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 چکیده 
های اثرگذار بر متغیرهای کالن اقتصادی از  های پولی به عنوان یکی از کانالبررسی سیاست

های پولی  استقالل بانک مرکزی بر سیاستمسائل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر  
شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل  با توجه به وضعیت کیفیت نهادی )فساد( دنبال می

مالیم  انتقال  با  خودرگرسیون  به  (  STAR)  غیرخطی  توجه  با  پولی  سیاست  بر  فساد  اثر 
قرار گرفته است. بررسی  مورد  ایران  بانک مرکزی  استقالل  بر    سطوح مختلف  نتایج، عالوه 

نشان   پول،  و رشد حجم  ایران  مرکزی  بانک  استقالل  میان شاخص  غیرخطی  رابطه  تأیید 
دهد که افزایش درجه استقالل بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در  می

تصادفی  پویای  عمومی  تعادل  مدل  از  استفاده  با  بهینه    (DSGE)  انتها  رفتار  تعیین  به 
پ بهینه  سیاست  سیاست  ضریب  مالی،  سلطه  میدهد  نشان  نتایج  است.  شده  پرداخته  ولی 

حالت   در  پولی  بهینه  کنندگی سیاست  تثبیت  قدرت  بیشترین  و  میکند  کوچکتر  را  بهینه 
 استقالل کامل سیاست پولی رخ می دهد.

(، سیاست  STARخودرگرسیون با انتقال مالیم )  استقالل بانک مرکزی،  :یکلیدهای  واژه
 .(DSGE)، تعادل عمومی پویای تصادفی پولی، فسادبهینه  
 JEL :E52 ،C22  ،.E58 یبندطبقه
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 مقدمه -1
سال ا   ر یاخ  ی هاتجربه  س  رانیاقتصاد  که  است  داده  دل   ، یپول  یهااستی نشان    ل یبه 

آنها    یبازده   نده یرشد فزا  جاد یو انتشار اوراق مشارکت و ا  ی بودن نرخ سود بانک   ی دستور

واقع  شیب بخش  بر  که  آن  اقتصاد  ی از  نوسانات  باعث  باشد  مؤثر  که    ده یگرد  ی اقتصاد 

  ه یحداقل نرخ جذب کننده سرما  شیدولت، سبب افزا  ض استقرا   نه یهز  شیعالوه بر افزا

بازان شده است.  بر رفتار سفته  ریها و تأث  متیق  ی سطح عموم  شیبازارها و افزا  ر یدر سا

  ان ی کاهش ز  تیو در نها  یثبات اقتصاد   ،یک مرکزبان  فی است که از وظا  یدر حال   نیا

گونه مشکالت عمدتا به    نی از اقتصاددانان معتقدند ا  یاساس برخ  ن یاست. بر ا  ی اجتماع 

(. 1395،  1کشور بوجود آمده است )منصور و همکاران   یجهت عدم استقالل بانک مرکز 

زر همکاران   نیمطالعه  و  ن1397)  2اقبال  ا  زی(  اقتصاد  در  که  است  داده  اثر    ران، ینشان 

مرکز بانک  ا  یاستقالل  اسم   جاد یبر  بخش  در  نااطم  یثبات  از  کاستن  به    ینانیو  تورم 

است که   ی در حال نیبوده است. ا دی از اثر استقالل بر کاستن از نوسانات تول شتریب تبمرا

درخشان  ی می صم  یجعفر مطالعه1394)   3ی و  در  بانک    ی ا(  استقالل  درجه  محاسبه  به 

ا  ران،یا  یمرکز اند.  از شاخص  ن یپرداخته  ا  یمختلف  ی هامحققان  استفاده    نهیزم   نیدر 

ازکرده تابلینی    :اند که عبارتند  و  گریلیو  (1991)4شاخص گریلی، ماسیاندارو  ، شاخص 

و    یل پو  نیقوان  (،2009)   7( و شاخص دومیتر 2006)  6(، شاخص متیو1991)  5همکاران 

ها  ی بانک سال  سا  1351و    1339  ی مصوب  بانک    رگذار یتأث   نیقوان  ریو  استقالل  بر 

تا   1339 ی کشور در دوره زمان ی و فرهنگ ی اجتماع  ، یتوسعه اقتصاد ن یقوان ر ینظ یمرکز

در دوره    رانیا یدهد که استقالل بانک مرکزی پژوهش نشان م  یها افتهی. باشدیم 1391

 داشته است.   یروند نزول  یمورد بررس

س  گری د  ی کی )فساد(    ی نهاد  تیفیک بر  مؤثر  عوامل  در    ی پول  نه یبه  است یاز  که  است 

درآمد    قیتحق  نشت  به صورت  مطالعه حاضر  در  فساد  است.  قرار گرفته  نظر  مد  حاضر 

چن  ،یات یمال ورود  ضرورت  آنچه  است.  شده  س   یعامل   ن یلحاظ  مدل  به    نه ی به  استیرا 

 
1 Mansour et al. (2016) 
2 Zarin eghbal et al. (2018) 
3 Samimi & Dwrakhshani (2015) 
4 Grilli, Masciandaro & Tabelini 
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است. به    رانیدر اقتصاد ا  ی ات یدرآمد مال  ت یکند، وضع  یم   نییتع  رانیدر اقتصاد ا  یپول

صمد مثال،  با3139)  1همکارانو    یعنوان  آثار    (  و  چندگانه  علل  روش  از  استفاده 

اند.  ، محاسبه کرده1349-1386  ی ط  ران یاقتصاد ا  یرا برا  یات یچندگانه، شاخص فرار مال 

م  نیا  یها  افته ی فرار مالیمحققان نشان  ا  یات یدهد که  داشته    یعودص  یروند  ران،یدر 

 است.

بر    یو استقالل بانک مرکز  ینهاد  تیف ی چون ک  یعوامل  یشد، بررس  انیبا توجه به آنچه ب

ا  یپول  نهیبه  استیس است که با    یدر حال   نیرسد. ایبه نظر م  یضرور  ران،یدر اقتصاد 

جست به  تحق  یجوهاوتوجه  در  شده،  ا  ی داخل  قاتیانجام  اشاره  نیبه  نشده    یاعوامل 

تحق در  لذا  ابتد  قیاست.  از    احاضر  استفاده  سنج   ک ی با  اقتصاد  بر    ریتأث  یمدل  فساد 

بانک مرکز  یپول   استیس  1357-1396  یسال ها   ی ط   ،یبا مدنظر قرار دادن استقالل 

به    ،یتصادف   ی ایپو  یچارچوب تعادل عموم  ک ی خواهد شد. سپس با استفاده از    یررسب

و استقالل بانک    اد با مدنظر قرار دادن فس  رانیدر اقتصاد ا  یپول   نهی به  استیاستخراج س

 پرداخته خواهد شد.  یمرکز

 پیشینه پژوهش و مروری بر مبانی نظری   -2
  ی محققان دانشگاه   یموضوعات نه تنها در اخبار بلکه برا  نیزتریاز بحث برانگ  یک ی  فساد

(  2001)  2ن یفساد است. ج  قیدق  فیموضوع، تعر  ن یاز معضالت در مطالعه ا  یک یاست.  

بکار برود. از دهه    یاستفاده شخص  یکه در آن، قدرت دولت براداند  یم   ی فساد را عمل

تحق 1960 رابط  ی ادیز  قات ی ،  دال  هدر  شده    ی ریگشکل   ل یبا  انجام  آن،  عواقب  و  فساد 

تحق شروع  با  هانت1964)   3لف   قات یاست.  و  تحق1968)  4نگتونی(  با    ی قاتی(،  رابطه  در 

را ذکر   ل یمحققان معموالً دو دل نیانجام شده است. ا یاثرات مثبت فساد بر رشد اقتصاد

 شود.یع گردش پول م یباعث تسر ی بوروکراس ی. فساد با کاهش وقفه ها1کرده اند: 

کارمندان2 در  ی .  رشوه  که  دولت  م  دتر،یاند، شدکرده  افتیاز  ایکار  حال  نیکنند.    ی در 

شل که  و  فری است  ب1993)  5ی شن یو  رشد  کرده  انی(،  کاهش  به  منجر  فساد  که  اند 

 
1 Samadi et al. (2013) 
2 Jean   
3 Lef   
4 Huntington 
5 Schleifer & Vishny 
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مائوریم   ی اقتصاد منف  کی (  1995)  1شود.  و سرما  ن یب  یارتباط  کشف    ، یگذارهیفساد 

  ص ینشان داده اند که فساد باعث عدم تخص   زی( ن1997)  2ی داوود  و  یکرده است. تانز

م  نهیبه دولت  ط یمخارج  اخ  یشود.  بررس  یبرخ  ر،یدهه  به  در    یمحققان  فساد  اثرات 

  ( از جمله آنها 2006)  3یاند که هوانگ و و پرداخته  ی و مال  ی پول  ی هااستیچارچوب س 

تحق 2015،    4ی)فورچون  ستا در  ن  ق ی(.  پ  ز یحاضر  ا   ی رویبه  بررس   نیاز  به    ی محققان، 

 پرداخته خواهد شد.    یپول  نهیبه است یس ن ییاثرات فساد در تع

الگو از  استفاده  و  یبا  و  مس2006)  یهوانگ  س  یگذار ریتأث  ری(،  بر    نه یبه  است یفساد 

طر  یپول بررسحق  قیاز  است.  برا  یالضرب  شده  ک  یانجام  ورود  به    ینهاد  تیفینحوه 

ا  ی( روش مناسب2006)  یدهد که مدل هوانگ و ویمدل، نشان م  است.    نهی زم  ن یدر 

مهم  یکی  رایز ادب  هک  هایییتئور  نیتراز  بررس  اتیدر  به  ارتباط    ینظر  یاقتصاد کالن 

است . بر    نه یبه  ات ی وضع مال  است یس   یتئور  پردازد،ی م  یو فساد ادار   ی پول  استیس  نیب

ا سع  ی تئور  نیاساس  س  کند یم  ی دولت  در  اختالالت  کردن  حداقل  منظور    ستم ی به 

برابر قرار دهد.    دیتول  بر  اتیمال   یینها  نهیرا با هز  ی اتی تورم مال  یی نها  نهیخود، هز  یات یمال

دولت الذا  تحت  ابزار  استیس  طی شرا  نیها  عنوان  به  را  پول  ضرب    نیتأم  یبرا  یحق 

کسر و  م  یمخارج  اجرا  خود  بنابراندنماییبودجه  شد  یزمان  نی.  دولت  مخارج    داً ی که 

نبوده و    ریپذامکان  یات یمال  یهادرآمد  قیمخارج دولت از طر  یمال   نیتأم  ابد،ییم  شیافزا

در    ی اتیمال   ت یظرف   گریاز طرف د  .شودیبودجه دولت م   ی کسر  د یامر منجر به تشد  نیا

از    ی کی رو    نیبوده و از ا  نیی در حال توسعه پا  ی در کشورها  ژهیاز کشورها و به و  ی اریبس

