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 در مورد چگونگي انتصاب و بركناري رئيس كل بانك مركزي و درجه پاسخگو بودن او به پيامد 
تصميماتش، مروري بر وضعيت بانك مركزي در سال هاي اخير به روشني شكاف مقرراتي را با آنچه 
موردنظر اصول 25گانه كميته بازل است و جزو معيارهاي ضروري اصل1 آمده است، نشان مي دهد.
به منظور جلب توجه خوانندگان محترم به اين موضوع، تا آنجا كه حافظه تاريخي نگارنده اجازه 
مي دهد، نمونه هايي از سياستگذاري هاي پولي كه در تعارض با سياستگذاري هاي احتياطي اتخاذ 

شده است، مورد اشاره قرار مي گيرد:
 تصويب تسهيالت تكليفي براي بانك ها، بدون توجه به ضرورت عنايت به نقش حاكميتي آنها 
براي تصميم گيري در مورد مصرف منابع تجهيز شده. )مغايرت با اصول مديريت ريسك اعتباري(

 الزام بانك ها به پرداخت تسهيالت به بخش كشاورزي در شرايط خشكسالي و نيز ملزم كردن 
بانك ها به تمديد اين تسهيالت. )مغايرت با اصول مديريت ريسك اعتباري(

 تحميل 2درصد يارانه سود پروژه هاي اولويت دار بنگاه هاي كوچك و زودبازده به بانك ها )توضيح 
اين كه نرخ سود تسهيالت بانك 10درصد تعيين شده بود. بانك هايي وجود داشتند كه با اين نرخ، 
تسهيالت پرداخت كردند ولي هرگز موفق به دريافت 2درصد مقرر از دولت نشدند.( موضوع ماده2 

� بسته سياستي � نظارتي سال1387
 بي اثر كردن مفهوم مقررات احتياطي )مثل تسهيالت و تعهدات كالن(. توضيح اين كه حد 
تسهيالت و تعهدات كالن براي ذينفعان واحد يكي از مقررات بسيار مهم براي كنترل ريسك 
تمركز از ريسك هاي اعتباري است. چنانچه بانك اين حد را نقض كند و مشتري دچار مشكل 
مالي شود به دليل قابل مالحظه بودن مبلغ، ممكن است بانك با زيان هاي سرمايه اي مواجه 
ش��ود. نگرش��ي كه اين مفهوم را به بخش هاي توليدي و غيرتوليدي ارتباط مي دهد در پي 
اجراي نوعي سياست حمايتي از توليد است فارغ از اين كه اين تفكيك حتي از نظر اقتصادي 
نيز پذيرفتني باشد. )چون فناوري اطالعات در عين حال كه بخش خدمات به حساب مي آيد، 
امكانات بالقوه زيادي براي رشد و توسعه دارد.( ماده28 بسته سياستي � نظارتي سال1388. 
البته اين روش در بسته سياستي � نظارتي سال1389 ادامه يافت. تناقض موجود در ماده18 و 
تبصره آن به طور كامل مفهوم تسهيالت و تعهدات كالن را از ماهيت اصلي مبتني بر ريسك 
بودن آن خارج كرد. بدين ترتيب كه در ماده18، مبنا س��رمايه پايه در نظر گرفته ش��ده و در 
تبصره آن معيار سرمايه ثبتي. به همين ترتيب در ماده15 و تبصره آن در بسته سياستي � 

نظارتي سال1390.
 الزام بانك ها به پرداخت تس��هيالت س��رمايه در گردش به واحد هاي اقتصادي داراي مطالبات 
پرداخت نش��ده. اين دستور از دو جنبه با اشكال مواجه بود: 1� پيشينه اعتباري فرد و چشم انداز 
كس��ب وكار وي براي اين پرداخت را ناديده مي گرفت. افزون بر اين، موجب غيرش��فاف ش��دن 
حس��اب هاي بانك مي ش��د. به اين ترتيب كه بانك با تس��ويه صوري وام هاي تسهيالت، آن را از 
طبقه اي كه مشمول نظارت ويژه بود خارج مي ساخت و به طبقه دارايي هاي جاري منتقل مي كرد. 
به اين ترتيب، نس��بت هاي مالي بانك در مورد سالمت مالي آن عالئم غيرواقعي را به بازار ارسال 

مي داشتند. )مغايرت با اصول مديريت ريسك ها(
 تعيين نرخ هاي دستوري سود تسهيالت بدون در نظر گرفتن هزينه تمام شده پول و نرخ تورم 

)ايجاد اختالل در مديريت دارايي و بدهي بانك ها و مديريت ريسك نقدينگي(
 كاهش نرخ سود سپرده ها و ايجاد شوك به بانك ها براي تجهيز منابع

 استفاده از سپرده قانوني كه ابزار سياست پولي است به عنوان ابزارهاي تنبيهي و تشويقي 
 تغييرات ناگهاني سياست هاي پولي )افزايش ريسك هاي تجاري بانك ها(

 برداشت از حساب بانك ها بدون اجازه آنها و ايجاد ريسك شهرت براي بانك ها در دو بازار پول و سرمايه
متاسفانه اين فشارها بانك ها را به منظور ادامه حيات به سمت نقض مقررات هدايت كرد، براي 
مثال، بانك ها براي فرار از پرداخت تسهيالت با نرخ هاي پايين تر، در پرتفوي تسهيالت خود، عقود 
با بازدهي ثابت را به نفع عقود مشاركتي تغيير دادند و به اين ترتيب هم در مورد اين نوع قراردادها 
تمركز ايجاد شد و هم عقد جديدي با عنوان »مشاركت مدني تقسيطي« پا به عرصه وجود گذاشت 
كه با چارچوب هاي تعيين شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي 
اجرايي آن به هيچ وجه همخواني نداشت. با اين رويه، ريسك تطبيق بانك ها افزايش يافت. )ماده28 
بس��ته سياس��تي � نظارتي( هرچند دارا نبودن درك مش��ترك از مفاهيم نظارتي بين حوزه هاي 
سياستگذاري پولي و نظارتي را مي توان يكي از علل بروز اين گونه اشتباه كاري ها در تدوين مقررات 
دانست ولي همان طوركه پيش تر هم اشاره شد، اولويت دادن به اجراي سياست هاي پولي در بيشتر 
اوقات نگراني اصلي مقامات بانك مركزي محس��وب مي شود. نحوه انتصاب و بركناري رئيس كل 
بانك مركزي و انتظارات دولت ها از وي به اين گرايش دامن مي زند. نكته اي كه؛ همواره استقالل 

عملياتي بانك مركزي را زير سوال مي برد.
خالصه كالم اين كه از ديدگاه نگارنده، به دليل وجود نارسايي ها و كاستي هاي قانوني و مقرراتي 
يادشده، از بانك مركزي با اين مشكالت ساختاري نمي توان انتظار داشت كه براي ايجاد ثبات مالي، 
توان بهره گيري موثر از دو بازوي سياس��ت هاي احتياطي و نظارت بانكي را داشته باشد. چنانچه 
تاكنون نيز در كاهش هزينه هاي بحران هاي سيستمي و كنترل هزينه هاي اجتماعي و نيز كنترل 
كاهش ارزش كلي دارايي هاي سيستم مالي چندان موفق نبوده است. بنابراين بهتر است به فكر 

تغيير ساختار آن باشيم.

