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Abstract 
Inflation is one of the most important economic problems that imposes a lot of costs 

on society by disrupting macroeconomic indicators, which are reflected in the 

reduction of economic growth rate, rising unemployment rate and unequal distribution 

of income. In addition, high inflation and instability of inflation damage the credibility 

of macroeconomic policymakers, especially the central bank, and its continuation can 

lead to acute cases of political instability in countries. At the same time, uncertainties 

due to high inflation rates increase inflation expectations. Accordingly, solutions to 

control inflation have been proposed. One of these proposals was the independence 

of the central bank, which has gained many supporters since the 1980s. With regard 

to this issue, in this study, the effect of central bank independence and policy targeting 

on inflation control in the economies of 22 Asian countries was examined using the 

panel data approach during the period 2019-2010. The results of the study indicate 

that among the variables studied in the previous period inflation, trade freedom and 

monetary base have a positive and significant effect on current period inflation. In 

contrast, central bank independence, initial equilibrium, financial development, and 
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exchange rate regimes have a significant negative impact on the dependent variable, 

inflation in the current economies of 22 Asian countries. 

Keywords: Central Bank Independence, Inflation, Inflation Targeting, Panel Data, 

GMM 

JEL classification: E5, E31, P44 
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 چکیده

ه ی اصتدکک     ن    ب  ب  برهم ز ن شکک    اسککک    یتورم يکي از مهمترين مشککک ا اصتدکک  

ي بان    رآما ا عک س مي   صکککورا   هر  رش رشکککا اصتدککک  ین ا باير  رش بوک ری ا توزي    برابر    

 ار تورم موجب  اش    تيثببي ا تورم ب البراينن  ع اه نا. بر ج مع  تحمول مي یبسو ر  یه هبين 

د         ستگذاران   ن اصت سو  موار   توا امي تااام آن ا شو  مي یب  ايژه ب  ک مر ب یشان اعتب ر 

شور     ح   بي سي   سو  شا.   را  وب  ه ثب تي  شت  ب  شي از   ه ی  اطمون  ي ضمن اينک   ب    ب ل  ا   

س س  . بر ايشو  مي يتورم ب ال ب عث ا باير ا تظ راا تورم یه  رش  نترل تورم راهک ره يي  یبران ا

 ۱۹۸۰. يکي از اين پوشککنه  ه ن اسککتب ل ب  ک مر بی بو ه اسککک    از  ه  پوشککنه   شککاه اسککک

                                                                                                                                   

ز  مجوز        ا. 1 له دستتتترستتتی آزاد ت قا یک م   http://creativecommons.orgND (-NC-CC BY/ین 

/4.0nd/-nc-licenses/by ) اس. 
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اسککتب ل ب  ک  روت ث يبررسکک ر اين مط لع  طر ااران بسککو ری پواا  ر . ب  توج  ب  اين موضککو   

د        مر بی ا هاف ستي بر  نترل تورم  ر اصت سو  ش  22گذاری  ستف  ه از رايکر       سو يي ب  ا ور آ

مور  بررسککي صرار گر ک.  ت يم مط لع  ح  ي از آن  2۰۱۰-2۰۱۹ه ی ت بلويي طي  اره زم  ي  ا ه

اسککک  ر مو ن متروره ی مور  بررسککي تورم  اره گذشککت ن آزا ی ت  ری ا پ ي  پولي ت ثور م بک ا 

ب  ک مر بین تع  ل االو ن توسککع  م لي ا   اری بر تورم  اره ج ری  ار ا.  ر مب بل اسککتب لمعني

 شککور  22اصتدکک    اری بر مترور اابسککت  يعني تورم  اره ج ری رز ت ثور منفي ا معنيرژيم  رش ا

 آسو يي  ار ا. 

 

 GMMه ی ت بلويين استب ل ب  ک مر بین تورمن ها گذاری تورمن  ا ه :واژگان کلیدی
 JEL : E5, E31, P44طبقه بندی 
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 مقدمه

اقتص  اد ک    یدیکل یهارا به ش  ا   ریمتغ نیتورم، ا یرگذاریتاث عیدامنه وس  
صاد عملکر یابیارز یبرا ست. در   لیتبد ید اقت نرخ تورم   ینظر کردیرو کیکرده ا
حجم معام ت   ،یکاریدرآمد، نرخ ب عی انوار، توز یبر سطح رفاه اقتصاد   تواندیم

سرما  ها،ییادر بازار دار ص    یگذارهینرخ ارز،  صو شد  رگذاریو ... تاث یبخش     با
صاد  . (1394)بزرگر، غالباً در حال   هامتیق یسطح عموم  را یابه عنوا  مثال در اقت

گاه کند و گاه با س  رعت و ش  دت ص  ورت     هامتیق شیافزا کنیبوده، ل شیافزا
.  دیآیو مزمن به شمار م داریاز مسائل پا یکیتورم همواره  کهیگرفته است، به طور

س  سال    یبا برر صوص در  ،  90دهه  ییو انتها ییابتدا یهاتحوالت نرخ تورم به  
ست که عامل    شهود ا صل  کام ً م سا تار    جادیا یا شور عوامل    رینظ یتورم در ک
و  یو مال  یپول یها اس   تی س    یهماهنگ  ثی از ح یرابطه دولت و بانک مرکز    

سر  نینحوه تام نیهمچن سا تار مد  یک و رابطه   یشبکه بانک  یتیریبودجه دولت و 
  ینگیو رش  د ن د یپول هیرش  د پا ریو دولت اس  ت که عمدتاً از مس   یش  بکه بانک

سطح       نرو،یستند. از ا موجد تورم ه ست که تورم را در  سئولین پولی این ا ت ش م
ناش   ی از افزایش تورم در   های مطلوب یا هدف  ود قرار دهند تا از بروز هزینه     

  1980در این  ص   وص یکی از راهکارهایی که در دهه     جامعه جلوگیری نمایند.     
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است  ل بانک  ت. نیز طرفدارا  بسیاری پیدا نمود. موضوع است  ل بانک مرکزی اس
ت به منظور  لدر دس  ت دو یالهیاز وس   یمعناس  ت که بانک مرکز نیبد یمرکز
  است یس  یبه هدف اصل  یدسترس   یبرا یالهیوس  به یاهداف متعدد اقتصاد  یاجرا
 بانک   به لحاظ نظری، بررس   ی اس   ت  ل  گردد.  لی دب ت ها مت یق تبی تث یعنی لیوپ

(، بارو 19۷۷) 2(، کیدلند و پرس   کات8۵19) 1توا  در مطالعات راگافرا می مرکزی
( اش  اره  1993) 5س  ینا و س  امرز(، آل1992) 4س  ینا و گریلی(، آل1983) 3و کوردو 

ست.       سیعی بر وردار ا ست  ل بانک مرکزی از مطالعات و کرد. از نظر تجربی نیز ا
(،  1991) 8(، گریلی، ماس   کیاردنو و تابلینی 1988) 7س   ینا (، آل198۵) 6بید و پارکین 

( از جمله مطالعاتی هس   تند که به لحاظ تجربی به          1992) 9کوکرمن، وب و نیاپتی 
شانی        صمیمی و در  ست  ل بانک مرکزی پردا تند. ) سئله ا  دمطالعه بی(. 10،139۵م

رابطه میا  بانک مرکزی و انتخابات به          ( نش   ا  داده اس   ت که  198۵) 11و پارکین 
گذار      مل اثر عا جب ا  ،پردازدتورم می برعنوا   نه      مو یات تجربی در زمی جاد ادب ی

شد    ست  ل بانک مرکزی  برای مطالعه رابطه نهادهای   (1991) 12و همکارا  لیگری .ا
ست    سیا ست  ل بانک مرکزی        ،های عمومیپولی و  صی برای اندازه گیری ا شا 

در کشورهای صنعتی است  ل بانک مرکزی و تورم رابطه    دارائه کردند و نشا  دادن 
ست  ل بانک مرکزی گری    (1992) 13من و همکارا کوکر .معکوس دارد   لیشا   ا

                                                                                                                                 

1 -Rogoff 

2 -Kydland & Prescott 

3 -Barro & Gordon 

4 -Alesina & Grilli 

5 -Alesina & Summers 
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11 -Bade & Parkin 

12 -Grilli et al. 

