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چکـیده
دولتها که به دليل تكفل هزینههاي بودجه اي تمایل به خرج کردن منابع به ميزان بيش از درآمدها دارند ،همواره بر
بانك هاي مرکزي براي اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادي به اثرات تورمي ناشي از این امر ندارند .عليرغم اینكه
تنظيم سياستهاي پولي از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافي چون رشد اقتصادي و ثبات سطح عمومي
قيمتها انجام پذیرد ،مشكالت مالي دولتها بر این مالحظات فائق آمده و در نتيجه کارکرد سياستهاي پولي را با
مخاطره جدي مواجه ساخته است .به همين دليل تجربه تاریخي درباره روابط بين دولت و بانك مرکزي منجر به
شكل گيري نظریه استقالل پيرامون روابط بين دولت و بانك مرکزي منجر شده است .دو سطح از استقالل براي بانك
مرکزي متصور است .این دو سطح عبارتند از :سطح اول استقالل در تعيين اهداف اقتصادي است ،به این معني که بانك
مرکزي مستقل از دولت به تعيين اهداف اقتصادي بپردازد .سطح دوم که از حالت اول محدودتر است استقالل در استفاده
از ابزارهاي اقتصادي منتخب است .هدف اصلي پژوهش حاضر تأثير شفافيت و ثبات بانك مرکزي ،استقالل و تالطم
درآمدهاي نفتي را بر جزء سيكلي ارز در کشورهاي منتخب مورد بررسي قرار ميدهد و نهایتاً هر دو فرضيه مورد تأیيد قرار
ميگيرد.