مخارج دولت، استفاده از اهرم حق ضرب    یمال  نیتأم  یممکن برا  یهاروش  نیترمعمول

از    ی حق ضرب پول ناش  دهی و پد  ی تورم  ات ی مال  ی است که تا حد  یتورم   ات یپول و مال 

 (.  1394 ،5ابونوریو  ی )رحمان باشدیم جوییو رانت یفساد ادار

همکاران   کوکرمن تجرب1992)  6و  طور  به  داده  ی (  کشورهانشان  که  س  یی اند    ستم یبا 

قطبیب  ی اسیس و  مال  ده یثبات  ساختار  بنابرا  یات یشده،  دارند،  حق   نیناکارا  درآمد  -به 

 
1 Maur 
2 Tanzi & Davoodi 
3 Huang & Wei   
4 Forchuni 
5 Rahmani & Abonori (2015) 
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الضرب باال، استقالل کم  اند که حقآن ها نشان داده  ن، یکنند. عالوه بر ای م  ه یالضرب، تک

 شوند. یهر سه با هم ظاهر م  م،ی رژ اد یز  یثباتیو ب یبانک مرکز

مرکز بانک  توانا  یاستقالل  مرکز  ییبه  پ  ی بانک  پول  ی ریگیدر  از    ی اهداف  استفاده  و 

بانک    نیاشاره دارد. بنابرا  نفعی ذ  یهاگروه  ریسا  ایدلخواه بدون دخالت دولت و    یابزارها

و    نفع یذ  ی گروه ها  ریسا  ا یدولت و    یفشارها   ریمستقل است که تحت تأث  ی زمان  یمرکز

، 1980. از دهه  ردیخود را به کار گ   ی پول   ی هااستی آزادانه س  واندو بت  رد یاحزاب قرار نگ

از   ی کرد. بخش  دای پ ی ها طرفدارانمتیثبات سطح ق  یمستقل برا ی وجود بانک مرکز دهیا

ا  لیدال مرکز  ده یگسترش  بانک  موفق   ی استقالل  مرکز  ت یبه  )  یبانک  از    ی ک یآلمان 

ها  نیترمستقل دستایدن  ی مرکز  یبانک  در  پا  ک یبه    یاب ی(  نسبتاً  تورم    یبرا  نیینرخ 

بر  نیچند خاللیمدهه  در  در  1970-1990  یهاسال  گردد.  تورم  نرخ  متوسط   ،

  ن یترنییبزرگ پا  یاقتصادها  ان یدرصد بوده که در م  8/3فدرال آلمان برابر با    یجمهور

مرکز بانک  استقالل  با  ارتباط  در  است.  بوده  تورم  د  ینرخ  دارد    دگاهیدو    ک ی وجود 

مرکز  یعتقادا  دگاهید بانک  استقالل  ب  یبه  و  وظیم   انیندارد  مرکز  فهی کنند    ی بانک 

بانک    فهی دوم وظ  دگاه یدولت است. د  یها  استیس  یدولت و اجرا  یانتشار اسکناس برا

مل  یمرکز ارزش پول  تنها حفظ  بیم   یرا  و  بانک مرکزی م  انی داند  به    د یبا  یکند  تنها 

  د یتول  یعن یکالن    یرهایمتغ  ریسا  یرا قربان  رمتو  د یها توجه کند و نبامتی کنترل سطح ق 

 ( . 1394 ، یو درخشان ی م یصم ی و اشتغال کند )جعفر

از مهم به عنوان یکی  فساد  اقتصادی  ادبیات  اساس  نهادی  ترین شاخصبر  های کیفیت 

شود،  تواند بر کم و کیف سیاست پولی اثرگذار باشد. فساد مالی یا اقتصادی باعث میمی

-های دولت دچار تغییر شود به طوری که دولت دچار کسری بودجه میهزینهدرآمد و  

بودجه این کسری در  برنامه  شود و  ایجاد میدولت در  امر  های آن اختالل  این  کند که 

می مقامات  باعث  بر  مردم،  نظر  جلب  و  سیاسی  اهداف  مانند  اهدافی  دولت جهت  شود 

ی پول را افزایش دهند  دولت، عرضه  جهپولی فشار وارد کند تا جهت پرکردن شکاف بود

راه از  یکی  امر  این  بگیرد.  قرض  مردم  از  باز  بازار  عملیات  طریق  از  یا  اثرگذاری  و  های 

 (.1392، 1شود )رحمانپور فساد بر سیاست پولی درنظر گرفته می

 
1 Rahmanpour (2013)   
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توان از  بر اساس مطالب فوق علت کسری بودجه دولت در کشورهای با فساد باال را می

نهادی ضعیف  کانال نظر وضعیت  از  داد. کشورهایی که  قرار  بررسی  های مختلفی مورد 

گیر، درآمد کم کارمندان دولتی و... باعث شیوع بیشتر  هستند، وجود قوانین دست و پا

-شود، در چنین حالتی تمایل به دور زدن سیستم مالیاتی کشور و رانت فساد اداری می

می افزایش  عبارت جویی  به  مییابد  باعث  مالی  و  اداری  فساد  این  دیگر  درآمد  ی  شود، 

مالیاتی دولت کاهش یابد و به تبع آن بودجه دولت دچار کسری گردد. بنابراین با نشر و  

چاپ پول، دولت در پی جبران این درآمد خواهد بود که افزایش در حجم پول، افزایش  

 (.  1989تورم را بدنبال دارد )کوکرمن و همکاران، 

دهی به بخش  ی وامهای تأثیر فساد بر سیاست پولی، توجه به نحوهگر از کانالیکی دی

بانک  توسط  میخصوصی  وامها  سیستم  اداری،  فساد  اثر  در  اگر  بخش  باشد.  به  دهی 

به گونه بهانه خصوصی  به  افراد  که  باشد  وامسرمایه  ای  از  کم  گذاری،  بهره  نرخ  با  هایی 

های نامولد کنند نتیجه آن افزایش نقدینگی در  فعالیتبرخوردار شده و این وام را صرف  

وام این  اعطای  مقابل  در  بود. چرا که  نگرفته  جامعه خواهد  اشتغالی صورت  و  تولید  ها 

بار خواهد گذاشت   به  نقدینگی، تورم در جامعه را  افزایش  این حالت  بنابراین در  است. 

 (.1396، 1)محمدپور اولی کندی 

ب آنچه  اساس  نتیم  شد،  انیبر  تع  جهیتوان  که  هر    یپول   نهیبه  استی س   نییگرفت  در 

م  به  ک  یادیز  زانیاقتصاد  مرکز  ینهاد  تیفی به  بانک  استقالل  دارد.    یو  اقتصاد  آن  در 

  نه ی به  استی س  ن ییبه تع  ی محققان داخل  اد یرغم توجه ز  ی دهد که عل یها نشان م یبررس

ا  یپول اقتصاد    ت یف ی و مک کالم، مباحث ک  لوریت  ی پول  است یقواعد س  سهی و مقا  رانیدر 

مرکز   ینهاد بانک  استقالل  تحق  ،یو  در  لذا  است.  شده  واقع  غفلت  با    قیمورد  حاضر 

چارچوب ساده عرضه و تقاضا و چارچوب    : استفاده از دو چارچوب مختلف که عبارتند از

عموم تع  یتصادف  ی ایپو  ی تعادل  پاسخ    ی پول   نه یبه  است یس   ن ییبه  اصل  بهو    ی پرسش 

بررس   قیتحق  بانک مرکز  ینهاد  تی ف ی ک  ریتأث  یکه    ی پول  نهیبه  استیبر س  یو استقالل 

 . است، پرداخته خواهد شد

اند که نتایج مختلفی را  در این زمینه، مطالعات خارجی مختلفی به این موضوع پرداخته

 اند و در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:به دست آورده

 
1 Mohammadpour (2017) 
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مطالعه2004)  1و همکاران   کامینسکی در  در  (،  را  پولی  سیاست  ادواری  رفتار    104ای 

سال طی  دنیا  داده1960-2003های  کشور  قرار  بررسی  مورد  مطالعه  ،  این  در  اند. 

مدت،  های سیاست پولی که شامل نرخ بهره کوتاههمبستگی بین ادوار تجاری و شاخص

( و نرخ بهره حقیقی  M2ا  ی  M1نرخ رشد اعتبار داخلی بانک مرکزی، مانده حقیقی پول )

باشد، محاسبه شده است. همچنین قاعده تیلور برای هر کشور به صورت زیر نوشته و  می

می نشان  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  است.  شده  کشورهای  برآورد  تفاوت  که  دهد 

OECD    و سایر کشورها، قابل مالحظه است. در کشورهایOECD  در دوران رکود، نرخ ،

نرخ بهره غالباً    OECDر رونق، افزایش یافته است. اما در کشورهای غیر  بهره کاهش و د 

ها، رفتار موافق  یابد. پس الگوی آندر دوران رونق، کاهش و در دوران رکود، افزایش می

 ادواری سیاست پولی است. 
دولت در    یی ) فساد( را به عنوان کاهش دهنده توانا  فی(، نهاد ضع 2006)  هوانگ و وی

آور از طر  یجمع  الگو  ،یرسم   یکانال ها  قیدرآمد  اند. در  نظر گرفته  آنها فرض    یدر 

از دو طریم بودجه دولت  تول  ات ی شود؛ مالیم   یمال   نیتأم  ق،یشود،  الضرب.  و حق  د یبر 

ک  چه  هر  ضع  ک ی  ر د  ی نهاد  تیفیحال  )فیاقتصاد،  باشد  بتر  هز  شتری فساد    نه یباشد(، 

آور در    اتیمال  ی جمع  بود  خواهد  تما  جه ینتباالتر  افزا  یشتریب  ل یدولت  -حق  ش یبه 

 الضرب خواهد داشت. 

سیاست 2011)  2فایور  الگوی  یک  در  بررسی  (،  به  زمانی  ناسازگاری  با  همراه  گذاری 

عواقب حکمرانی بد و فساد بر بدهی دولت و رفاه پرداخته است. وی یک بازی بین دو  

نرخ   که  نماینده  نظر گرفته است؛ کارگر  آغاز هر دوره  بازیکن در  را در  دستمزد اسمی 

کند و میزان بدهی را  گذار که نرخ تورم و مالیات را تعیین میکند و سیاستتعیین می 

(، ضعف  2006نماید. در این الگو، به پیروی از هوانگ و وی )در آغاز دوره مشخص می

جمع در  فساد  و  بنابه  نهادی  نهادی  کیفیت  در  کاهش  پس  است  کمتر  مالیات  آوری 

تواند از دو  فرض، تأثیر معکوس بر درآمد دولت دارد. فایور نشان داده است که فساد می

پولی   سیاست  از  ناشی  تورمی  تورش  کاهش  با  الف(  دهد:  افزایش  را  رفاه  طریق 

 
1 Kaminsky et al. 
2 Faure 
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انباشت   به  مربوط  اختالالت  بهینه  زیر  توزیع  از  ناشی  زیان  باکاهش  ب(  صالحدیدی، 

 بدهی.

