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  چکیده :
تاثیرگذارترین نیروی محرك نظام اقتصادی، مطرح بوده است. شفاافیت ، االف    صنعت بانکداری در تمام دنیا به عنوان یکی از    

نك مرکزی، ابزاری کلیدی در سیاست های پولی الی سالهای اخیر بوده و حفاکی از نن اسفت کفه سیاسفت رسانی و پاسخگویی با

های پنهان کاری و عدم اال   رسانی به مردم در رابطه با تصمیمات پولی بانك مرکزی به عدم کارایی سیاست های پولی منجر می 

پرداختفه  0931 – 0931کزی بر نرخ تورم در ایران الفی سفاه هفای گردد. در این مطالعه به بررسی اثر شاافیت اال عات بانك مر

شده است. داده های تحقیق اسنادی و از سایت بانك مرکزی گردنوری گردید. تخمین داده ها با استااده از دو روش اقتصاد سنجی 

OLS  وGMM دایت انتظفارات صورت پذیرفت. نتایج نشان داد شاافیت اال عات بانك مرکزی ابفزاری بیفیار مهفه  هفت هف

عمومی بر تورم است که سبب کنتره تورم خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد بانك مرکزی ج.ا.ا به مدیریت انتظارات  هت هدفمند 

 نمودن نرخ تورم اهمیت بیشتری دهد و با کاهش نرخ تورم فعلی از افزایش نن در نینده  لوگیری نماید.  

 
  .GMMو  OLSت، نرخ تورم، روش اقصاد سنجی بانك مرکزی، شاافی واژه های کلیدی:
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  مقدمه :
شاافیت در فعالیت های دولتی ) درست کاری مالی ( به الور گیترده ، به عنوان یك پفیش شفرم مهفه  هفت ثبفات مفالی        

عی و سیاسفی در الفی دهفه هفای اقتصاد ک ن و حکومت داری مناسب لحاظ می شود. اهمیت شاافیت در زمینه اقتصادی، ا تمفا

انتشار اال عات توسط نهادهایی است که مربوم بفه ارزیفابی همفان نهادهفا  "اخیر، کشش افزایشی داشته است. در واقع شاافیت، 

. امنیت ملی، بود ه های دولتی و ... از  مله نهادهایی است که می توان به ننها اشفاره داشفت. تعفاریت متعفددی در "خواهد شد

اافیت ارائه شده است از قبیل: تعریت مبتنی بر ذیناعان اال عات، تعریت مبتنی بر پاسفخگوئی و تعریفت شفاافیت بفا خصوص ش

تاکید بر ا رای قوانین و مقررات. اما به الور کلی شاافیت را می توان به عنوان افزایش  ریان به موقفع و قابفل اعتمفاد اقتصفادی، 

اال عات بیشتر به اال عات کمتر همفواره  "اقتصادی بیانیه ای و ود دارد مبنی بر اینکه  ا تماعی و سیاسی تعریت نمود. در علوم

. در بازار رقابتی کامل، اال عات کامل و متقارن فرض می شوند، که نشان دهنده حداکثر رفاه ا تماعی است. "تر یح داده می شود

کمیته موقتی مبنی بر نیاز به شاافیت بیشتر  0331می یابد. در ساه و رفاه با و ود بازار رقابتی ناقص و عدم تقارن اال عات کاهش 

مالی در امریکا برگزار گردید. این کمیته اظهار داشت که رشد پایدار  هانی و افزایش شاافیت مالی، با کاهش کیری بود ه مییفر 

دارد. در واقع شاافیت مالی بفه منزلفه خواهد بود. همچنین صندوق بین المللی پوه در ترویج شاافیت عملیات دولت نقش بیزایی 

باز بودن اال عات مالی دولت برای عموم مردم است. مقوله شاافیت در فعالیت های دولتی دارای ابعاد متااوت و گوناگونی است، 

الرفی داده هفا در سطح کلی، شاافیت نیاز به ارائه اال عات قابل اعتماد در مورد سیاست های مالی دولت ها و اهداف ننها دارد. از 

و اال عات دقیق  هت ارزیابی عملکرد دولت ها ضروری است، ارتبام نزدیکی بین شاافیت مالی و ا رای موففق دولفت، و فود 

دارد. کشوری که دارای شاافیت مالی باالیی است دارای عملکرد اقتصادی قوی تری نیز می باشفد و عفدم شفاافیت سفبب عقفب 

ابع البیعی و ... خواهد شد. همچنین هزینه پنهان کاری اال عات خیلی بیشتر از نشکار بودن افتادگی کشورها، تحریت تخصیص من

نن است. به عبارتی دیگر، شاافیت مالی یعنی دسترسی به نمار و اال عات و  لوگیری از رانت خواری، که مبتنی بر ثبات ، نظفه و 

 انضبام مالی و بهبود وضعیت اقتصادی یك کشور است.  

