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 چکیده
شاخص  یک ید،ر نرخ بهره و شکاف تولد یاعتبار بانک مرکز تأثیر یمنظور بررسبه ،مقاله یندر ا
بانک  عملکرد گذشتۀ دهدمیشاخص نشان  یند. اشویم یمعرف »یاعتبار یانز«نام به یکم�

اثر  یدو شکاف تول ،نرخ بهره ینده،آ یاعتبار امروز، انتظارات تورم یزانر مدچگونه  یمرکز
با  یدر شکاف تولد یبانک مرکز اراعتب یاناثر شاخص ز یمقاله بررساین  ی. کانون اصلدگذاریم

در ای حداقل مربعات دو مرحلهبه روش  یابزار یرو متغ زمانهممعادالت  یستماستفاده از س
 یانمنظور، شاخص ز ینا ی. برااستتوسعه  درحالکشور  ١٧ یبرا ٢٠١٩‑١٩٩۶ یهاسال

 یهانینزیمدل ک یابیینهبه یقاز طر یدو معادالت مربوط به نرخ بهره و تول یاعتبار بانک مرکز
اعتبار بانک  یانشاخص ز شدهاستخراج یهامدل براساس ازآنجاکه. ندشویاستخراج م یدجد

ذار است، معادالت به اثرگ یدر تولداز کانال نرخ بهره) غیرمستقیم (و  یممستق طوربه یمرکز
 یارتباط وجوداز  یحاک نتایج. شوندمیزده  یندر دو مرحله تخممتغیر ابزاری روش 

از کانال نرخ بهره  یدو شکاف تول یاعتبار یانشاخص ز یندار بیو معن ،مثبت یرمستقیم،غ
اعتبار،  یشبا کنترل تورم در گذر زمان و افزا یمرکز یهابانک شودمی یشنهادپ ،یناست. بنابرا

 بردارند. یدکاهش شکاف تول تایمثبت در راس یرا کنترل و گام یانتظارات کارگزاران اقتصاد

عملکرد بانک  ی،تورم، انتظارات تورم یگذارهدف ی،اعتبار بانک مرکز: های کلیدیواژه
 یمرکز

 JEL: E52, E43بندی طبقه
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 مقدمه ١
نشده و ینیبیشپ یهامعرض تکانه درنفت  صادرکنندۀ عموماًو درحال توسعه  یکشورها

 یقیعم اتتأثیراقتصاد کالن  یاساس یرهایمتغ رد ندتوانمیقرار دارند که  یاریبس یزابرون
 یجادبا ا ،شود میانتظارات تور یریگها منجر به شکلتکانه ینکه ایصورتدروارد کنند. 

 یلتحم یاقتصاد یهابر خانوارها و بنگاه یکالن یهاینههز ،منابع ینۀبه یصاختالل در تخص
تورم) ( ابزار یک در راستای کنترل تورم ،یتاز حاکم یبخش عنوانبه ،ید. بانک مرکزنکنمی

را بر عهده  یپول یاستس یتکه هداینعالوه بر ا ی. لنگر اسمدهدمیخود قرار  یرا لنگر اسم
 یزمان انتظارات یگذارلنگر اما ؛کندیکنترل م نیزرا  یکارگزاران اقتصاد یدارد، انتظارات تورم

ی گذارهدف چهارچوبو پذیرش  ١٩٩٠ هۀاز د معتبر باشد. گذارسیاست یکه ادعا دهدمیرخ 
یویوژ، ل( سنجش قرار دهندنوعی اعتبار را مورداند تا بهدهکوشیبسیاری از پژوهشگران  ،١تورم

منظور سنجش اعتبار بانک هکلی در ادبیات اقتصاد پولی، بطوربه ).٨٢٠١ ،٢رنگود و ،لوکوت
که در  انددهکر) مطرح ٢٠٠٠( ٣بامفیم و رودبوش راروش اول  مرکزی سه روش وجود دارد:

روش دوم رویکرد . استآن، انتظارات تورمی تابعی از تورم هدف و میانگینی از تورم گذشته 
د. در این رهیافت، اعتبار بانک کردن) مطرح ٢٠٠٢( ٥که سچتی و کروس است ٤نگرآینده

ش سوم، تعیین شده است و رومرکزی تابعی از شکاف بین انتظارات تورمی و تورم هدف 
 ،. در این روشانددهکر) مطرح ٢٠١۴( ٧نونکیرچ و تیلمناست که  ٦نگرگذشتهرهیافت 

که یطوربه ،است عقالیین وزنی از انتظارات عقالیی و غیرانتظارات تورمی یک میانگی
 در راستای مطالعۀ .گیردمیبانک مرکزی معیار سنجش اعتبار مرکزی قرار  عملکرد گذشتۀ

بانک مرکزی با بهبود عملکرد خود در کنترل تورم طی زمان  ،)٩٢٠١( ٨کابوندی و مالچیال
را کنترل کند. ها آن و انتظارات باشد ر باور کارگزاران اقتصادی داشتهدمثبتی  تأثیرد توانمی
ای قرار گیرد، با نشدهبینیزا و پیشبرونی ها، حتی اگر کشوری در معرض تکانهترتیباینبه
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به هدف، باور مثبتی  تورم واقعیداشتن کرد مثبت بانک مرکزی و نزدیک نگهتوجه به عمل
 کنندۀیک تثبیت عنوانبهد توانمینسبت به اعالنات مقامات پولی شکل گرفته و این باور 

صادی مطمئن که کارگزاران اقتچرا ،های موجود بکاهدخودکار عمل کند و از شدت تکانه
شده و بانک مرکزی توانایی رسیدن به اهداف تعیین استشده موقتی ایجاد خواهند بود تکانۀ

ر متغیرهای اعتبار سیاست پولی د تأثیرو با توجه به  اساسبراین). ٨٢٠١، ١دمندوسا( را دارد
 اثرگذاری آن و نحوۀ اعتبار یزانسنجش م یبه بررس یاز پژوهشگران خارج یاریبس اقتصادی،

بررسی اعتبار بانک مرکزی بر شکاف تولید  ،روازاین .پرداختند تغیرهای کالن جامعهر مد
تری از وضعیت عملکرد بینانهتصویر واقع آنکه: نخست است یتاز سه جنبه حائز اهمحداقل 

کند که مقامات مشخص می ،دیگر عبارتبه. دهدمی دستبهبانک مرکزی در کنترل تورم 
متوسط نزدیک به تورم هدف حفظ  طوربهاند نرخ تورم را میزان توانستهپولی در گذشته چه 

 اثردو  یداراشده) بسته به شاخص در نظر گرفته( اعتبار بانک مرکزیسنجش کنند. دوم، 
نگر) تفاوتی و رویکرد آینده )٢٠٠٠( و رودبوش یمبامفروش ( اثر خطی است. غیرخطیو  خطی

و  یرچنونکروش ( . اثر غیرخطیشودمیتورم هدف قائل ن تر ازبین انحرافات بیشتر و کوچک
تر در تر از انحرافات کوچکاز تورم هدف را تهدیدی جدی تربزرگ) انحرافات ٢٠١۴ یلمن،ت

ر شکاف تولید، گذاری اعتبار دتأثیرو سوم آنکه نقش ابزار پولی نرخ بهره در  گیردمینظر 
 زابرون یهاتوسعه در معرض تکانه درحال یکشورها ازآنجاکه. دشومیپیش برجسته ازبیش

، قرار دارندو افزایش و نوسان نرخ ارز  ،المللیبین یهایمتحر ی،مشکالت ساختار ازجمله
بخش واقعی اقتصاد بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحریک تولید و از طرفی کنترل تورم نیز 

 یهااز تکانه یکمد توانمی تنهانهست که ا اعتبار بانک مرکزی ابزاری است. در این میان،
  کند.میبلکه با کنترل انتظارات، تولید را نیز هدایت  ،موجود بکاهد

 یبرا یدشکاف تولنرخ بهره و بر  یسنجش اعتبار بانک مرکز یمقاله بررساین  یاصل کانون
 یرمتغ یریگکاربه یقو از طر زمانهمتوسعه با استفاده از برآورد معادالت  درحالکشور  ١٧

 آورانه دارد: نخست، محاسبۀنو جنبۀمطالعه دو  یناست. ا ٢٠١٩‑١٩٩۶ یهاسالدر  یابزار
 یکردو رو یدجد یهاینزینبا استفاده از مدل ک یاعتبار بانک مرکززیان  خطیغیر شاخص
انحراف میانگین ( یعملکرد بانک مرکزکه  )٢٠١۴ یلمن،و ت یرچنونک شاخص(نگر گذشته

فصل  دتوانمیو  دهدمیقرار  یکسب اعتبار بانک مرکز یبرا ییرا مبنا هدف) تورم گذشته از
 یکردرو یکو دوم، در  ؛باز کند یرانا یاقتصاد پول یاترا در ادب یپول یاستس یماز پارادا یدیجد

 یدر نرخ بهره و شکاف تولد یاثر اعتبار بانک مرکز ،زمانهممعادالت  سازیمدلو با  یتجرب
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بندی نتایج این پژوهش نیز در دو بخش طبقه .شودمی یبررس یک متغیر حقیقی) عنوان(به
دو، نتایج تخمین با اثرات  ؛د: یک، محاسبه و تفسیر شاخص زیان اعتبار بانک مرکزیشومی

وجود یک ارتباط  دهندۀبخش اول نشان . نتیجۀ١به روش متغیر ابزاری ثابت و تخمین
میانگین تورمی گذشته از هدف) و زیان اعتبار بانک ( غیرخطی بین شکاف از تورم هدف

دارکردن اعتبار ر خدشهدچندانی  تأثیراز تورم هدف ناچیز انحرافات که یطوربه ؛مرکزی است
ناپذیری رانبد خسارت جتوانمیشده از تورم اعالم تربزرگاما انحرافات  ؛بانک مرکزی ندارد

دار شاخص زیان مثبت و معنی تأثیرج بخش دوم حاکی از . نتایبر اعتبار بانک مرکزی وارد کند
ر شکاف تولید از کانال این شاخص د غیرمستقیممثبت و  تأثیراسمی و  اعتبار بر نرخ بهرۀ

 . استنرخ بهره 
 و یتدر ارتباط با شفاف ی، در داخل کشور مطالعات کمگانمطالعات نگارند یطۀدر ح

عالوه بر سنجش  یپژوهشگران خارج کهیصورتدر ؛شودمی یدهد یاعتبار بانک مرکز ازجمله
مختلف، آثار  یهامهم را بسط داده و در صورت بروز تکانه ینا ی،اعتبار بانک مرکز یکم�

. در اندمورد بحث قرار داده یزکالن را ن یرهایر نوسان متغدمعتبر  یبانک مرکز یکوجود 
گفت که در تحقیقات  توانمی ،ه خارجیی مشابهامورد تفاوت این پژوهش نسبت به پژوهش