فساد و استقالل بانک مرکزی    به بررسی رابطهای  مطالعه( در  2015)  1سون لکاوولی و وی

اند  اند، آنها از یک مدل اقتصاد باز کوچک استفاده کردهپرداختهسیاست بهینه    یک را در  

سرمایه آن  در  نهادی  که  کیفیت  ضعف  از  ناشی  مشکالت  با  مواجه  خارجی  گذاران 

آنها درنهایت دریافتند که    گرفته اند.هستند، آنها ابزار بانک مرکزی را نرخ بهره در نظر  

کند  دهد هرچند افزایش فساد، سیاست پولی را مختل می شود که نشان مینیز تأیید می

می افزایش  را  پول  حجم  رشد  بر و  فساد  تأثیر  مرکزی،  بانک  استقالل  عدم  اما  دهد، 

 کند. سیاست پولی را تشدید می 

های  لطه مالی در اقتصاد نیجریه طی سال(، به بررسی وجود س2016) 2سانوسی و آکینلو 

پرداخته2013-1986 در  ،  مالی  سلطه  و  بودجه  کسری  متغیر  دو  از  محققان  این  اند. 

اند. نتایج حاصل از این  ( استفاده کردهSVARبرداری ساختاری )رگرسیونچارچوب خود

-نمی  های کسری بودجه موجب پاسخ تحریکی پایه پولیدهد که تکانهمطالعه نشان می

هیچ  همچنین  از  شود.  شواهدی  پس  ندارد.  وجود  متغیر  دو  این  بین  علی  رابطه  گونه 

نمی مشاهده  نیجریه  اقتصاد  در  مالی  سلطه  اذعان  وجود  ادامه  در  محققان  این  شود. 

سیاستداشته غالباً  نیجریه،  در  زیرا  نیست.  انتظار  از  دور  مسأله  این  که  پولی  اند  های 

های پولی انبساطی. این مسأله  شود تا سیاستارات اعمال میانقباضی و تعین سقف اعتب

همچنین   شود.  مهار  دولت،  بودجه  کسری  به  پاسخ  در  پولی  رشد  تا  است  شده  باعث 

تأمین مالی می استقراض  بیشتر توسط  نیجریه   بدهی در  انباشت  نه  سطح جاری  شود 

 خلق پول.  

ایلدیرم  و  پاسخ2017)  3یکسیباسی  بررسی  به  در  های  (،  جایگزین  پولی  سیاست  چند 

اقتصاد ترکیه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که تحت تاثیر تقاضا و  

پرداختهشوک دارد،  قرار  تکنولوژیکی  این  های  استفاده در  اند. مدل جدید کینزی مورد 

از مطالعه گالی اقتصاد ترکیه کالیبره  2015)  3تحقیق،  برای  شده  ( قرض گرفته شده و 
 

1 Cavoli & Wilson 
2 Sanusi & Akinlo 
3 Yağcıbaşı & Yıldırım 
3 Glly 
4 Francis et al 
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بانک   زیان  تابع  از  متفاوتی  تصریحات  تحت  تیلور  جایگزین  قواعد  رفاهی  اثرات  است. 

های اصلی این مقاله این است که در مورد شوک  مرکزی ارزیابی شده است. یکی از یافته

گذاری شدید تورمی، کمترین رفاه را نسبت به تمام تصریحات  تکنولوژیکی، قاعده هدف

فراهم می نوسانات    کند.تابع زیان  به  تقاضا  برابر شوک  پولی در  اگر مؤسسات  برعکس، 

می حاصل  زیان  کمترین  دهند،  پاسخ  شوک    شود. تولید  صورت  در  نهایت،  در 

تکنولوژیکی، یک معاوضه بین نوسانات تولید و تورم وجود دارد، در حالی که نوسانات هر 

 کنند. دو متغیر در پاسخ به یک شوک تقاضا در یک جهت حرکت می 

های پولی و  اند که سیاست( به بررسی این مسأله پرداخته2017)  4و همکاران    رانسیسف 

این محققان طول   از رکود مؤثر هستند.  بهبود پس  ادواری چقدر در سرعت  مالی ضد 

اند. آنها با  مدت رکود را برای ایاالت مختلف کشور آمریکا، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

تواند  اند که سیاست پولی انبساطی در سطح ملی میبیزین نشان دادهاستفاده از تخمین  

ها کمک کند همچنین، کاهش مالیات یا افزایش مخارج  به تحریک خروج از رکود ایالت 

 توان زمان بهبود را کاهش دهد. گذاری فدرال، میهدف

ی مالی در  هابه بررسی تأثیر استقالل بانک مرکزی بر سیاست  ( 2019)  1ن اگوبا و همکارا

انتخابات  سال آفریقایی،    48های  و    90کشور  توسعه  حال  در  توسعه    40کشور  کشور 

طی می  2012-1970  دوره  یافته،  نشان  آنها  نتایج  کشورهای  پرداختند.  در  تنها  دهد 

بانک مرکزی در سال به سالتوسعه یافته، استقالل  انتخابات نسبت  اثر  های  های دیگر، 

الی دارد. همچنین در کشورهای آفریقایی و دیگر کشورهای  های متری بر سیاستقوی

های  مورد مطالعه، در سطوح باالتر کیفیت نهادی، تأثیر استقالل بانک مرکزی بر سیاست

  تر است.ها قویهای انتخابات در مقایسه با سایر سالمالی در سال

اند. این مدل  ه( یک مدل اقتصاد باز و کوچک را طراحی کرد2019)  2بوالرد و دیسیکو

بهینه اقتصاد  یابی خرد ساخته شده و چسبندگیبراساس  این  بارز  های داخلی مشخصه 

گذاری تورم داخلی با  دهد که اجرای سیاست هدفهای این تحقیق نشان می است. یافته

می  بدست  را  پولی  بهینه  سیاست  عملکرد  مثبت  نتایج  کامل  همچنین  اطالعات  دهد. 

 شود.ثابت موجب بدترین عملکرد سیاست بهینه پولی میسیاست نرخ ارز 

 
1 Agoba et al. 
2 Bullard & Disico 
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نائینی زمان به مدلسازی سلطه مالی و سیاست  1391)  1زاده و جاللی  این مطالعه  ( در 

پرداخته ایران  اقتصاد  در  عمومی  مالی  تعادل  مدل  یک  مقاله  این  منظور،  بدین  اند. 

چسبنده و شرایط رقابت  های  تصادفی پویا با رویکرد کینزین جدید تحت فرضیه قیمت

می  ارایه  ایران  اقتصاد  برای  میانحصاری  نشان  مطالعه  این  نتایج  یک  کند.  که  دهد 

ایجاد   به  مرکزی،  بانک  از  استقراض  طریق  از  مالی شده  تأمین  انبساطی  مالی  سیاست 

تورمی         دوره  یک  با  همراه  واقعی  بخش  در  رکود(  و  تجاری)رونق  کامل  چرخه  یک 

 انجامد.  می

مقاله1393)  2توکلیان  در  هزینه(  و  مالی  سلطه  درجه  برآورد  به  در  ای  آن  رفاهی  های 

قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته است. نتایج مطالعه بیانگر آن است  

نحو چشم به  مالی  افزایش شدت سلطه  کوتاهکه  های  پویایی  بر  متغیرهای  گیری  مدت 

بود به نحوی که در رژیم های با سلطه مالی باالتر، سطح    اصلی اقتصاد تأثیرگذار خواهد

 تولید کمتر و تورم باالتر خواهد بود. 

( به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای  1395)  3شاه آبادی و امیری 

زمانی   دوره  طی  تعهد  عدم  جنبش  نشان  می   1996-2012عضو  مطالعه  نتایج  پردازد. 

حکممی متغیر  اثر  دهد  مطالعه  مورد  کشورهای  درآمد  برابری  بر  نهادی(  )کیفیت  رانی 

معن و  مالی،  ی مثبت  توسعه  متغیرهای  اثر  تخمین،  نتایج  براساس  همچنین  دارد.  داری 

دار است.  یسرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معن 

جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد  

بی اما  مثبت  درآمد  با  برابری  طبیعی  منابع  فراوانی  متغیر  متقابل  رابطه  معناست. 

 دار است.یحکمرانی بر برابری درآمد مثبت و معن 

(، با استفاده از یک چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی  1396)  4اکبری و شریف زاده

بهین قاعده  تعیین  پرداختهبه  پولی  سیاست  دو  ه  به  را  خانوار  مصرف  محققان،  این  اند. 

بخش مصرف کاالهای داخلی و وارداتی تقسیم کرده اند. پس از طراحی الگو، پارامترها با  

داده بکارگیری  با  و  بیزی  روش  از  میاستفاده  زده  تخمین  واقعی،  سیاست  های  شوند. 

رفا زیان  تابع  که  است  آن سیاستی  پولی،  آن  بهینه  از  نتایج حاکی  را حداقل کند.  هی 

 
1 Zamanzadeh & Jalali naeeini (2012) 
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به   مرکزی  بانک  واکنش  سیاست  پولی،  بهینه  سیاست  نفتی،  شوک  ورود  با  که  است 

شکاف تورم و نرخ ارز است. با افزایش پارامتر میزان ارجحیت در مصرف کاالهای داخلی  

قابل   میزان  به  سیاستی،  قواعد  تمامی  در  آمده  دست  به  رفاهی  زیان  مقدار  الگو،  در 

توجهی کاهش می یابد. توصیه سیاستی این مطالعه آن است که بانک مرکزی در هنگام  

گذاری  زا )به ویژه شوک های درآمد نفتی( به اقتصاد، عالوه بر هدف های برونورود شوک

 تورم، نرخ ارز را نیز مورد توجه قرار دهد. 

( همکاران  و  اقبال  با1397زرین  استقالل  اثر  بررسی  به  پژوهشی  در  بر  (  مرکزی  نک 

به عنوان شاخص و تورم  و  تولید  ایران مورد    نوسانات  در  اقتصاد کالن  عملکرد مطلوب 

داده قرار  نوسانات  بررسی  شاخص  بویژه  تورم  و  تولید  واریانس  از  منظور  این  برای  اند. 

زمانی   دوره  در  کالن  بررسی  1340-1393اقتصاد  برای  مقاله  است.  شده  استفاده   ،

مرکزی  بانک  میانگین    استقالل  ترکیبی  شاخص  نام  به  جدید  قانونی  ترکیبی  شاخص 

قرادادی،   مبنای  اساس  بر  که  است  نموده  این شاخص،    % 40معرفی  کامل  استقالل  از 

تایید گردیده است. همچنین    1340-1361های  وجود شاخص استقالل فقط برای سال

یده که جز در  بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرط تعمیم یافته گارچ، مشخص گرد 

الف یکدیگر بوده اند. نتایج حاصل  خمقاطع کوتاهی، روند تغییرات نوسانات تولید و تورم 

( برداری  خودرگرسیون  روش  از  استفاده  با  پژوهش  الگوی  برآورد  از  VARاز  حکایت   )

معن و  منفی  اثر  واریانس ی وجود  بر  مرکزی  بانک  استقالل  داشته  دار  تورم  و  تولید  های 

از به  و  ثبات  است  و  شده  کاسته  تورم  و  تولید  نوسانات  از  استقالل  میزان  افزایش  ای 

توابع ضربه   تحلیل  و  واریانس  تحلیل  آزمون  نتیجه  در  است.  افزوده شده  اقتصاد کالن 

واکنش مشخص گردیده که اثر استقالل بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و  

از   بیشتر  مراتب  به  تورم  نااطمینانی  از  تولید  کاستن  نوسانات  از  بر کاستن  استقالل  اثر 

 بوده است.