تاثیرگذارترین نیروی محرك نظام اقتصادی، مطرح بوده، بطوریکه بفدون  وزه صنعت بانکداری در تمام دنیا به عنوان یکی ازامر     

بهره مندی از نظام پویا، کارنمد و ساله بانکی دستیابی به هرگونه رشد و شکوفایی و توسعه عم ً ممکفن نخواهفد بفود. پویفایی و 

و بیتر ساله فعالیتی نن نظام خاص می باشد و بانك ها با تو ه به ماهیت فعالیتی شان نه تنهفا از کارنمدی هر نظام، در گرو زمینه 

این امر میتثنی نبوده بلکه بیشتر از سایر نظام ها نیازمند فضایی شااف و ساله در فعالیت روزمره شان هیتند. میاله شااف سفازی 

ن سازمان بشمار رفته و همواره مورد تاکید و تو ه نهادهای ناظر بین المللی در بانك های مرکزی بعنوان یکی از مهمترین ارکان ای

می باشد. تعریای که صندوق بین المللی پوه از شاافیت در بانك مرکفزی دارد بفه شفرح (IMF)از مله صندوق بین المللی پوه 

سیاست های پفولی و مفالی و شفرایط  ایجاد محیطی  که در نن اهداف سیاست گذاری و حقوقی، چارچوبی مرتبط با» ذیل است: 

و از  ملفه  «.پاسخگویی موسیات فراهه نورده که به الور  امع، قابل دسترس و زمان بندی شده، در اختیار عموم قرار می گیفرد

 اقداماتی که این صندوق برای شاافیت در بازار پوه ماید می داند عبارتند از: 

 ا و استانداردهای شاافو ود مقررات ، قوانین ، اهداف ، میئولیت ه .0

 دسترسی به اصوه تصمیه گیری و سیاست های اتخاذ شده پولی .2
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 دسترسی عموم به اال عات سیاست های پولی .9

 پاسخگویی و االمینان از  امع بودن تصمیمات .4

و ..... در با و ود تو ه گیترده به میائل نهادهایی چون فیاد، حاکمیت قانون، کاهش کیری بود ه دولت ها، امنیفت ملفی       

بیش از بییت ساه گذشته، اما هنوز هیچ شاخص شاافیت قابل پذیرش  هت اندازه گیری این نهادها و ود ندارد. بر ایفن اسفاس 

مطالعات اندکی در زمینه شاافیت در خارج از کشور صورت گرفته است که نتایج اکثر تحقیقات مبتنی بر تحلیل های تئوری بفوده 

 ( اشاره نمود. 2100ان به مطالعه نندرو ویلیامز )است. در این خصوص می تو

کشور  هان پرداخت. نتایج  031(، به بررسی اثر شاخص شاافیت سیاسی و اال عات در رشد اقتصادی 2100نندرو ویلیامز )       

د نمفوده انفد. و مطالعه وی نشان داد کشورهایی که شاافیت اال عات خود را بهبود بخشیده اند به شدت در زمینفه اقتصفادی رشف

همچنین به این نتیجه رسید که بین دو شاخص شاافیت اال عات و شاافیت سیاسی و این دو شاخص بفا درنمفد سفرانه کشفورها 

) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (، این دو شفاخص  OECDهمبیتگی مثبت و ود دارد. در کشورهای با درنمد باال و عضو 

نیبت به کشورهای خاورمیانه و شماه نفریقا می باشند، که حفاکی از رشفد اقتصفادی بفاالی ایفن دارای درصد باالی قابل تو هی 

 کشورها است. 

کشفور صفنعتی اروپفایی  3(، به مطالعه ارتبام تورم و تورم انتظاری با شفاافیت اال عفات بانفك مرکفزی در 2112دمرتییز )      

ائئین، دارای ارتبام مثبت و معنی داری بین تورم و تورم انتظاری هیفتند. و پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد کشورهای با شاافیت پ

 محقق هیچ میتنداتی مبنی بر مرتبط بودن شاافیت باالی اال عات با تورم در این کشورها بدست نیاورد. 