نگر) و اثر آن رویکرد آینده( ی خطی مختلفی تعیینهاشاخصخارجی، اعتبار بانک مرکزی با 
این اما وجه تمایز  ؛شودمیو عبور نرخ ارز بررسی  ،ی اسمی چون تورم، نرخ بهرههار متغیرد

سنجش اعتبار بانک مرکزی توسط شاخصی غیرخطی و  تحقیق نسبت به تحقیقات مشابه
ر تر است) و اثر آن دتوسعه مناسب درحالکه برای کشورهای ( وی عملکرد گذشتۀ براساس

 متغیر حقیقی چون شکاف تولید است. 
مربوط به  ینظر یاتادب :دشومی یدهمقاله در پنج بخش مشخص سازمان ساختار ادامۀ
 یبر فضا یمرور اجمال .شودمیارائه  ١موجود در بخش  یهاو شاخص یاعتبار بانک مرکز

 خشب .شودمیآورده  ٢در بخش  یاعتبار بانک مرکز یبررس یرامونپ یو داخل یخارج یپژوهش
شاخص اعتبار  یلحاصله و تحل یجنتا اشاره دارد. یشناسو روش ،، مدلآماری یهابه داده ٣

 .دهدمی یلرا تشک ۴مطالب بخش  یدشکاف تول نرخ بهره و ردآن  یو اثرگذار یبانک مرکز
 .یابدیاختصاص م یبندبه جمع ۵بخش  یان،در پا
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 موضوع یاتادب ٢
و  شودمیمهم و حیاتی در بانکداری مرکزی مدرن محسوب  یاعتبار بانک مرکزی موضوع

اما مفهوم  ؛آیدشمار میان و محافل آکادمیک بهگذارسیاستیکی از مباحث جذاب بین همواره 
تشریح رو بوده است که در زیر هیی روبهاسنجش اعتبار بانک مرکزی همواره با چالش و نحوۀ

 .دشومی

 یاعتبار بانک مرکز مفهوم ١ .٢
رو بوده هی زیادی روبهابا چالش همواره اعتبار بانک مرکزیمفهوم  ،در ادبیات اقتصاد پولی

سیاست ، )١٩٩۴( ٢و بال )٣١٩٨( ١سارجنت سطگرفته توصورت مطالعات براساس است.
ها ر رفتار تنظیم قیمتدسرعت د با کنترل انتظارات بهتوانمیکاهش تورم اگر معتبر باشد، 

عت کاهش تورم را شاخصی سر )١٩٨٣( اثر بگذارد بدون اینکه از تولید واقعی بکاهد. سارجنت
هرچه تورم با سرعت بیشتری کاهش  زیرا ،کنددادن اعتبار بانک مرکزی معرفی میبرای نشان

) احتمال ٢٠٠١( ٣بوسچن و ویس نشان از جدیت تعهد مقام پولی به این مقوله است. ،یابد
اعتماد باالی کارگزاران  ان اقتصادی در سیاست کاهش تورم را نتیجۀگذارسیاستموفقیت 

 ٤دانند. مکلمخصوص تثبیت تورم می مقامات پولی در شدۀهای اعالماقتصادی به برنامه
 د به حل مشکل ناسازگاری زمانیتوانمیکه اعتبار بانک مرکزی  دارد) بیان می١٩٩٧(

 ٦پیرلمنو  ،، مک آدام) کمک کند. لوین٩٧٧١( ٥توسط کیدلند و پرسکات شدهمعرفی
سیاستی، برخورداری از  اعتبار بانک مرکزی را در تعهد مقام پولی به یک قاعدۀ )٢٠٠٨(

شکاف بین  )۶٢٠١( ٧کند. پارکجلو خالصه میبهی تورم روگذارهدفو  ،استقالل، شفافیت
شاخصی برای سنجش اعتبار تعریف  را بینی عوامل خصوصیبینی بانک مرکزی و پیشپیش

مردم و باور  گذارسیاست یهابرنامه ینقدر مطلق تفاوت ب )١٩٨۶( . کوکرمن و ملتزرکندمی
 )٢٠١٨( و رنگود ،لوکوت یویوژ،. لکنندیم یاعتبار معرف مفهوماز  یرا شاخص هابرنامه ینبه ا
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 رکاهش تورم، مردم باو یاستمعتبر است که با اعالم س یدر صورت یبانک مرکزدارند بیان می
 توانمی طورکلی،بهاما  .دارد را هدف ینبه ا یدنرس یالزم برا ییتوانا گذارسیاستکنند که 

) نسبت داد: یک مقام پولی زمانی معتبر است که مردم ٢٠٠٠( بالیندرترین تعریف را به جامع
برای سنجش ای در مطالعه ١بالیندر. گوید متعهد استبه آنچه میباور کنند بانک مرکزی 

را  استقالل بانک مرکزیو  ،سازگاری انگیزۀ، گریزی باالتورم ،اعتبار عواملی چون شفافیت
). در رابطه با عوامل اول و دوم، ١٣٩٧، و رضایی ،، احسانیعمران نژادتقی( کندمیمطرح 

زمانی بانک مرکزی شفافیت دارد که کارگزاران اقتصادی از ترجیحات بانک مرکزی باخبر 
 ردها داتعهد بیشتری به کنترل قیمت ،کار باشداگر رئیس بانک مرکزی محافظه ،باشند. حال

کاری، اعتبار بانک شرط محافظهشفافیت به ،. بنابرایندهدد کاهش توانمیرا  و نوسان تورم
). عامل سوم از ٨٢٠٠، ٣دائی و سیدروپولوس ؛۵١٩٨، ٢روگوف( دهدمیمرکزی را افزایش 

) معتقد است ۵١٩٩( ٤دارد. والشحکایت وجود یک قرارداد بهینه بین دولت و مقام پولی 
. دهدمیاز قراردادی است که دولت به بانک مرکزی پیشنهاد  متأثرهدایت سیاست پولی 

 ،آنجاکه دولت و بانک مرکزی ترجیحات مشابهی در ارتباط با نوسانات تورم و تولید دارنداز
اگر رئیس بانک مرکزی نتواند به هدف  ،شوند. حالدو بر سیاست کاهش تورم متعهد میهر 

در بسیاری از  بانک مرکزی را مجازات کند. د رئیستوانمییابد، دولت کاهش تورم دست
گیری ابزار توسط بانک مرکزی را عاملی مهم در کاربه، استقالل در مورد چهارم)( مطالعات

اند. زمانی بانک مرکزی مستقل است که بتواند آزادانه کسب اعتبار بانک مرکزی معرفی کرده
 گیرد کاربهر جهت هدایت سیاست پولی خود را د موردنیازو بدون هرگونه فشار سیاسی، ابزار 

  ).٥،٧٢٠١الکداوال و وو(

 ی موجود برای سنجش اعتبار بانک مرکزیهاشاخص ٢ .٢
منوط به شناخت کافی از مفهوم اعتبار است.  جش اعتبار بانک مرکزیی سنبررسی کم�

سه نوع شاخص وجود دارد: روش  طورکلی،بهگیری انتظارات تورمی، یند شکلافر براساس
                                                                                                                                  

 :کنید به نگاه ١
Blinder, A. S. (2000). Central-bank credibility: Why do we care? How do we build it? 
American economic review, 90 (5), 1421-1431. 
2 Rogoff 
3 Dai & Sidiropoulos 
4 Walsh 
5 Lakdawala & Wu 



 ۴٢٧ مهم است؟ یاعتبار بانک مرکز یا: آیدنرخ بهره و شکاف تول 

 

که در آن، انتظارات تورمی تابعی از تورم  اندکرده) مطرح ٢٠٠٠( ١بامفیم و رودبوش رااول 
 ):١ رابطۀاست (هدف و میانگینی از تورم گذشته 

 )١( | 1 (1 )e
t t t t απ λπ λ π+ −= + − 

| ،فوق رابطۀ 1
e
t tπ .دهدرا نشان می +1t برای دورۀ tشده در زمان انتظارات تورمی تشکیل +

tπ
وt απ  استدوره)  αبرای ( هدف و میانگینی از تورم گذشته تورم کنندۀبیان ترتیببه −
. دهدمیگیری انتظارات تورمی را نشان هدف در شکلشده به تورم دادهنیز وزن نسبت λو 

 شودمییند تشکیل انتظارات تبدیل ااست، این رابطه به فرم غیرعقالیی فرλ= ٠ کهزمانی
بانک مرکزی  و تمرکز بر عملکرد گذشتۀ نگرگذشتهکه کارگزاران اقتصادی تنها با رویکردی 

است، این رابطه به فرم خاص λ=١ وقتی ،دهند. در مقابلانتظارات تورمی آینده را شکل می
عوامل  عقالیی فرایند تشکیل انتظارات مبدل گشته که در آن انتظارات تورمی آیندۀ کامال�

توانایی  ،بیشتر باشدλهرچه  ،)١( منطبق بر تورم هدف است. در رابطۀ کامال�  اقتصادی
اعتبار بانک مرکزی  ،دیگر عبارتبه( بانک مرکزی در لنگرگذاری انتظارات تورمی بیشتر است

میزان اعتبار بانک ( λاما یکی از معایب این روش این است که پارامتر ؛بیشتر خواهد بود)
 است.  ٢زمان ثابتمرکزی) در طی 

که سچتی و  است نگرآینده رویکرد، است)  ٢٠٠٠( بالیندرروش دوم که برگرفته از تعریف 
د. در این رهیافت، اعتبار بانک مرکزی تابعی از شکاف بین کردن) مطرح ٢٠٠٢( ٣کروس

 ).٢ رابطۀاست (انتظارات تورمی و تورم هدف 
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معتبر است که انتظارات تورمی کمتر  کامال�فوق، زمانی یک بانک مرکزی  رابطۀ براساس
یا مساوی تورم هدف باشد و در مقابل زمانی نامعتبر است که تورم انتظاری مساوی یا بیشتر 
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درصد باشد. شاخص اعتبار بانک مرکزی بین صفر و یک خواهد بود اگر انتظارات تورمی  ٢٠از 
)، دمندوسا و ٢٠٠٧( ١توسط دمندوساشاخص این ( درصد باشد ٢٠تر از بیشتر از هدف و کم

یکی از معایب این  .بسط داده شده است.) )٢٠١٨( ٣و همکاران یویوژل) و ٢٠٠٩( ٢گویمرس
 .استبرای متغیر انتظارات تورمی  موردنیازی هادر دسترس نبودن داده روش

است. در  نگرگذشته، رهیافت اندکرده) مطرح ٢٠١۴( آخر، که نونکیرچ و تیلمن نسخۀ
انتظارات تورمی یک میانگین وزنی است از  ،)٢٠٠٠( این روش به پیروی از بامفیم و رودبوش

tπ انتظارات عقالیی
 ٣ رابطۀ( عقالییو غیر .( 

)٣( | 1 ˆ ˆ( )e
t t t t tα απ π δ π π π π+ − −= + − − 

ˆپارامتر ثابت و مثبت و عبارت δ)، ٣( ۀدر رابط ˆ( )t tα απ π π π− −−  دهندۀنشان −
 ،بانک مرکزی در کنترل تورم ضعیف باشد کرد گذشتۀلاست. اگر عم »٤زیان اعتبار« شاخص

شدت افزایش و ورم هدف باشد، انتظارات تورمی بهیعنی میانگین تورمی گذشته بیشتر از ت
دسترسی به  فرد این شاخصی منحصربههایابد. از ویژگیاعتبار بانک مرکزی کاهش می

بودن آن غیرخطیمعایب رویکردهای قبلی را پوشش دهد) و  تواندمیکه موردنیاز (ی هاداده
اما انحراف  ؛مثبت یا منفی) زیان است( معنی که هرگونه انحرافی از تورم هدفبدین ؛است
ر میزان اعتبار دخطر کمتری  تواندمیف) میانگین تورمی گذشته کمتر از تورم هد( منفی

راف میانگین تورمی گذشته از هرگونه انح ،دیگر عبارتبهامروز بانک مرکزی داشته باشد. 
گذار است. رابطه فوق تأثیرر سطح اعتبار جاری بانک مرکزی و انتظارات تورمی آینده دهدف 

ر کسب اعتبار بانک مرکزی دی زمان زی طعملکرد بانک مرک تأثیربازگو کننده  تواندمی خوبیبه
 باشد. 