( با معرفی یک مدل نئوکینزی با یک بازار کار واقعی که درآن  8139)  1جوان و همکاران 

کار نیروی  به    به هر دو سمت  توجه شده است،  بیکاری  تعریف  تقاضا( جهت  و  )عرضه 

پرداخته کار  بازار  و  پولی  بهینه  ارابررسی سیاست  الگوی  بر  اند.  مقاله عالوه  در  ئه شده 

مارک همچنین  است  پرداخته  نیز  کار  باز  اختالالت  به  کاال  بازار  بازار  اختالالت  آپ 

 
1 Javan et al. (2019) 
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تقاضای   و  به هر دو سمت عرضه  توجه  با  کار  بازار  تعادل در  و عدم  دستمزد شناسایی 

یک  گذاری پولی در اقتصاد ایران از  شود. با توجه به اینکه سیاست نیروی کار لحاظ می

افته از قاعده تیلور ارائه  ی  کند سعی شده نوع تعدیلقاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی 

می استفاده  پولی  پایه  رشد  نرخ  قاعده  یک  از  آن  در  که  ساده  شود  قاعده  نتایج  شود. 

دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم  بهینه نشان می

نش  واکنش  بهینه  قیمت  سیاست  تخمین  در  بهینه  ساده  قاعده  نتایج  همچنین  دهد  ان 

ساده   قاعده  و  بهینه  سیاست  آنی  واکنش  توابع  زیرا  است  کرده  عمل  خوبی  به  رمزی 

 بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

-همای به بررسی  دهد در ایران مطالعهبندی و مرور مطالعات انجام شده نشان می جمع

و  زمان   فساد  غیرخطی  تأثیر  الگوی  قالب  در  پولی  سیاست  بر  مرکزی  بانک  استقالل 

  نه یبه  است یبر س  یو استقالل بانک مرکز  ینهاد  تیف ی ک  ریتأثو همچنین  خودرگرسیون  

 نپرداخته است.  ی تصادف یایپو  یچارچوب تعادل عموم  یپول
 

 شناسی تحقیق روش -3
 یحاضر شامل دو بخش است. در بخش اول، روش مورد استفاده برا  قیتحق  یروش اجرا

با استفاده    یبا مد نظر قرار دادن استقالل بانک مرکز  یپول  است یفساد بر س  ریتأث  یبررس

 داده خواهد شد.  ح یتوض (STAR) یخط  ریدر چارچوب مدل غ از ابزار اقتصادسنجی، 

  ت ی فیک  ریتأث  ی (، به بررس 2015)  1لسونیو و  ی از کاوول  یرویدر بخش دوم، به پ   سپس

مدل در    نیاو  پرداخته خواهد شد    یپول  نهیبه  استیبر س  یو استقالل بانک مرکز  ینهاد

 حل خواهد شد.   (DSGE) یتصادف ی ایپو ی چارچوب تعادل عموم

پولی   -1-3 سیاست  بر  فساد  تأثیر  خود با    بررسی  با    توضیح   مدل  برداری 

 (  STAR) 2انتقال مالیم  

سیاستتت پتتولی بتتا متتد نظتتر قتترار دادن بر    فساد  ریتأث  یکه بررس  قیبر اساس هدف تحق 

 باشد:  ی( م4به صورت رابطه شماره )  قیاست، مدل تحق   استقالل بانک مرکزی

(1    )                                                        𝐺𝑀1𝑡 = 𝑓(𝐶𝑜𝑟𝑡, 𝐶𝑏𝑖𝑡, 𝐺𝑟𝑡 , 𝐼𝑛𝑓𝑡)    

 که در آن، 

 
1 Cavoli & Wilson 
2 Smooth Transition Autoregressive Model 
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𝐺𝑀1𝑡فرض شده است.   سیاست پولی، به عنوان متغیر نمایانگر : نرخ رشد حجم پول 

Cortشاخص فساد : 

Cbitشاخص استقالل بانک مرکزی : 

: 𝐺𝑟𝑡  تولید ناخالص داخلی 

 𝐼𝑛𝑓𝑡  ران یتت جمهوری استتالمی ا: نرخ تورم است که اطالعات آن از آمارهای بانک مرکزی

 استخراج گردیده است. 1396-1357طی دوره  

هتتای متفتتاوتی استتتفاده خواهتتد شتتد، از جملتته هتتا از آزمتتونبرای تجزیه و تحلیتتل داده

هتتای آمتتاری در بختتش آمتتار هتتای توصتتیفی در بختتش آمتتار توصتتیفی و آزمتتونشاخص

ده استتت شتتامل های آماری که در بخش آمتتار استتتنباطی استتتفاده شتت استنباطی. آزمون

 موارد زیر است.

 های ارزیابی.آزمون-  3آزمون غیرخطی بودن -2آزمون مانایی )ریشه واحد(    -1

 ( STARروش خودرگرسیون با انتقال مالیم ) -3-1-1

متتی  کتته استتت غیرخطی زمانی سری رگرسیونی مدل یک  مالیم انتقال رگرسیونی مدل

بتته  کتته وضتتعیت تغییتتر رگرستتیونی مدل از توسعه یافته شکل به عنوان یک  را آن توان

 ختتط دو محققتتان ایتتن کتترد. ( معرفتتی شتتد، تلقتتی1971) 1واتتتس و بتتاکون وسیله ی

 به خط از یک  گذار آن در که پرداختند مدلی طراحی به و گرفتند نظر در را رگرسیونی

 2تراستتورتا – گرنجتتر زمتتانی، ستتری ادبیات در افتد.می اتفاق مالیم به صورت دیگر خط

 ختتود مطالعتتات مالیتتم در انتقتتال مدل پیشنهاد و تشریح به بار نخستین ( برای1993)

 طتتول در را بتتودن غیرخطی که مالیم انتقال مدل خودرگرسیونی یک  آن ها پرداختند.

 بردند. کار به را کرد، بررسی تجاری هایچرخه

( معرفتتی شتتده استتت، 1989)  4ی تتتی ستتیوستتیلهکه به  3ایالگوهای خودتوضیح آستانه

( ارایتته شتتده 1988) 5الگوی خودتوضیح با انتقال مالیم که توستتط لوککتتونن و همکتتاران

( معرفتتی شتتده استتت، از 1989)  1که توستتط هتتامیلتون  6است و الگوی چرخش مارکوف

 
1 Bakvn & Watts 
2 Granger & Travstra 
3 Threshold Autoregressive Model (TAR) 
4 Tsay 
5 Luukkonen et al. 
6 Markov Switching Model 
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ترین الگوهتتای غیرخطتتی هستتتند کتته در برگیرنتتده تغییتتر رژیتتم استتت )کتتیم و معروف

ای و چتترخش متتارکوف، انتقتتال ناگهتتانی . الگوهای خودرگرسیو آستانه(2009  ،2باتاچاریا

های الگوی خودتوضیح با انتقال مالیم که پویاییکنند درحالیها را مشخص میبین رژیم

تغییتترات در   STARگردد.  به عبارتی دیگر در الگوی باعث انتقال مالیم بین دو رژیم می

 نقطه آستانه صورت گیرد.تواند به آرامی حول پارامترها می

( 2004استاندار با تابع انتقال لجستیک در حالت کلی توسط تراسورتا ) STARیک مدل  

 شود:به شکل زیر ارائه می

𝑦𝑡 = 𝜑′𝑧𝑡 + 𝜃′𝑧𝑡𝐺(𝛾. 𝑐. 𝑠𝑡) + 𝑢𝑡  𝑢𝑡 ~𝑖𝑖𝑑(0. 𝜎2)                           (2)  

𝐺(𝛾. 𝑐. 𝑠𝑡) = (1 + 𝑒𝑥𝑝 {−𝛾 ∏ (𝑠𝑡 − 𝑐𝑘)})′𝑘
𝑘=1  𝛾 > 0 (3   )                                

𝑧𝑡کتتتته در آن = (𝑤𝑡
′𝑋𝑡

′
یتتتتک بتتتتردار متغیرهتتتتای توضتتتتیحی استتتتت کتتتته                                                    ′(

𝑤𝑡
′ = (1. 𝑦𝑡−1. … . 𝑦𝑡−𝑝)′    و𝑋𝑡

′ = (𝑥1𝑡. … . 𝑥𝑘𝑡)′    .است𝜑    و𝜃   به ترتیب بردارهای

.𝐺(𝛾پارامتر خطی و غیرخطی هستند. همچنین   𝑐. 𝑠𝑡)   تابع انتقال است که بتته  متغیتتر

( وابستتته استتت. تتتابع انتقتتال c( و موقعیتتت تتتابع انتقتتال )𝛾(، شیب پتتارامتر )𝑠𝑡انتقال )

 مقداری بین صفر و یک دارد.

)مدل رگرسیونی تغییر وضعیت  LSTAR1باشد آنگاه مدل از نوع    k=1( اگر  3در رابطه )

  LSTAR2باشتتد، متتدل از نتتوع    k=2با یک بار تغییر رژیم( خواهد بود و در صورتی کتته  

(. 2005،  3)مدل رگرسیونی تغییر وضعیت با دو بار تغییر رژیم( خواهتتد بتتود )کروتزیتتگ 

𝛾 توان گفت زمانی کههمچنین می = باشد، تابع انتقتتال برابتتر  0
1

2
متتدل خواهتتد بتتود و  

STAR  به یک مدل خطی تبدیل خواهد شد. اگر→ ∞  𝛾    آنگاه مدلLSTAR1  به متتدل

، بتته LSTAR2شود  و در این حالت مدل رگرسیونی تغییر وضعیت با دو رژیم تبدیل می

هتتای اول و ستتوم مدل رگرسیونی تغییر وضعیت با سه رژیم تبدیل خواهد شد کتته رژیتتم

دو رژیتتم دیگتتر متفتتاوت خواهتتد بتتود )خداویستتی و حالت یکسانی دارند و رژیم دوم بتتا  

بندی دیگری تابع انتقال معموالً بتته دو شتتکل لجستتتیک (. در دسته90:  1392،  4وفامند

(LSTAR( یا نمایی )ESTARاستفاده می )گردد، در شکل لجستتتیک تتتابع انتقتتال بتته-

 باشد( می5صورت رابطه )( و در شکل نمایی به4صورت رابطه )

 
1 Hamilton 
2 Kim & Bhattacharya 
3 Kroatzig 
4 Khodavysi &Vafamand (2015)   
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𝐺(𝛾. 𝑐. 𝑠𝑡) = 1 + 𝑒𝑥𝑝 {−𝛾(𝑠𝑡 − 𝑐𝑘)}−1 , 𝛾 > 0  (4  )                              