13 -Cukierman et al. 
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پس از آ  به طور گسترده در مطالعه تجربی  که را توسعه دادند  (1991) و همکارا 
شد   ستفاده  شا         .ا شتری گردآوری کرده و ن شورهای بی شا   را برای ک آنها این 

با   دادند در کش   ورهای پیش   رفته اس   ت  ل بانک مرکزی و تورم رابطه معکوس   
این رابطه را در کش  ورهای در حال توس  عه به  ندالبته آنها نتوانس  ت .یکدیگر دارند

دست آورند و دلیل آ  را عدم احترام به قانو  در کشورهای در حال توسعه عنوا      
ضوع  زمینه به طور کلی در. کردند ست  ل  مو شورهای  در مرکزی بانک ا   مختلف ک
اس   ت  ل بانک   دوگانه رثیاز تا ید تجربش   واه .دارد وجود گوناگونی هایدیدگاه
به نرخ تورم کمتر، کاهش   یابیدر دس   ت ژهیعملکرد اقتص   اد ک   بو یروی مرکز
بدو  لی ما اطبانض   شیزافا ،یاقتص  اد یها هربر چ یاس  یس   یهاچر ه رثیتا
  تیحکا یکاهش رش د اقتص اد   ای دلیبر حس ب کاهش تو  فیاض ا  نهیهز گونهچیه

ص  از گروهی دارد. صوص  به اددانا ،اقت شورهای  در   شرفته  ک   عنوا  به را آ  پی
  مانند موارد بر ی در و دانندمی ک   اقتص  اد عملکرد مطلوب اس  اس  ی  ش  رط

  بانک مرکزی اس  ت  ل موض  وع )یورو(اروپایی  واحد پول یمنط ه در عض  ویت
ساس این دیدگاه،  نموده قلمداد شرط  پیش یک عنوا  به را کشورها    وظیفهاند. بر ا

بانک مرکزی تنها حفظ ارزش پول ملی اس   ت. بانک مرکزی باید تنها به کنترل             
ها توجه کند و نباید آ  را قربانی سایر متغیر ک   یعنی تولید و اشتغال  سطح قیمت

. گروهی در این دیدگاه است  ل بانک مرکزی از اهمیت باالیی بر وردار است کند.
د وظیفه بانک مرکزی  نکند و بیا  میننداردیگر اعت ادی به اس  ت  ل بانک مرکزی 

(.  1394،در شانی های دولت است ) انتشار اسکناس برای دولت و اجرای سیاست    
نظیر در بخش اسمی    تجربه موفق کنترل تورم و ایجاد ثبات کمدر اقتصاد ایرا  نیز  

از سوی م امات پولی کشور ک ه ب ا  139۵اقتص اد ک   در سه سال منتهی به سال 
و بهبود است  ل عملی بانک مرکزی   گرای ی بیش تر در ب ین سیاستگذارا  پولی   هم

گذاری پولی و نهاد متولی  همراه بوده است، اهمیت موضوع اس    ت  ل در سیاست
. با چن دا  س ا ته است    آ  را بر مدیریت نوسانات بخ ش ح ی  ی اقتص اد دو     

عنوا    هب ب ا اف زایش ن  دینگی   ،در ای را   افزایش است  ل بانک مرکزی این وجود
سال      صاد در  صلی پول در اقت شد منابع پولی   یکی از عوامل ا های ا یر و کاهش ر
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رفت به ایجاد رونق و رشد   بخش عم    ومی همراه بوده است، آنطور که انتظار می 
. با توجه به این موض  وع در این مطالعه تاثیر اس  ت  ل بانک  اقتص  ادی منتهی نش  د

ش  امل  منتخب  ییایآس  ندی تورم در ایرا  و بر ی از کش  ورهای مرکزی بر هدفم
مارات، بحر    تا ، ا ندونز  ن،یبنگ دش، چ ه،ی ترک ن،یعراق، عربس    ند، ارد ،   ،یا ه

پاکس  تا ، قطر،   ،یمالز ،یکره جنوب جا ،یقزاقس  تا ، ترکمنس  تا ، ارمنس  تا ، آ ربا
قرار  واهد   مورد بررس  ی 2010-2019طی دوره زمانی  هیروس   لند،یس  نگاپور، تا

 گرفت.  
ست که بعد از م دمه ادبیات و مطالعات         صورت ا ضر بدین  ساماندهی مطالعه حا

شود. در ادامه و در بخش   شود. در بخش سوم، مدل مطالعه ارائه می  تجربی بیا  می
چهارم، الگوی مطالعه مورد بررس   ی و ارزیابی قرار  واهد گرفت. در نهایت در          

 دات مطالعه ارائه  واهد شد.بخش پایانی نتایج و پیشنها
 

 . ادبیات و مطالعه تجربی مطالعه2

 . تورم و هدفگذاری تورم2-1

ها و کاهش مس  تمر در قدرت  رید  تورم )افزایش مداوم در س  طح عمومی قیمت
های بسیاری از   پول(، به طور اساسی یک پدیده نامطلوب اقتصادی است که هزینه    

گذاری   اندازها، کاهش انگیزه س   رمایه      پس ها، کاهش  قبیل ا ت ل در نظام قیمت   
،  «هاوری و کاهش هزینهنوآوری و ابداع، افزایش بهره»های برای کسب سود از راه  

سرمایه از بخش  سمت فعالیت تحریک فرار  سفته های واقعی به  بازی، توزیع  های 
  بگیرا ، انتظارات تورمی، ها و به زیا  ح وق   مجدد درآمد به نفع ص   احبا  دارایی    

به نگهداری دارایی      یل  ما بت در برابر دارایی   ت ثا به       های  یل  ما نامش   هود و ت های 
مدت به جای قراردادهایی بلندمدت را به گذاری از طریق قراردادهای کوتاهسرمایه 

گردد و این امر نیز به دنبال دارد. اس   تمرار تورم باعث ت ویت انتظارات تورمی می
ازد. براین اس   اس کش   ورها، اقدام به     س   نوبه  ود لختی تورم را تش   دید می  