واژگـان کلـیدی :شفافيت ،بانك مرکزي ،جزء سيكلي ،ارز ،حداقل مربعات معمولي کامالً اصالح شده
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امروزه شفافيت عامل اصلي تفاوت بارز بانكداري نوین و سنتي است (بالیندر و همكاران .)7009 ،اینكه بانكها خود یك پاي
ثابت بحرانهاي اقتصادي بودهاند چه مستقل چه غير مستقل ،یك واقعيت تاریخي است .زیرا معموالً بحرانهاي اقتصادي با ظهور
مشكالت در یك یا چند بانك و سرایت کردن آن به بانكهاي دیگر و بازارهاي مالي و سپس کل اقتصاد آشكار ميشود .از این رو
شفافيت یعني ارائه اطالعات بيشتر توسط بانكها براي جلوگيري از بحران اقتصادي (والي نژاد .)1890 ،اغلب بانكهاي مرکزي در
کشورهاي مختلف جهان ،باالترین قوه اجرایي سياستهاي اقتصادي در زمينه پولي هستند و وظيفه دارند در جهت افزایش ثبات و
رفاه اقتصادي کشور گام بردارند .تجربه نشان داده است بانكهاي مرکزي در انجام وظایف خود در زمينههاي پولي از آنچنان
اختيار و استقاللي برخوردارند که در زماني که اهداف اقتصادي دولت بر خالف اهداف بلند مدت اقتصادي کشور باشد آشكارا با آن
مخالفت کرده و در جهت منافع اقتصاد ملي عمل ميکنند .حتي اگر بر خالف اهداف اقتصادي دولت باشد .از این نظر ثبات
بخشيدن به تالطمهاي اقتصادي یكي از اهداف بانك مرکزي است .کار اصلي فرنكل ( )1891تشریح تأثير اخبار خوب و بد بر ارز
بوده که تأثير این اخبار توسط بازار کارا در اقتصاد مورد تأیيد قرار گرفته است.
ضمناً با توجه به کمبود اطالعات در این خصوص ،پژوهش حاضر با استفاده از بسط ادبيات این موضوع را حل خواهد کرد.
یعني اندکي از ادبيات در رابطه با تأثير سياست پولي غير منتظره بر بازارها بحث ميکند مثل شوک پولي که بر ارز اثر گذار است
(وبر .)7018 ،به رغم وجود مشكالتي که در رتبهبندي استقالل بانك مرکزي مطرح است ،به طور معمول استقالل بانك مرکزي با
توجه به چگونگي روابط بانك با دولت اندازهگيري ميشود .روابط بانك مرکزي با دولت نيز داراي وجوه مختلفي از قبيل رابطه
حقوقي و سياستگذاري است .درجهبندي بانكها برحسب ميزان استقالل آنها با توجه به ميزان و نوع روابط با دولت امري بسيار
مشكل است که از دو بعد شكل قانوني رابطه بانك مرکزي و دولت و عملكرد بانك مرکزي قابل بررسي است .چون بانكهاي
مرکزي استقالل بيشتري نسبت به گذشته دارند ،نياز به شفافيت و هم به دليل هدایت انتظارات فعاالن بازار مالي افزایش یافته
است (احمد .)7007 ،با توجه به وابستگي کشورهاي صادرکننده نفت به درآمدهاي حاصل از آن ميتوان گفت تالطم نرخ ارز بر
بازارهاي آنها اثر خواهد گذاشت .از این رو این موضوع نقش مهمي در ارزشگذاري نفت خام و کاالهاي گوناگون دیگر ایفا
ميکند (مارتينز.)7015 ،
در چند سال گذشته ،بانكهاي مرکزي جهان بهسمت شفافيت بيشتر ،تصميمات سياستي و همچنين چشمانداز اقتصادي خود
از تغييرات احتمالي آینده پيشرفتهاند .شفافيت بانك مرکزي ميتواند به صورت سياست رعایت هماهنگي در سياستگذاري پولي،
ارزي ،اعتباري و بودجهاي جهت حفظ ثبات اقتصاد کالن باشد .از این نظر موضوع اهميت پيدا ميکند .یكي از دلمشغوليهاي
کشورهاي نفتخيز ،درآمد و فروش نفت آنهاست .از این رو کشورهاي صادر کننده نفت که داراي نوسانات درآمدي ميباشند و
بودجه آنها تحت تأثير این نوسان است و تاثير آن را بر نرخ ارز خود احساس ميکنند ميتوانند از این اهميت بهرهمند شوند .چرا
که باید بودجه آنها بر اساس این نوسانات چيده شود .از این نظر هم اهميت و ضرورت تحقيق از بعد نمونه آشكار ميشود و نتایج
این تحقيق کمك مناسبي براي سياستگذاران است که بر اقدامات بانك مرکزي در جهت تحقق اهداف در راستاي شفافيت
کمكکننده است .با توجه به اهميت موضوع در ادبيات از این نظر که شفافيت بانك مرکزي استقالل آن را افزایش ميدهد،
همچنين بنابر تحقيقات صورت گرفته ،شفافيت ميتواند درجه اطمينان را باال برده و باعث کاهش تورم در جامعه شود و نوسانات و
تغييرات نرخ ارز را محدود کند و باعث تعدیل سياستهاي پولي و مالي شود و آینده درستي از اقتصاد را پيشبيني کند و استراتژي
مناسب با برخورد با بحرانها را ارائه دهد .از این رو ضرورت تحقيق در مورد شفافيت و تغييرات نرخ ارز اهميت ميیابد .از این
جهت این پژوهش یك پژوهش کاربردي محسوب ميشود و تأثير شفافيت بانك مرکزي و نوسان درآمدهاي نفتي را بر جزء
سيكلي نرخ ارز مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
در اکثر موارد وابستگي به درآمدهاي نفتي مشكل اصلي مربوط به کار کرد بانك به عنوان یك بنگاه اقتصادي نبوده و معموالً