𝐺(𝛾. 𝑐. 𝑠𝑡) = 1 − 𝑒𝑥𝑝{−𝛾(𝑠𝑡 − 𝑐𝑘)2} .  𝛾 > 0  (5  )                

دهتتد )هادیتتان و اوجتتی را نیتتز نشتتان متتی  1به    0سرعت انتقال از رژیم    𝛾پارامتر شیب،  

، شیب تابع انتقال افزایش یافته و انتقال از یتتک رژیتتم 𝛾(  با افزایش  259؛  1393،  1مهر

 (. 1992، 2و اندرسون ویرتاگیرد )تراسبه رژیم دیگر با سرعت بیشتری صورت می

بودن   آزمون خطی  انتقال مالیم،  الگوهای رگرسیون  اساسی در تخمین  از مراحل  یکی 

خطی برای تخمین مدل  است. اگر قرار است از روش غیرالگو در برابر الگوی غیر خطی  

خطی تبعیت  استفاده شود باید قبل از آن بر محققین مسلم شود که فرآیند از الگوی غیر

خطی  می کند. سوال اساسی آن است که اوالً: آیا مدل خطی است یا از یک الگوی غیر

کند )هر دو  تبعیت می (  ESTARیا مدل    LSTARکند؛ از کدام فرآیند )مدل  پیروی می

دهند که تعدیل نامتقارن حول پارامتر انتقال را  انتقال مالیم، بین دو رژیم مجزا رخ می

دانند، با این وجود باید ذکر نمود که برای نشان دادن عدم تقارن ذاتی اندازه  مجاز می 

مدل   انتقال،  متغیر  که  مناسب  ESTARنوسانات  حالی  در  است.  برای    LSTARتر 

کار می لید عدمبازتو به  انتقال  نوسانات متغیر  فرضیه صفر  تقارن در جهت  بنابراین  رود. 

𝛾 صورت  مبنی بر خطی بودن به  = 0 H0:   تعریف می شود. در واقع با فرض صفر بودن

𝛾  معادله به یک رگرسیون خطی تبدیل می شود و در این حالت ،θ    وc    پارامترهای غیر

همکاران  و  لوکونن  که  حلی  راه  بود.  خواهد  مشکل  1988)  3مشخصی  این  حل  برای   )

با تقریب تیلور مناسب است. برای   c)  F(st , γ ,بیان کرده اند، جایگزین کردن تابع انتقال

(  1988انجام این آزمون، از بسط درجه سوم تیلور براساس پیشنهاد لوکونن و همکاران )

 شود.  شود. بدین ترتیب رگرسیون کمکی به صورت زیر نوشته میاستفاده می

𝑑(𝐿𝐺) = 𝜋𝜔𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑘𝑤𝑡−1𝑠𝑡
𝑘 + 𝑣𝑡

𝑘
𝑖=1                                               (6  )

               
 

آن   در  است.    tw-1که  مدل  مستقل  متغیرهای  پارامترهای    π  و  انتقالمسیر    𝑆𝑡بردار 

خطی مدل کمکی است. در این  پارامترهای ضرایب غیر  k   𝛿ضرایب خطی مدل کمکی و

 وضعیت، فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن الگو به صورت زیر خواهد بود: 

 
1  Hadian & Ojimehr (2014) 
2 Terasvirta & Anderson 
3 Lukkonen 
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H0: 𝛿1 = 𝛿 2=𝛿 3=0 
 

در معادله فوق، ابتدا متغیر انتقال برای انجام آزمون فوق باید تعیین گردد. انتخاب این  

متغیر، نه تنها در این آزمون از اهمیت فراوانی برخوردار است، بلکه در تعیین نوع الگو و  

این   برای  نیز سهم بسیاری دارد.  نهایی آن  ( و تراسویرتا  1989)  1ی منظور، تستخمین 

( آزمونی را ارائه کرده اند که در آن متغیر انتقال مناسب، طوری انتخاب می شود  1994)

منظور   به  دیگر،  عبارت  به  شود.  حداقل  بودن  آزمون خطی  به  مربوط  آزمون  آماره  که 

انتخاب متغبر مناسب ابتدا آزمون خطی بودن الگو برای متغیرهای بالقوه مختلف انجام  

آن در بین سایر متغیرها    F  گردد که مقدار آماره آزمون ود و متغیری انتخاب می می ش

بیشترین باشد. در صورت تایید غیرخطی بودن الگو، باید فرم تابعی مناسب برای انتقال  

های زیر به  دو، محدودیت -مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله با استفاده از آماره کای

 : شودترتیب آزمون می

F3= 𝛿3 = 0 

F3= 𝛿2= 0, 𝛿3= 0 

F3= 𝛿1= 0 𝛿2 = 0, 𝛿3 = 0 

محدودیت فوق    خواهد بود و چنانچه  LSTAR  رد شود مدل دارای الگوی  3Fاگر فرضیه  

 ESTARآزمون می شود. اگر فرضیه رد شود مدل دارای الگوی   2Fپذیرفته شود؛ فرضیه 

فرضیه   اینصورت  بود و در غیر  این فرضیه رد شود مدل  آزمون می   1Fخواهد  اگر  شود، 

پذیرفته شود، مدل از الگوی خطی    1Fاست، چنانچه محدودیت    LSTARدارای الگوی  

 کند.  پیروی می 
 

  نه ی به   است ی بر س   ی و استقالل بانک مرکز   ی نهاد   ت ی ف ی ک   ر ی تأث   ی بررس   -3-2

   (DSGE)  ی تصادف   ی ا ی پو   ی در چارچوب تعادل عموم   ی پول 

ه شده و  ئ( ارا2015در بخش دوم روش تحقیق، الگویی به پیروی از کاوولی و ویلسون )

تالش خواهد شد تا تعدیالت مورد نیاز برای تطابق هر چه بیشتر الگو با اقتصاد ایران و  

نظر گرفته شده شامل بخش نیز تحقق اهداف تحقیق، انجام شود. بدین ترتیب، مدل در  

 باشد.  مقام پولی می-های خانوار، بنگاه و دولت 

 
1 Tesi 
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برآورد   پویای تصادفی  تعادل عمومی  ابتدا مدل  پولی،  بهینه سیاست  رفتار  تعیین  برای 

از یک شرایط  می بهینه پولی،  برای محاسبه سیاست  نیاز  شود. سپس پارامترهای مورد 

 تعادلی استخراج خواهند شد.  

دادهدر   نمایش  پارامترها،  پیشین  و  پسین  چگالی  نمودارهای  سپس  می ادامه،  و  شود 

های اعتبارسنجی مدل، بیان خواهد شد. در پایان رابطه نهایی به دست آمده برای  آزمون

 سیاست بهینه پولی، کالیبره شده و ضریب مورد نظر، محاسبه خواهد شد. 

 گرفته شده است که عبارتند از: هایی در طراحی مدل، در نظر پیش فرض

های جدید بوده  الگوی طراحی شده در مطالعه حاضر مبتنی بر الگوی کینزین  ✓

و فروض حاکم بر آن یعنی، وجود انتظارات عقالیی، وجود رقابت انحصاری در  

 تولید کاالهای واسطه و چسبندگی قیمت کالوو در نظر گرفته شده است.

 زی، حجم پول است. فرض شده است که ابزار بانک مرک ✓

فرض شده است که چهار روش برای تأمین مالی دولت وجود دارد که عبارتند   ✓

از مالیات، اوراق مشارکت، درآمد نفتی و خلق پول یا همان استقراض از بانک  

 مرکزی.

مالیاتی می ✓ باعث نشت درآمد  نهاد ضعیف )فساد(،  شود.  فرض شده است که 

 نشت بیشتر خواهد بود. تر باشد، میزانهر چه نهادها ضعیف

بنگاه و دولت مقام پولی است. در    -مدل در نظر گرفته شده شامل بخش های خانوار، 

بخش خانوارها، فرض بر این است که خانوار به دنبال حداکثر سازی تابع مطلوبیت مورد  

با مد بودجه، میانتظار خود،  قید  قرار دادن  باشد. هر دو مطالعه کاوولی و ویلسون  نظر 

(2015( وی  و  هوانگ  و  نظر  2006(  در  تحقیق  این  در  پایه  مطالعات  عنوان  به  که   )

اند. اما از آنجا  اند، در تابع مطلوبیت و قید بودجه خانوار، پول را اضافه نکردهگرفته شده

که در این الگو، ابزار سیاستی حجم پول است، همچنین به تبعیت از مطالعات داخلی،  

بتوان تابع تقاضای پول را    مانده حقیقی پول نیز به تابع مطلوبیت خانوار اضافه شده تا 

 استخراج نمود.  

بدین   است.  پولی  سیاست  در  دولت  نقش  به  مربوط  حاضر  پژوهش  تعدیالت  از  یکی 

برای  ابزار  این  از  دولت  و  دارد  قرار  دولت  مالی  سلطه  تحت  پولی  سیاست  که  صورت 

می استفاده  بودجه  اهداف  متحقق  این  در  می کند.  فرض  دو  دل  از  دولت  بودجه  شود، 
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می مالی  تأمین  حقطریق  و  مالیات  یک  شود؛  در  نهادی  کیفیت  چه  هر  حال  الضرب، 

آوری مالیات باالتر خواهد بود در نتیجه دولت تمایل  تر باشد، هزینه جمعاقتصاد، ضعیف

 الضرب خواهد داشت. بیشتری به افزایش حق

لگاریتمی می    -ها، معادالت خطیمعادالت هر یک از بخشدر مرحله بعد، پس از تعریف  

 شوند: سازی شده بیان میشوند. در ذیل، معادالت نهایی خطی

𝑐�̃� = 𝐸𝑡 �̃�𝑡+1 −
1

𝑥
(�̃�𝑡 + 𝐸𝑡 − �̃�𝑡+1)                                                               (7)           

𝑊�̃� = (1 − 𝜗)𝐿�̃� + �̃�𝑡 +  �̃�𝑡                                                                        (8)                              

�̃�𝑡 =
1

𝑏
(1 + �̃�𝑡) −

�̃�𝑡

𝑖𝑏
                                                                             (9 )             

�̃�𝑡 = �̃�𝑡 + 𝛼�̃�𝑡                                                                                      (10 )     

�̃�𝑡 = 𝜌�̃�𝑡−1 + 휀𝑡                                                                                   (11)         

�̃�𝑡 = 𝐸𝑡𝜋𝑡+1 + �̃�𝑡                                                                             (12)  

�̃�𝑡 = 𝜑
𝑇

𝐺
�̃�𝑡 +

𝑑

𝐺
�̃�𝑡 +

𝑜𝑖𝑙

𝐺
𝑜𝑖�̃�𝑡 +

𝑚

𝐺
(�̃�𝑡 − �̃�𝑡−1+�̃�𝑡)                              (13)        

𝐺𝑡 = 𝜌𝑔�̂�𝑡−1 + 휀𝑡                                                                                  (14)  