های آ  می        هدف  مد یا هت کنترل پ ند.    گذاری تورم ج مای گذاری تورم،   هدف ن
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چارچوبی برای هدایت س  یاس  ت پولی اس  ت که در آ ، تص  میمات س  یاس  تی به 
ی م ایس   ه تورم آتی مورد انتظار با هدف اع م ش   ده برای تورم، اتخا     وس   یله

ات پولی یک هدف م داری برای تورم آتی در نظر  شوند. در این چارچوب م اممی
بینی آنها برای افق زمانی  اص در آینده، متفاوت از       گیرند، اگر تورم مورد پیش می

ست پولی جدیدی می       سیا شد، اقدام به اعمال  شده با بینی  کنند تا پیشهدف اع م 
هدف )تورم     هدف قرار گیرد. چو  متغیر مورد  آتی(   تورم منطبق بر م دار مورد 

ای  واهد داشت به این   گذاری تورم فرایندی دو مرحلهقابل مشاهده نیست، هدف  
آورند تا  بینی از تورم به عمل میصورت که در مرحله اول، م امات پولی یک پیش 

ست     سیا شده منطبق می بررسی کنند که آیا با  شود   های فعلی، تورم بر هدف اع م 
باشد که تورم آتی بر تورم مورد هدف منطبق   یا  یر؟ اگر این احتمال وجود داشته  

ضروری می گردد اجرای مرحلهنمی ستفاده از تغییر    ی دوم  شود. در این حالت، با ا
کنند که انحراف تورم آتی مورد انتظار را از تورم مورد  ابزار سیاست پولی سعی می   

 هدف مرتفع سازند.  
ست    اجرای چارچوب هدفگذابا توجه به توضیحات فوق، برای   سیا ری تورمی در 

ست. یکی از پیش شرط  پولی پیش سی برای چارچوب     شرط هایی الزم ا سا های ا
شد )قادر به        هدف شته با ست  ل ابزار دا ست که بانک مرکزی ا گذاری تورم این ا

ی س  یاس  ی باش  د(. این پیش ش  رط برای هر  تع یق هدف تورم بدو  هیچ مدا له
گذاری   اص در یک چارچوب هدفچارچوب سیاست پولی الزم است و به طور 

داند، ض  روری  تورم که ا تیارات بیش  تری را در هدایت س  یاس  ت پولی مجاز می
شد؛ بلکه         ست ل با ست که بانک مرکزی باید کامً  م ست. البته این به این معنی نی ا
م امات پولی باید بتوانند برای رس  ید  به بر ی از اهداف اس  می، آزادانه از ابزار   

استفاده کنند. به عبارت دیگر باید است  ل ابزار وجود داشته باشد و     سیاست پولی   
 (.1394نه لزوما است  ل هدف )برزگر،

تواند س  یاس  ت پولی  ود را در  کش  وری که م دمات فوق را فراهم س  ازد، می 
  از بس   یاری  درگذاری تورم طراحی کند.   چارچوبی س   ازگار با چارچوب هدف     

وجود  تورمی گذاریهای اصلی پذیرش هدفرطشتوسعه، پیش حال در کشورهای
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صادهایی ندارد. در  ست        4۵-9۵ باالی ) های مزمنبا تورم اقت سیا سال(،  درصد در 
 واهد بود و به طور کلی تنها آثار       پولی به میزا  قاب توجهی همس   از و تطاب ی   

صادی        مدت و غیرقابل پیشکوتاه ست اقت سیا شت. اولویت  بینی بر تورم  واهد دا
شورها باید کاهش تورم از طریق برنامه  این ش  های جامعک سری    تملم بر کاهش ک

لت و             مالی دو تنمین  یات  نک مرکزی برای عمل با کاهش اس   ت راز از  جه،  بود
شا     هدف شتری از  شد.     گذاری یک یا تعداد بی صلی انتظارات تورمی با های ا

سیاست   شو  گذاری تورمیسازگار با هدف   های  پولیاتخا   رها تنها پس  در این ک
نرخ تورم به س  طوق قابل   و کاهش یهای مش  ک ت مالریش  ه از مرتفع ش  د 

کشورهای    اغلب برای تواند به عنوا  یک گزینه سیاستی مطرق باشد.   می مدیریت،
سعه، درجه  سی این چارچوب   شرط ی تطابق با پیشدر حال تو سا ستی    های ا   سیا

 بسیار پایین است.

 . استقالل بانک مرکزی 2-2

  س  یاس  ی، مالی، به ص  ورت اس  ت  ل اقتص  ادیتوا  را میت  ل بانک مرکزی اس  
اس  ت  ل اقتص  ادی یا ابزاری به توانایی بانک مرکزی در تعیین و   بررس  ی نمود.  

تامین مالی کسری بودجه دولت، نظارت بر   برای استفاده از ابزارهای سیاست پولی    
و بدو  د الت دولت اش  اره   های تجاری و نبود آزادی برای تعیین نرخ بهرهبانک

اس  ت  ل بانک مرکزی در هزینه کرد و توا  از دو منظر را میدارد. اس  ت  ل مالی 
در کنترل  و اس   ت  ل بانک مرکزی   نحوه پردا ت بانک مرکزی به کارکنا   ود       

است  ل سیاسی به بررسی نمود.  سیاست پولی و تامین نکرد  کسری بودجه دولت
ست ل و      صورت توانایی بانک   صورت م ست پولی به  سیا مرکزی در تعیین اهداف 

ش   ود. عوامل تعیین کننده این نوع اس   ت  ل در    بدو  د الت دولت تعریف می    
است  ل شخصی )به عنوا  مثال فرآیند تعیین و عزل روسای بانک مرکزی و طول       
ستور داد  به بانک مرکزی و حق وتوی دولت در     ست(، حق دولت در د دوره ریا

صمی  صمیمات بانک مرکزی   گیریمت های بانک مرکزی، به تعویق اندا تن یا تغییر ت
   (.1394)قربانی، و حق حضور دولت در هیئت رئیسه بانک مرکزی قرار دارند

یکی از مشک ت بررسی تاثیرات است  ل  با توجه به اهمیت است  ل بانک مرکزی، 
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کزی است. است  ل واقعی    بانک مرکزی بر اقتصاد محاسبه درجه است  ل بانک مر   
تواند متفاوت بنا به دالیلی از اس  ت  ل قانونی بانک مرکزی متفاوت باش  د. به   می

های مرکزی در کش  ورهای در حال گذر با مش  ک تی  عنوا  مثال، بعض  ی از بانک
ش   ود نتوانند از ا تیارات قانونی  ود به طور کامل        مواجه هس   تند که باعث می     

های رئیس بانک مرکزی و روابط رسمی  ت فردی و تواناییاستفاده کنند.  صوصیا   
و غیررس  می بین بانک مرکزی و دولت و فرآیندهای س  یاس  ی موجود در کش  ور   
ممکن اس  ت منجر به تفاوت در اس  ت  ل واقعی و اس  ت  ل قانونی بانک مرکزی   
ش  وند. همچنین، نحوه اجرای اس  ت  ل قانونی و تبدیل آ  به اس  ت  ل واقعی به   

به تاریخی ملت که منجر به ثبات فرهنگی مخص  وص کش  ور ش  ده، و آمادگی  تجر
عمومی برای مطاب ت پیدا کرد  با قوانین معتبر، و در حالت کلی نحوه احترام به          
قوانین در هر کشور بستگی دارد. ع وه بر این، در شرایطی که نهاد قانو  گذار این  