از مشكالت عميقتر در بطن اقتصاد ناشي ميشود (حسن زاده .)1897 ،اگر به مطالب رسانههاي گروهي مانند روزنامهها توجه شود،
از جمله تجربه بحران سال  7002-7009مطالب بسياري در مورد نقش بورسبازها و یا بورسبازي بيش از حد یا وجود طمع و
اقدامات طمعکارانه در مراکز مالي ،به عنوان موجد بحران مورد سرزنش قرار ميگيرد .از این رو بانكها نيز ممكن است مانند هر
بنگاه اقتصادي به صورت منفرد یا گروهي دچار مشكل مدیریت و یا سوء استفاده قرار گيرند و دچار عدم شفافيت شوند .بنابراین
سياست پولي مورد توجه سياستگذاران و برنامهریزان اقتصادي قرار گرفته است که نيازمند زیرساختهایي است که از جمله آنها،
شفافيت بانك مرکزي است .پژوهش حاضر براي درک یك ایده کلي بر نرخ ارز مؤثر حقيقي تمرکز خواهد کرد .بنابراین هدف
اصلي پژوهش حاضر ،تأثير شفافيت و ثبات بانك مرکزي ،استقالل و تالطم درآمدهاي نفتي را بر جزء سيكلي ارز در کشورهاي
منتخب مورد بررسي و تحليل قرار دهد .باید خاطر نشان کرد منظور از جزء سيكلي ،دورههایي است که قيمت سهام ،نرخ ارز و نرخ
تورم نوسانات شدیدي براي مدت طوالني نشان ميدهند و پس از آن به ثبات ميرسند.
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بالیندر ( ،)1889مطرح ميکند که بانك مرکزي یك کشور باید اقدامات خود را براي مردم توضيح دهد ،تا رمز و راز پشت هر
فرآیند تصميمگيري از بين برود .این کار باعث ميشود که مقامات بانكي و کل فرآیند ،بيشتر در برابر مردم پاسخگو باشند .شفافيت
بيشتر ،بخشي بنيادین از دموکراسي است .اگر بانك نتواند توضيحي شفاف درباره تصميمي ارائه دهد ،ممكن است تصميم ،تصميم
خوبي نباشد .افشاي علنيتر سياستهاي بانك مرکزي ممكن است کارایي بازارهاي مالي را افزایش دهد .به دو دليل :اول اینكه،
اطالعات بيشتر در مورد این که چگونه یك بانك مرکزي تصميمات سياستي اتخاذ ميکند ،گمانهزنيهاي بيش از حد را محدود
ميکند .دوم اینكه ،قوانين تصميمگيري شفافتر از طرف بانك مرکزي به کاهش جزء سيكلي بازارها کمك ميکند و بنابراین
قابليت پيشبيني تحرکات آتي دارایيهاي مالي را افزایش ميدهد.
مطالعه کيوکرمن ( )1887در واقع جامعترین مطالعه موجود در زمان خودش بود .ویژگي متمایزکننده این تحقيق از مطالعات
پيشين ،استفاده از شاخصهایي همانند فراواني (تعداد) تعویض رئيس کل بانك مرکزي ،سنجش استقالل عملي بانك مرکزي
برمبناي پرسشنامههایي که کارمندان بانك به آنها جواب داده بودند ،عالوه بر شاخصهاي استقالل قانوني بانك ميباشد .این
مطالعه در مورد  20کشور و در طول دوره  1850-1898انجام شده است .کيوکرمن به این نتيجه ميرسد که استقالل بانك مرکزي
تورم مورد انتظار را تحت تأثير (کاهش) قرار ميدهد .این نتيجه همچنين در مطالعه کيوکرمن ،وب و نياپتي ( )1887مورد تأیيد قرار
گرفته است.
کاتنر ( )7007در مطالعه اي آثار اتخاذ هر یك از سه عنصر چهارچوب پولي (رژیم ارزي ،استقالل بانك مرکزي و اهداف
سياست پولي) بر اقتصاد را مورد بررسي قرار دادند .دوره مورد مطالعه  1828-7000بوده و شامل  01کشور توسعه یافته و در حال
گذار ميباشد .نتایج مطالعه در خصوص استقالل بانك مرکزي نشان ميدهد که استقالل بانك مرکزي منجر به کاهش تالطمات
نرخ ارز و نرخ تورم ميگردد .به دیگر بيان این مطالعه نيز نشان ميدهد که بين نرخ ارز ،تورم و استقالل بانك مرکزي یك رابطه
منفي وجود دارد .نكته شایان ذکر در مورد رابطه نرخ تورم و استقالل بانك مرکزي آن است که مطالعاتي نيز وجود دارند که قائل
به وجود رابطهاي بين استقالل بانك مرکزي و تورم نيستند .به عبارت دیگر ،این دسته از محققين اعتقاد دارند که استقالل بانك
مرکزي از عناصر توضيح دهنده تورم نيست.
دي النگ و سامرز ( )1887رابطه استقالل بانك مرکزي با توليد سرانه هر کارگر (درحاليکه تفاوت کشورها که بخاطر اثرات
همگرایي بوده حذف شده) را مورد بررسي قرار دادند .بدینمنظور آنها نرخ رشد محصول ناخالص داخلي واقعي هر کارگر را در
طول دوره  1855-1880با توجه به سال پایه  1855محاسبه کردهاند .نتایج محاسبات به روش فوق نشان ميدهد که رابطه مثبتي
بين رشد اقتصادي و استقالل بانك وجود دارد .بطور دقيقتر ،نتایج این مطالعه نشان ميدهد که یك واحد افزایش در شاخص
استقالل بانك مرکزي منجر به  0/0واحد درصد افزایش در رشد اقتصادي ساليانه ميشود.
احمد ( )7000در مطالعهاي نقش بانك مرکزي و سياستهاي پولي در رشد اقتصادي را مورد بررسي قرار داد .ایده اساسي این
