی 

(16-2666) 

46- 1 7 3- 06 09 32- 1 7 09 16 16 49- 6 1 212 46 19 
ارمنستان 

(16-2669) 

27 5 4 41- 11 27 91 52 29 51- 10 76 77 26 22 26 05 94 

برزیل 

(2616-

1666) 

27- 7 5 76- 76 46 1276 47 5 221 19 4 66- 1 96 34 20 19 

شیلی 

(2616-

1666) 

90- 5 11 13- 46 96 76- 72 24 76- 14 25 45 7 2 116 52 26 

کلمبیا 

(2616-

1666) 

46- 5 6 29- 54 96 26 0 9 75 54 75 266 7 1 26 23 21 
گواتمالا 

(16-2664) 

97- 7 6 6 77 76 23 76 71 72 20 21 66- 6 10 23 99 23 
مجارستان 

(16-2661) 

31- 7 16 11 40 42 266 7 1 70- 14 24 91- 6 27 72- 76 55 
اندونزی 

(16-2664) 

76 76 20 - - - 1766 36 4 366 25 7 166- 6 96 166 55 22 

ایران 

(2616-

1669) 

57- 5 9 21 51 75 13- 41 91 90 0 4 6 6 6 166 79 10 
مکزیک 

(16-2661) 

266 2 6 26- 96 34 56 25 13 150 14 9 166 1 6 53- 27 57 
-16پرو )

2662) 

77- 2 7 46- 2 5 24 75 23 91 75 21 20- 4 3 - - - 
فیلیپین 

(16-2662) 

40- 5 6 51- 53 01 67- 6 9 761 42 17 6 6 6 116 74 19 
رومانی 

(16-2664) 

27- 5 4 23- 53 94 07- 6 7 91 42 77 166 1 6 50 92 52 

آفریقای 

جنوبی 

(16-2666) 

64- 6 5 94- 15 56 359 94 0 40- 10 57 37- 2 6 124 79 19 
کره جنوبی 

(16-2661) 

49- 1 2 197 70 15 57- 70 99 36 27 17 74- 3 16 44 75 22 
-16ایلند )ت

2666) 

7 6 0 22 79 26 11- 12 15 7- 46 41 41 13 11 2 45 47 
اوروگوئه 

(16-2663) 

 میانگین 71 55 51 14 5 -37 22 20 23 10 26 91 57 74 -10 3 4 -20
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 داده های آماری -9دول ج

 منبع متغیرها
 بانک جهانی نرخ تورم
 بانک جهانی مینرخ بهره اس

 بانک جهانی بدهی عمومی
 
 

 تورم هدف

بانک مرکزی کشورها، سایت اخبار بانک 
مرکزی و برای ایران از هدف )ضمنی( اعلام 

 شده در برنامه های توسعه
 هاینکبا کیبه تفک یبده صاحبان بیترک
داخلی ،  موسسات ،یداخل هایبانک ،یمرکز

 یخارج هایبانک

منتشر شده توسط  هیبخش بازار پول و سرما
 پول یالمللنیصندوق ب

 قواعد مالی

که  9171 یمال قواعد یمجموعه داده هااز 
پول منتشر شده  یالملل نیتوسط صندوق ب

این قواعد به صورت . گردد یاست استفاده م
برای  7متغیر دامی در نظر گرفته میشود. مقدار 

کشوری است که در یک سال معین یک 
روی کل های مالی در محدودیت عددی را بر 

 سطح ملی اعمال میکند.
 ( 9171، 9112و همکاران ) درهر جابجایی رییس بانک مرکزینرخ 

 (checks) وتو  بازیکنانتعداد 
، کیفر و 7یاسیس یداده نهادها گاهیپااز 

، 9111) بک و همکاران( و 9113) استفوژ
9117) 

  
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2 Data Political Institution (DPI) 