𝑜𝑖�̂�𝑡 = 𝜌𝑜𝑖𝑙𝑜𝑖�̂�𝑡−1 + 휀0                                                                           (15 )  

𝑚𝑡 = 𝑚𝑡−1 + 𝜔휀0 + 𝑒𝑚                                                                    (16  )                            

�̃�𝑡 =
𝐶

𝑦
�̃�𝑡 +

𝐺

𝑦
𝐺𝑡                                                                                    (17 )  

ای کل، عرضه کار و تقاضای پول است  ( معادالت مربوط به تقاض 9( و )8(، )7معادالت )

( مربوط به  12و )  ( 11(، )10سازی در بخش به دست آمده است. معادالت )بهینه  که با 

( رابطه  است.  بنگاه  فرض  13بخش  گرفتن  نظر  در  با  که  است  فیلیپس  منحنی  نیز   )

( نیز  17( تا )14سازی بنگاه، حاصل شده است. روابط )چسبندگی قیمت کالوو در بهینه

 مقام پولی است.   -مربوط به بخش دولت

های پولی و مالی است در  از آنجا که به دلیل سلطه مالی، دولت مسئول اعمال سیاست

  ( و 1389)  2(، متوسلی و همکاران 1388)  1پژوهش حاضر به تبعیت از تقوی و صفرزاده 

(، تنها یک رابطه ساده برای نرخ رشد حجم پول به عنوان ابزار  1391)  3زراءنژاد و انواری 

 
1 Taghavi & Safarzadeh (2009) 
2 Motevaseli et al. (2010) 
3 Zeraenezahad & Anvari (2012) 
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( نیز قید تسویه است. الزم به ذکر است  17)  سیاست پولی در نظر گرفته می شود. رابطه

 تمامی روابط براساس انحراف لگاریتمی از مقدار یکنواخت نوشته شده است. 

شود. در ابتدا  دو روش استفاده می  پس از تخمین پارامترهای مدل، اعتبارسنجی نتایج به

می مقایسه  هم  با  پیشین  و  پسین  پارامترهای  آزمون  چگالی  از  این  بر  عالوه  شوند. 

 .(1396، 2توکلیان و صارم )( نیز استفاده خواهد شد 1998) 1تشخیصی بروکز و گلمن 

 یافته های پژوهش  -4

 ( STARهای پژوهش بخش اول تحقیق )روش یافته  -4-1

مورد بررسی، شاخص استقالل بانک مرکزی دارای یک    در دوره  STARبر اساس الگوی  

ارتباط غیرخطی با متغیر رشد حجم پول است. بررسی عالمت ضریب شاخص استقالل  

دهد این شاخص به طور کلی در هر دو رژیم دارای تأثیر منفی بر بانک مرکزی نشان می

حجم ر نیست.    شد  نامتقارن  اثر  این  دیگر  عبارتی  به  است  میپول  نشان  که  این  دهد 

در رژیم دوم نسبت  دار دارد.  یدرجه استقالل بانک مرکزی با سیاست پولی ارتباطی معن 

به رژیم اول، افزایش استقالل بانک مرکزی، رشد حجم پول را به میزان بیشتری، کاهش  

(  2003) 4( و گوتیرز 1993) 3سامرز   مطالعاتی نظیر مطالعه السینا ودهد. این نتایج با می

فشارهای  هم از  تبعیت  عدم  علت  به  مستقل  مرکزی  بانک  معقدند،  که  دارد  خوانی 

های پولی را اجرا نماید که نتیجه آن بهبود وضعیت تورم  تواند سیاست سیاسی، بهتر می

توان گفت  ساختار اقتصادی ایران می  و حجم پول است. در تحلیل این نتیجه با توجه به 

نفتی، شوک درآمدهای  به  دولت  بودجه  بودن  متکی  مالیاتی،  ارزی  ضعف سیستم  های 

به طور مداوم با کسری بودجه  ن را  )که تضعیف ارزش پول را بدنبال دارد( و... دولت ایرا

دولت که  است  کرده  بانک  مواجه  خود،  مخارج  تأمین  و  کسری  این  جبران  جهت  ها 

اند که عدم هماهنگی حجم پول تزریق شده در  رکزی را وادار به چاپ اسکناس نمودهم

افزایش تور به  تولید منجر  اقتصاد کالن شده است. حال  م واخجامعه و  الل در عملکرد 

فشارها این  و  باشد  مستقل  مرکزی  بانک  این    اگر  نتایج  اساس  بر  نشود،  متحمل  را 

پولی سیاست  کارایی  افزایش  ک پژوهش،  مثبن،  تبعات  از  پول  حجم  و  تورم  نرخ  ت  ترل 

 
1 Brooks & Gelman 
2 Tavakolian & Sarem (2017) 
3 Al-sina & Summers 
4 Guttierez 
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بود. خواهد  مرکزی  بانک  مییافته  استقالل  نشان  الگو  برآورد  که  های  رژیمی  در  دهد، 

اثری   پولی  بر سیاست  دارد، فساد  مالی وجود  بانک مرکزی کم است و سلطه  استقالل 

بانک مرکزی بیشتر است، مقابل در رژیمی که استقالل  بزرگ دارد؛ در  متغیر    مثبت و 

بی اما  کوچک  اثری  دارای  مطالعه  فساد  توسط  نتایج  این  است.  پولی  سیاست  بر  معنا 

وی و  )ل کاوولی  می2015سون  تأیید  نیز  می(  نشان  که  فساد،  شود  افزایش  هرچند  دهد 

را مختل می پولی  افزایش میسیاست  را  استقالل  کند و رشد حجم پول  اما عدم  دهد، 

توان  کند. در تحلیل این امر مییاست پولی را تشدید میبانک مرکزی، تأثیر فساد بر س 

سته از تمایالت دولت است، فساد  اهایش برخگفت در شرایطی که بانک مرکزی سیاست

شود همچنین از سوی  مالی و اداری باعث عدم شفافیت در صرف بودجه دولت کشور می

ابد که از جمله نتایج آن  یدیگر درآمدهای مالیاتی به علت فساد و فرار مالیاتی کاهش می 

-کسری بودجه دولت و تقاضای آن از بانک مرکزی جهت جبران آن خواهد بود که می 

نشان دادند    نیز در تأیید این نتیجه استناد کرد که  (2006توان به مطالعه هوانگ وی )

ضعیف اقتصاد،  یک  در  نهادی  کیفیت  چه  هزینه هر  باشد،  باالتر  جمع  تر  مالیات  آوری 

الضرب خواهد داشت که این  بود در نتیجه دولت تمایل بیشتری به افزایش حقخواهد  

 خود بر سیاست پولی اثرگذار خواهد بود. 

پژوهش   این  دیگر  نتایج  جمله  مستقیماز  می  ارتباط  پولی  سیاست  بر  تورم  باشد؛  نرخ 

افزایش می   شود مالحظه می نیز  افزایش نرخ تورم، رشد حجم پول    بررسی روند یابد.  با 

دهد، میانگین نرخ تورم  نرخ تورم ایران در طول دوره مورد مطالعه این پژوهش نشان می

شاهد نرخ    1369،1395،  1396های  بوده است. هر چند در سال  %18در کشور حدود  

ثبات بوده  تورم تک رقمی بودیم، اما بطور کلی نرخ تورم در دوره مورد مطالعه باال و بی

اطال مقایسه  طرفی  از  نرخ  است،  و  انبساطی(  پولی  )سیاست  پول  حجم  رشد  نرخ  عات 

می نقدینگی  و  تولید  هماهنگی  عدم  گویای  اقتصادی  نیز  رشد  موضوع  این  که  باشد 

های دولت  شود ناکارایی سیاستمجدداً افزایش تورم را در پی داشته است. مالحظه می

دنبال داشته  ه  پول را بمهار تورم و عدم تقارن تولید و نقدینگی، رشد حجم    در کنترل و

 (1396، 1)کاکویی و نقدی  است

 
1 Kakoee & Naghdi (2017) 
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نتایج پژوهش حاضر، اثر رشد اقتصادی بر رشد حجم پول را در رژیمی با درجه پایین  

معنا نشان دادند در مقابل در رژیمی با استقالل باالی  استقالل بانک مرکزی، مثبت و بی

با درنظر گرفتن    معناست.بی بانک مرکزی، اثر رشد اقتصادی بر رشد حجم پول منفی و  

ایران می اقتصادی  آنجایی که سهم  ساختاری  از  این نتیجه را چنین تحلیل نمود:  توان 

چشم  داخلی  ناخالص  تولید  از  نفتی  میدرآمدهای  بنابراین  است.  از   گیر  بخشی  توان 

تغییرات رشد اقتصادی کشور را به وضعیت درآمدهای نفتی نسبت داد. به عبارتی دیگر  

هایی که کشور با خیزش در درآمدهای نفتی مواجه است،  تظار بر آن است که در دورهان

ارقام مربوط به رشد اقتصادی افزایش یابند. در چنین شرایطی که درآمدهای ارزی ناشی  

بودجه کشور   به  را  این درآمدها  دولت  یافته است ممکن است  افزایش  نفت  از صادرات 

دهد که  یر قرار دهد. اما واقعیت اقتصاد ایران نشان میوارد کند و نقدینگی را تحت تأث

تحریم تا  وجود  است  منجر شده  نفت  جهانی  قیمت  خیز  و  افت  همچنین  و  نفتی  های 

حاکمیت از یک سو تالش بر آن داشته باشد که درآمدهای نفتی را در صندوق ذخیره  

را کاهش دهد و با    ارزی متمرکز کند تا از این طریق هم اتکای دولت بر درآمدهای نفتی

های ارزی بیمه  توجه به سیستم ارزی )شناور کنترل شده(، پول ملی را در برابر شوک

بروز تحریمنماید.   از سوی دیگر در صورت  بانک مرکزی و  همچنین  هایی مانند تحریم 

تحریم نفتی که طی سالیان اخیر بر کشور اعمال شد و طی آن برخی کشورها در برابر 

شود که  دادند، وجود صندوق ذخیره ارزی باعث میال به ایران تحویل میفروش نفت، کا 

درآمدهای ارزی فقط در شرایط ضروری استفاده شود که این به معنی کنترل اثر مخرب  

به   نیاز  و  تولید  ضعف  دیگر  سوی  از  است.  پول  حجم  و  نقدینگی  بر  نفتی  درآمدهای 

اقتصادی   تحریم  شرایط  در  اساسی  می کاالهای  درآمدهای  باعث  موارد،  برخی  در  شود 

نشود.   وارد  پولی کشور  بخش  به  و  یابد  اختصاص  کاالها  برخی  واردات  به  نفتی مجددا 

دوره به  توجه  با  نقدینگی  و  پول  بر حجم  اقتصادی  رشد  اثر  کلی  طور  به  های  بنابراین 

 تواند متفاوت ارزیابی شود.  گوناگون، می

 

 

 ( DSGE تحقیق )روش  یافته های پژوهش بخش دوم-4-2
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در این بخش یک مدل پویای تصادفی، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در نظر گرفته  

نهادی   کیفیت  و  مالی  سلطه  کردن  لحاظ  با  پولی  بهینه  سیاست  اینجا  در  است.  شده 

محاسبه و با استفاده از پارامترهای تعادلی، کالیبره شده است. متغیرهای مورد نیاز در  

تجزیه و تحلیل تحقیق عبارتند از: تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد پایه پولی، تورم،  برای 

نفتی پول    ، درآمد  دولت،  مخارج  خصوصی،  مصرف  مالیاتی،  نقدینگیM1درآمد   ،M2  .