مقال ه آن است که در کشورهاي در حال توسعه بواسطه تسلط بخش مالي (تسلط نيازهاي بودجهاي دولت) ،بانك مرکزي داراي
عملكرد نظام یافتهاي نيست ،به همين جهت نمي تواند بطور موثر و مثبت به رشد اقتصادي کمك کند .این مطالعه در مورد 80
کشور که از سه منطقه آسيا ،آفریقا و آمریكاي جنوبي انتخاب شدهاند و براي دوره  1860-1886انجام شده است .نتيجه مطالعه در
خصوص استقالل بانك و رشد اقتصادي نشان ميدهد که تأمين نيازهاي مالي دولت توسط بانك مرکزي آثار منفي بر رشد
اقتصادي دارد.
پارکين ( )1892مطالعهاي انجام داد ،هدف این مطالعه بررسي رابطه استقالل بانك مرکزي و کسري بودجه دولت است .این
مطالعه در مورد  17کشور عضو  OECDو در دوره  1855-1898انجام شده است .نتيجه مطالعه نشان ميدهد که برخي شواهد
مبتني بر وجود رابطه منفي بين استقالل بانك مرکزي و رفتار بلندمدت کسري بودجه دولت (نسبت کسري بودجه دولت به تولي
وبر ( )7019تحقيقي با عنوان "تأثير شفافيت بانك مرکزي بر تالطم تورم") را به انجام رساند او از روش اقتصاد سنجي دادههاي
ترکيبي استفاده نمود .در این تحقيق او دریافت که شفافيت در بانك مرکزي باعث کاهش تورم ميشود و اثبات این موضوع اهميت
شفافيت در بانك مرکزي را بيش از پيش نشان ميدهد.
ایشلر و ليتكه ( )7019تحقيقي با عنوان "شفافيت بانك مرکزي و افت و خيز نرخ ارز" انجام دادند ،آنها به بررسي  67کشور
در اقتصاد جهان طي 17سال ( )1889-7010پرداختند و دریافتند اطالعات بيشتر در سطح بانك مرکزي افت و خيز تورم را کاهش
ميدهد .آنها از روش اقتصادسنجي دادههاي ترکيبي استقاده نمودند .آنها در خالل همين تحقيق دریافتند تأثير شفافيت بر افت و
خيز تورم بيشتر براي کشورهایي با انعطافپذیري پایين قيمت کاال و کشش پایين نرخ بهره وجود دارد.
وبر ( )7018مطالعهاي تحت عنوان"شفافيت بانك مرکزي بر نوسانات نرخ ارز" انجام داد ،تحقيق او کشورهاي  OECDو
غير  OECDبود که طي  1889-7010انجام شد و توسط روش اقتصادسنجي  GMMبه اثبات رسيد .او در این تحقيق نشان داد
هر چه کشوري توسعهیافتهتر باشد تالطم نرخ ارز در اثر شفافيت بيشتر و براي کشورهایي که در حال توسعه هستند نرخ ارز کاهش
ميیابد.
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ترکي و همكارانش ( )1881تحقيقي با زیرمجموعه اثر تغييرات قيمت نفت بر نوسانهاي نرخ ارز واقعي به انجام رساند و در
نهایت متوجه شدند نوسانات سهگانه نفت ،توليد و پول بر نوسانات نرخ ارز تأثير معنادار و مثبتي دارد.
حسني و همكارش ( )1888تحقيقي با عنوان بررسي اثر شفافيت اطالعات بانك مرکزي بر نرخ تورم در ایران انجام دادند و
دریافتند ابزار بسيار مهم براي کنترل انتظارات تورمي شفافيت بانك مرکزي و اطالعات آن است.
هادیان و همكارانش ( )1829تحقيقي با عنوان چگونگي تأثير تغييرات درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بر نرخ واقعي ارز در
سال  1892انجام دادند و در نهایت به این نتيجه رسيدند که در صورتي که درآمدهاي نفتي کنترل نشود آثار سختي بر قيمتهاي
داخلي و نرخ ارز خواهد گذاشت.
رضازاده ( )1885تحقيقي با عنوان تأثير شوکهاي نفتي بر نرخ ارز در ایران را انجام داد که با استفاده از معادالت SVAR
صورت پذیرفت و به این نتيجه رسيد شوک بينالمللي نفت تأثير معناداري بر نوسانات نرخ ارز نداشته است.
اشرفي و همكارانش ( )1882مطالعهاي با عنوان "شفافيت و پاسخگویي بانك مرکزي" طي سالهاي  1852-1885براي
قلمرو مكاني ایران انجام دادند .آنها در این تحقيق به این نتيجه رسيدند که شفافيت و استقالل بانك مرکزي اثر غيرمستقيم
معناداري بر تورم دارد .از این رو باید زیرساختهاي الزم پولي براي تورم هدفگذاري شده فراهم شود.
احساني و همكارش ( )1889تحقيقي تحت عنوان "بررسي تأثير شفافيت بانك مرکزي بر تالطم توليد کشورهاي اسالمي"
انجام دادند که با استفاده از روش اقتصادسنجي  GMMحاصل گردید .آنها دریافتند افزایش در سطح شفافيت بانك مرکزي تا
مرز معيني موجب کاهش افتوخيز توليد ميشود و نهایتاً بعد از این مرز معين موجب تشدید تالطم توليد ميگردد.
ستاري و همكارانش ( )1889مطالعهاي با عنوان"عوامل مؤثر بر شفافيت سياست پولي در کشورهاي منتخب خاورميانه" و طي
سالهاي  1889-7010انجام دادند و از روش پانل دیتا بهره بردند .آنها در این تحقيق دریافتند تورم داراي اثر منفي و متغيرهاي
توليد ،تعميق مالي و درجه باز بودن اثر مثبتي بر شفافيت پولي دارد ،همچنين در این تحقيق متغيرهاي نهادي بيمعني بودند.