شد قوانین بانک مرکزی را     شته با ست  ل   توانایی را دا بهبود، تغییر یا تعلیق نماید، ا
قانو      هاد  یاس   ی از ن یدا می    س    یت پ یل ع وه بر      گذار نیز اهم به همین دل ند.  ک

هایی نیز بر مبنای رفتار بانک مرکزی تدوین ش  دند.  های قانونی ش  ا  ش  ا  
اند و تورش جایگاه قانونی      ها برمبنای پرس   ش نامه طراحی ش   ده    این ش   ا  

واقعی آ  را اندازه گیری می کنند. نرخ جابه جایی واقعی رئیس   اس  ت  ل از م دار
به عنوا                نک مرکزی نیز  با یاس   ی رئیس  پذیری س    یب  نک مرکزی و آس    با

هایی برای اس  ت  ل واقعی بانک مرکزی به  ص  وص برای کش  ورهای   ش  ا  
 درحال توسعه مورد استفاده قرار می گیرند. 

ارائه  گیری درجه است  ل بانک مرکزی اندازه  یهاشا   ( بر ی از 1جدول )در 
 (1394شده است )در شانی،
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 اندازه گیري درجه استقالل بانك مركزي يهاشاخص( 1جدول )
 هاویژگی ارائه دهنده نوع شاخص ردیف

1 

ه ی ش   

ص  و ي استب ل 

 ب  ک مر بی

بید و الگوی 

 (1988) پارکین

 :ش    استب ل سو سي -۱

مر بی ب   ئک رئوس  ب  کبخشي از اعض ی هو -

 شو ا.مي صورا مستبل ا تخ ب

هوئک رئوس  ب  ک  ای از  الک  رهوچ  م يناه -

 .حضور  اار  مر بی

 تدموم گور اه  ر زمون  ب  ک مر بی ب الترين -

 .ه ی پولي اسکسو سک

 ش    استب ل م لي -2

مر بی  چگو گي تبسوم سو  بوسول  ب  ک -

 شو .تعوون مي

مر بی تعوون   ر ن ن توسط ب  کحبوق   -

 شو .مي

 بر ور ار اسک. ایب  ک از استب ل بو ج  -

2 
ا  يليگر یالگو

 (۱۹۹۱همک ران )

 ش    استب ل سو سي -۱
 رئوس  ل از طرف  الک مندوب  شو . -

گذار از طريق  الک هوچ يک از اعض ء سو سک -

 مندوب  شو .

س ل مندوب  5رئوس  ل برای ماتي بور از  -

  .شو

س ل  5هوئ ا سو ستگذار برای بور از  -

 مندوب شو ا.

 م يناه  الک البام   ر هو ا سو ستگذار  -

 حضور  ااشت  ب شا.

مدوب   الک برای تااين سو سک پولي مور   -

  و ز  وسک.

ثب ا ارزش پول ملي  ر  ن ر س ير اهااف  -

بلناماا ب  طور صريح  ر صوا ون موجو  ب  عنوان 

 بی تعوون شاه ب شا.هاف ا اظوف  ب  ک مر 
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 اندازه گیري درجه استقالل بانك مركزي يهاشاخص( 1جدول )
 هاویژگی ارائه دهنده نوع شاخص ردیف

ای از مبرراا ص  و ي    اجو  م موع  -

موصعوک ب  ک مر بی را  ر شرايط تض   ب   الک 

 استحک م بخشا.

 ش    استب ل اصتد  ی -2
موبان  فوذ  الک  ر تعوون موبان ا ذ اام از  -

 ب  ک مر بی

م هوک ابباره ی پولي تحک  نترل ب  ک  -

 مر بی

3 
ن ا  و رم یالگو

 (۱۹۹۱)همک ران 

 حوه ا تد بن بر ن ری ا شرايط حبوصي  -۱

 (%2۰تدای ري سک  ل ب  ک مر بی )ازن 

گذاری  ه يين  ر تعوون اجو   ه   سو سک -2

سو سک پولي ا  حوه حل ا  دل ا ت   ا بون 

 (%۱5 الک ا ب  ک مر بی )ازن 

ه  ب  عنوان هاف  رج  اهموک ثب ا صومک -3

ف ب  ک مر بی )ازن غ ئي  ر مب يس  ب  س ير اهاا

۱5%) 

پذيری ص  ون  ر تعوون محاا يک ا ا عط ف -4

حوزه ا تو راا  الک  ر امر استبراض از ب  ک 

 (%5۰مر بی )ازن 
 

4 
ا  سولوئ یالگو

 (2۰۰۱چ  وم  )

 یاهااف ب  ک مر ب -۱

 یگذار سکوس یشورا یا تد ب ا  اره تدا -2

ر از  ظ یگذار سکوس یشورا يتيريس  ت ر ما -3

    لک  الک

 ی ستگذاروس یشورا یاعض  یبر ن ر -4

 اعتب ر ب   الک یاعط  -5

 منب  نيصرض  هناه ب  عنوان آ ر -6
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 اندازه گیري درجه استقالل بانك مركزي يهاشاخص( 1جدول )
 هاویژگی ارائه دهنده نوع شاخص ردیف

 یه  سکوابط  ب  ساستب ل  ر ر یابباره  -7

 يپول

 ياستب ل م ل -۸

 ييپ سخگو -۹

 ÷يم ل یه  و  وب یا آشک رس ز کوشف   -۱۰

5  
بک ا  يل یالگو

 (2۰۰4) سيمور

 يفواهااف   نووب ل  ر تعاست -۱

  ؛ياهااف  م نووعتاستب ل  ر  -2

 اببار؛  نووعتاستب ل  ر  -3

 استب ل محاا ؛  يل باان استب  -4

6 

ر ت ر ه ی ش   

ااصعي ب  ک 

 مر بی

 و رمن ا 

 (۱۹۹2همک ران )

 پذيری سو سيآسوبش     -۱
ب  ک مر بی  ر   صل  شر م ه  تروور رئوس -

 وور  الکت  يک س ل از تر

 (1394) درخشانیماخذ: 

 
متعدد آ  نظیر   هایهای معرفی ش  ده برای محاس  به اس  ت  ل جنبه  در ش  ا  

ست  ل مالی بانک                ست  ل در اهداف و ا صادی، ا ست  ل اقت سی، ا سیا ست  ل  ا
سبه  گیرد. ولی بی شک به منظور نیل به اهداف اقتصادی    قرار می مرکزی مورد محا

ست تمامی جنبه ست       ل به یک اندازه موثر و کارآمدهای ا ستند، از این رو الزم ا نی
ست  ل بانک مرکزی دارند    آ  جنبه شتری بر کارآمدی ا ست  ل که تاثیر بی   هایی از ا

توا   شناسایی شوند. بدین منظور مطالعاتی صورت گرفته است که از این میا  می      
له و فیش   ر      عه دب طال ( اش   اره کرد. این 199۷) 2ها  و کوایی دی ( و1994) 1به م

سیده  ست  ل بانک    مطالعات به این نتیجه ر صادی یا ا ست  ل اقت مرکزی در  اند که ا
ست  ل بانک مرکزی مورد       ستی باید به عنوا  مهمترین جزء ا سیا انتخاب ابزارهای 