چكيده
در دهه هاي اخير، شفافيت يكي از ويژگي هاي اصلي و بارز سياستگذاري هاي پولي شده است. 
مهم ترين استنباطاتي كه از ادبيات گذشته پيرامون موضوع شفافيت مي شود اين است كه افزايش 
توانايي مردم در درك اهداف بانك مركزي، منتهي به افزايش »حساسيت انتظارات تورمي جامعه 
نسبت به تغيير در سياست هاي پولي« مي شود. اين افزايش حساسيت، از اين نظر سودمند است 
كه ممكن اس��ت بانك مركزي به اتخاذ اس��تراتژي هاي با تورم پايين محدود شود. اين نوشتار، در 
بخش اول ضمن بيان مباني نظري مزبور، بعضي از واقعيات طبقه بندي شده را در مورد شفافيت 
تبيين مي كند. به عالوه اجماال به بررسي شيوه هاي اجراي شفافيت سياست هاي پولي در جهان 
خواهد پرداخت. در بخش دوم، تنوع گزارشگري اطالعات را حتي در مورد بانك هاي مركزي كه 
داراي چارچوب سياست پولي مشابه، از جمله هدفگذاري تورم، هستند به تصوير مي كشد. با اين 
وجود، اين نوش��تار تفاوت هاي معناداري را در مورد ميزان شفافيت چارچوب هاي سياست پولي 
نشان مي دهد. اين يافته هاي تجربي، با استفاده از مباني نظري و تئوريك، شرح و توضيح داده شده 
است. بنابراين اين نوشتار كمك مي كند تا پل ارتباطي بين شفافيت سياست هاي پولي در عمل 

و تئوري، ايجاد شود.
1. مقدمه

در دهه هاي اخير، شفافيت يكي از ويژگي هاي اصلي و بارز سياستگذاري هاي پولي شده است. 
تعقيب و پيگيري شفافيت و پيشرفت آن با افزايش ادبيات نظري و تئوريك آن مقارن شده است. هر 
چند هنوز بين تئوري هاي مربوط به شفافيت و آن چه در عمل انجام مي شود، شكاف قابل مالحظه اي 
وجود دارد. اين نوشتار به طبقه بندي حقايق در مورد شفافيت بانك هاي مركزي مي پردازد. به عالوه، 
اجماال به صورت نظام مند، شيوه هاي شفافيت را در جهان بررسي مي كند. اين نوشتار نشان مي دهد 
كه چطور گستره و دامنه افشاي اطالعاتي )كه توسط بانك هاي مركزي صورت مي گيرد(، به چارچوب 
سياست پولي و جنبه هاي خاص فرآيند سياست پولي كه گزارش مي كند، وابسته است. اين يافته هاي 
تجربي با استفاده از يافته هاي نظري و تئوريك توضيح داده شده اند. بنابراين اين نوشتار به انطباق 

شفافيت سياست هاي پولي در تئوري و عمل مي پردازد.
از بُعد نظري و تئوريك، ش��فافيت به ش��رايط و چگونگي اطالعات متقارن اش��اره دارد. كاهش 
در عدم تقارن اطالعاتي بين سياس��تگذاران پولي و بخش خصوصي، شفافيت سياست هاي پولي را 
بهبود مي بخشد. پيامد هاي شفافيت بيشتر، الزاما مثبت نيست و وابسته به زمينه و شرايط آن است. 
اما به طور كلي دو نوع اثر وجود دارد. يك نوع اثر، اثر بعد رويدادي يا اصطالحا اثر اطالعاتي اس��ت 
كه مستقيما ناشي از اطالعات افشا شده است. اثر ديگر اثر قبل رويدادي يا به اصطالح اثر محركي 
اس��ت كه رفتار اقتصادي را بر مبناي س��اختار اطالعات جديد، تغيير مي دهد. اين اثرات كه توسط 
جراتز)2002( به ادبيات شفافيت اضافه شده است، در بخش 2 با شرح بيشتري، تبيين خواهد شد. 

ويژگي اصلي اين نوشتار ارائه سه واقعيت طبقه بندي شده در مورد شفافيت سياست پولي در عمل 
است. اين واقعيات كه در بخش 3 شرح داده شده است عبارتند از:
 بانك مركزي شفافيت سياست پولي را بسيار مهم تلقي مي كند.

 در پانزده سال اخير شفافيت سياست هاي پولي افزايش قابل مالحظه اي داشته است.
 شفافيت سياست هاي پولي، عدم يكنواختي و يكساني ماهوي را در بين چارچوب هاي سياست 

پولي و در طول آن، آشكار كرده است.
اين سه يافته تجربي، موضوع اصلي اين نوشتار است كه براي مرور اجمالي و نظام مند شيوه هاي 
شفافيت سياست هاي پولي موجود در جهان، در بخش 4، استفاده شده است. اين مطالعه، واقعيات 
تجربي تفصيلي تري را در مورد چهار جزء فرآيند سياست پولي ارائه مي كند. اين چهار جزء عبارتند از 
اهداف قانوني و نهادي؛ كه ترجيحات سياست پولي را تحت تاثير قرار مي دهد)قسمت 4-1(، شرايط 
اقتصادي؛ كه محدوديت هايي را كه سياستگذاران پولي با آن مواجه اند، تعيين مي كند)قسمت 2-4(، 
استراتژي سياست پولي و فرآيند تصميم گيري؛ كه نوع قاعده تصميم گيري را شكل مي دهد)قسمت 
4-3(، و در نهايت موضع سياسي؛ كه نتيجه فرآيند سياسي است )قسمت 4-4(. واقعيات موجود در 
مورد شفافيت، اين نكته را برجسته مي كند كه از يك سو برخي از جنبه هاي فرآيند سياستگذاري، در 
اكثر كشورها ميزان قابل قبولي از شفافيت را داراست. اين جنبه ها شامل استقالل بانك مركزي، اهداف 

شفافيت بيشتر سياست گذاري پولي 
چه اثري بر فعاليت هاي اقتصادي دارد؟

اثر شفافيت
 بر كنش هاي اقتصادي

 رضا حصارزاده*
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سياست پولي، تحليالت آينده نگر و توضيحات مربوط به تغيير در 
سياست هاي پولي است.