نگر با استفاده از رویکرد گذشته شودمیشده، در این مقاله تالش با توجه به مباحث مطرح
ر نرخ بهره و شکاف تولید مورد بررسی قرار دزیان اعتبار  تأثیراعتبار بانک مرکزی،  غیرخطی
فصل جدیدی از کاربرد اقتصاد پولی را در سنجش اعتبار بانک مرکزی و  ترتیببدینگیرد و 

 ر متغیرهای کالن اقتصادی باز کند. دگذاری آن تأثیر
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 دبیات تجربیا ٣ .٢
مـورد  یپـول یهاسیاست یبرا یچهارچوب عنوانبهتورم  یگذارهدف، ١٩٩٠ ل دهۀیاز اوا

 ١٩٩١و كانـادا در  ١٩٩٠لنـد در یوزیگرفـت. نان و اقتصاددانان قرار گذارسیاستتوجـه 
ی تورم سعی در کاهش گذارهدف چهارچوببودند كه با پذیرش  یین كشـورهاینخسـت

این کشورها حاکی از آن است که تعهد بانک  نوسانات متغیرهای اقتصادی داشتند. تجربۀ
ر دد اثر چشمگیری نتوامیشده و عملکرد بانک مرکزی در طول زمان مرکزی به تورم تعیین

نوسان متغیرهای کالن اقتصادی  گیری انتظارات تورمی داشته باشد و دامنۀباور مردم و شکل
 های وارده را کمتر کند. تکانهاثر رب

رویکرد  ، با استفاده ازتهیه کردند ٢٠١۴چ و تیلمن در سال رای که نیونکیدر مقاله
از تورم ناشی بانک مرکزی به انحرافات  واکنش به بررسی نحوۀ GMMروش و  نگرگذشته

هدف پرداختند. نتایج نشان داده است نرخ بهره به زیان اعتباری مثبت و منفی واکنش 
 . دهدمینامتقارن نشان 

های اعتبار سیاست و روش« عنوانبا ای ) در مقاله٧٢٠١( ١مایکلو  ،، ارکگ، لوینبوردو
در دو  کاهش تورم به بررسی نحوۀ DSGEبا استفاده از مدل  ،»جایگزین برای کاهش تورم

شاخص خطی اعتباری از  با استفاده .م١٩٨٠ دوره، پس از جنگ جهانی اول و اوایل دهۀ
 ،که بانک مرکزی از اعتبار باالیی برخوردار استزمانی دهدمیپرداختند. نتایج نشان نگر آینده

 .د تولید را به میزان کمتری کاهش دهدتوانمیتدریجی کاهش تورم  اجرای روش مالیم و
ای به بررسی پیامدهای تضعیف اعتبار بانک مرکزی ) در مطالعه٧٢٠١( ٢کرتس و پایوا

اند. نتایج نشان داده پرداخته VECMبا استفاده از روش  ٢٠١۴تا  ٢٠١١ی هاسالبرزیل طی 
تضعیف اعتبار  سمتبهاست که رژیم سیاست پولی با افزایش مداخالت سیاسی دولت جدید 

زیان رفاهی) را نیز به ( ی اقتصادی و اجتماعیهاتغییر مسیر داده و اتخاذ این رویکرد هزینه
 همراه داشته است. 

اعتبار بانک مرکزی و کانال «عنوان  باای ) در مطالعه٢٠١٨( رنگود و ،یویوژ، لوکوتل
ظهور در وسان نرخ بهره برای اقتصادهای نور نبه بررسی اثر اعتبار بانک مرکزی د ،»انتظارات

نگر و با استفاده از روش با استفاده از رویکرد آیندهها آن پرداختند. ٢٠١٣‑١٩٩٩ یهاسال
EGARCH منفی بین اعتبار بانک مرکزی و نوسان نرخ بهرۀ یاند که ارتباطنشان داده 

 مدت وجود دارد. کوتاه
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)، با برآورد انتظارات تورمی ضمنی از منحنی فیلیپس ١٣٩٧( عمران و همکاران نژادتقی
 ٩۴١٣‑٨٠١٣ در بازه زمانی ARDLکینزین جدید اعتبار بانک مرکزی ایران را با استفاده از روش 

مدت و کوتاه تنها در دورۀنشان داده است که انتظارات تورمی نهنتایج  اند.آزمون کرده
 مدت به متغیرهای سیاست پولی واکنش معناداری نشان نداده، بلکه با تورم واقعی رابطۀبلند

 .)را نداردبانک مرکزی ایران اعتبار الزم ( مثبتی برقرار کرده است
 ردی پولی گذارسیاستاعتبار  ای اثر درجۀدر مطالعه )١٣٩٧( بیدختیعرفانی و طالب

شده تفاوت نرخ تورم هدف اعالن بر پایۀ ،ثبات مالی در ایران را بررسی کردند. در این مطالعه
عنوان یک متغیر مجازی اعتبار بانک مرکزی به درجۀ ،های توسعه با تورم واقعیدر برنامه

 گذارسیاستاعتبار  نشان داد هرچه درجۀ GLS تعریف شد. مدل تجربی برآوردی به روش
 ثبات مالی بیشتر است. ،پولی در پایبندی به نرخ تورم هدف باالتر باشد

ر کنترل داعتبار بانک مرکزی  تأثیربررسی اجمالی مطالعات خارجی حاکی از اهمیت 
شگران در توجه پژوهنرخ بهره است که تاکنون مورد و تورم ازجمله پولینوسانات متغیرهای 

 یمشابه خارج یهاپژوهش نسبت به پژوهش یندر مورد تفاوت ا ایران قرار نگرفته است.
 یینتع یمختلف یخط یهاشاخصبا  یاعتبار بانک مرکز ،مطالعاتاین گفت که در  توانمی

 یو عبور نرخ ارز بررس ،چون تورم، نرخ بهره یاسم یهایرر متغدنگر) و اثر آن یندهآ یکردرو(
 یمشابه، سنجش اعتبار بانک مرکز یقاتبه تحق سبتن یقتحق ینا یزاما وجه تما ؛شودمی

چون شکاف  یقیحق یرر متغدو اثر آن  یو عملکرد گذشتۀ براساسو  یرخطیغ یتوسط شاخص
حدی تا ،شدهوضوع مطرحبا پرداختن به م شودمیتالش  ،در این مقاله روازاین است. یدتول

 پژوهشی کاسته شود. از این خال�

 یقو روش تحق ،مدل یمعرف ی،آمار یهاداده ٣

 یآمار یهاداده ١ .٣
های پیشین به آن اشاره شد، برای بررسی ارتباط بین شاخص اعتبار طور که در بخشهمان

کشور درحال  ١٧برای  ٢٠١٩‑١٩٩۶ی هاسالو شکاف تولید طی  ،بانک مرکزی، نرخ بهره
 ساالنۀی ها. به این منظور، دادهدشومیاستفاده  )IV( ی ابزاریاز روش متغیرها ١توسعه
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 و شاخص آزادسازی تجاری ،اسمی نرخ بهرۀ ،ازجمله تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم موردنیاز
ه هدف تورم از بانک مرکزی ی مربوط بهاداده از سایت بانک جهانی گردآوری شده است.

ی هاشده در برنامهاعالم ضمنی)( برای ایران از هدف و ١اخبار بانک مرکزیسایت وب کشورها
 توسعه استفاده شده است.

استفاده  ٢پرسکات‑شکاف تولید از روش فیلتر هدریک منظور محاسبۀمقاله، بهاین در 
پرسکات روند زمانی غیرقابل مشاهده را برای متغیر سری زمانی ارائه ‑. فیلتر هدریکدشومی

و موقت در یک سری زمانی استفاده  یی تفکیک نوسانات دائمن فیلتر براکرده است. ای
عرضه) و ( . پایه و اساس کار این فیلتر بر این است که نوسانات را به نوسانات دائمیشودمی

پرسکات تولید حقیقی را به یک ‑کند. فیلتر هدریکتفکیک می تقاضا)( مدتنوسانات کوتاه
کردن مجذور کند و با حداقلدورانی پایا تجزیه میروند زمانی و یک سری زمانی از عناصر 

شکاف تولید، ابتدا تولید بالقوه را که  آید. برای محاسبۀمی دستبهانحراف متغیر از روند آن 
همان روند سری زمانی تولید است، از سری زمانی آن استخراج و سپس اختالف آن را از سری 

yt−ypزمانی اصلی تولید 

yp
= oytاین فیلتر قرینه  ).١٣٩۶رجایی و جالیی، ( نیمکمحاسبه می

برد؛ اما در آغاز و پایان دوره با مشکل تخمین بوده و مشکل تغییر فاز دوره را از بین می
 ٢٠١٩تا سال  ١٩٧٩ شکاف تولید در این مقاله از سال ،برای حل این مشکل ؛ستروهروب

 . شودمیمحاسبه 
شده در تورم هدف اعالمبه کنترل تورم نسبت  در برابررا عملکرد بانک مرکزی  ١جدول 

 تورم هدف انحراف موقتی از دامنۀ . اگرچهدهدمی دستبهتوسعه  درحالکشور  ١٧
دار کند. د اعتبار بانک مرکزی را خدشهتوانمیپی درانحرافات بزرگ و پی ،است ناپذیراجتناب