پرداختند. و بفه 0331 الی دهه OECDکشور عضو  3(، به بررسی اثر شاافیت بر تولید و تورم در 2112دمرتییز و همکاران )     

این نتیجه رسیدند که شاافیت بانك مرکزی به الور متوسط بر تولید و تورم بی تاثیر است. اما بفه الفور عمفومی، یفك اففزایش در 

 شاافیت اال عات بانك مرکزی، به معنی کاهش در تورم و نوسانات خار ی است. 

زمینه در داخل کشور یافت نشد و با عنایت به تحقیقات پیشفین و  همچنین الی بررسی های صورت گرفته، مطالعه ای در این      

اهمیت شاافیت در رشد اقتصادی کشورها، در این مطالعه به بررسی اثر شاافیت اال عات بانك مرکزی بر نرخ تورم ایران پرداخته 

بوده است. لفذا ففروض زیفر مفورد شد. هدف از این تحقیق، بهبود شاافیت بانك مرکزی و ارزیابی اثرات نن بر کاهش نرخ تورم 

 نزمون قرار گرفت: 

 عملکرد بانك مرکزی در مدیریت سیاست های پولی مبتنی بر شاافیت اال عات گذشته بوده است.  -0

 بین تورم فعلی، تورم انتظاری و شاافیت اال عات گذشته و نینده ارتبام و ود دارد.  -2

 روش تحقیق: 
عات بانك مرکزی بر نرخ تورم، دو شاخص شاافیت اال عات گذشته و نینده تعریت شد. به منظور بررسی اثر شاافیت اال        

گردنوری گردید. تخمین داده ها توسط دو روش  0931-0931داده های پژوهش اسنادی و از سایت بانك مرکزی، الی سالهای 

 صورت پذیرفت.  STATA، با استااده از نرم افزار  GMMو  OLSاقتصاد سنجی 

 استااده از داده های مو ود، دو شاخص تعریت شده برای شاافیت به صورت رابطه زیر در نظر گرفته شد: با     
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 (0فرموه شماره )

 

 
 

تفورم  فاصفله زمفانی تفورم در هفر سفاه، تورم بصورت ماهانفه،  شاخص قیمت مصرف کننده،  که 

( شفاخص  transparency index backward-looking  )  بصورت ساالنه در نظر گرفتفه شفد و محاسفبه گردیفد و 

شاافیت مشاهدات گذشته بر عملکرد بانك مرکزی لحاظ شد. که وقتی شاافیت باال باشد این شاخص برابر یك، و اگر تورم خیلی 

 باال باشد و به عبارتی شاافیت خیلی پائین باشد شاخص فوق برابر صار خواهد بود. 

(، بفه عنفوان عملکفرد بانفك  transparency index forward- looking)  نده از الرفی شاخص شاافیت مشاهدات نی

 مرکزی بر کنتره تورم درنینده در نظر گرفته شد. 

 (2فرموه شماره )

 

 
 
تفورم سفاالنه  شاخص تورم نینده،   تورم ماهانه نینده،  انتظارات تورم در یکیاه نینده،   که 

فته شد اگر شاخص شاافیت مشاهدات نینده برابر با صار باشد در واقع شاافیتی در اال عفات نینده لحاظ شد. همچنین در نظر گر

بانك مرکزی و ود ندارد و کنتره نرخ تورم قطعا با شکیت موا ه خواهد شد. و اگر این شاخص برابر با یك باشد به عبارتی بین 

 تورم فعلی و تورم انتظاری همگرایی و ود دارد. 

 زیه و تحلیل اثر ناشی از شاافیت بر نرخ تورم، متغیرهای زیر تعریت شدند:در ادامه  هت تج

VAR    ماهانه  هت شاخص تورم و شاافیت ؛GAP  تااوت تولید ناخالص داخلی ساالنه و تولیفد خفالصEXCHANGE 

RATE ( EX)  ؛  «  دالر امریکا » نرخ ارزWPI شاخص قیمت عمده فروشفی  و  (WPI+EX مجمفو  نفرخ ارز )  و قیمفت

 عمده فروشی به منظور  لوگیری از تورم داخلی.  