 از س��وي ديگر نيز چندين موض��وع در مورد اين كه بانك هاي 
مركزي در حد قابل مالحظه اي غيرشفاف اند، وجود دارد. اين عدم 
ش��فافيت در مورد صورت جلسات مذاكرات، ثبت آرا و توضيحات 
تصميمات سياستگذاري پولي )كه مورد تعديل و تغيير قرار نگرفته 
اس��ت( طرح شده اس��ت. عالوه بر تفاوت هايي كه ميان جنبه هاي 
مختلف سياس��ت پولي به لحاظ شفافيت وجود دارد، تنوع زيادي 
در چارچوب هاي سياس��ت پولي نيز مشاهده مي ش��ود. در حالي 
ك��ه هدفگذاري تورم به صورت معناداري از بيش��ترين ش��فافيت 
برخوردارست، هدفگذاري نرخ ارز، اغلب به صورت قابل مالحظه اي 

نسبت به ساير موارد، شفافيت كمتري دارد. 
اگرچ��ه اتخاذ هدفگذاري تورم توس��ط بس��ياري از كش��ورها 
به افزايش ش��فافيت بانك مركزي كمك كرده اس��ت، اين نوشتار 
روش��ن خواهد كرد كه هدفگذاري تورم، براي تحقق شفافيت، نه 
ش��رط الزم است و نه ش��رط كافي. در واقع بين هدفگذاران تورم، 
تفاوت هاي قابل مالحظه اي از بابت شيوه هاي شفافيت وجود دارد. 
اين نوشتار درباره دو موضوع ديگر از ساير موارد مربوط به شفافيت 
بحث خواهد كرد. اين نوشتار در مورد اين كه شفافيت منحصرا از 
الزامات پاسخگويي)قسمت 5-1( گرفته نمي شود، بحث خواهد كرد. 
به عالوه چالش هاي گزارش گري را مد نظر قرار خواهد داد)قسمت 

5-2(.اين استنباط در بخش 6 خالصه شده است. در مورد شفافيت سياست پولي، ادبيات گسترده اي 
وجود دارد. يك پژوهش نظام مند در اين مورد، توسط جراتز)2002(، صورت گرفته است. عالوه بر 
اين، تحقيقات تجربي در مورد برآورد و شناسايي اثرات اقتصادي شفافيت سياست هاي پولي، رو به 
افزايش است. نتايج اين تحقيقات تاكنون به صورت عمده اي اشاره دارد كه شفافيت بيشتر نسبت به 
شفافيت كمتر، منافع بيشتري دارد. به ويژه شواهد اقتصادي موجود است كه نشان مي دهد شفافيت 
سياس��ت هاي پولي، تورم متوسط را كاهش مي دهد)كرتالس،استاسويج و استرن،2002( و موجب 
كمتر كردن نرخ قرباني مي ش��ود )كرتالس، استاس��ويج و استرن،2003( و قابليت پيش بيني عمل 
سياس��ت پولي را بهبود مي بخش��د )به عنوان مثال جرالچ -كريستن،2004(. اين نوشتار با بررسي 
نظام مند شيوه هاي شفافيت بانك هاي مركزي و تطبيق اين مباحث با مباني نظري آن، نكات جديدي 

را به ادبيات مربوط به شفافيت، اضافه خواهد كرد.
2. مباني نظري و تئوريك

ش��فافيت سياست هاي پولي، اش��اره به نبود عدم تقارن اطالعاتي بين سياس��تگذاران پولي و 
بخش خصوصي دارد)جراتز،2002(. ش��فافيت كامل مترادف با وضعيت تقارن اطالعاتي است. البته 
اين بدان معني نيست كه سياستگذاران پولي و بخش خصوصي همه اطالعات را به صورت كامل دارند. 
براي مثال آنها ممكن است هر دو درباره آشفتگي ها و اختالالت اقتصادي، ابهام داشته باشند. بلكه 

شفافيت كامل بدين معناست كه هر دو با اطالعات و ابهام يكسان مواجه هستند.
به س��ادگي قابل مشاهده است كه شفافيت بيشتر مي تواند سودمند باشد زيرا بخش خصوصي 
مي تواند به اطالعات بيش��تري دس��ت يابد. در واقع، در يك اقتصاد بدون نقص بازار، در كنار نبود 
عدم تقارن اطالعاتي، شفافيت كامل، آستانه و حد مطلوب نظريه رفاه اول است. هر چند افزايش در 
شفافيت، مي تواند سبب عواقب زيان بار نيز در دولت ها شود. براي درك مناسب ترپيامد هاي شفافيت 
بيشتر، بهتراست تا دو اثر اساسي شفافيت، كه اصطالحا اثر اطالعاتي و اثر محركي ناميده مي شود، 
از يكديگر متمايز و تفكيك ش��ود. اثرات اطالعاتي، اثرات مس��تقيم هستند. به عبارت ديگر اثرات 
اطالعاتي، اثرات بعد رويدادي)بعد از( افشاي اطالعات هستند. به ويژه، زماني كه بانك مركزي)فرستنده 
اطالعات(، اطالعات را به بخش خصوصي)دريافت كننده اطالعات( مخابره مي كند، بانك مركزي فرصت 
بيشتري را براي استفاده از مزيت اطالعاتي، نسبت به بخش خصوصي ندارد و بخش خصوصي مي تواند 
با توجه به اطالعات جديد واكنش مناسب را ابراز كند. اثرات محركي، اثرات غيرمستقيم هستند. به 
بيان ديگر اثرات محركي، اثرات قبل رويدادي)قبل از( افشاي اطالعات هستند. اين اثرات، تغييرات 
س��اختاري رفتار اقتصادي كه ناشي از اطالعات جديد)حاصل از شفافيت بيش��تر( است، نام دارد. 
به ويژه، با پيش بيني افش��اي نوع خاصي از اطالعات، بانك مركزي و)يا( بخش خصوصي مي تواند با 
انگيزه هايي جهت تغيير در رفتارشان، مواجه شوند. اين نكته مي بايست ذكر شود كه اثرات اطالعاتي 
و محركي الزاما مفيد نيستند، بلكه ممكن است اثرات زيان بار نيز داشته باشند. با در نظر گرفتن 
اثرات اطالعاتي، دريافت كننده اطالعات، همواره از منافع مستقيم آن بهره مي برد زيرا با ابهام كمتري 
مواجه خواهد بود و فرصت بهتري براي اخذ تصميمات آگاهانه تر خواهد داشت. عالوه بر اين، اطالعات 
جديد موجب تعديل انتظارات دريافت كننده اطالعات مي ش��ود كه اين، باعث اثرگذاري)مساعد يا 
نامساعد( بر ساير متغيرهاي اقتصادي مي شود. همچنين، گزارش گري فرستنده اطالعات، ممكن 
است توسط دريافت كننده اطالعات به خوبي درك و هضم نشود و يا دچار سوء برداشت شود، كه 
اين مساله موجب آشفتگي هاي پيش بيني نشده مي شود. به عنوان مثال، در مورد اثرات اطالعاتي، 