شر ) . توجه قرار گیرد شده توسط      1994دبله و فی ( در مطالعه  ود شا   معرفی 
                                                                                                                                 
1 -Debelle & Fisher 

2 -De Haan & Kooi 
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ست  ل در اهداف        به سه شا   متفاوت   گریلی و همکارا  را ست  ل سیاسی، ا ا
ست پولی تجزیه کردند. آنها با        سیا ست  ل در انتخاب ابزار  ست  ل ابزاری یا ا  و ا

های مورد بررسی با  های هفده کشور به بررسی ارتباط میا  شا     استفاده از داده 
اسی ارتباط معناداری با  داد که درجه است  ل سی   تورم پردا تند. نتایج مطالعه نشا  

اس  ت  ل   عملکرد تورمی در کش  ورهای مورد بررس  ی نداش  ته اس  ت. درحالی که
ست  ل ابزاری تاثیر قوی    صادی و ا شته اقت شر   تری بر تورم دا اند. در ادامه دبله و فی

ستفاده        گیریبه منظور اندازه شا   کوکرمن و همکارا  نیز ا ست  ل ابزاری از  ا
دبله و فیش  ر به این نتیجه   یج تاکید کننده نتایج قبلی بود. در پایا نمودند که در نتا

های است  ل از اهمیت باالتری بر وردار   رسیدند که است  ل ابزاری از سایر جنبه   
ست  ل بانک مرکزی   ( به بررسی جنبه 199۷ها  و کوایی )دی. است  های مختلف ا

مکاری اقتصادی و توسعه    کشور عضو سازما  ه    بر عملکرد تورم در بیست و یک 
گیری  منظور اندازه پردا تند و به 1989-1980و  19۷9-19۷2 هایدر   ل س  ال

ستفاده کردند. یافته    جنبه شا   گریلی و همکارا  ا ست  ل از  های  های مختلف ا
شا   ست  ل ابزاری برای تاثیرگذاری بر تورم اهمیت   می این مطالعه ن دهد که تنها ا
ست  ل د  سایر جنبه دارد و ا ست  ل ر اهداف و  تاثیر ناچیزی بر تورم دارند و  های ا

 (1394)قربانی، یا اص  بدو  تاثیرند

 . مطالعات تجربی2-3

از نظر تجربی نیز اس   ت  ل بانک مرکزی از مطالعات وس   یعی بر وردار اس   ت.  
  یاس  ت  ل بانک مرکز ریتاث»ای با عنوا  در مطالعه (1394امیرخانی و نصیییر)  

به بررس  ی موض  وع در « در حال توس  عه ی  در کش  ورهاآ راتییتورم و تغ یرو
سعه به روش پنل دیتا پردا تند.     شورهای در حال تو شا    جینتاک ست  ن که  داده ا

ست  ل بانک مرکز  شورها  یا سعه رو  یدر ک آ   راتیینرخ تورم و تغ یدر حال تو
نادار ثا کاران     . ندارد  یر مع بال و هم ط  (؛1396زرین اق عه در م با عنوا    ال ای 
)با  بررس  ی اثر اس  ت  ل بانک مرکزی بر کاهش نوس  انات تولید در اقتص  اد ایرا »

اثر اس  ت  ل  به بررس  ی « اس  تفاده از مدل گارو و رویکرد  ودرگرس  یو  برداری(
   ودرگرس  یونی برداریبا اس  تفاده از الگوی  قانونی بانک مرکزی در اقتص  اد ایرا 
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(VAR ) و(GARCH طی دوره زمانی )پردا تند. نتایج مطالعه نش  ا   1393-1340
ست که   ش    ده و        داده ا سته  سانات تولید کا ست  ل از نو به ازای افزایش میزا  ا

نشا   اقتص اد از ثب ات بیش تری بر وردار شده است. آزمو  تجزیه واریانس نیز      
ست که   سهم توضیح  داده ا ست  ل بان    ک مرکزی در ن  هرچند  وسانات   دهندگی ا

است، اما در طول زما  نسبت به اثر ناکارآمدی عوامل   تولید در ابتدا بسیار کم بوده 
.   دیگر مدل به ش  دت افزایش یافته و ن ش مرثرتری بر ثبات تولید داش  ته اس  ت  

بال و همکاران     عه  (1397زرین اق طال با عنوا   ؛ در م نک      ریتنث »ای  با اس   ت  ل 
سانات تول  یمرکز ست  ل بانک مرکز « را یر او تورم د دیبر نو سانات    یاثر ا بر نو
  و یبا اس   تفاده از روش  ودرگرس       1393-1340طی دوره زمانی  و تورم  دی تول

ست که    جی. نتاپردا تند (VAR) یبردار شا  داده ا ست  ل بانک مرکز  مطالعه ن   یا
  یبه ازا  یعنی. دار داش   ته اس   ت تاثیر منفی و معنی و تورم  دی تول یها انسی بر وار

و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد ک      دیاست  ل از نوسانات تول   زا یم شیفزاا
توابع ض  ربه واکنش   لیو تحل انسیوار هیآزمو  تجز جهیافزوده ش  ده اس  ت. در نت

و  یثبات در بخش اس  م جادیبر ا یکه اثر اس  ت  ل بانک مرکز دیمش  خ  گرد
ستن از نااطم  سانات       از اث شتر یتورم به مراتب ب ینانیکا ستن از نو ست  ل بر کا ر ا

ست.  دیتول سلمی  بوده ا ست  ل    ریتنث»ای با عنوا  در مطالعه (؛2018   1جمال و  ا
  تیارز اهم میانتخاب رژ اینوظهور: آ یتورم در کشورها  جیبر نتا یمرکز یهابانک
ست  ل بانک مرکز  ریارز بر تنث میانتخاب رژ بیو معا ایمزابه بررسی  « دارد؟ بر   یا
پردا تند. نتایج   2009-1991های کشور در حال توسعه طی سال 12تورم در  جینتا

ست که     شا  داده ا ست  ل بانک   دارد.  ریتنث ایم ررات بر تورم پو ییجداتح یق ن ا
ش  ود. ع وه بر این  مناس  ب، منجر به کاهش تورم می ارزی میرژ به همراه یمرکز
ثابت کار      ارزی میکه تحت رژ   ییرها تورم در کش   و جیبر نتا  ینظارت  ییجدا  ریتنث 
شورها یم ست که تحت   ییکنند کمتر از ک شناور ا کنند.  یم تیفعال رژیم نرخ ارز 

شار) و دارایی    ست  ل بانک مرکز  ریتنث»ای با عنوا  در مطالعه (؛2018اف بر   یا
سهام    سانات بازار  سی  « نو ست  ل بانک  ریتنثبه برر سانات بازار    یمرکز یهاا بر نو

                                                                                                                                 
1. Jamal and Selmi 
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 2012-2004کش   ور منتخب طی دوره   ۵3در  یلثبات ما   اری م به عنوا  مع س   ها 

و نوس  انات بازار   یاس  ت  ل بانک مرکز نیاز رابطه مثبت ب یحاک جی. نتاندپردا ت
ست. ا   سلی و    مطاب ت دارد. یها با پارادوکس اعتبار بانک مرکزافتهی نیسهام ا کات