 -3روش تحقیق و گردآوری اطالعات
براي تكميل بخشهاي گوناگون از اسناد و مدارک و پایاننامههاي متفاوت در دسترس استفاده شده است .دادههاي درآمدهاي
نفتي از سایت اوپك جمعآوري ميشود .دادههاي نرخ ارز از سایت  WDIو شفافيت از سایت کتابخانه دانشگاه برکلي و روملي
جمعآوري خواهد شد .با توجه به هدف اصلي پژوهش در راستاي شفافيت بانك مرکزي جامعه آماري این پژوهش کشورهاي ایران،
امارات ،کویت ،قطر ،عراق و عربستان است که به علت دسترسي به دادهها و اینكه همگي در خاورميانه هستند در بازه زماني
 7000-7016انتخاب شدهاند.
با توجه به مدلهاي ارائه شده در پيشينه تحقيق ،الگوي مورد نظر در پژوهش حاضر به صورت زیر ميباشد:
𝑡Y𝑖,𝑡 = β0 +β1𝑋1𝑖,𝑡 +β2 X2𝑖,𝑡 + β3 X3 𝑖,𝑡 +𝜀𝑖,
()1
𝑡 :Y𝑖,این متغير جزء سيكلي ارز را که توسط فيلتر پرسكات مقياس ميشود نشان ميدهد ،این فيلتر یك فيلتر دوطرفه قرینه
است و مشكل تغيير فاز دوره را از بين ميبرد.
𝑡 :X1𝑖,این متغير شفافيت بانك مرکزي را نشان ميدهد.
𝑡 :X2𝑖,این متغير لگاریتم تكانه درآمد نفتي را که از طریق روش  Time Varying Varianceاندازهگيري شده است نشان
ميدهد.
𝑡 :X3 𝑖,این متغير شفافيت بانك مرکزي را نشان ميدهد که در سال  7019توسط روملي اندازهگيري شده است.
در پژوهش حاضر روش حداقل مربعات معمولي کامالً اصالح شده به کار گرفته شده است .این روش مشكالت موجود در روند
تصادفي تایم سریز را مورد بررسي قرار ميدهد که توسط سایكنن در سال  1887به صورت زیر ارائه شد:
𝑟