 چهارچوب ٢٠١٠از سال  پیشکه تا را توسعه  درحالکشور  ١٧ستون اول  ،١در جدول 
. ستون دهدمینشان  ،اندپذیرفته ضمنی)( رسمیصورت رسمی و غیرهی تورم را بگذارهدف

ی تورم را برای این کشورها بازگو گذارهدف چهارچوبضمنی و رسمی) ( سال پذیرش دوم

                                                                                                                                  
 یهاداشتن داده یلدلبه( اندیرفتهپذ یو ضمن یصورت رسمتورم را به یگذارهدف ٢٠١٠که تا سال  ییکشورها ‑
 ،)یشترب

 :شوندمیکشور درحال توسعه به شرح زیر انتخاب  ١٧
جنوبی،  ، کرۀاروگوئه ی،، رومانیرانا ی،گواتماال، مجارستان، اندونزکلمبیا،  آلبانی، ارمنستان، برزیل، شیلی،

 و تایلند.، فریقای جنوبیامکزیک، پرو، فیلیپین، 
1 Central Bank News 
2 Filter Hodrick-Prescott  
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 ستدبهرا  چهارچوبکند. ستون سوم میزان نرخ تورم واقعی کشورها در زمان پذیرش این می
که  ،نوسان آن میانگین نرخ تورم هدف و دامنۀ ترتیببه ،. در ستون چهارم و پنجمدهدمی

. انحراف میانگین نرخ تورم شودمیبه نمایش گذاشته  اند،کردهبانک مرکزی کشورها تعیین 
 یی که تورم واقعی خارج از دامنۀهاسالدر ستون ششم، فراوانی و تعداد  ١واقعی از تورم هدف

 مشاهده است.  ِده است در ستون هفتم و هشتم قابلبو ٢نوسان
 بررسیمورد توسعۀ درحالاگرچه کشورهای  ،شودمیمشاهده  ١طور که در جدول همان

اند، درصد داشته ٧نرخ تورمی برابر  تقریباً متوسط طوربهی تورم گذارهدفدر زمان پذیرش 
و اروگوئه نرخ تورمی بیش  ،، رومانی٣زی، ایرانکشورهای کلمبیا، گواتماال، مجارستان، اندون

که  دهدمیاند. بررسی انحراف میانگین تورمی از هدف نشان از میانگین را تجربه کرده
از هدف) ( میانگین بیشترین شکاف تورمی طوربهو مکزیک  ،کشورهای ایران، اوروگوئه، برزیل

 .دهدمی دستبهنکات جالبی را  ١ول در جد بررسی دو ستون آخر اند.را به خود اختصاص داده
ی تورم، گذارهدفسال پذیرش تقریبی  ٢٣ درصد) از ۵۴( سال ١٠اگرچه  ،میانگین طوربه

نرخ تورم هدف  شدۀتعیین توسعه در خارج از محدودۀ درحالنرخ تورم واقعی در کشورهای 
 ۴نوسان هدف تورمی و تنها  تورم واقعی بیشتر از دامنۀ درصد) از آن ٣۴( سال ۶بوده است، 

تورم واقعی در  ،شودمیطور که مشاهده درصد) کمتر از آن بوده است. همان ٢٠( سال
 سمتبهبررسی تورشی ی موردهاسال و اوروگوئه در تمام ،کشورهای برزیل، اندونزی، مکزیک

 سمتبهرش نوسانات بوده) و تنها کشور آلبانی تو تورم واقعی بیش از دامنۀ( داشته ٤باال
  تورم واقعی همیشه کمتر از هدف بوده است).( را تجربه کرده است ٥پایین

                                                                                                                                  
1 Average Deviation from Target 
2 Frequency and Continuity of Target Range Misses 

یک کشور درحال توسعه  عنوانبهتورم را نپذیرفته است،  گذاریهدفطور رسمی چهارچوب اگرچه کشور ایران به ٣
ویژه ه ایران بهکآمده است. ازآنجاحساب میاهداف بانک مرکزی بهتورم یکی از نفت همواره کنترل  و صادرکنندۀ

ی وارده در هازای آثار تکانهکنترل درون داشته،زای بسیاری قرار ی برونهای اخیر در معرض تکانههاسالدر 
عملکرد ک مرکزی با فرض بر این است که اگر بان ،. بنابراین در این مطالعهاستشدت ضروری شرایط فعلی کشور به

ر اقتصاد واقعی کشور بر دتواند میچه آثاری  ،حدی از طرف کارگزاران اقتصادی اعتبار کسب کندخود بتواند تا
 ی توسعۀهاشده در برنامهجای بگذارد؟ در راستای رسیدن به این منظور، در این مقاله، میزان تورم هدف اعالم

 .شودمیتورم هدف در نظر گرفته  عنوانبهاقتصادی 
4 Biased Upward 
5 Biased Downward 
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 ١جدول 
 ٢٠١٩‑١٩٩۶ یهاسالدر برابر کنترل تورم نسبت به تورم هدف در  یکرد بانک مرکزعمل

 
های عداد سالت

 خارج از دامنۀ
 ‑ (باالتر هدف
 کل) ‑ ترپایین

های خارج از فراوانی تعداد سال
 هدف (باالتر از دامنۀ دامنۀ
 کل) درصد ‑ ترپایین‑ هدف

انحراف 
میانگین از 
نرخ تورم 

هدف 
 (درصد)

 دامنۀ
نوسان نرخ 
تورم هدف 

 _+)
 درصد)

نرخ تورم 
هدف 

از  (میانگین
 )زمان پذیرش

نرخ تورم در 
زمانپذیرش 

ی گذارهدف
 تورم (درصد)

سال 
پذیرش 

 چهارچوب
گذای هدف
 تورم

 کشور

 آلبانی ٢٠٠٩ ٢٫٢٣ ٣ ١ ‑٠٫٨۶ ٠ - ۵۴ - ۵۴ ٠- ۶ -۶
 ارمنستان ٢٠٠۶ ٢٫٨٩ ۴ ١٫۵ ‑٠٫١۴ ۵٧٫٢٨ ‑۵٠‑۵٧٫٧٨ ٠۴ -٧ -١١

 برزیل ١٩٩٩ ۴٫٨۵ ۴ ١٫۵ ١٫۶٩ ٨٫٢٣‑٠‑٨٫٢٣ ۵ - ٠ - ۵
 شیلی ١٩٩٩ ٣٫٣٣ ٣ ١ ٠٫١٢ ١٩ - ١٩ - ٣٨ ۴ -۴ -٨

١۵- ٨ -٧ ۴٣٣٫٣٣‑٢٫٧١‑
٩٫٣٨ 

 کلمبیا ١٩٩٩ ١٠٫٨٧ ۵ ١ ٠٫٣٨

 گواتماال ٢٠٠۵ ٩٫١ ۴ ١ ٠٫۶ ٣٣ -١٣ -۴۶ ۵ -٢ -٧

١۴- ۵- ٧٣٫ ٩۶٢‑٨۶٫٣١‑
۴۶٫۴٧ 

مجارست ٢٠٠١ ٩٫١١ ۴ ١ ٠٫۶
 ان

 اندونزی ٢٠٠۵ ١١٫۵ ۵ ١ ١٫۶۵ ٢۶ - ٠ – ٢۶ ۴ -٠ -۴
 ایران ١٩٩۶ ٢٨٫٩٣ ١٢ ٢ ۶٫٢۴ ۶۶٫۶۶‑٨٫٣٣‑٧۵ ١۶ -٢ -١٨

 جنوبی کرۀ ٢٠٠١ ۴٫٠۶۶ ٢٫۵ ١ ‑٠٫١۵ ١۵ -١۵ -٣٠ ٣ -٣ -۶
 مکزیک ٢٠٠١ ۶٫٣٨ ٣ ١ ١٫٣۶ ١٠٫۵٢‑٠‑١٠٫۵٢ ٢ -٠ -٢
 پرو ٢٠٠٢ ٠٫١٩ ٢ ١ ٠٫۵۴ ٣٩ - ۵ – ۴۴ ٧ -١ -٨

 فیلیپین ٢٠٠٢ ٢٫٧٢ ۴ ١ ‑٠٫٢ ٣٣٫٣٣‑۵٠‑٨٣٫٣٣ ۶ -٩ - ١۵
١١- ۴- ٢‑٧٣٫٣٣ ٧۶٫۶۶‑

۴۶٫۶۶ 
 رومانی ٢٠٠۵ ٩٫٠١ ۴ ١ ٠٫٧٣

فریقای ا ٢٠٠٠ ۵٫٣٣ ۴٫۵ ١٫۵ ٠٫٨ ٣٠ -١٠ -۴٠ ۶ -٢ -٨
 جنوبی

 تایلند ٢٠٠٠ ١٫۵٩ ٢ ١ ٠٫١۴ ٣٠ -٣٠ -۶٠ ۶ -۶ -١٢
 اوروگوئه ٢٠٠٧ ٨٫١١ ۵ ٢ ٢٫٩۵ ٨۴ -٠ -٨۴ ١١ -٠ -١١
١٠- ۴- ۶ ۵٣٫۶٣٣٫‑٢٠‑٣۶٠٫٩ ٣۶ ١٫٢ ۴٧٫٠٧ ٫١ 

 
 کل 

 Centralهای بانک جهانی، سایتوبنوسان تورم هدف از  و دامنۀ ،منبع: آمار مربوط به نرخ تورم، تورم هدف
Bank News  شده توسط نویسنده محاسبه است. سایر متغیرهای گزارش کشورها گرفته شدهو بانک مرکزی

 شده است.
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 مدل تحقیق ٢ .٣
ر شکاف تولید داعتبار بانک مرکزی شاخص که پژوهش حاضر در پی آزمون اثر با توجه به این

مناسب در راستای ارتباط بین شاخص اعتبار بانک  سازیمدلدر گام نخست باید  ،است
رویکرد  براساسابتدا  ،و شکاف تولید صورت گیرد. در این راستا ،خ بهرهنر ،مرکزی
) شاخصی برای اعتبار ٢٠٠٠( ی جدید و به پیروی از شاخص بامفیم و رودبوشهاکینزین

مدلی در  ،)٢٠١۴( نونکیرچ و تیلمن از و سپس به پیروی شودمیبانک مرکزی در نظر گرفته 
  .شودمیر نرخ بهره و شکاف تولید ارائه دانک مرکزی راستای اثرگذاری اعتبار ب

ی هاساختار اقتصادی منحنی فیلیپس کینزین ،)٢٠١۴( نونکیرچ و تیلمنبه پیروی از 
 :استصورت زیر ی جدید بههاکینزین ISو (NKPC)  جدید