شفافيت در مورد ترجيحات بانك مركزي، پيش بيني سياست هاي 
پولي را براي بخش خصوصي تس��هيل خواهد كرد. اما گزارشگري 
اهداف بانك مركزي، مي تواند بر انتظارات تورمي تاثير گذاشته و تورم 
را با تغييرات ناگهاني بيش��تري همراه كند كه باز خود اين مشكل 
باعث تشديد سوء برداشت ها شود)جراتز،2005(. افشاي شك هاي 

اقتصادي نيز مي تواند اثرات اطالعاتي مشابهي داشته باشد.
ع��الوه بر اين، يك بانك مركزي با سياس��ت تثبي��ت نرخ ارز، 
عاقالنه نيست كه اعالم كند اندوخته هاي خارجي اش روبه كاهش 
است زيرا حمله هاي احتكارآميز را بر مي انگيزاند. به صورت مشابه، 
بانك مركزي مي بايست در مورد حفظ و كنترل مشكالت نقدينگي 
بانك هاي تجاري، محتاطانه عمل كند. چنين افشاهاي اختياري بعد 
رويدادي، موجب اثرات اطالعاتي زيان بار كه مي تواند ثبات مالي را 
به خطر افكند مي شود)گاي و شي،2003(. هرچند گزارشگري قبل 
رويدادي چنين اطالعاتي به ش��كل طرح ها و راهنماهاي نظام مند 
در مورد اندوخته هاي خارجي و مشكالت نقدينگي مي تواند رفتار 
محتاطانه را ترغيب كرده سبب كاهش احتمال نوسانات و تغيرات 
ناگهاني مالي شود. بنابراين چنين اثري، يك اثر محركي مفيد تلقي 
مي شود. اثر محركي شفافيت مي تواند بر رفتار هر دوي فرستنده و 
دريافت كننده اطالعات اثرگذار باشد. به ويژه در واكنش به ساختار 
اطالعات جديد، دريافت كننده اطالعات، مي تواند شكل انتظاراتش 
را تعديل كند. در عوض، چنين تغييري در انتظارات دريافت كننده 
اطالعات، بر رفتار فرستنده اطالعات موثر است. فرض كنيد بخش خصوصي، قادر به مشاهده و درك 
مستقيم ترجيحات بانكي نبوده و درصدد استنباط آن ترجيحات، از فعاليت ها و پيامدهاي سياست 
پولي بانك مركزي باشد. در اين شرايط، زماني كه شفافيت بيشتري در مورد شك هاي اقتصادي موثر 
بر فعاليت و پيامدهاي سياست پولي وجود دارد، انتظارات بخش خصوصي به صورت بهينه و مطلوبي 
نسبت به تغييرات غيرقابل پيش بيني در فعاليت و پيامدهاي سياست پولي حساس مي شوند. زيرا در 
آن شرايط، تغييرات غيرقابل پيش بيني، سيگنال ها و نشانه هاي دقيق تري از ترجيحات بانك مركزي 
اس��ت. واكنش قويتر انتظارات تورمي، موجب گران تر كردن)هزينه برتر كردن( تعقيب ترجيحات 
تورمي مي شود، در نتيجه بانك مركزي انگيزه بيشتري براي تحت كنترل درآوردن تورم خواهد داشت. 
با كمي تفاوت، بيان شده است كه شفافيت موجب مي شود كه بانك مركزي، شهرت خود را با يك 

تورم كم، بنا وحفظ كند )براي مثال فاست و سونسون،2001؛جراتز،2005(.
هرچند، واكنش دريافت كننده اطالعات مي تواند اثرات محركي زيانبار نيز داش��ته باشد. فرض 
كنيد واحد هاي اقتصادي با س��يگنال ها و نش��انه هاي خصوصي، انگيزه اي را براي تعديل عمل شان 
داشته باشند و از اين رو به صورت نامناسبي وزن بااليي را براي سيگنال ها و نشانه هاي عمومي ارسال 
شده توسط بانك مركزي، قائل باشند. در اين شرايط، شفافيت بيشتر بانك مركزي، اتكا بر سيگنال هاي 
عمومي را افزايش داده، بالتبع مي تواند در زماني كه سيگنال ها و نشانه هاي عمومي آشفته و مختل 
باشد، موجبات نوسانات و تغييرات ناگهاني را فراهم سازد )موريس و شين،2002(. افزايش اتكا بر 
س��يگنال ها و نشانه هاي عمومي به سبب وجود انگيزه تعديل، محتواي اطالعاتي )اطالعات مفيد و 
آموزنده( سيگنال ها و نشانه هاي بازار را كاهش مي دهد )شين و موريس،2005(. عالوه بر اين، افشاي 
عمومي مي تواند تالش هاي بخش خصوصي را براي تحصيل اطالعات خودشان تضعيف كرده و بالتبع 
بهبود دقت پيش بيني ها را كاهش دهد )تانگ،2005(. به صورت مشابه، پنهان كاري و مخفي كردن 
كمتر اطالعات، موجب كم هزينه تر كردن نظارت بازار بر بانك مركزي مي شود كه اين مساله موجب 

افزايش نوسانات و تغييرات ناگهاني به سبب واكنش هاي افراطي مي شود)رودين،1998(.
درنهايت، افشاي عمومي مي تواند اثر محركي ديگري داشته باشد كه ناشي از تالش هاي فرستنده 
اطالع��ات، براي بهبود كيفيت اطالعاتش اس��ت. براي مثال، افش��اي پيش بيني هاي بانك مركزي 
مي تواند موجب شود تا بانك مركزي، بهترين طرح هاي كالن اقتصادي را ارائه دهد. به صورت مشابه، 
افشاي صورتجلسات سياست پولي مي تواند بانكداران مركزي را نسبت به تعهد كيفيت بيشتر براي 

سياست هاي پولي، تهييج كند. بنابراين شفافيت مي تواند به تصميم گيري بهتر نيز منتهي شود. 
اين مباحث نظري س��ه نتيجه كلي زير را در مورد اثرات ش��فافيت سياس��ت پولي بر قابليت 

پيش بيني، شهرت و اعتبار، ايجاد مي كند. 
الف( شفافيت، قابليت پيش بيني فعاليت هاي سياست پولي و پيامد هاي آن را بهبود مي بخشد.