(، با هدف انتظارات تورم تطبیقی برازش شد، و شاخص شاافیت مشاهدات گذشته با متغیرهای فوق بفه صفورت 9فرموه شماره )

 زیر در نظر گرفته شد: 
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 (9فرموه شماره )

 
 

(، با هدف کنتره و بهبود تورم در نینده مورد ارزیابی قرار گرفت. لفذا شفاخص شفاافیت مشفاهدات نینفده بفا 4و فرموه شماره )

 متغیرهای تعریت شده به صورت زیر لحاظ شد: 

 (4فرموه شماره )

 
 

 به منظور ارزیابی بهتر و قوی تر مده، دو حالت فوق ادغام شد: 

 (5فرموه شماره )

 
  : یافته ها

به منظور بررسی اثر شاافیت اال عات بانك مرکزی بر نرخ تورم از داده های سری زمانی اسفتااده گردیفد. همچنفین دو شفاخص 

 هت اثر شاافیت تعریت گردید. برای تثبیت تجزیه و تحلیل داده ها، سه رابطه در نظر گرفته شد کفه روابفط مفذکور بفا دو روش 

OLS  وGMM  .برنورد گردید 

اییفتایی داده هفا ) عفدم و فود ریشفه  KPSSو  ADF  ،PPائیکه داده ها سری زمانی بودند، ابتدا با استااده از نزمونهای از ننج

( نمده است. همانطور که مشاهده می شود داده ها دارای ریشفه 0واحد ( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نزمون در  دوه شماره )

(، 2استااده گردید و مطفابق  فدوه شفماره ) HQو AICگرسیون کاذب، از نماره های واحد بوده، لذا  هت رفع مشکل و عدم ر

INF  وTIBL  با دو وقاه وINF  وTIFL  .با سه وقاه اییتا شدند 

 نزمون ریشه واحد -0 دوه 
 

 ADF PP KPSS متغیر
 c.v. 10% نزمون وقاه c.v. 10% نزمون وقاه c.v. 10% نزمون وقاه

INF 0 9.2- 9.0- 2 2.4- 9.0- 3 1.00 1.003 

E(INF) 9 9.2- 9.0- 4 2.2- 9.0- 3 1.01 1.003 

GAP 9 5.4- 9.0- 2 2.1- 9.0- 3 1.14 1.003 

(WPI+EX) 2 9.0- 9.0- 5 2.4- 9.0- 3 1.04 1.003 

 1 1.39- 9.05- 4 2.00- 9.05- 5 1.192 1.003 

TIBL 0 9.3- 9.0- 0 9.2- 9.0- 2 1.15 1.003 

TIFL 4 9.5- 9.0- 9 2.2- 9.0- 3 1.00 1.003 

 مأخذ: یافته های تحقیق
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  هت رفع رگرسیون کاذب HQو  AICنماره  -2 دوه 
 

 TIFLو  TIBL INFو  INF متغیر

 AIC HQ AIC HQ نماره

1 5.11 5.12 5.1 5.1 

0 1.02- 1.01- 0.09 0.2 

2 0.15- 1.35- *1.90 *1.42 

9 *0.00- *1.31- 1.93 1.52 

4 0.15- 1.35- 1.95 1.54 

5 0.15- 1.32- 1.41 1.19 

1 0.19- 1.25- 1.92 1.11 

2 1.33- 1.12- 1.94 1.11 

3 1.39- 1.52- 1.40 1.22 

 مأخذ: یافته های تحقیق                                            

 
( نشان 9ه گردید. نتایج تخمین در  دوه شماره ) هت برازش روابط استااد GMMو  OLSدر ادامه از دو الگوی اقتصاد سنجی 

بفه لحفاظ نمفاری  TIFLو  TIBLداده شده است.  همانطور که مشاهده می شود اندازه گیری شاافیت با استااده از دو شفاخص 

ای سری زمفانی معنی دار شده اند. و انتظار می رود هر چه شاخص شاافیت باالتر، نرخ تورم پائین تر باشد. از ننجائیکه در داده ه

 هت تثبیت تجزیه و تحلیل داده ها استااده گردید.  GMMاقتصاد ک ن، بحث ناهمیانی واریانس بییار مطرح است لذا از روش 

نیز برنورد گردید. متغیرهای ابزاری مورد اسفتااده  OLSبه  GMM هت بیان نمودن کارنمدی روش  J-TESTاز الرفی نزمون 

ا وقاه شاخص شاافیت مشاهدات گذشته می باشد. همانطور که نتایج تخمین نشان می دهد ضفرایب در این رگرسیون، داده های ب

منای شده اند، اما در هر دو حالت به لحاظ نماری معنی دارند. بفا تو فه بفه عفدم معنفی داری  مثبت و ضرایب  