)۴( ^ ^
1( )t t t t ty eπ π β π π κ+− = Ε − + + 

)۵( 1 1
1 ( )t t t t t t ty y i rπ
σ+ += Ε − −Ε − 

 ti. دهدمیتولید را نشان  tyو ، نرخ تورم هدف π^،نرخ تورم tπ در روابط فوق،
طرف  تکانۀ teکند.واقعی طبیعی را نمایندگی می نرخ بهرۀ trاسمی و  نرخ بهرۀ دهندۀنشان

 ،چسبندگی اسمی) درجۀ( κعامل تنزیل)، ( βعملگر انتظارات است. ضرایب  tΕعرضه و 
 ند. امثبت ای) همگی اکیداًدورهعکس کشش جانشینی بین( σو 

بانک مرکزی برای رسیدن به هدف خود تابع زیان زیر را که شامل مجذور نوسانات تولید 
عبارت نخست در سمت راست) و مجذور نوسانات تورم ( φ< ٠ شکاف تولید با وزن نسبی

 کند:حداقل می ،استعبارت دوم) ( در حول تورم هدف

)۶( ^ 2 2( )t tL yπ π φ= − + 

تولید و  براساسگیری و مشتق)، ۵( و )۴( کردن تابع فوق با توجه به روابطبا حداقل
 آید:می دستبهتابع زیر  ،تورم

 )٧( ^( )t ty κ π π
φ

= − − 

بستان بین تولید و تورم را با استفاده از منحنی فیلیپس نشان ‑بده ) رابطۀ٧( رابطۀ
فوق،  قاعدۀ براساسکه بانک مرکزی  شودمیگونه مطرح این ،اقتصاد پولی. در ادبیات دهدمی
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ر اقتصاد واقعی دزی برای اینکه بتواند اثر مثبتی بانک مرک ،دیگر عبارتبه ١کند.بر باد تکیه می
ای در شیب منحنی فیلیپس ایجاد کند. باید افزایش فزاینده ،بگذارد و از بیکاری موجود بکاهد

 . گرددمیتورم از هدف، پرداخت  افزایش فزایندۀ افزایش تولید به هزینۀ هزینۀ ،در واقع
 شاخص بامفیم و رودبوش براساس ،طور که در بخش پیشین مطرح شده استهمان

 λ)، انتظارات تورمی تابعی از تورم هدف و میانگین تورمی گذشته است که در آن ٢٠٠٠(
 : استاعتبار بانک مرکزی  درجۀ دۀدهننشان

)٩( | 1 (1 )e
t t t t απ λπ λ π+ −= + −

 

 )، اعتبار بانک مرکزی انعکاسی از عملکرد گذشتۀ٢٠١۴( فرض نیونکیرچ و تیلمن براساس
تابعی از قدرمطلق انحراف میانگین تورمی گذشته از هدف بیان  عنوانبهد توانمیوی است و 

 ):٩ رابطۀ( دشو

)٩( 
^1 | |t αλ δ π π−= − − 

نسبت به انحراف مثبت و منفی میانگین را فوق واکنش متقارن اعتبار بانک مرکزی  معادلۀ
ای را معادله )٩( فوق در معادلۀ گذاری رابطۀ. جایدهدمیتورمی گذشته از هدف نشان 

و یک  π^که در آن انتظارات تورمی، یک مجموع وزنی از انتظارات عقالیی  دهدمی دستبه
 :دشومیزیان اعتبار یاد  عنوانبهعقالیی است که از آن عبارت غیر

)١٠( | 1 ˆ ˆ( )e
t t t t tα απ π δ π π π π+ − −= + − −

 

حراف اثرگذاری ان نحوۀ دهندۀنشانشاخص زیان اعتباری و عبارت اول در سمت راست 
یند تشکیل انتظارات امیانگین تورمی گذشته از هدف بر سطح جاری اعتبار بانک مرکزی و فر

  نسبت به تورم آینده است.
انتظارات تولیدی  ،)٧( گیری انتظارات با امیدگرفتن از رابطۀیند شکلابرای تکمیل فر

 چنین نوشت: توانمیآینده را 

                                                                                                                                  
1 Leans Against the Wind 



 ١۴٠٠پاییز  /۴٩سال چهاردهم/ شماره  ۴٣۶

 )١١( 1 ˆ ˆ( )t t t ty α α
κ δ π π π π
φ+ − −Ε = − − − 

صورت اسمی به )، نرخ بهرۀISمنحنی ( )۵( ) در رابطۀ١١( ) و١٠( گذاری روابطجایبا 
 آید:می دستبهتابعی از شکاف تورمی و شاخص زیان اعتباری 

)١٢( 

^ ^ ˆ ˆ( ) ( ) (1 )( )t t t ti r α α
σκ σκπ π π δ π π π π
φ φ − −= + + − + − − −

 

امروز  نرخ بهرۀر میزان دبانک مرکزی  کند که عملکرد تورمی گذشتۀفوق بیان می رابطۀ
φ( شده به نوسانات تولید در تابع زیاندادهگذار است. هرچه وزن نسبتتأثیر σκ>(  بیشتر
ر نرخ دشاخص زیان اعتبار) ( بانک مرکزی گذاری عملکرد گذشتۀتأثیرمیزان اهمیت و  ،باشد

رمی گذشته بیشتر از تورم هدف صورت، هرچه میانگین تومراتب بیشتر است. در اینبهره به
که میانگین تورمی گذشته نزدیک به هدف است، واکنش نرخ بهره نسبت به زمانی ،باشد

بیشتری در مقایسه با  بانک مرکزی مجبور است نرخ بهرۀ ،دیگر عبارتبه .بیشتر خواهد بود
اثر نامتقارن  همان دیک به هدف است تنظیم کند که اینوضعیتی که میانگین تورمی گذشته نز

 ر نرخ بهره است. دشاخص زیان اعتبار 
 دستبهای بین نرخ بهره و تولید رابطه ،)۵( ) در معادلۀ١١( گذاری رابطۀدر نهایت با جای

 آید که در زیر نشان داده شده است:می

)١٣( 

1 1 ( )ˆ ˆ ˆ( ) ( )t t t t ty r i α α
δ κσ φπ π π π π

σ σ φσ − −

− +
= + − + − −

 

در ارتباط با شاخص  دهد.می دستبهتولید را و بین نرخ بهره معکوس  ) رابطۀ١٣( معادلۀ
φزیان اعتباری اگر  σκ< با  ،بانک مرکزی وزن کمتری به نوسانات تولید بدهدیعنی  ،باشد

یابد. میزان تولید کاهش می ،افزایش در زیان اعتبار)( افزایش میانگین تورمی از هدف
انحراف مثبت از تورم  ،نوسانات تولید کمتر باشدشده به هرچه وزن اختصاص داده ،یعبارتبه

φاگر  ،گذارد. از طرفیر تولید میدر زیان اعتبار اثر منفی بیشتری دهدف یا افزایش  σκ> 
 ،تولید ‑١د اثرگذار باشد: توانمیو میانگین تورمی گذشته بیشتر از هدف باشد، از دو طرف 

با توجه به  اًتولید مستقیم ‑٢ ؛)١٢ رابطۀ( یابدخ بهره کاهش میو از کانال نر غیرمستقیم
شاخص  ،استفاده در این مقالهی موردهابا توجه به دادهیابد. البته ) افزایش می١٣( رابطۀ
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ر داثر مثبت و معناداری  )١٢ رابطۀ( و از کانال نرخ بهره غیرمستقیمزیان اعتبار بانک مرکزی 
  .شکاف تولید دارد

 روش تحقیق ٣ .٣
ر دگذاری اعتبار بانک مرکزی تأثیر سازوکار، شده در بخش پیشینمدل استخراج براساس

انجام پذیرد. ) با استفاده از کانال نرخ بهره( غیرمستقیممستقیم و د توانمیشکاف تولید 
اثرات ثابت و  برای مقایسۀ ١سمنها در ابتدا از آزمون تصریح ،فوق رابطۀ بررسیمنظور به

دو است از مقـدار ‑یکا یعتوز یکه دارا یمحاسبات اگر مقدار آمارۀ. شودمیتصادفی استفاده 
در  ؛شودمیرد  اثرات تصادفی)( H0 یۀباشد، فرض یشترمشخص ب یآزاد درجۀ جـدول بـا

خاب انت یمدل اثر تصادف صورت،ینا یردر غ .شودمی یح دادهاثرات ثابت ترج با مدل ،یجهنت
 اسمی یی احتمالی نرخ بهرۀزادرونتوجه به وجود  برای بررسی اثرات غیرمستقیم و با. شودمی

 اخالل یی یعنی جزءزادرون. گرددمیاستفاده  زمانهماز یک سیستم معادالت در این مطالعه 
ی یا تمام رخنشده در مدل است که با بنشده یا متغیرهای لحاظاثرات مشاهده دربرگیرندۀ

دار هستند. در این تورش OLSبرآوردهای  ،در این حالت .متغیرهای توضیحی ارتباط دارد
برای رفع این  .یی متغیر توضیحی استزادرونکه مدل دچار  شودمیاصطالحاً بیان  ،موارد

 . شودمیاستفاده (IV)  مشکل، در اقتصادسنجی از روش متغیرهای ابزاری
نظری در  طوربههایی است که شامل مدل حاضر در مطالعۀنظر سیستم معادالت مورد

 :٢)١۵و  ١۴روابط ( اندهآمد دستبهبخش پیشین 

 )١۴( ^
0 1 2 3 ,1ˆ ˆ( ) ( )it it it it iti ttgα αβ β π π β π π π π β ε− −= + − + − − + + 

 )١۵( ^
4 5 6 7 ,2ˆ ˆ( ) ( )it it it it it itoy i α αβ β β π π β π π π π ε− −= + + − + − − + 

) ١۵( ارتباط مستقیم شاخص زیان اعتباری و نرخ بهره و رابطۀ دهندۀ) نشان١۴( رابطۀ
معادالت فوق  براساس ازآنجاکهبین نرخ بهره و شکاف تولید است.  ارتباط مستقیم کنندۀبیان

کانالی برای ارتباط بین شاخص زیان اعتباری و شکاف  عنوانبهست و زادرونمتغیر نرخ بهره 
ور منظهمرحله ب در دو IVو از روش  زمانهم، از سیستم معادالت شودمیتولید در نظر گرفته 

                                                                                                                                  
1 Hausman 

شده در مدل مطرح براساساما معادالت  ؛گذار باشدتأثیرر نرخ بهره و شکاف تولید دتواند میعوامل مختلفی  ٢
ر نرخ بهره و شکاف تولید است. داخص اعتبار ش تأثیراند و هدف از این مقاله بررسی مقاله استخراج شده

کردن سایر متغیرها که ممکن است با متغیرهای به استفاده از متغیرهای موجود بسنده و از اضافه اساسبراین
  .شودمیخودداری  ،پوشانی داشته باشندموجود هم
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نرخ بهره  یرمتغ ییزادرون. دشومیر شکاف تولید استفاده شاخص زیان اعتباری دبررسی اثر 
 دستبه یشینکه در بخش پ یبراساس مدل نظر ،نخست :شودمیدلیل مطرح بـه دو نیز 
که در بخش بعدی  است یژهسمن وها با تست یکمفهوم تئور یناثبات ا ،و دوم است آمده