اين موضوع مستقيما ناشي از اين اثر اطالعاتي است كه شفافيت اطالعاتي، ابهامات بخش خصوصي 
را در مورد سياستگذاري پولي كاهش مي دهد. درك مناسب تر از اهداف سياست پولي، استراتژي ها 
و فرآيند تصميم گيري، به همراه اطالعات پيرامون آشفتگي هاي اقتصادي، به بخش خصوصي كمك 
مي كند تا پيش بيني بهتري از ابزار سياس��ت پولي و اثرات آن بر تورم و پيامد هاي آن حاصل كند 

)جرالچ-كريستن،2004؛اسوانسن،2004(. 
اگرچه در تئوري، ش��فافيت بيشتر )با فرض ثابت بودن ساير عوامل( قابليت پيش بيني را بهبود 
مي بخشد، با اين وجود اين نوع تفسير گمراه كننده است كه خطاهاي پيش بيني بخش خصوصي و 

درنهايت، افشاي عمومي مي تواند 
اثر محركي ديگري داشته 

باشد كه ناشي از تالش هاي 
فرستنده اطالعات، براي بهبود 
كيفيت اطالعاتش است. براي 

مثال، افشاي پيش بيني هاي 
بانك مركزي مي تواند موجب 
شود تا بانك مركزي، بهترين 

طرح هاي كالن اقتصادي را ارائه 
دهد. به صورت مشابه، افشاي 
صورتجلسات سياست پولي 
مي تواند بانكداران مركزي را 

نسبت به تعهد كيفيت بيشتر 
براي سياست هاي پولي، تهييج 

كند. بنابراين شفافيت مي تواند به 
تصميم گيري بهتر نيز منتهي شود. 
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جدول1: شفافيت سياست پولي در بين چارچوب هاي سياست پولي و در طول آنها 

فراواني هاي مربوطه 
اهداف

پيش بيني ها ب 
صورت جلسات ب  

ثبت آراء
توضيحات تغيير در سياست هاي پولي

استقالل ابزاري
مشاهدات

كل نمونه
0/883
0/780
0/176
0/064
0/809
0/670

91)از94(

نرخ ارز
0/962
0/667
0/083
0/000
0/808
0/692
)26(24

پول
0/913
0/870
0/087
0/043
0/696
0/696

23

تورم
0/933
0/933
0/600
0/200
0/933
0/733

15

ساير چارچوب ها
0/767
0/724
0/103
0/067
0/833
0/600
)30(29

رد يكنواختي الف 

××
×

×××
××
××
-

شاِر
انت

آزمون X2هدفگذاري

الف: آزمون كاي مربع براي بررسي يكنواختي شفافيت سياست پولي درميان چارچوب هاي سياست پولي در سطوح 10درصد )*(، 5درصد)**( و 1درصد)***(.
ب: داده هاي ناموجود مربوط به دانمارك، اتحاديه پولي اروپا و سنگاپور است

واكنش هاي نامناسب بازار به تصميمات سياستگذاري پولي، معيار فقدان شفافيت بازار است. دليل 
آن اين است كه قابليت پيش بيني از آشفتگي ها و اختالالت اقتصادي نيز تاثيرپذير است. هنگامي 
كه هيچ شك عمده اي در اقتصاد وجود نداشته باشد، سياست پولي، احتماال حتي در صورت فقدان 
گزارش هاي باكيفيت بانك مركزي، قابل پيش بيني تر مي شود. بنابراين قابليت پيش بيني بهتر، الزاما 

پيامد شفافيت بيشتر نيست.
ب( شفافيت ايجادكننده بناي شهرت است زيرا شفافيت حساسيت انتظارات بخش خصوصي را 

نسبت به فعاليت ها و پيامدهاي پيش بيني نشده سياست هاي پولي افزايش مي دهد.
اين اثر محركي ناشي از اين واقعيت است كه شفافيت موجب مي شود كه فعاليت و پيامد هاي 
سياست پولي به عنوان سيگنال و نشانه بهتري براي درك مقصود و هدف بانك مركزي تلقي شود. 
حساسيت بيشتر انتظارات بخش خصوصي، اين موضوع را كم هزينه تر مي كند »كه بانك هاي مركزي 
با تورم باال، شهرت خود را با سياست هاي انقباضي احيا كنند.« به عالوه يك بانك مركزي كه در تالش 
براي باالبردن غيرمتعارف نتايج به بيش از نرخ معمول آن است، منطقا به سرعت، از طريق باالرفتن 
انتظارات تورمي مجازات و تنبيه مي شود. در نتيجه، شفافيت باعث مي شود كه بانك هاي مركزي به 
سمت تعقيب و پيگيري تورم پايين و كم كرد ن نرخ قرباني كه با كاهش تورم در ارتباط است، متمايل 

شوند.)چرتارس و همكاران،2002و2003(
ج( شفافيت اعتبار را تقويت كرده و انتظارات بلندمدت بخش خصوصي را باثبات مي گرداند.

شفافيت به بخش خصوصي اجازه مي دهد تا به بررسي اين كه آيا عمل سياست پولي و پيامدهاي 
آن مطابق با اهداف رس��مي سياس��ت پولي هس��ت يا نه، بپردازد و اين، اعتبار سياس��ت پولي را 
افزايش مي دهد. صرف نظر از اين اثر اطالعاتي، يك اثر محركي نيز وجود دارد و آن اين اس��ت كه 
بخش خصوصي، نس��بت به اهداف خوب بانك مركزي اطمينان حاصل مي كند و حساسيت نسبت 
به فعاليت و پيامد هاي سياست پولي كاهش مي يابد. درنتيجه، شفافيت كمك مي كند تا انتظارات 
تورمي بلندمدت تثبيت شود. شواهد تجربي حاكي از آن است كه به واقع شفافيت بيشتر، حساسيت 
انتظارات تورمي بخش خصوصي را نسبت به پيامد هاي تورمي گذشته، كمتر مي كند )كرويجسن و 

دمرتيز،2005(
اين موارد، اثرات مهم نظري و تئوريك ش��فافيت را به صورت اجمالي ترس��يم كرد. سنجش و 
پيمايش تفصيلي تر و جامع تر تئوري شفافيت بانك مركزي توسط جراتز)2002( فراهم آورده شده 

است.
3. واقعيات طبقه بندي شده

فعاليت هاي سياست پولي بسيار متنوع است و هنوز در طول زمان، با تحول و دگرگوني همراه 
است. با اين وجود سه واقعيت زير مي تواند شناسايي و مشاهده شود:

  بانك هاي مركزي شفافيت را براي سياست پولي بسيار مهم تلقي مي كنند.
  شفافيت سياست پولي، در طي 15سال اخير افزايش چشمگيري داشته است.

  شفافيت سياست پولي، ناهمساني و عدم يكنواختي را در بين چارچوب هاي سياست پولي و 
در طول اين چارچوب ها نشان مي دهد.