که نمی توان کنتفره تفورم را نادیفده ، این الور می توان نتیجه گرفت  WPI+EXضریب ضریب شکاف تورمی و معنی دار بودن 

به لحاظ نماری معنی دار نشد و به این معنی می تواند باشد که عملکرد بانفك مرکفزی در اعمفاه  TIBLگرفت. از الرفی ضریب 

سییته هدف کنتره تورم مثبت بوده است. به الور یقین انتظارات تورمی نقش مهمی را در تعیین نرخ تورم بازی می کنند، پس می 

واند معیار موفقی برای کنتره تورم بشمار نید. به عبارتی دیگر، تورم در گذشفته نقفش ثانویفه در تعیفین تفورم در نینفده دارد در ت

در شفاخص شفاافیت  GMMحالیکه تورم انتظاری نقش اساسی و کلیدی را در این زمینفه بفر عهفده دارد. نتفایج بفرنورد روش 

بوده است. نتایج نماری تورم گذشته و انتظاری، معنی دار و ضریب ننها مثبفت  OLSروش مشاهدات نینده منطبق بر نتایج برنورد 

برنورد گردید و نشانگر این واقعیت است که هه تورم در گذشته و هه تورم انتظاری مرتبط با تورم در حاه حاضفر هیفتند. قفب  
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و ود دارد که این توصیت را می توان از عفدم معنفی اشاره گردید بین ضریب شکاف تورمی و نرخ تورم فعلی ارتبام بییار کمی 

داری ضریب شکاف تورمی استنتاج نمود. بنابراین مشاهده نتایج نشان می دهد که همگرایی بین تورم انتظاری و تورم نینده، مرتبط 

ایفد نفرخ تفورم در حفاه با نرخ تورم فعلی است. پس شاافیت در بانك مرکزی با چشه اندازی به نینده، بیانگر این مهه است که ب

 ابد.حاضر کاهش ی
 
 

 نتایج تخمین -9 دوه 
 

 ترکیب دو شاخص شاافیت مشاهدات نینده شاافیت مشاهدات گذشته متغیر

OLS GMM OLS GMM OLS GMM 

 
***0.12 ***0.11 ***1.322 ***1.343 ***0.911 ***0.911 

(1.125) (1.003) (1.120) (1.104) (1.1230) (01.042) 

(22.943) (04.142) (040.34) (12.31) (02.45) (03.223) 

 
***1.13- ***1.12 ---- ---- ***1.439- ***1.421 

(1.124) (1.02) ---- --- (1.121) (1.023) 

(3.2-) (5.11-) --- ---- (2.131-) (9.121-) 

 
--- ---- ***1.233 1.231 ***1.219 ***1.025 

--- --- (1.192) (1.103) (1.191) (1.144) 

---- --- (3.103) (01.33) (1.291) (9.321) 

 
3.1 9.4 0.19 9.4- 3.3- 2.29- 

(2.19) (4.13) (2.13) (4.3) (1.01) (2.22) 

(0.91) (1.342) (0.44) (1.13-) (1.01-) (0.119-) 

 
**1.153 **1.143 1.192 *1.199 1.193 ***1.142 

(1.123) (1.102) (1.123) (1.103) (1.124) (1.105) 

(2.135) (2.340) (0.911) (0.29) (0.53) (2.22) 

 
1.13 1.124 ---- ---- 1.011- 1.115- 

(1.131) (1.151) ---- ---- (1.092) (1.132) 

(1.34) (0.410) ---- ---- (1.233-) (1.112-) 

 
---- ---- ***1.111 ***1.313- **1.992 ***1.933- 

---- ---- (1.005) (1.130) (1.091) (1.023) 

---- ---- (5.312-) (3.34-) (2.443-) (9.191-) 

 
1.334 1.339 1.339 1.330 1.333 1.333 

 
9.154 9.133 0.224 0.22 0.102 0.251 

 
--- 1.149 --- 1.110 ---- 1.141 

 
---- (1.22) --- (1.22) ---- (1.11) 

 
---- 3 --- 01 ---- 09 

 معنی دار شده اند.  1.0و * در سطح  1.15، ** در سطح 1.10مأخذ: یافته های تحقیق .  *** در سطح                  
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 بحث و نتیجه گیری :
تثبیت تجزیه و تحلیل اثر شاافیت بانك مرکزی بر نرخ تورم که با ترکیب دو شاخص شاافیت مشاهدات گذشفته و نینفده           

ه شده بود حاکی از نن است که بین نرخ تورم فعلی و انتظارات تورمی ارتبام و ود دارد. و موفقیفت عملکفرد بانفك در نظر گرفت

 مرکزی با شاافیت اال عات، در کاهش نرخ تورم است که از  مله اهداف اصلی این ارگان می باشد. 