 توضیح داده خواهد شد.
 متغیر کنترل در نظر عنوانبهشاخص آزادسازی تجاری است که  ttg،وقدر معادالت ف

یی احتمالی نرخ زادرونبا توجه به وجود  ،طور که بیان شده استگرفته شده است. همان
یک از برای تخمین هر(OLS)  اسمی، استفاده از روش تخمین حداقل مربعات معمولی بهرۀ

د و از طرف دیگر با توجه به شودار آوردن نتایج تورشدستبهمعادالت ممکن است باعث 
ر نرخ بهره و شکاف داعتبار بانک مرکزی زیان شاخص  تأثیراینکه هدف از این تحقیق بررسی 

معادالت با یکدیگر و در قالب یک سیستم معادالت این یک از ، ضروری است تا هراستتولید 
ست که متغیر ا این زمانهمی سیستم معادالت ها. یکی از مشخصهشوندو برآورد  دهز تخمین
ی دیگر از سیستم هامتغیری توضیحی در معادله عنوانبهدر یک معادله  نرخ بهره)( وابسته
که در آن  ییهاپسماند معادله توضیحی ممکن است با جملۀ . چنین متغیرشودمیظاهر 

نابراین موجب نقض فرض متغیر توضیحی وارد شده است، همبستگی داشته باشد و ب عنوانبه
زن حداقل استفاده از تخمین ،د. در چنین شرایطیشو هابودن کواریانسکالسیک صفر

روش از  ،در این مطالعه بنابراین .دشومیمنجر به نتایج نااریب و ناسازگار  مربعات معمولی
2SLS و معادالت در دو مرحله برآورد  شودمیت استفاده جهت تخمین سیستم معادال

یک کند، ی را رفع میزمانهماست که مشکل تورش  این 2SLSوش راز مزیت خواهند شد. 
ی تصادفی زادرونجانشین متغیرهای توضیحی  را مدل شدۀی از پیش تعیینزابرونمتغیر 

 .دهدمیقرار ی اولیه زادرونای و تخمینی از این متغیر توضیحی را جایگزین متغیره ،کندمی
 ،١بالتاجی( دشومییی در سیستم معادالت استفاده زادروننیز جهت بررسی  سمنها از آزمون

٢٠١٣.( 
شاخص زیان اعتبار یک متغیر ابزاری است. متغیر ابزاری مناسب دارای  ،فوق روابطدر 

ی خود همبستگی زادروندو ویژگی است: نخست اینکه متغیر ابزاری باید با متغیر توضیحی 
داری داشته یی نباید با متغیر وابسته ارتباط مستقیم و معنردوم اینکه متغیر ابزا .داشته باشد

ر متغیر وابسته اثرگذار باشد. به ویژگی د زادروناز کانال متغیر توضیحی  بلکه باید صرفاً ،باشد
 ). ٩١٣٩و عبدلی،  ،کاشفی، مهرآراشود (میاطالق نیز  ٢پذیریاستثنادوم 
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2 Excludability 
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تا اثر  شودمییک مدل خطی با اثرات ثابت تخمین زده  ،بنابراین در این مطالعه در ابتدا
سپس با استفاده از مدل متغیر  ؛دمستقیم شاخص زیان اعتبار در شکاف تولید بررسی شو

ر دو ر نرخ بهره و شکاف تولید داثر شاخص زیان اعتبار د 2SLSابزاری با اثرات ثابت و روش 
 .دشومییید سمن تأها یی نرخ بهره با آزمونزادروننهایت  مرحله تخمین زده و در

 نتایج حاصل از برآورد ۴

 اعتبار بانک مرکزی  زیان شاخص ١ .۴
 ین گام برای برآورد مدل، محاسبۀنخست ،ی پیشین بدان اشاره شدهاطور که در بخشهمان

شاخص  ،در این بخش منظوراعتبار بانک مرکزی است. بدینزیان شاخص 
ˆ ˆ( )it itα απ π π π− −− ابزاری برای سنجش میزان اعتبار بانک مرکزی  عنوانبه −

اعتبار  زیان غیرخطی میان میزان ایحاکی از وجود رابطه در پیوست ١ شکل. دشومیمحاسبه 
 ١گذشته میانگین تورمی دهندۀتورمی گذشته است. محور افقی نشانبانک مرکزی و میانگین 

است) در حول تورم  ‑١و  ١که بین ( اعتبار بانک مرکزیزیان و محور عمودی میزان است 
 کنحرافات کوچا ،شودمیمشاهده  شکلطور که در این . هماندهدمیدرصد را نشان  ۴هدف 

د توانمیمثبت و منفی) از تورم هدف تر (بزرگ اما انحراف ؛پوشی استچشمقابل�از تورم هدف 
واکنش نامتقارن اعتبار ( همراه داشته باشدناپذیری برای اعتبار بانک مرکزی بهجبرانزیان 

از این ویژگی  )٢٠١۴( نیونکیرچ و تیلمن ).بانک مرکزی نسبت به میانگین تورمی گذشته
معنی که هرچه شکاف بین میانگین تورمی گذشته بدان کنند؛یاد می »٢اثر شتاب« عنوانبه

دیگر،  عبارتبهاعتبار بانک مرکزی بیشتر در معرض خطر است.  ،باشدو تورم هدف بیشتر 
ی را به تربزرگزیان) ( کند که ارزشتوجهی ایفا میدادن اعتبار تنها زمانی نقش قابل� دستاز

، چنانچه میانگین شودمیدر ضمیمه) نشان داده ( ١ طور که در شکلخود بگیرد. همان
درصد باشد، زیان  ۴تورم گذشته) برابر با تورم هدف  ماهۀ ۶٠میانگین ( تورمی گذشته

کامل معتبر است. اگر میانگین تورمی گذشته در  طوربهاعتباری صفر و بانک مرکزی 
ن میزان زیان که ای دهدمیشیب بسیار مالیم منحنی نشان  ،درصد باشد ۴همسایگی نزدیک 
بانک مرکزی در کنترل تورم بسیار  ۀاما اگر عملکرد گذشت ؛پوشی استچشمبسیار ناچیز و قابل� 

شیب زیان اعتباری با سرعت بیشتری  ،ضعیف باشد و انحراف از تورم هدف افزایش یابد

                                                                                                                                  
 .تورم گذشته در نظر گرفته شده است ماهۀ ۶٠میانگینی از )، ٢٠١۴( در این مقاله به پیروی از نیونکیرچ و تیلمن ١

2 Accelerating Effect 
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گیر خواهد بود. بنابراین، بسیار چشم شودمیو ضرری که بر اعتبار وارد کند پیدا میافزایش 
عتباری به میزان انحراف واکنش نامتقارن زیان ا ،مشاهده استقابل� ١ در شکل خوبیبهآنچه 

در پیوست توزیع شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی در بین  ٢ از تورم هدف است. شکل
که چولگی زیان  دهدمینشان  خوبیبه شکلاین . دهدمی دستبهتوسعه را  درحالکشورهای 

معنی است که فراوانی زیان اعتباری مثبت در این بدان ؛راست است سمتبهاعتباری بیشتر 
دیگر،  عبارتبهبیشتر بوده است.  ٢٠١٩‑١٩٩۶ی هاسالبین کشورهای درحال توسعه در 

عملکرد نامناسب بانک مرکزی در گذشته و انحراف مثبت میانگین تورمی از هدف، میزان 
  ست.دار کرده ااعتبار جاری بانک مرکزی کشورهای درحال توسعه را خدشه

 دستبهتوسعه را  درحالکشور  ١٧میانگین شاخص زیان اعتباری به تفکیک  ٢ جدول
تنها کشورهای آلبانی و فیلیپین میانگین زیان منفی  ،شودمیطور که مشاهده . هماندهدمی

و برزیل  ،اند و کشورهای اوروگوئه، ایرانی تورم تجربه کردهگذارهدفی پذیرش هاسالرا طی 
ی پیشین هاطور که در بخشاند. همانبه خود اختصاص دادهبیشترین زیان اعتباری مثبت را 

بانک برای مثال،  ،معناست که هموارهتباری منفی برای بانک مرکزی بدینزیان اعاشاره شد، 
ی تورم عملکردی مناسب نسبت به کنترل گذارهدف چهارچوبمرکزی آلبانی بعد از پذیرش 

 میانگین تورمی را کمتر از تورم هدف نگه دارد. است تورم داشته و توانسته 
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 ٢جدول 
 چهارچوب یرشپذ زماناز  ی به تفکیک کشورهااعتبار بانک مرکز یانشاخص ز یانگینم

 ٢٠١٩تورم تا سال  یگذارهدف
 کشور یاعتبار بانک مرکز یانشاخص ز یانگینم

 آلبانی ‑٠٫٠۵
 ارمنستان ٠٫٠٣
 برزیل ٠٫٣۵
 شیلی ٠٫٠٨
 کلمبیا ٠٫٢٧
 گواتماال ٠٫١۵
 مجارستان ٠٫٢۶
 اندونزی ٠٫٢٧
 ایران ٠٫٣٧
 جنوبی کرۀ ٠٫٠۵
 مکزیک ٠٫١٧
 پرو ٠٫٢٠
 فیلیپین ‑٠٫۴۶

 رومانی ٠٫١٧
 فریقای جنوبیا ٠٫٠٩
 تایلند ٠٫١۴
 اوروگوئه ٠٫٣٧
 توسعه درحالکل کشورهای  ٠٫١۵

. دهدمی دستبهتوسعه  درحالکشور  ١٧شده را به تفکیک یادداشت. جدول فوق میانگین زیان اعتبار محاسبه
 کاهش اعتبار بانک مرکزی است. منزلۀزیان اعتباری مثبت به

 منبع: محاسبات تحقیق

 برآورد مدل ٢ .۴
ر نرخ بهره و شکاف تولید، با استفاده ور بررسی اثر شاخص زیان اعتباری دمنظبه در این مقاله

از روش  و سپس شودمی، ابتدا یک مدل خطی با اثرات ثابت تخمین زده Stataافزار نرماز 
مدل با  برای مقایسۀ. دشومی) استفاده ١۵( ) و١۴( جهت تخمین معادالت زمانهمپانل 
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با اثرات ثابت  IV و در نهایت مقایسۀ ،)٢( ییزادرون)، برای بررسی ١( اثرات ثابت و تصادفی
 .شودمیسمن گزارش ها ) آزمون٣( ١و مدل خطی با اثرات ثابت

 و بررسی مانایی متغیرها ،یآماری متغیرها، ضرایب همبستگی جزئ خالصۀ ١ .٢ .۴
را و انحراف معیار متغیرها  ،های آماری میانگین، حداقل، حداکثرشاخص اطالعات ٣جدول 

  .دهدمی دستبه

 ٣جدول 
 آماری متغیرها خالصۀ

 متغیرها میانگین حداقل حداکثر انحراف معیار
 شکاف تولید ٠٫٠١١ ٠ ٠٫١٠٨ ٠٫٠١٢
 شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی ٠٫١٣٢ ‑٠٫۶٨۴ ٠٫٩۶۶ ٠٫٣٠٢
 اسمی نرخ بهرۀ ٠٫١٢۶ ٠٫٠٢۴ ٠٫٧١٩ ٠٫١٠٨
 شکاف تورم ٠٫١٩٧ ‑١٫۶١ ٢٫۶٧ ٠٫۶٢٩
 شاخص آزادسازی تجاری ٠٫۶۶٨ ٠٫٢٠٩ ١٫۶٨ ٠٫٣٢٨

 افزارنرم خروجی: منبع

همبستگی  یبا، ابتدا به بررسی ضرهمبستگی بین متغیرهای موجودمنظور بررسی به
مشاهده  ۴طور که در جدول پردازیم. همانجزئی بین متغیرهای موردنظر در این بخش می

و شکاف تولید  ،میاس بین شاخص زیان بانک مرکزی، شکاف تورم، نرخ بهرۀ ،شودمی
متغیر ابزاری باید  ،طور که در بخش پیشین گفته شدهمانهمبستگی مثبت وجود دارد. 