3-1. بانك هاي مركزي شفافيت را براي سياست پولي بسيار مهم تلقي مي كنند.
در پژوهش فراي و همكاران)2000( كه روي 94 بانك مركزي صورت گرفته اس��ت، 74درصد  
بانك هاي مركزي ش��فافيت را به عنوان جزء »حياتي« يا »خيلي مهم« در سياست پولي خود تلقي 
كرده اند. تنها دو عامل، باالتر از شفافيت ارزيابي شده است كه آن دو عامل، استقالل بانك مركزي و 
پايين نگهداشتن انتظارات تورمي است كه به ترتيب 83درصد  و 82درصد، حياتي يا خيلي مهم تلقي 
شده اند)فراي و ديگران،2000(، هرچند اهميتي كه به شفافيت نسبت داده شده است در بين بانك ها 
يكس��ان نيست. اگرچه شفافيت به عنوان معيار س��وم در كشورهاي صنعتي ارزيابي شده است)در 
نمونه(، كشورهاي سنتي به ويژه كشورهاي درحال توسعه، شفافيت را به عنوان معيارهاي پايين تري 
تلقي كرده اند. به ويژه، 50درصد  بانك هاي مركزي پنج كشور صنعتي، شفافيت را به عنوان جزء حياتي 

توصيف كرده اند درحالي كه اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه تنها 29درصد  است.

اغلب بحث شده است كه دو دليل كليدي براي شفافيت وجود دارد. اول پاسخگويي مبتني 
بر دموكراسي)دموكراتيك( و دوم منافع اقتصادي. ابتدا شفافيت براي امر پاسخگويي الزم است 
كه خود اين پاسخگويي، براي حصول اطمينان از مشروعيت مبتني بر دموكراسي سياست پولي 
است. اين به ويژه براي بانك هاي مركزي كه از استقالل عملياتي بهره مند هستند، مربوط تلقي 
مي شود. اين مطلب توضيح دهنده چرايي تفاوت ايجادشده در مورد ميزان اهميت شفافيت در بين 
بانك هاي مركزي كشورهاي مختلف است. براساس پژوهش فراي و همكاران)2000(، 57درصد  
بانك هاي مركزي كش��ورهاي صنعتي، گزارش كرده اند كه آنها مي توانند به طور مستقل و بدون 
محدوديت هاي حاكميتي، سياست پولي را تدوين و اجرا كنند. با اين حال اين رقم در كشورهاي 
سنتي و درحال توس��عه فقط 30درصد  است. عالوه بر اين همبستگي معنادار 42درصد + بين 
معيار استقالل و توضيح سياست هاي پولي، در پژوهش فراي و همكاران)2000(، نشان داده شده 
است. اين آمار مويد آن است كه ارتباط مثبتي بين استقالل و شفافيت بانك مركزي وجود دارد. 

دليل كليدي ديگر براي شفافيت، منافع اقتصادي است. همان طور كه در بخش2 توضيح داده 
شد، شفافيت، ابهام بخش خصوصي را كاهش داده و قابليت پيش بيني سياست هاي پولي را افزايش 
مي دهد. به عالوه شفافيت سبب مي شود تا بانك هاي مركزي انگيزه قوي تري را نسبت به بناي 
شهرت داشته باشد. همچنين شفافيت براي اعتبار نيز خوب است. اين مطلب در پژوهش فراي و 
همكاران)2000( قابل مشاهده است كه 88 بانك مركزي بيان كرده اند كه مهم ترين عوامل براي 
ايجاد يا نگهداري اعتبار، به ترتيب عبارتند از: پيشينه حاكي از صداقت و درستكاري، استقالل 
بانك مركزي، تاريخچه ضدتورم و شفافيت. كه 2عامل اخير نسبت هاي تقريبا يكساني را داشته اند. 
اين، دليل ديگري را در مورد اين كه چرا اكثر قريب به اتفاق بانك هاي مركزي شفافيت را خيلي 

مهم تلقي مي كنند، فراهم مي آورد. 
3-2. شفافيت سياست پولي، در طي 15سال اخير افزايش چشمگيري داشته است.

مهم ترين روش افزايش شفافيت سياست پولي، كه جامه عمل به خود پوشانده است، اتخاذ 
هدفگذاري تورم توسط تعداد فزاينده اي از بانك هاي مركزي است. هدفگذاري تورم، يك چارچوب 
سياست پولي است كه يك سازمان را واردار به تعهد براي تثبيت قيمت ها كرده و مبتني بر هدف 
كمي و صريح براي تورم، به عنوان يك نقطه اتكا براي سياست پولي است. هدفگذاري تورم بعضا 
هدفگذاري تورم مس��تقيم يا صريح نيز ناميده شده اس��ت زيرا به طور كلي، ساير چارچوب هاي 
سياس��ت پولي مانند هدفگذاري ن��رخ ارز يا هدفگذاري پول، تورم را به صورت غيرمس��تقيم يا 
غيرصريح، از طريق هدف هاي واسطه اي و ميان مرحله، هدف گيري مي كنند. تعهد سازمان ها به 
تثبيت قيمت ها معموال شامل استقالل بانك مركزي به عالوه الزامات پاسخگويي و درجه بااليي 

از شفافيت )كه از طريق انتشار مستمر و منظم اطالعات بانك مركزي انجام مي شود( مي شود. 
پيشگام هدفگذاري تورم، نيوزيلند بود كه قانون رِزِروبانك نيوزيلند در سال1989 و موافقتنامه 
هدفگذاري تورم در مارس1990، شالوده سازماني چارچوب سياست پولي جديديش را فراهم كرد. 
كانادا)1991(، انگلستان)1994(، اسپانيا)1994 تا 1998( از ديگر ايجادكنندگان اوليه هدفگذاري 
تورم هستند. عالوه بر اين، برخي از كشورهاي درحال توسعه، در فرآيند كاهش تورم، هدف هاي 
تورمي س��االنه خود را بدون اتخاذ هدفگذاري تورم كامل اعالم كرده اند. از جمله اين كش��ورها 

شيلي)1991(، رژيم اشغالگر قدس)1992( و پرو)1994( هستند. 
اس��تفاده از هدفگذاري تورم در اواخر دهه ي1990 با اثبات س��ودمندي آن در بس��ياري از 
كش��ورهاي درحال توس��عه كه در جس��ت وجوي چارچوب سياس��ت پولي جديد )بعد از ترك 
چارچوب هاي نرخ ارز ثابت( بوده اند، گسترده تر و رايج تر گرديد. تعدادي از هدفگذاران تورم كه در 
طول زمان، رشد پيوسته و يكنواختي را داشته اند به بيش از 20 كشور رسيده است و شامل برزيل، 
كلمبيا، جمهوري چك، مجارستان، ايسلند، مكزيك، نروژ، فيليپين، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، 
سوييس و تايلند مي شود. اين پيشرفت در هدفگذاري تورم، به صورت قابل مالحظه اي به شفافيت 