عه   (؛2019  ۱همکاران  با عنوا   در مطال بانک مرکز  اس   ت  »ای    حات یو ترج یل 
 نیمجدد رابطه ب  به بررس   ی  « در مورد اثرات تورم یتجرب دی تورم: ش   واهد جد  
ست  ل بانک مرکز  شورها در و تورم  یا سعه ط  شرفته یپ یک دوره  یو در حال تو

صر  1992-2014 ساب کرد  اثر ترج  حیبا  بر تحوالت   یتورم بانک مرکز حاتیح
کاهش    یبرا یژگیکه هر دو و  داده اس   تا  نش   پردا تند. نتایج مطالعه      یتورم

شارها  ست  ل بانک مرکز   ی، مطابق با مطالعات نظریتورم یف ستند. ا به  یمرتبط ه
ها  طه معکوس مورد انتظار ب  س   تیکاهش تورم ن  یبرا یش   رط کاف  ییتن  نی. راب

)تورم( بانک   یمحافظه کار یرسد که وقت  یو تورم به نظر م یاست  ل بانک مرکز 
باالتر بانک   یمحافظه کار همچنین، حفظ ش  ود. ش  ودگرفته میر نظر را د یمرکز
شارها  یمرکز صاد  وا  نییپا یتورم یمنجر به ف   جینتاع وه بر این شد.   هددر اقت
است  ل و محافظه    زا یم نیمکمل( ب نیگزیبه عنوا  جا ایتعامل ) هیاز فرض  تح یق
ای  در مطالعه (؛2019  2انآدینا و بوگدنکرده اس  ت.  یبانیپش  ت یبانک مرکز یکار

شواهد  یگذارهدف یداریپا یابیارز»با عنوا   شورها  یتورم:  اروپا   هیاتحاد یاز ک
صاد  جی( بر نتاITتورم ) یهدفگذار رشیپذ ریتنث« EURO ریغ یبا ارزها   یک   اقت

  ریغ یکش   ورها را در  ی، تورم، نرخ ارز و نوس   انات آ ( و تمرکز بانک  یکار ی)ب
EURO ستراتژ  کی که ییاروپا سه با اط عات را  یفناور یا   ریغ یکشورها  در م ای
EURO از   یحاک جی. نتانمودند یبررس   201۵-200۵را طی اند اتخا  کرده ییاروپا

، در نی. ع وه بر اندارد و نرخ ارز  یکار ی، ببر تورم یریتاث  چیه ITآ  اس   ت که  
شورها  ستند که  شتر یب یمرکز ی، بانک هاIT ریغ یک سانات نرخ ارز را    نگرا  ه نو

  ( به حداقل برس   انند.     EURO) یارز یها محافظت بهتر از بدهکارا  با وام      یبرا

                                                                                                                                 
1. Katseli and et al 
2. Adina and Bogdan  
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عه   (؛2020  ۱کونایید) و دارونتو    و یاس   ت  ل بانک مرکز  »ای با عنوا   در مطال
اس  ت  ل بانک   نیرابطه ببه بررس  ی « ینهاد تیفیو ک یتوس  عه مال مباحث :تورم
کش  ور قاره   20ی در نهاد تیفیو ک یتوس  عه مالکید بر با تا( و تورم CBI) یمرکز

ست که      شا  داده ا سیا با رویکرد پنل دیتا پردا تند. نتایج تح یق ن رابطه معکوس  آ
ست  ل بانک مرکز  نیب ستگ و تورم  یا سعه بخش مال  یب   تیفیک نیو همچن یبه تو

 ل بانک  کارآمد اس  ت  جادیا ی، براگریدارد. به عبارت دبس  تگی هر کش  ور  ینهاد
  ازی مورد ن ینهاد  تی فیک نیو همچن یبه منظور حل تورم، بهبود بخش مال    یمرکز
 است.

 شناسی تحقیق. روش3

ست،    -در این تح یق که تح ی ی کاربردی صیفی ا ساس رهی  تو افتی از مطالعه  بر ا
یدی و دارونتو )   نای ه         2020کو مل بین متغیر کا جاد همخطی  عدم ای به  ا،  ( و توجه 

سایی     شنا سی  برای  ست  ل عوامل موثر بر و برر بانک   هدفمندی تورم با تاکید بر ا
 استفاده شده است.   ریزمرکزی از مدل رگرسیو  چند متغیره 

 
            )1(

itit

itititittiti0ti

uTOa

FDaMBaEXaPBaCBIa 






6

5432,11,


 

 

تورم دوره جاری،   (،1در رابطه )
1, ti

  ،تورم دوره گذش  تهCBI    ش  ا
بانک مرکزی،   یه،    PBاس   ت  ل  عادل اول یه پولی،     MBرژیم نرخ ارز، EXت پا

FD   ،سعه مالی ستند.   Uآزادی تجاری و TOتو به ع وه، نماد جمله ا ت ل ه
مانی      نش    ا   ما  یعنی دوره ز نده ز ماد   2010-2019ده در  و ن

  ،با توجه به مدل کش   ور آس   یایی اس   ت. 22های مذکور بیانگر م اطع یعنی مدل
گیرد. از  اط عات س ری زمانی و م طعی به ص ورت تلفی ی مورد اس تفاده قرار می   

 گردد.برآورد میهای تابلویی این رو مدل با استفاده از روش داده

                                                                                                                                 
1. Kunaedi and Darwanto 

Tt ,....1i
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 ( ارائه شده است.2دول )جگیری متغیرها در نحوه اندازه
 

 

(1(: متغیرهاي و نماد مورد استفاده در مدل )2جدول)  

 ماخذ شاخص متغیر

  تورم متغیروابسته
رشا ش    ضمني تولوا 

 1    ل   ا لي
 ب  ک جه  ي

متغیرهای 

 2مستقل

تورم  اره 

,1 گذشت  ti
 

رشا ش    ضمني تولوا 

     ل   ا لي س ل صبل
 ب  ک جه  ي

ش    استب ل 

 ب  ک مر بی
CBI 

 يش    استب ل ص  و از 

( استف  ه 2۰۱6جورجو  )

 .3شاه اسک

 (2۰۱6جورجو  )

 صنااق بون المللي پول - PB 4تع  ل االو 

 ب  ک جه  ي - MB 5ي  پوليپ 

 FD 6يتوسع  م ل

 سبک اعتب راا تخدو  

 ا ه شاه ب  بخر  دوصي 

 از تولوا     ل   ا لي

 ب  ک جه  ي

 INF 7آزا ی ت  ری
 سبک  ل ص  راا ا اار اا 

 ي    ل   ا ل اوب  تول
 ب  ک جه  ي

 ب  ک جه  يرژيم  رش ارز شن ار صفر  ر  EX رژيم  رش ارز

                                                                                                                                 
1. GDP Deflator growth 
2. Independent Variables 

کلی شا   در چهار دسته  16 یوزن عیبر تجم یمبتن یبانک مرکز یشا   است  ل قانون.  3
وام  یهاتیحدودها ، اهداف و ماستی، سمرکزی بانک استیاست. چهار دسته عبارتند از: دوره ر
( 1992) و همکارا  منرشده توسط کوک جادیا یو وز  ها ارهایبه دولت که در محاسبه نمره از مع

 است. شترینشا  دهنده است  ل ب یشتریهستند و م دار ب 1و  0 نی. شا   ها بشودمیاستفاده 

4. Primary Balance  
5. Monetary Base  
6. Economic Activity 

7. Trade Openness 
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 غور اين صورا يک

 

 . برآورد مدل تحقیق  4

 . مانایی متغیرهای تحقیق4-1

های ترکیبی باید ویژگی مانایی را       های مورد اس   تفاده در روش  از آنجایی که داده  
  (LLC) لوین، لین و چو در تح یق حاض  ر از آزمو داش  ته باش  ند. بر این اس  اس 

( ارائه شده است    3جدول شماره ) استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمو  که در     
 تمامی متغیرها در سطح پایا هستند.