داشته باشد.  زادرونهمبستگی بسیار پایینی با متغیر وابسته و همبستگی باالیی با متغیر 
شکاف همبستگی پایینی با متغیر ابزاری که  عنوانبهانتخاب شاخص زیان اعتبار  ،بنابراین

، از اعتبار دارد )زادرونمتغیر ( اسمی و همبستگی باالیی با نرخ بهرۀ متغیر وابسته)( تولید
 کافی برخوردار است.

                                                                                                                                  
برای رد اثرات تصادفی،  ‑١شود. در این مقاله در سه مرحله، از آزمون هاسمن برای اعتبار مدل استفاده می ١
 با اثرات ثابت. IVبرای تأیید مدل ‑ ٣زایی، و رد برون OLSبرای رد کارایی روش  ‑٢
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 ۴ جدول
 یئنتایج ضریب همبستگی جز

 شکاف تولید متغیرها
شاخص زیان 
اعتبار بانک 

 مرکزی
 شکاف تورم اسمی نرخ بهرۀ

شاخص 
آزادسازی 

 تجاری
     ١ شکاف تولید

شاخص زیان 
اعتبار بانک 

 مرکزی
٠٫٠۵۴ ١    

   ١ ٠٫٣٠٢ ٠٫١٣۶ اسمی نرخ بهرۀ
  ١ ٠٫٣۴۶ ٠٫٢٢٣ ٠٫١٩٨ شکاف تورم

شاخص 
آزادسازی 

 تجاری
٠٫ ‑٠٫١١٩ ٠٫٠٠٣۵٠٫١٠ ‑٠٨۶‑ ١ 

 افزارمنبع: خروجی نرم

یل پانل دیتا پیش از برآورد مدل، پایایی متغیرها مورد آزمون و بررسی قرار لدر تجزیه و تح
پانل نامتوازن هستند، از آزمون فیشر که مناسب این گروه از  هاچون داده ،در اینجا. گیردمی

صفر در این  فرضیۀ .دشومیواحد استفاده  ) برای آزمون ریشۀ٢٠١٣ بالتاجی،( ستهاداده
 ۴در جدول طور که . هماناستواحد)  وجود ریشۀ( ناپایایی متغیر دهندۀآزمون نشان

 .استدر سطح  صفر و پذیرش مانایی متغیرهای مدل ، نتایج بیانگر رد فرضیۀشودمیمشاهده 

 ۵ جدول
 دواح نتایج آزمون ریشۀ

-Inverse chi متغیرها
squared ‑  

Inverse normal z  Inverse logit 
L*  

Modified inv. 
chi-squared Pm  

۴٨٫۶٨١ شکاف تولید  ۶٢٫٩‑  ۵۶١٫١١‑  ٢۵٣٫۶١  
شاخص زیان اعتبار 

 بانک مرکزی
٢٠۵٫۶١١  ۶٣١٫۴‑  ١٩٠٫۶‑  ٧٠٠٫١٠  

٣۶١٫٨١٢ اسمی نرخ بهرۀ  ٢۶۵٫۵‑  ٨۵٨٫٧‑  ٩۴١٫١١  
٧١۴٫٨١٢ شکاف تورم  ۵٣٣٫٧‑  ٣٠١٫٨‑  ٧۴١٫١١  

شاخص آزادسازی 
 تجاری

١٢٨٫٩٩  ٢١٢٫۶‑  ۶۴٠٫۶‑  ١٩٨٫٧  

 برای تمام متغیرها صفر است. P-Value* مقدار 
 افزارمنبع: خروجی نرم
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 )2SLSروش( تخمین و تفسیر مدل با اثرات ثابت و متغیر ابزاری ٢ .٢ .۴
د که مدل پانل دارای اثرات تصادفی است یا شوباید بررسی  ،پس از آزمون مانایی متغیرها

 یداریکه در سطح معن دهدمیسمن نشان ها آمارۀمقدار ) ١( سطر اول ،٨ثابت. در جدول 
 . شودمیرد  یاثرات تصادف وجود بـر یصـفر مبنـ یۀدرصـد، فرضـ ۵

معناداری بین  کند که رابطۀی ترکیبی بیان میها) با اثرات ثابت داده١۵( تخمین معادلۀ
). ۶جدول ( داردو شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی وجود ن ،متغیر شکاف تولید، نرخ بهره

، متغیر 2SLSبرای تخمین با متغیر ابزاری و روش  ،طور که در بخش پیشین بیان شدهمان
داری با متغیر وابسته داشته باشد و تنها باید معنی شاخص زیان اعتبار) نباید رابطۀ( ابزاری

مرحله  تخمین در دو ،بعد بنابراین در مرحلۀ ؛گذار باشدتأثیرنرخ بهره) ( زادروناز کانال متغیر 
 د. شوو با روش متغیر ابزاری انجام می

 ۶جدول 
  نتایج مدل با اثرات ثابت

 خطای استاندارد ضرایب متغیرها
 ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠٢ شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی

 ٠٫٠١٨ ٠٫٠٠٧ اسمی نرخ بهرۀ
 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠۴*** شکاف تورم

 ٠٫٠٠٨ ‑٠٫٠٣١*** شاخص آزادسازی تجاری
 ٠٫٠٠۶ ٠٢٩٫٠*** بتا) (از مبدأعرض 

 .دهدمیدرصد را نشان  ١در سطح  یدارمعنی ***. و استیادداشت. متغیر وابسته شکاف تولید 
 افزارمنبع: خروجی نرم

 یبرا یاثرات ثابت فرد گرفتننظـربـا درمرحله  و در دو یابـزار یربـا متغ ینتخمـ ٧ جدول
 دهدمیاول نشان  نتایج حاصل از برآورد در مرحلۀدهد. می دستبهرا  توسعه درحال کشور ١٧

 که ترتیباینبه ؛ر نرخ بهره دارددمعناداری  شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی اثر مثبت و
 اعتبارامروز بانک مرکزی بیشتر ،هرچه انحراف میانگین تورمی گذشته از هدف بیشتر باشد

را در واکنش به این  یشتریب بود نرخ بهرۀ دار خواهد شد و بانک مرکزی مجبور خواهدخدشه
 درصد انحراف میانگین تورمی گذشته از هدف ١دیگر، هر  عبارتبهتغییرات تنظیم کند. 

درصد میزان نرخ بهره را افزایش  ٣بانک مرکزی در کنترل تورم)،  عملکرد نامناسب گذشتۀ(
شکاف تورمی نیز ارتباط  ،ودشمیاول) مشاهده  مرحلۀ( ٧طور که در جدول . هماندهدمی
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درصد  ٢ درصد شکاف تورمی به اندازۀ ١ که هریطوربه ،داری با نرخ بهره داردمثبت و معنی
 . دهدمینرخ بهره را افزایش 

. شودمیر شکاف تولید بررسی د سایر متغیرهادوم، اثر تغییر نرخ بهره و  در مرحلۀ
 ، ابتدا با استفاده از معادلۀ2SLSر روش طور که در بخش پیشین بدان اشاره شد دهمان

 ٧جدول  شود (مینرخ بهره) تخمین زده ( زادرونرگرسیون برای متغیر  ) یک معادلۀ١۵(
) قرار ١۶( ) را در معادلۀ١۵ معادلۀ( زادرونشده از متغیر اول) و سپس تخمین حاصل مرحلۀ

) ١۶( شده در معادلۀدوم). ضرایب محاسبه مرحلۀ ٧جدول شود (میداده و ضرایب محاسبه 
ر را د زابروننرخ بهره) و سایر متغیرهای ( زادرونی متغیر اثر علّ دوم) مرحلۀ( ٧و جدول 

 . دهدمیشکاف تولید نشان 
ارتباط مثبت و  ادبیات نظری موجود، براساسو  دهدمینتایج نشان طور که همان

هرچه میزان نرخ بهره صورت که به این ؛تولید وجود داردمعناداری بین نرخ بهره و شکاف 
 ،آمدهدستبهنتایج  براساسشکاف تولید بیشتر خواهد بود.  تولید واقعی کمتر و ،بیشتر باشد

. با توجه شودمیدرصدی در شکاف تولید  ٨منجر به افزایش  درصد افزایش در نرخ بهره ١ هر
تولید شکاف ر داثر مستقیم شاخص زیان اعتبار  که شودمیمشاهده  یب برآوردی،ابه ضر
شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی از  ابراین،بن .اما از لحاظ آماری معنادار نیست ،است مثبت

 ؛گذاردمی تأثیرمثبت  طوربهر شکاف تولید و تنها از کانال نرخ بهره د غیرمستقیمطریق 
از هدف یا عملکرد نامناسب بانک  درصد انحراف میانگین تورمی گذشته ١که هر یطوربه

 ١امروز را افزایش داده و هر  درصد نرخ بهرۀ ٣به میزان  ،مرکزی در گذشته در کنترل تورم
آن) را  انحراف تولید واقعی از میزان بالقوۀ( درصد شکاف تولید ٩درصد افزایش در نرخ بهره، 

 ر زیان اعتبار بانک مرکزیدرصد افزایش د ١گفت که  توانمی ،کند. در مجموعبیشتر می
درصدی شکاف  ٢٧موجب افزایش  غیرمستقیم طوربهعدم تعهد به تورم هدف در گذشته) (

 .دشومیتولید 
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 ٧ جدول
 )و دوم اول مراحل( 2SLSنتایج رگرسیون متغیر ابزاری با اثرات ثابت به روش 