سياست پولي كمك كرده است.
هرچند، افزايش در شفافيت، محدود به اتخاذ هدفگذاري تورم نمي شود. استفاده از يك هدف 
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مش��خص و يك دامن��ه نظارتي براي تورم، پول و ي��ا نرخ ارز به 
س��رعت از 43 كشور )از 84 كشور( در سال 1990 به 89 كشور 
)از 93 كش��ور( در س��ال 1998 گسترده شده است كه حاكي از 
افزايش آماري 51/2درصد  به 95/7درصد  اس��ت. عالوه بر اين، 
براساس شاخص ش��فافيت بانك مركزي كه توسط ايجفينگر و 
جراتز)2004( ارائه ش��ده است، ش��فافيت جنبه هاي ديگري را 
نيز بهبود مي بخش��د. اين ش��اخص معياري را براي اندازه گيري 
افش��اي اطالعات مربوط به سياس��ت پولي فراهم مي آورد. اين 
ش��اخص براي 9 بانك مركزي بزرگ در فاصله سال هاي 1998 
تا 2002 در دسترس است و افزايش با اهميت متوسط شفافيت 
را نشان مي دهد. بيشتر اين افزايش به نظر مي رسد، قابل انتساب 
به بهبود افشاي اطالعات اقتصادي مثل پيش بيني هاي اقتصادي 
بانك مركزي و مدل هاي سياس��ت پولي باشد. بزرگترين افزايش 
در ش��اخص شفافيت براي سوئد و نيوزيلند بوده است كه در امر 
هدفگذاري تورم، پيشكسوت و باتجربه هستند. اما اين مطلب نيز 

جالب توجه است كه شفافيت بانك هاي مركزي اروپا)ECB( و رزرو بانك فدرال اياالت متحده، 
افزايش يافته است. اين نشان مي دهد كه پيشرفت و افزايش شفافيت پديده اي است كه فراتر از 

اتخاذ هدفگذاري تورم پيش مي رود.
اين واقعيت كه شفافيت سياست هاي پولي افزايش يافته است ممكن است مربوط به اصالحات 
س��ازماني در بسياري از كشورهايي كه استقالل بانك مركزي را تقويت كرده اند و به پاسخگويي 
مجهز ش��ده اند، باش��د. ولي اين افزايش كيفيت آزادي )ناشي از ارتقا مسئوليت پاسخگويي( كه 
تاكنون توسط بسياري از بانك هاي مركزي نشان داده شده است، بسيار فراتر از الزامات پاسخگويي 
است كه حاكي از آن است كه اصوال بانك هاي مركزي شفافيت بيشتر را به خاطر منافع اقتصادي 

متصور آن، پذيرفته اند.
3-3. شفافيت سياست پولي، ناهمساني و عدم يكنواختي را در بين چارچوب هاي سياست پولي 

و در طول اين چارچوب ها نشان مي دهد.
تفاوت هاي عمده اي در درجات شفافيت وجود دارد. به ويژه، اين درجه شفافيت به نوع اطالعات 
وابس��ته اس��ت و در بين چارچوب هاي سياس��ت پولي به صورت معناداري متفاوت است. اما در 
بانك هاي مركزي كه از نظر چارچوب سياس��ت پولي يكس��انند نيز تفاوت محسوسي به لحاظ 
ميزان شفافيت وجود دارد. اين واقعيات از جدول1 كه حاصل پژوهش فراي و همكاران)2000( 
در بررسي 94بانك مركزي است، قابل مشاهده است. ستون اول نشان مي دهد كه انتشار اهداف 
مشخص، ارائه توضيح تغيير سياست ها در روز تغيير ابزار سياست هاي پولي و نيز پيش بيني ها 
و تحليالت آينده نگر در بولتن ها و گزارش��ات مس��تمر امري رايج محسوب مي شود. به ويژه، اين 
م��وارد به ترتي��ب در 88درصد، 81درصد  و 78درصد  بانك ه��اي مركزي اتفاق مي افتد. عالوه 
بر اين 67درصد  بانك هاي مركزي از استقالل ابزاري مناسبي بهره مند هستند. بدين معني كه 
بانك مركزي مي تواند در مورد تعديل ابزار سياست هاي پولي، مستقال )بدون وجود نهاد يا نماينده 
دولتي كه بخواهد فراتر از نقش يك مش��اهده گر، تصميمات سياس��ت پولي را به سمت خاصي 

گرايش دهد( تصميم گيري كنند.
هرچند صورتجلسات يا خالصه مباحث جلسات سياست پولي تنها در 18درصد  از بانك هاي 
مركزي و ثبت آرا يا طرح ها و الگوها فقط در 6درصد  بانك هاي مركزي منتش��ر مي ش��ود. اين 
يافته ها نش��ان مي دهد بانك هاي مركزي در همه ابعاد ش��فاف نيستند. اين نتيجه در پژوهش 
ايجينفر و جراتز)2004( كه 15 مورد از اجزاي ش��فافيت را براي 9 بانك مركزي بزرگ بررس��ي 

كردند، تكرار شده است. 
چهار س��تون ديگر جدول1، عدم يكنواخت��ي را در فراواني هاي مربوط به بانك هاي مركزي 
با چارچوب سياس��ت پولي يكس��ان، نش��ان مي دهد. اين طبقه بندي بر مبناي پژوهش فراي و 
همكاران)2000( كه در سال1998 انجام شده است. در آن تحقيق، از بانك هاي مركزي خواسته 
شده بود تا چارچوب سياست پولي خود را در يكي از موارد هدفگذاري نرخ ارز، هدفگذاري پول، 
هدفگذاري تورم و ساير موارد طبقه بندي كنند. به نظر مي رسد هر رژيم سياست پولي ويژگي هاي 
شفافيت مربوط به خود را دارا باشد. به ويژه، اصوال هدفگذاران نرخ ارز، هدف را منتشر مي كنند 
اما صورتجلسات و ثبت آرا را در معرض ديد عموم قرار نمي دهند. هدفگذاران پولي نيز، معموال 
صورتجلسات و ثبت آرا را منتشر نمي كنند اما مايلند تا عالوه بر هدف، پيش بيني ها را نيز به عموم 
ارائه كنند. به طور كلي هدفگذاران تورمي در مورد هدف، پيش بيني ها و توضيح تغيير سياست ها 
شفاف هستند. اين نوع بانك هاي مركزي مانند سايرين، تمايلي به انتشار صورتجلسات و ثبت آرا 
ندارند. در همه ابعاد ديگر، در ميزان شفافيت هر چارچوب سياست پولي بانك هاي مركزي، تفاوت 

قابل مالحظه اي وجود دارد.
شايان ذكر است كه اين عدم يكنواختي در افشاي رويه ها، به هدفگذاران تورم نيز گسترش 
يافته است. اين نتيجه گيري كه توسط فراي و همكاران)2004( تاييد شده است، نشان مي دهد كه 
وضوح و روشني اهداف تثبيت قيمت با يك هدف كمي براي تورم، ويژگي رايج هدفگذاران تورم 