بانك مرکزی در مدیریت سیاست های پولی مبتنی بر بر اساس یافته های تحقیق حاضر و نتایج تخمین، فرض اوه نزمون )عملکرد 

را در کنتره تورمی نشان مفی دهفد. امفا  TIBLشاافیت اال عات گذشته (، مورد قبوه نمی باشد. چرا که نتایج، عدم معنی داری 

بوه واقفع شفد. فرض و ود ارتبام بین تورم انتظاری و گذشته با نرخ تورم فعلی، بر اساس مشاهدات و نتیجه بدست نمده مورد ق

مشاهدات این مطالعه، بیانگر این واقعیت بودند که نرخ تورم فعلی و تورم انتظاری دارای ارتباالی بییار قوی و باال می باشند. پس 

انتظار می رود بهبود در شاخص شاافیت مشاهدات نینده در  نبه های مختلت اقتصادی، در بهبود شاافیت اال عات موثر خواهفد 

مقاییه نتیجه این مطالعه با سایر مطالعات گذشته، نشان می دهد که، شاافیت اال عات بانك مرکزی، بفه الفور کلفی بود. همچنین 

باعث کاهش تورم می شود و ابزاری کلیدی در زمینه مفدیریت سیاسفت هفای پفولی بشفمار مفی رود. و از ننجائیکفه اقتصفادهای 

اند، لذا شاافیت اال عات بانك مرکزی در کنتره نرخ تورم می تواند مناسب نوظهور، نهادهایی ضعیت و ابر تورمها را تجربه کرده 

 و موثر باشد. 

امروزه افزایش شاافیت و پاسخگویی منجربه افزایش میئولیت پذیری می شود و افزایش میئولیت پذیری نیز مو فب بهبفود       

وپولی که کارکرد مهمی در  امعفه دارنفد از الریفق شفااف عملکرد نهادهای مالی می گردد. سازمان های نظارتی بر نهادهای مالی 

سازی ، پاسخگویی و اال   رسانی در پاسخ به انتظارات  امعه به ایاای میئولیت خود می پردازند. بانك های مرکفزی بفه عنفوان 

سفخگویی بانفك هفای اساسی ترین ناظر بر نهادهای مالی در اکثر کشورهای دنیا شناخته می شوند. شفاافیت ، االف   رسفانی و پا

در تعاریت اقتصادی مطرح گردیده ، حاکی از نن است که سیاست های پنهان کاری و عدم اال   رسفانی  0331مرکزی که از دهه 

به مردم در رابطه با تصمیمات پولی بانك مرکزی به عدم کارایی سیاست های پولی منجر می گردد .با تو فه بفه بررسفی صفورت 

اثر بخشی سیاست های اقتصادی به توانایی های عمومی و اقدامات پیش بینی شده در بانك مرکزی بیتگی پذیرفته م حظه گردید 

دارد، و انتظار می رود شاافیت اال عات به پیش بینی های اعماه سیاست پولی و فعالیفت هفای اقتصفادی کمفك نمایفد. بنفابراین 

ه با تورم خواهد شد. نتایج مطالعه نشفان داد کفه شفاخص شفاافیت شاافیت اال عات منجر به افزایش تعهد بانك مرکزی در مقابل

مشاهدات انتظاری بیشتر بر توصیت اثر بخشی شاافیت بانك مرکزی بر نرخ تورم نزدیك است. و بر اساس تورم فعلفی مفی تفوان 

برای هدایت انتظارات عمومی نرخ تورم در نینده را پیش بینی نمود. در نهایت شاافیت اال عات بانك مرکزی یك ابزار بییار مهه 

 است که سبب کنتره تورم خواهد شد. 

 مطابق نتایج فوق پیشنهاد می شود : 

بانك مرکزی ج.ا.ا باید شاافیت بیشتر و اال   رسانی به عموم را در برنامه هفای خفود بگنجانفد و اهمیفت بیشفتری بفه  -0

 بدهد.« مدیریت انتظارات»

 شااف سازی و اال   رسانی دقیق و مناسب . ارتقاء سطح عملکرد بازار پوه از الریق -2
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