-( از سایت بانک مرکزی جمع1357-1396های مربوط به این متغیرها برای دوره )داده

اند.  ، حقیقی شده1390قیمت مصرف کننده به ثابت  آوری شده و با تقسیم بر شاخص  

-داده   X12اند. به منظور حذف روند فصلی، با استفاده از فیلتر  گیری شدهسپس لگاریتم

 ها، مراحل زیر انجام شده است:سازی دادهزدایی شده است. برای آمادهها، فصلی

پریسکات    -فیلتر هدریک  زدایی با استفاده از ( روند3( تعدیل فصلی  2گیری  لگاریتم (  1

 ی تفاضل لگاریتم مقادیر روندزدایی شده و مقادیر اصلی. ( محاسبه4

 پارامترهای مقداردهی شده مدل  :(1جدول )

 مقدار پسین  منبع مقدار  توضیحات پارامتر 

   

   عکس کشش جانشینی

 مصرف 

 49/2 ( 1396توکلیان و صارم ) 5/2

 
عکس کشش عرضه نیروی  

 کار

 1/2 ( 1395همکاران )بیات و   2/2

 
ضریب شوک نفتی در معادله  

 نرخ رشد حجم پول 

 -57/0 ( 1391زراء نژاد و همکاران ) -09/0

ρ   ضریب خودرگرسیو فرآیند

 تکنولوژی 

 71/0 ( 1395بیات و همکاران ) 72/0

α  601/0 ( 1395بیات و همکاران ) 6/0 سهم نیروی کار در تولید 

  9623/0 ( 1396توکلیان و صارم ) 962/0 نرخ ترجیحات زمانی 

𝛒𝐨𝐢𝐥   ضریب خودرگرسیو فرآیند

 درآمدهای نفتی 

 59/0 ( 1395بیات و همکاران ) 6/0

𝛒𝐠   ضریب خودرگرسیو فرآیند

 مخارج دولتی

 77/0 ( 1395بیات و همکاران ) 77/0

 84/0 ( 1393صمدی و همکاران ) 85/0 پارامتر کیفیت نهادی   ∅

   29/0 ( 1396توکلیان و صارم ) 3/0ضریب خودرگرسیو نرخ رشد 
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 حجم پول 

b  401/1 ( 1396توکلیان و صارم ) 4/1 عکس کشش تقاضای پول 

 
 

ضریب شکاف تولید در  

 منحنی فیلیپس

 09/0 ( 1396توکلیان و صارم ) 1/0

𝝉  19/0 ( 1394هادیان و استادزاد ) 2/0 نرخ مالیات 
 

 تحقیق های منبع: یافته

داینر  افزار  نرم  از  استفاده  با  این بخش،  نهایی    1در  بیزین، مقادیر  از روش  استفاده  با  و 

-بررسی درستی برآوردهای انجام شده از دو طریق صورت می شود.  پارامترها برآورد می

روش، بررسی توزیع پسین است. توزیع پسین باید از شکل استانداردی برخوردار  گیرد:  

کوهانه بودن، شکستگی در توزیع یا هرگونه ویژگی    ایی مانند دو یا چندهباشد و ویژگی

و صارم،   )توکلیان  باشد  نداشته  توزیع شود،  بودن شکل  نامتعارف  باعث  بر 1396که   .)

نمودارهای ذیل مالحظه می توزیعگردد که هیچاساس  از  های پسین دارای شکل  کدام 

 . شودپارامترها تأیید مینامتعارفی نیستند پس صحت برآورد 

 

 
 (: چگالی پیشین و چگالی پسین پارامترها 1نمودار )

 
1 Dynare 



 

 

 

 
  

 

 

 

 .. .بررسی اثر کیفیت نهادی )فساد( و عدم سلطه مالی )استقالل بانک مرکزی(               264  

 های تحقیق منبع: یافته

روش دوم تشخیص صحت برآوردها از طریق آزمون تشخیصی بروکز و گلمن است. در  

نرم افزار داینر، آزمون تشخیصی بروکز گلمن به صورت نموداری و در قالب دو خط آبی  

قرمز   میو  داده  زنجیرهنشان  درون  واریانس  بیانگر  قرمز  خط  نمودار،  این  در  ای  شود. 

)واریانس درون بلوکی( است و خط آبی بیانگر جمع واریانس درون بلوکی و بین بلوکی  

است. لذا صحت برآورد بیزی این است که این دو خط قرمز و آبی به سمت یکدیگر و در  

(. معیارهای مربوطه شامل  1396توکلیان و صارم،    عین حال به مقدار ثابتی میل کنند )

 سه مورد است: 

 شود.  نشان داده می  intervalحول میانگین پارامترها که با  %80فاصله اطمینان  -1

 شود.  نشان داده می m2واریانس پارامترها که با  -2

 شود.  نشان داده می m3گشتاور سوم پارامترها که با  -3

ترتیب در نمودار های زیر برای کل پارامترها به شرح ذیل می  نتیجه این آماره به  

 :باشد

  
 آزمون بروکز و گلمن برای کل پارامترها   :(2نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

 ثابتی مقدار به  اینمونه بین و اینمونه درون واریانس که دهدمی نشان آزمون نتایج

 با مدل  پارامترهای  از صورت گرفته برآوردهای  مناسب صحت  بیانگر که اندشده همگرا

-پویایی  مشاهده برای ضربه واکنش است. در بخش بعدی توابع بیزین روش از استفاده

ها بررسی  این شوک به کالن متغیرهای  پاسخ  ها و استخراجشوک بروز از  پس مدل های

اقتصادیمتغیر پویای  شوند. در حقیقت نمودارهای واکنشمی از های   شدن وارد پس 

شوند. نمودارهای زیر واکنش متغیرهای مدل را نسبت به شوک تقاضا  بررسی می شوک

 دهد.  نشان می
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 توابع ضربه واکنش به شوک تقاضا   :(3نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

متغیرهای مصرف، مخارج دولتی، پایه پولی، درآمد نفتی، دستمزد و نرخ رشد حجم پول  
-مشاهده می  اند.درونزایی هستند که در برابر شوک تقاضا، واکنش نشان دادهمتغیرهای  

( در پاسخ به شوک تقاضا، زیاد شده و بتدریج پس از بیست دوره به  cشود که مصرف )
( در پاسخ به شوک تقاضا، ابتدا زیاد شده اما  gگردد. مخارج دولت )حالت تعادل باز می

گردد.  س از ده دوره به حالت تعادل باثبات باز مییابد تا این که پبه سرعت کاهش می
( نیز پس از بروز شوک تقاضا و ایجاد رونق در  miu( و نرخ رشد پول )mحجم نقدینگی )

تر از مصرف است  اند. واکنش حجم نقدینگی به شوک تقاضا، بزرگاقتصاد، افزایش یافته
باز می تعادل  به  بیست دوره  از  مانند مصرف پس  به  اما  نیز  نرخ رشد پول  گردد. پاسخ 

( نیز در  wگردد. دستمزد )شوک تقاضا، مثبت است اما پس از ده دوره به تعادل باز می 
برابر شوک تقاضا، افزایش یافته و پس از بیست دوره به حالت تعادلی بازگشته است. اما  

. علت  ( واکنش خیلی کمی نسبت به شوک تقاضا از خود نشان داده استoدرآمد نفتی )
این است که درآمد نفتی بیشتر تحت تأثیر عواملی چون قیمت جهانی نفت و نرخ ارز  

 تواند تأثیری بر این عوامل داشته باشد. است  بنابراین شوک تقاضا نمی 
می 4)  نمودار نشان  را  تورمی  شوک  به  واکنش  ضربه  توابع  بخش،  (،  این  در  دهد. 

ت پولی،  پایه  دولتی،  مخارج  مصرف،  درونزایی  متغیرهای  متغیرهای  دستمزد،  و  ورم 
داده پاسخ  تورمی،  به شوک  که  تورمی،  اند. مشاهده میهستند  ایجاد شوک  با  که  شود 

دوره به    10تمامی متغیرها در ابتدا زیاد شده اما به سرعت کاهش یافته و در کمتر از  
( 1391)  1این نتیجه همسو با مطالعه کمیجانی و توکلیان   گردند.وضعیت تعادلی باز می 

 . می باشد

 
1 Komaijani & Tavakolian   
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 توابع ضربه واکنش به شوک تورمی   : (4نمودار )

 های تحقیق منبع: یافته

( می5نمودار  نشان  را  نفتی  شوک  به  واکنش  ضربه  توابع  نیز  قسمت،  (  این  در  دهند. 
اند.  متغیرهای مخارج دولت، نرخ رشد پایه پولی و درآمد نفتی به شوک نفتی پاسخ داده

با بروز یک شوک نفتی، مخارج دولت و درآمد نفتی، کمی افزایش  شود که  مشاهده می
را طی می دو دوره، روندی کاهشی  تقریبا  از  که  یافته و پس  این در حالی است  کنند. 

نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته و پس از مدت کوتاهی، روندی صعودی به خود گرفته  
 است.

 
 توابع ضربه واکنش به شوک نفتی :  (5نمودار )

 های تحقیق نبع: یافتهم

گتتذار نستتبت بتته دو قیتتد منحنتتی فیلیتتپس و پس از حداقل سازی تتتابع زیتتان سیاستتت

محدودیت بودجه دولت، رفتار بهینه سیاست پولی طتتی ادوار تجتتاری بتته صتتورت رابطتته 

بتتا  𝑦𝑡 و محصتتول 𝜇𝑡 ل (، استخراج شد. که در آن، ارتباط بین نرخ رشتتد حجتتم پتتو18)

 است:مشخص شده    ضریب

𝜇𝑡𝛼 − 𝑦𝑡                                                                                    (18)  

آن،  در    که  =
𝑘+𝑙∅𝜏

(1+𝑙)
و شکاف    kو    l.  باشدمی   دولت  مخارج  وزن شکاف  ترتیب،  به 

نیز به ترتیب، نرخ مالیات، ضریب شکاف  𝜏 و و  ∅ تولید در تابع زیان سیاستگذار است.  