است ولي تنوع عمده اي در شفافيت پيش بيني هاي بانك مركزي، 
توضيحات در رابطه با تصميمات سياستگذاري پولي و تغييرات 
آن، ثبت آرا، آش��فتگي ها و اختالالت پيش بيني نشده و باالخره 
ارزيابي سياست هاي پولي وجود دارد. رديف هاي جدول1 نشان 
مي ده��د كه ب��راي هر جزء ش��فافيت تفاوت عم��ده اي در بين 
چارچوب هاي سياس��ت پولي وجود دارد. به عالوه آخرين ستون 
جدول1 با استفاده از آزمون يكنواختي كاي مربع، اختالف آماري 
معناداري را براي هر جزء شفافيت گزارش كرده است. اين بحث، 

چندين نكته را به ذهن متبادر مي گرداند. 
اول از هم��ه، فراواني هاي مربوط به انتش��ار هدف، به صورت 
معناداري براي بانك هاي مركزي كه از هيچ يك از سه چارچوب 
هدفگذاري اس��تفاده نمي كنند، كمتر اس��ت. ب��ه عبارت ديگر، 
بانك ه��اي مركزي داراي يكي از س��ه چارچ��وب هدفگذاري با 
احتمال بيشتري از يك هدف صريح و روشن برخوردارند كه البته 
اين مطلب تعجب آور نيست. جالب تر اين كه شفافيت پيش بيني ها 
براي هدفگذاران نرخ ارز به صورت قابل مالحظه اي كمتر و براي هدفگذاران تورم بيشتر است. اين 
تفاوت به لحاظ آماري معنادار اس��ت. درصورتي كه طبقه هدفگ��ذاران پول و هدفگذاران تورم از 
يك سو و طبقه هدفگذاران نرخ ارز و ساير موارد از سوي ديگر با يكديگر تركيب شود، يكنواختي 

با شدت بيشتري رد مي شود. 
 نتيجه برجسته ديگر آن كه هدفگذاران تورم با احتمال بيشتري به انتشار صورتجلسات و ثبت 
آرا مي پردازند. شايد آزادي در مورد فرآيند تصميم گيري مهم ترين دليل آن باشد زيرا هدفگذاري 
پ��ول پيچيده تر و بغرنج تر اس��ت درحالي كه هدفگذاري نرخ ارز و پول به صورت مس��تقيم تري 
مي توانند كنترل شوند. درنهايت، اگرچه اكثر قريب به اتفاق بانك هاي مركزي توضيح فوري براي 
تغيير سياست ارائه مي دهند با اين حال اين موضوع در چارچوب هاي سياست پولي هدفگذاري 
پولي كمتر و در هدفگذاري تورم بيشتر رايج است. اختالف از نظر آماري معنادار است اما به نظر 

مي رسد كه محصول سياست هدفگذاري پولي غيرشفاف در كشورهاي در حال توسعه باشد. 
مرور اجمالي جدول1 به صورت مبرهن و آش��كاري نشان مي دهد عدم يكنواختي معناداري 
بين چارچوب هاي سياست پولي وجود دارد. به ويژه، هدفگذاران تورم با احتمال بيشتري شفاف تر 
هستند. درحالي كه ابهام در مورد هدفگذاران نرخ ارز و بانك هاي فاقد چارچوب هدفگذاري، شايع تر 
است. همچنين، تنوع و گوناگوني در افشاي اطالعات در بخش بعد مستند شده است تا با نگاهي 

جامع تر و نظام مندتر شيوه هاي شفافيت در عمل ترسيم شود.
نتايج و استنباطات

شفافيت به تدريج يك ويژگي غالب سياست پولي در جهان شده است. مهم ترين استنباطاتي 
كه از ادبيات گذش��ته پيرامون موضوع شفافيت مي شود اين است كه، افزايش توانايي عموم در 
درك اهداف بانك مركزي، منتهي به افزايش »حساسيت انتظارات تورمي جامعه نسبت به تغيير 
در سياست هاي پولي« مي شود. اين افزايش حساسيت، از اين نظر سودمند است كه ممكن است 
بانك مركزي به اتخاذ استراتژي هاي با تورم پايين محدود شود. اين موضوع تحت عنوان اثر شهرت، 
در كار فاست و سونسون)2001 و 2002( و جراتز)2001( مشاهده مي شود. اين نوشتار به صورت 
نظام مند، ش��يوه هاي ش��فافيت را بررس��ي كرده و آنها را بر مباني نظري و تئوريك آن منطبق 
گردانيد. دو اثر ناشي از پيامد هاي اقتصادي شفافيت، تبيين و تشريح شد. اين دو اثر عبارتند از 
اثر اطالعاتي يا بعد رويدادي؛ كه مستقيما ناشي از اطالعات افشا شده است و اثر محركي يا قبل 
رويدادي؛ كه ناشي از تغييرات نظام مند در رفتار اقتصادي تحت ساختار اطالعاتي جديد )حاصل 
از شفافيت بيشتر( است. سه نتيجه كليدي اين نوشتار اين است كه شفافيت سياست پولي؛ اوال 
قابليت پيش بيني فعاليت و پيامد هاي سياست پولي را بهبود مي بخشد. ثانيا همان طور كه شفافيت 
حساسيت انتظارات بخش خصوصي را نسبت به فعاليت ها و پيامد هاي سياست پولي پيش بيني 
نشده افزايش مي دهد، بناي شهرت را ايجاد مي كند. ثالثا اعتبار را تقويت كرده و انتظارات تورمي 

بلندمدت بخش خصوصي را باثبات تر مي گرداند. 
بحث اصلي اين نوشتار ارائه حقايق طبقه بندي شده در مورد شيوه هاي شفافيت سياست پولي 

بوده است. به ويژه، اين نوشتار نشان داده است كه؛
 بانك مركزي شفافيت سياست پولي را بسيار مهم تلقي مي كند.

 در پانزده سال اخير شفافيت سياست هاي پولي افزايش قابل مالحظه اي داشته است.
 شفافيت سياست هاي پولي، عدم يكنواختي و يكساني ماهوي را در بين چارچوب هاي سياست 

پولي و در طول آن، آشكار كرده است.
با در نظر گرفتن عدم يكنواختي در شفافيت سياست پولي، اكثر كشورها در مورد استقالل 
بانك مركزي، هدف هاي سياس��ت پولي، تحليالت آينده نگر، توضيح تغييرات در سياست پولي 
شفاف عمل مي كنند. اما در حال حاضر، آنها در مورد افشاي صورتجلسات، ثبت آرا و توضيح در 

مورد تصميمات سياست پولي بدون تغيير، غيرشفاف عمل مي كنند. 
منابع در دفتر نشريه موجود است

هدفگذاران تورم با احتمال 
بيشتري به انتشار صورتجلسات و 

ثبت آرا مي پردازند. شايد آزادي 
در مورد فرآيند تصميم گيري 
مهم ترين دليل آن باشد زيرا 

هدفگذاري پول پيچيده تر 
و بغرنج تر است درحالي كه 

هدفگذاري نرخ ارز و پول به صورت 
مستقيم تري مي توانند كنترل 

شوند