 
 ( آزمون ریشه واحد  براساس آزمون لوین، لین و چو3جدول شماره )

 متغیر آماره  سطح معناداری

۰.۰۰ 2.35-  

۰.۰۰ 2.۱3- 
1, ti

 

۰.۰۰ 2.2۱- CBI 

۰.۰۰ 3.22- PB 

۰.۰۰ 3.5۱- MB 

۰.۰۰ 2.6۹- FD 

۰.۰۰ 2.34- INF 

۰.۰۰ 2.6۱- EX 

 ه ی تحبوقمنب  : ي  ت 

 

 رات مشترك و اثرات ثابتو انتخاب روش اث Fآزمون . 4-2

مدل به روش تلفی ی   نکهیا نییتع یهای تابلویی، برابراس  اس روش ش  ناس  ی داده
.  شودیاستفاده م Fبرآورد شود از آزمو   ییتابلو یهاروش داده ای)اثرات مشترك( 
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(  1نحوه اجرای این آزمو  بدین نحو است که در ابتدا مدل تصریح شده در رابطه )
شود. بعد از ابت برآورد و یکبار به روش اثرات مشترك برآورد میبه روش اثرات ث

برآورد مدل به دو روش اثرات ثابت و مش  ترك، مجموع مجذور پس  ماندها در هر  
ستخراج می    Eviewsشود. در نرم افزار  محاسبه می  Fگردد و آماره آزمو  دو مورد ا

م آزمو  مذکور وجود که در این تح یق بکار گرفته شده است، امکا  اجرای مست ی  
 ( ارائه شده است.4دارد. نتایج آزمو  در جدول )

 
 و انتخاب روش اثرات مشترك و اثرات ثابت F( آزمون 4جدول )

 

 ه ی تحبوقم  ذ: ي  ت                                

 

است و ارزش احتمال آ  از    61/6معادل  F(، آماره آزمو  4براساس نتایج جدول ) 
  0000/0درص  د کمتر اس  ت )م دار احتمال مربوط به فرز ص  فر آماری برابر   ۵

درصد فرضیه صفر مبنی بر برابری عرز از مبداهای   9۵است(، بنابراین با اطمینا  
لذا، روش داده وا  پذیرفت و رد می  تم اطع را نمی  به جای       ش   ود.  تابلویی  های 

 شود.  های تلفی ی انتخاب میداده

 

 انتخاب روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت. 4-2

خاب روش داده   عد از انت تابلویی براس   اس آزمو     ب له دوم این   Fهای  ، در مرح
ی برآورد گردد از  یا روش تصادف های تابلویی به روش اثرات ثابت موضوع که داده 

برای اجرای این آزمو  با اس  تفاده از نرم افزار  گردد. آزمو  هاس  من اس  تفاده می 
Eviews ( با روش اثرات تص   ادفی برآورد و بعد از برآورد، آزمو  1در ابتدا مدل )

  Fآزمون  آزمون

 6۱/6 آماره

 ۰۰۰۰/۰ ارزش احتمال

 عام برابری عرض از مبااه ی مب ط  توضیحات

 ه ی ت بلويي ا ه روش
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ش  ود. نتایج  هاس  من اجرا و به واس  طه آ  برآوردگر اثرات ثابت متناظر برآورد می
 ارائه شده است.  ( ۵آزمو  در جدول )

 
 تحقیق (. آماره کای دو آزمون هاسمن برای مدل5جدول )

 27/17 آماره کای دو

 0004/0 ارزش احتمال

  ه ی تحبوقم  ذ: ي  ت                      
باش   د و می 2۷/1۷معادل ( ۵آماره کای دو مربوط به آزمو  هاس   من در جدول )

ست، ب    ۵ارزش احتمال آ  کمتر از  صد ا سطح معنی داری  در صد،    ۵نابراین در  در
ش ود و اس تفاده از مدل اثرات ثابت برای    فرض یه ص فر آزمو  مذکور پذیرفته نمی  

 تر  واهد بود. برآورد مدل تح یق مناسب
 
 تحقیق برآورد مدل. 4-3

نتایج حاص   ل از برآورد مدل تح یق با توجه به اینکه متغیر تورم با یک وقفه به               
ضیحی  شتاورهای تعمیم     عنوا  متغیر تو ست، به روش گ شده ا یافته  در مدل لحاظ 

متعامد و اط عات کش  ورهای مورد بررس  ی برآورد ش  ده اس  ت. نتایج در جدول  
 ( ارائه شده است.  6شماره )

 (. برآورد مدل تحقیق به روش گشتاورهای تعمیم یافته متعامد6جدول )

 tآماره  ضرایب متغیرها
ارزش 

 احتمال
 توضیحات

 ۰۰/۰ -۸2/3 -۱۱/۰ ل ب  ک مر بیاستب 

منفي ا 

  ارمعني

 ۰۰/۰ -۰۹/5 -۰۰5/۰ تع  ل االو 

 ۰۰/۰ -۰37/3 -2۱/۰ يتوسع  م ل

 ۰۰/۰ 4۱/۹ ۱۰3/۰ رژيم  رش ارز

م بک ا  ۰۰/۰ ۰۸/۸ 2۰6/۰ پ ي  پولي

 ۰۰/۰ 65۱/۸ ۰6/۰ آزا ی ت  ری  ارمعني
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 (. برآورد مدل تحقیق به روش گشتاورهای تعمیم یافته متعامد6جدول )

 tآماره  ضرایب متغیرها
ارزش 

 احتمال
 توضیحات

 ۰۰/۰ 67/5 556/۰ تورم ب  يک اصف 

 های تح یقما ذ: یافته           
 

( بیانگر آ  اس  ت در میا   ۵نتایج مربوط به تفس  یر ض  رایب نیز براس  اس جدول )
متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و   

ست  ل بانک مرکزی، تعادل اولیه،  معنی داری بر تورم دوره جاری دارند. در م ابل ا
سعه مالی  سته یعنی تورم   ی و معنیو رژیم نرخ ارز تاثیر منف تو داری بر متغیر واب

 دوره جاری دارند.  
،  هدر ادامه برای امکا  تحلیل نتایج و همچنین اطمینا  از صحت نتایج به دست آمد

ستی از درست بود  بکار  می صل   گیبای ری متغیرهای ابزاری در هر الگو اطمینا  حا
مو  س  ارگا  اس  تفاده ش  ده اس  ت که ارزش احتمال و برای این منظور از آز کنیم.