مقدار   آوردن  بدست  برای  هستند.  نهادی  کیفیت  و  فیلیپس  منحنی  در  باید  تولید   ،
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پارامتر   سه  کنیم.  جایگذاری  را  تعادل    𝜏 و و  ∅پارامترها  چارچوب  یک  از  استفاده  با 

و   09/0،  19/0ها به ترتیب برابر با  اند و مقادیر آنعمومی پویای تصادفی استخراج شده

 .(1397، کسائی پورو   )عرفانی بدست آمده است  84/0

 های مختلف سیاستیدر حالت  مقدار ضریب سیاست بهینه پولی:  (2جدول )

 6 5 4 3 2 1 حاالت  

 ,K=1 مختلف

0/5l= 

K=0/5, 

l=1 
K=1,  

l=0 
K=0,  

l=1 
K=0, 

l=0 
K=1, 

 l=1 

  47/6 07/2 13/10 085/0 0 3/4مقدار

 های تحقیق منبع: یافته

  5/0و    1  و  0(، از مقادیر مختلف1392نیز به پیروی از فرازمند و همکاران )   lو K برای  

کنیم. نتیجه  مقایسه می استفاده کرده و سیاست بهینه پولی طی  را در حاالت مختلف  

 شود: الذکر گزارش شده است. بر اساس جدول  مشاهده میاین مقایسه در جدول فوق

حالت یک: در صورتی که وزن شکاف مخارج دولتی نصف وزن شکاف تولید   -1

(، خواهد بود. این  47/6باشد، سیاست پولی بهینه با ضریب نسبتاً بزرگی )

مساله بیانگر این امر است که اهمیت سیاستگزار به تثبیت تولید نسبت به  

 تثبیت مخارج، موجبات سلطه مالی کمتر در اقتصاد فراهم می کند.  

صورتی ح -2 به  است  زیاد  اقتصاد  در  مالی  سلطه  که  شرایطی  در  دو:  که  الت 

تولید نصف شکاف مخارج باشد، سیاست بهینه پولی با ضریب     وزن شکاف 

با   )معادل  کوچکی  سلطه  2/ 07نسبتاً  وجود  به  توجه  با  داشت.  خواهد   ،)

اقتصاد   شرایط  به  از سایر حاالت  بیشتر  این حالت،  ایران،  اقتصاد  در  مالی 

 یران، نزدیک است. ا

کند و سلطه  حالت سه: در صورتی که سیاست پولی کامالً مستقل عمل می  -3

این حالت هدف سیاست ندارد. در  اقتصاد وجود  گذار فقط تثبیت  مالی در 

با   )معادل  ضریب  بزرگترین  پولی  بهینه  سیاست  باشد،  تورم  و  تولید 

 (، را دارد. 13/10
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تگذار فقط به تثبیت مخارج دولت اهمیت  حالت چهار: در این حالت سیاس -4

با   )معادل  کوچکی  بسیار  با ضریب   ، پولی  بهینه  و سیاست  (،  085/0داده 

 خواهد بود. 

که هدف سیاست -5 حالتی  پنج: در  تورم میحالت  تثبیت  بحث  گذار  و  باشد 

بی برایش  مخارج  و  تولید  صفر  شکاف  پولی،  بهینه  سیاست  باشد،  اهمیت 

 خواهد بود. 

سیاست حالت شش:   -6 اینجا  مخارج  در  و  تولید  شکاف  به  یکسان  وزن  گذار 

بوده و حالتی مابین دو    3/4دهد و ضریب سیاست بهینه پولی معادل با  می

 حالت اول و دوم . 

نهادی،   کیفیت  و  مالی  سلطه  دادن  قرار  مدنظر  با  و  آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با 

ا است.  انقباضی  سیاست  ایران  در  پولی  بهینه  مرکزی  سیاست  بانک  رو  این    باید ز 

رونق   و  رکود  مواقع  در  تا  سازد  فراهم  را  انقباضی  سیاست  اعمال  الزم جهت  تمهیدات 

بتواند با اعمال سیاست مناسب نوسانات اقتصادی را کاهش دهد. از طرفی نتایج تجربی  

تحقیق حاکی از آن است که نداشتن استقالل بانک مرکزی و اهمیت بیش از حد دولت  

های مختلف اقتصادی متاثر ساخته است  رج رفتار بهینه سیاست پولی را طی دورهبه مخا

 و سیاست بهینه پولی ضریب  نسبتاً کوچکی خواهد داشت.

 های سیاستی گیری و توصیهنتیجه -5
تاثیر غیرخطی   بررسی  به  انتقال مالیم،  بکارگیری مدل خودرگرسیون  با  تحقیق حاضر 

بر شاخص فساد تمرکز شد( و شاخص استقالل بانک بر  کیفیت نهادی )که در این جا  

سال )طی  ایران  در  پولی  که 1396-1357های  سیاست  داد  نشان  ها  یافته  پرداخت.   )  

پول   حجم  رشد  متغیر  با  غیرخطی  ارتباط  یک  دارای  مرکزی  بانک  استقالل  شاخص 

دهد این شاخص به  است. بررسی عالمت ضریب شاخص استقالل بانک مرکزی نشان می

پول است به عبارتی دیگر این    طور کلی در هر دو رژیم دارای تأثیر منفی بر رشد حجم 

 اثر نامتقارن نیست.

می ایران  اقتصادی  ساختار  به  توجه  با  نتیجه  این  تحلیل  سیستم  در  ضعف  گفت  توان 

شوک نفتی،  درآمدهای  به  دولت  بودجه  بودن  متکی  تضعیف  مالیاتی،  )که  ارزی  های 

به طور مداوم با کسری بودجه مواجه کرده    ن رابال دارد( و... دولت ایراارزش پول را بدن

ها جهت جبران این کسری و تأمین مخارج خود، بانک مرکزی را وادار به  است که دولت
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نموده اسکناس  تولید  چاپ  و  جامعه  در  شده  تزریق  پول  حجم  هماهنگی  عدم  که  اند 

د کالن شده است. حال اگر بانک مرکزی  الل در عملکرد اقتصااخم ومنجر به افزایش تور

مستقل باشد و این فشارهارا متحمل نشود، بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش کارایی  

پولی کنسیاست  مثب ،  تبعات  از  پول  حجم  و  تورم  نرخ  مرکزی  ت  ترل  بانک  استقالل 

 خواهد بود. 

مییافته نشان  الگو  برآورد  مرکهای  بانک  استقالل  که  رژیمی  در  و  دهد،  است  کم  زی 

بزرگ دارد؛ در مقابل در   و  اثری مثبت  پولی  بر سیاست  فساد  مالی وجود دارد،  سلطه 

معنا  رژیمی که استقالل بانک مرکزی بیشتر است، متغیر فساد دارای اثری کوچک اما بی

   بر سیاست پولی است.

ه از  هایش برخواستتوان گفت در شرایطی که بانک مرکزی سیاستدر تحلیل این امر می

دولت   بودجه  صرف  در  شفافیت  عدم  باعث  اداری  و  مالی  فساد  است،  دولت  تمایالت 

مالیاتی  کشور می  فرار  و  فساد  به علت  مالیاتی  دیگر درآمدهای  از سوی  شود همچنین 

یابد که از جمله نتایج آن کسری بودجه دولت و تقاضای آن از بانک مرکزی  کاهش می

( نیز در تأیید این  2006ان به مطالعه هوانگ وی )توجهت جبران آن خواهد بود که می

تر باشد،  نشان دادند هر چه کیفیت نهادی در یک اقتصاد، ضعیف  نتیجه استناد کرد که 

آوری مالیات باالتر خواهد بود در نتیجه دولت تمایل بیشتری به افزایش حق  جمع  هزینه

 اثرگذار خواهد بود.الضرب خواهد داشت که این خود بر سیاست پولی 
می پژوهش  نتایج  تحلیل  و  تجزیه  در  آنچه  و  نظری  مبانی  اساس  بودجه  بر  گفت  توان 

از مهم به عنوان یکی  بر  ترین کانالدولت  بانک مرکزی  فساد و استقالل  اثرگذاری  های 
باشد؛ که با توجه به وضعیت اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران، این  سیاست پولی می

از انتظار نیست. لذا بر اساس نتایج حاصل با حرکت به سمت بهبود وضعیت  نتایج دور  
اقتصادی   بینشی  با  پولی  اتخاذ سیاست  و  روند رشد حجم پول  مرکزی،  بانک  استقالل 

 دنبال خواهد شد. 
در بخش دوم تحقیق پارامترهای مدل در یک چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی و  

مقداردهی شدند،   بیزین،  روش  آزمون  به  از  استفاده  با  نیز  برآوردی  پارامترهای  صحت 
تشخیصی بروکز و گلمن مورد بررسی قرار گرفت. سپس از این پارامترها برای محاسبه  

 ضریب سیاست بهینه پولی طی  استفاده شد. 
های مختلف سیاستگذار به تثبیت مخارج دولت و  دهیضریب سیاست بهینه، برای وزن

 دهد : شده است. نتایج نهایی مطالعه نشان می محصول، محاسبه و مقایسه 
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 کند.  سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر می •

تثبیت • قدرت  استقالل  بیشترین  حالت  در  پولی،  بهینه  سیاست  کنندگی 
 دهد.کامل سیاست پولی رخ می 

ها باشد، سیاست بهینه  گذار، صرفاً تثبیت قیمتدر حالی که هدف سیاست  •
 است.پولی صفر 

توجه  پژوهش حاضر ضرورت  نتایج  ایران  سیاسی کشور  و  اقتصادی  به شرایط  توجه  با 
دهد  اران کشور به مساله استقالل بانک مرکزی و فساد را مورد تأکید میذگویژه سیاست 

اهداف   جهت  پول  حجم  رویه  بی  افزایش  از  مرکزی،  بانک  عمل  آزادی  ارتقای  با  تا 
همگام با تولید افزایش یابد تا به این ترتیب شاهد    سیاسی جلوگیری شود و این متغیر

جنبهتورم بر  چند  هر  فساد  کنترل  همچنین  نباشیم.  باال  اثر  های  اقتصاد  مختلف  های 
حیطه به  توجه  با  اما  دارد،  می  مطلوبی  فساد  وضعیت  بهبود  تحقیق،  و  این  تواند دخل 

های مستمر  ری بودجهتری کنترل کند و مانع از کسهای دولت را بصورت مطلوبخرج
از بین   های پولی با اهداف سیاسی دولت شده و الزام بانک مرکزی را برای اجرای سیاست

توصیه می  ببرد. بانک مرکزی،  لذا  اختیارات  توسعه حیطه  و  فساد  با کنترل  شود دولت 
رویه حجم پول جلوگیری  های پولی مناسب را اتخاذ کند و از افزایش بیبتواند سیاست

ل آورد که مسلما استقالل بانک مرکزی و کنترل فساد بهبود مدیریت بودجه  و  به عم
 ثبات مالی و پولی را نیز بدنبال خواهد داشت. 

 تقدیر و تشکر 
نویسند  پایان  ال  گان در  میبرخود  از  ندانزم  که  مهرگان د  نادر  دکتر  آقای  برای    جناب 

 . دنبهبود و رونق بخشیدن به متن مقاله قدردانی نمای 

 تضاد منافع  
 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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-59،  ( 6)23،  های رشد و توسعه اقتصادیفصلنامه پژوهشنقش صندوق ذخیره ارزی.  

74 . 

باقری  .38 موسوی  ،پرمهر، شعلهمشیری، سعید،  هادیو  بررسی درجه  1390)  نیک،   .)
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