 دوم) مرحلۀ( ضرایب اول) مرحلۀ( ضرایب متغیرها
 ٠٫٠٣۶*** بانک مرکزیشاخص زیان اعتبار 

)٠٫٠٠٩( 
٠٫٠٠۴‑ 

)٠٫٠٠٣( 
 ٠٫٠٢۶*** شکاف تورم

)٠٫٠٠۴( 
٠٫٠١٩‑ 

)٠٫٠١۶( 
 ‑٠٫٠۴٧ شاخص آزادسازی تجاری

 )٠٫٠٢٩( 
 

 ٠٫٠٩٣***  نرخ بهرۀ اسمی
)٠٫٠٢٩( 

 ٠٫١۴۴*** (بتا) عرض از مبدأ
)٠٫٠٢٠( 

٠٫٠٠۵‑ 
)٠٫٠٠۶( 

ارقام داخل پرانتز خطای استاندارد  .دهدمیدرصد را نشان  ۵و  ١در سطح  یدارمعنی ترتیببه **و  ***یادداشت. 
در  اسمی تخمین زده شده است. ر نرخ بهرۀداثر متغیرها  IV-Fixed Panel ،اول در مرحلۀ دهند.را گزارش می

 ، شکاف تولید متغیر وابسته است.دوم مرحلۀ
 افزارمنبع: خروجی نرم

، Iv-Fixed Panelیید نهایی انتخاب روش بهره و تأیی نرخ زادرونیید در راستای تأ
قوی فرض صفر مبنی بر  طوربه) ترتیببه) ٣( ) و٢( ٨جدول ( سمنها مقدار احتمال آمارۀ

 کند. نظر و مدل خطی با اثرات ثابت را رد میبودن متغیر موردزابرون

 ٨جدول 
 سمنها نتایج مربوط به آزمون

 احتمال مقدار آماره 
)٠٫٠١٢ ١٢٫٧٧ )١ 
)٠٫٠٠٠ ١٣٫٣٢ )٢ 
)٠٫٠٠٠ ٢٢٫٢٢ )٣ 

 ) مقدار آمارۀ٢( .دهدمیی پانل را نشان هاسمن در خصوص رد اثرات تصادفی دادهها آزمون ) نتیجۀ١( یادداشت.
 IV-Panelو   Fixed-Effect Panelبین کند و مقایسۀیی متغیر نرخ بهره را بیان میزادرونیید سمن برای تأها

Fixed-Effect نشان داده شده است.٣( سمن شمارۀها توسط مقدار آمارۀ ( 
 افزارمنبع: خروجی نرم
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 گیریبحث و نتیجه ۵
با استفاده از مدل  بانک مرکزی و تا با معرفی شاخص زیان اعتبار تالش شد ،مقالهدر این 
استفاده از روش ر نرخ بهره و شکاف تولید را با داثر عملکرد بانک مرکزی  ،ی جدیدهاکینزین

 بررسی کنیم. (2SLS) متغیر ابزاری در دو مرحله
به شرح زیر  در دو بخش ،کشور درحال توسعه است ١٧نتایج این پژوهش که مربوط به 

 :شودبندی میطبقه
به این  ،ارتباط نامتقارن بین شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی و انحراف از تورم هدف −

دارکردن اعتبار بانک مرکزی خدشه ردچندانی  تأثیرانحراف کوچک از تورم هدف  معنا که
ناپذیری بر اعتبار رانبد خسارت جتوانمیشده از تورم اعالم تربزرگاما انحراف  ؛ندارد

کاری بسیار مشکل  ١هدف تورم که دستیابی به یک نقطۀ. ازآنجاییبانک مرکزی وارد کند
آلبانی، ارمنستان، برزیل، شیلی، گواتماال، کلمبیا،  ازجملهاست، بسیاری از کشورها 

 دامنۀ ٢و اروگوئه ،جنوبی فریقای جنوبی، کرۀااندونزی، مکزیک، پرو، فیلیپین، رومانی، 
ای در اعتبار و هدف خدشه دهند. نوسان در دامنۀرا هدف تورمی خود قرار می ٣هدف

بانک  ،هدف بیشتر شود انحراف از محدودۀ اما اگر ؛کندتوانمندی بانک مرکزی وارد نمی
افزایش زیان ( تدریج اعتبارش را نزد کارگزاران اقتصادی از دست خواهد دادمرکزی به

ارتباط  )،٢٠١۴( نیونکیرچ و تیلمنی است که در تحقیق حال دراعتبار بانک مرکزی). این 
یافته های توسعهبین اعتبار بانک مرکزی و انحراف از تورم فقط برای کشور غیرخطی

سنجشی  عنوانبهطرف دیگر، انتخاب شاخص عملکرد بانک مرکزی  یید شده است. ازتأ
از کسب اعتبار بیانگر این حقیقت است که کسب اعتبار طی زمان منوط به کنترل تورم 

اعتماد  ،گوید بیشتر باشددر اطراف تورم هدف است. هرچه تعهد بانک مرکزی به آنچه می
د نتایج توانمیو شود میو باور مردم به مقامات پولی بیشتر، انتظارات تورمی کنترل 

 همراه داشته باشد.مثبت حقیقی را در راستای ثبات اقتصادی جامعه به
ارتباط غیرمستقیم و مثبت بین شاخص زیان اعتباری و شکاف تولید از کانال نرخ بهره.  −

مثبت بین  یاول حاکی از وجود ارتباط مرحلۀ در IVنتایج حاصل از تخمین به روش 
عملکرد نامناسب بانک مرکزی در کنترل تورم) و افزایش نرخ بهره ( افزایش زیان اعتباری

و  دهدمیانتظارات تورمی را افزایش  افزایش انحراف از تورم هدف ،دیگر عبارتبهاست. 
                                                                                                                                  
1 Single Target 

 هدف تورم استفاده شده است. عنوانبههدف  از متوسط دامنۀ ،در این پژوهش ٢
3 Target Range 
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یویوژ، ل این بخش با مطالعۀ یجۀنت ١د.شود موجب باالرفتن نرخ بهره توانمیاین امر 
شکاف انتظارات تورمی از هدف ( نگر) که از شاخص اعتبار آینده٢٠١٨( رنگود و ،لوکوت

اند نیز تورم) برای بیان ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و تغییرات نرخ بهره استفاده کرده
و از کانال  غیرمستقیم طوربه در ادبیات اقتصاد پولی، پارادایم پولی معموال� سازگار است.

تخمین حاصله در  نتیجۀگذار است. تولید اثر ازجملهر بخش واقعی اقتصاد نرخ بهره د
مذکور به اهمیت و کارایی ابزار پولی نرخ بهره  نظریۀنیز در راستای  2SLSدوم  مرحلۀ

ر شکاف تولید دیک پارادایم پولی) را  عنوان(به اشاره دارد. آنچه اثر اعتبار بانک مرکزی
که افزایش زیان اعتبار از طریق نرخ بهره یطوربه ؛سازد کانال نرخ بهره استمعنادار می

 دنبال داشته باشد. د افزایش شکاف تولید را بهتوانمی
افزایش)کاهش شکاف تولید از ( نا)معتبر و( ارتباط غیرمستقیم بین یک بانک مرکزی

توسعه بسیار حائز  درحالی اقتصادی در کشورهای هایگذارسیاستلحاظ کانال نرخ بهره به
 ازجملۀ یمعضل ساختار کی عنوانبهتوسعه  درحالهای اقتصادبعضی تورم در اهمیت است. 

ز یعموم مردم و ن یتمام شئون زندگ یمتماد یهاسالاست كـه  یاقتصاد یهادهیپد
. تحریک تقاضای کل جامعه از طریق ده استکررا به خود مـشغول  یاقتصاد یهاسیاست

ناپذیر از دالیل انکار… و ،ی مالی دولت، نوسان نرخ ارزهاسیاستافزایش حجم نقدینگی، 
گذار باشد انتظارات تأثیرر تورم واقعی د تواندمیاما آنچه بیش از همه  است؛ افزایش تورم

زا و ی برونهاعرض تکانهاینکه کشورهای درحال توسعه بیشتر در م با توجه بهتورمی است. 
که در پرتو ایجاد آرامش روانی در جامعه ( زادرونوجود عواملی  ،نشده قرار دارندبینیپیش

ضروری  ،بکاهد و انتظارات تورمی های موجودتکانهآثار حدی از که بتواند تا پذیر است)امکان
عملکرد پولی،  و شفافیت در حوزۀ گوییافزایش قدرت پاسخدیگر،  عبارتبه رسد.نظر میبه

و مالی بانک مرکزی از دولت، وجود یک بانک مرکزی  ،استقالل بیشتر سیاسی، ابزاری
توان بانک مرکزی در راستای رسیدن به هدف و ثبات تورمی  تمامبستن کاربهکار و محافظه

ی هاسیاستزی و بانک مرکاعتبار ر عملکرد بانک مرکزی بگذارد و مثبتی د تأثیر تواندمی
که عوامل اقتصادی با اعتماد یطوربه ؛شده را نزد کارگزاران اقتصادی افزایش دهدوضع

باعث شکستن لختی د توانمیاین امر . ی بانک مرکزی را تعقیب کنندهاسیاستبیشتری 
گذاری و تولید را و امنیت سرمایه ،کند، تورم و نرخ بهره را تحریک شودانتظارات تورمی 

 افزایش دهد و از شکاف تولید بکاهد.

                                                                                                                                  
 یند.گویم یزن یشرف به آن رابطۀ ینظر یاتکه در ادب ١
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در ادبیات اقتصاد  مطالعات اندکی در ارتباط با شفافیت و اعتبار بانک مرکزی ازآنجاکه
حاکی از اهمیت مسئولیت  تواندمی تحقیقاتیانجام و گسترش چنین  ،انجام شده است پولی

باشد. استفاده از می و کنترل انتظارات تور زابرونی هابانک مرکزی در کاهش آثار تکانه
ر دآن  غیرخطینگر برای سنجش اعتبار بانک مرکزی و بررسی آثار خطی و ی آیندههاشاخص

د توانمیاعتبار بانک مرکزی  کنندۀتعیینعوامل سیاسی نیز و متغیرهای کالن اقتصادی 
ت باید گف پژوهشهای از محدودیت. در نظر گرفته شودبرای تحقیقات آتی  جذاب موضوعاتی

 یهامجموعه داده  شده دربودن اطالعات موجود منتشر برو هزینه بودن با توجه به محدود
 یدهاقتصاددانان رس یشترکه به اجماع ب ییها(داده ١یشده براساس نظرسنجینیبیشپ

نگر تورمی و استفاده از رویکرد آیندهی مربوط به متغیر انتظارات هاداده امکان تهیۀ ،)٢است
 اعتبار بانک مرکزی مقدور نبود.در سنجش 
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