 ( ارائه شده است.6م دار آماره مدنظر در جدول شماره )
 

 (. نتایج آزمون سارگان برای مدل تحقیق 6جدول )

 نتیجه  ارزش احتمال آماره  آزمون 

معتبر بو ن متروره ی  ۰6۸/۰ ۱2/23 سارگان 

 ابباری

 های تح یقما ذ: یافته           
 

احتمال به دست    مشخ  است، ارزش   (6) در جدول ههمانطور که نتایج ارایه شد 
شتر از  آمد صد  ۵ه بی شد می در سارگا        بنابراین  ،با صفر مربوط به آزمو   ضیه  فر

 شود. رد نمی همعتبر بود  متغیرهای ابزاری تعریف شدیعنی 
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 گیري و پیشنهاداتنتیجه-5

، تورم در سطح جها  افزایش یافت. از   19۷3با فروپاشی نظام برتو  وودز در سال   
این رو برای جلوگیری از این افزایش تورم چندین پیشنهاد مطرق شد. یکی از این    

ست که از دهه       ست  ل بانک مرکزی بوده ا شنهادها، ا سیاری     1980پی طرفدارا  ب
های   پیدا کرد. هدف از اس   ت  ل بانک مرکزی دور کرد  عرض   ه پول از انگیزه     

سی دول   ضه پول و در      سیا ست. بدین ترتیب ثبات عر صادی ا سایر عوامل اقت ت و 
بات س   طح قیمت      ش   ود. به لحاظ نظری، اجماع کاملی در      ها ایجاد می  نهایت ث

 صوص ارتباط است  ل بانک مرکزی و تورم در ادبیات اقتصادی وجود ندارد. در    
طه بر ی از مح  ا  )    کارا   یلیگراین راب کارا    و هم کوکرمن( و 1991)و هم

( معت د به وجود رابطه معکوس هستند. در م ابل بر ی دیگر )کوناییدی و (1992)
کارا    2020) دارونتو کاتس   لی و هم مال و س   لمی  2019) 1(؛  ((  2018)  2( و ج

ست  ل بانک مرکز  گروهی دانند. نمیکاهش تورم  یبرا یشرط کاف  ییبه تنهارا  یا
 اساسی   شرط  عنوا  به را آ  پیشرفته  کشورهای  در  صوص  به اقتصاددانا ،  از دیگر

گروهی دیگر اعت ادی به دانند. از س  وی دیگر، می ک   اقتص  اد عملکرد مطلوب
کند وظیفه بانک مرکزی انتش  ار اس  کناس   اس  ت  ل بانک مرکزی ندارد و بیا  می

 های دولت است.  برای دولت و اجرای سیاست
های ک   ل بانک مرکزی بر شا   با توجه به این موضوع و ابهام در تاثیر است    

کشور    22اقتصادی، در این تح یق بررسی ارتباط است  ل بانک مرکزی و تورم در    
های تابلویی مورد  به روش داده  2010-2019آسیایی و کشور ایرا  طی بازه زمانی 

ست که تورم با یک وقفه بر          شا  داده ا ساس، نتایج ن سی قرار گرفت. بر این ا برر
گذارد که حاکی از پویایی تورم اس   ت. درجه باز        ره جاری تاثیر مثبت می   تورم دو

دار و مثبتی بر تورم دوره جاری دارد. در م ابل     بود  تجاری و پایه پولی تاثیر معنی    
  تاثیر منفی بر تورم دوره جاری دارند.    هی تعادل اول توس   عه مالی و   ، رژیم نرخ ارز

تاثیر منفی بر تور     نک مرکزی،  با به ازای افزایش     اس   ت  ل  جاری دارد. یعنی  م 

                                                                                                                                 
1. Katseli and et al 
2. Jamal and Selmi 
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اس  ت  ل بانک مرکزی از تورم کاس  ته  واهد ش  د و اقتص  اد از ثبات بیش  تری     
بر وردار  واهد بود. بر این اس  اس هرچه کش  ورهای مورد بررس  ی به س  مت    

ست  ل بانک مرکزی و سیاست    های هدفمند پولی گام بردارند، شاهد کنترل تورم   ا
ست  ل     و کاهش آ   واهند بود.  ست آمده و با تاکید بر تاثیر ا با توجه به نتایج بد

های عملیاتی و گردد ضمن ترسیم اهداف، برنامه  بانک مرکزی بر تورم، پیشنهاد می 
چگونگی تح ق این اهداف برای بانک مرکزی، از طریق انجام اص    حات جامع         
ب  بخش عمومی، افزایش انض   باط مالی دولت، کاهش تکیه دولت بر حق الض   ر  

ست  ل         ضمن افزایش ا ست راز از بانک مرکزی،  سری بودجه و ا جهت جبرا  ک
 های کاهش و کنترل تورم و نوسانات آ  فراهم گردد.بانک مرکزی، زمینه
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 منابع
 ( تاثیر است  ل بانک مرکزی بر عملکرد نظام هدف1394بزرگر، نکیسا ،) گذاری تورم

سی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم اداری و در ایرا ، پایاننامه کارشنا

 اقتصادی.

 است  ل بانک مرکزی در (، 139۵) کاوه، در شانی درآبیو احمد  ،جعفری صمیمی

سال هشتم، شماره ، بانکی -های پولیفصلنامه پژوهش ،ایرا : تحلیل نظری و تجربی

 190-16۷-، ص 24

 حاسبه م دار بهینه شا   های است  لارزیابی و م(، 1394) کاوه، در شانی درآبی 

، رساله دوره دکتری رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد پولی، بانک مرکزی در ایرا 

 .ی علوم اقتصادی و اداریدانشکدهدانشگاه مازندرا ، 

 ریتنث(، 139۷) رمنصوریام، ا یطهرانچی، احمد و میصم یجعفر، حسن و اقبال نیزر 

پژوهشی  فصلنامه علمی، را یو تورم در ا دینوسانات تولبر  یاست  ل بانک مرکز

 .99-4۵ص . ام،یسال هشتم، شماره س، های رشد و توسعه اقتصادیپژوهش

 و مسیب نژاد، محمد رضا و نجفی کاج آبادی ، قاسم و شهرازی،  حسن، زرین اقبال

قتصاد بررسی اثر است  ل بانک مرکزی بر کاهش نوسانات تولید در ا(، 1396می د )

فصلنامه روند، سال ، ایرا  )با استفاده از مدل گارو و رویکرد  ودرگرسیو  برداری

 .48-13 .صص ، 80بیست و چهارم، شماره 

 ( بررسی میزا  است  ل بانک مرکزی و ن ش آ  در کاهش یا 1394قربانی، رضا ،)

 نور.افزایش نرخ رشد تورم در ایرا ، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام 

 ( 1390نورانی، محمد ،)بر ح وق  دیبا تاک یاست  ل بانک مرکز یمفهوم و مبان یبررس

دانشکده ح وق و علوم  دانشگاه ع مه طباطبایی، پایاننامه کارشناسی ارشد را یا

 .سیاسی

 (تاثیر است  ل بانک مرکزی روی تورم 1394امیر انی، محمدرضا و نصیری، مجید ، )

رهای در حال توسعه، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و و تغییرات آ  در کشو
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