()7

𝑡𝑦𝑡 = 𝑋𝑡′ 𝛽 + 𝐷1𝑡 ˊ𝛾1 + ∑ ∆𝑋𝑡+𝑗 ˊ 𝛿 + 𝑣1
𝑞𝑗=−

 -4تخمین مدل و تفسیر نتایج
براي برآورد الگو از این متغيرها استفاده شده است :جزء سيكلي نرخ ارز ،شفافيت ،لگاریتم تكانه درآمد نفتي و استقالل بانك
مرکزي .همچنين تغيير جزء سيكلي ارز توسط فيلتر پرسكات ارزیابي شده است و بدست آمده که نمودارهاي زیر خالصه آن را
نشان ميدهد:
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امارات

ایران

شکل  -3روند و سری زمانی نرخ ارز مؤثر حقیقی کشور

شکل  :4روند و سری زمانی نرخ ارز مؤثر حقیقی کشور

کویت

عراق

شکل  :5روند و سری زمانی نرخ ارز مؤثر حقیقی کشور

شکل  :6روند و سری زمانی نرخ ارز مؤثر حقیقی کشور

قطر

عربستان
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شکل :1روند و سری زمانی نرخ ارز مؤثر حقیقی کشور

شکل  :2روند و سری زمانی نرخ ارز مؤثر حقیقی کشور

 -1-4توصیف دادهها از نظر آماری
در این تحقيق شش کشور ایران ،امارات متحده عربي ،کویت ،قطر ،عراق و عربستان با توجه به اینكه در اوپك هستند و در
یك منطقه قرار دارند ،در بازه زماني  7000-7016مورد بررسي قرار گرفتند که آمار توصيفي آنها بدین صورت است:
جدول  :1توصیف دادهها از نظر آماری
متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

پراکندگی

جزء سيكلي ارز
شفافيت بانك مرکزي
لگاریتم تكانه درآمد نفتي
استقالل بانك مرکزي

0/0000000827
1/907200
7/776680
0/080121

-0/650550
7/88
7/892078
0/000088

150/0197
5/0
7/000506
0/615000

-69/80978
1
0/028560
0/795000

76/95278
1/717768
0/085020
0/091187

 -2-4نتایج آزمون ریشه واحد
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تستهاي ریشه واحد ،آزمونهایي براي ثابت بودن در یك سري زماني هستند .یك سري زماني ثابت است اگر تغيير در زمان
باعث تغيير در شكل توزیع نشود .ریشههاي واحد یكي از دالیل عدم ایستایي هستند (فرضيه صفر مبني بر وجود ریشه واحد) .از
این رو در جدول زیر به بررسي آن ميپردازیم:
جدول  :2نتایج ریشه واحد در سطح
آزمون لوین ،لین و چو ) (LLCسطح

آزمون
متغیر

آماره
0/08109

𝒕𝐘𝒊,
Unit roots
𝒕𝐗𝟏𝒊,
Unit roots
𝒕𝐗𝟐𝒊,
Unit roots
𝒕𝐗𝟑𝒊,
Unit roots

احتمال
0/6017

آزمون فیشر ) (PP-Fisherدر سطح
احتمال
0/0200

آماره
18/7700

ریشه واحد
0/62087

ریشه واحد
0/6279

0/9897

7/90090

ریشه واحد
-1/00287

ریشه واحد
0/0007

0/1900

10/0177

عدم ریشه واحد
0/00170

ریشه واحد
0/5902

0/6826

0/91951
ریشه واحد

ریشه واحد
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جدول  :3نتایج ریشه واحد با تفاضلگیری مرتبه اول
آزمون لوین ،لین و چو ) (LLCمرتبه اول

آزمون
متغیر

آماره
1/70580

𝒕𝐘𝒊,
Unit roots
𝒕𝐗𝟏𝒊,
Unit roots
𝒕𝐗𝟐𝒊,
Unit roots
𝒕𝐗𝟑𝒊,
Unit roots

احتمال
0/0007

آزمون فیشر ) (PP-Fisherمرتبه اول
آماره
700/100

عدم ریشه واحد
-1/06810

عدم ریشه واحد
0/0190

77/0001

عدم ریشه واحد
-7/09650

0/0000
عدم ریشه واحد

0/0000

17/0870

عدم ریشه واحد
-7/67967

احتمال
0/0000

0/0150
عدم ریشه واحد

0/0000

10/0909

عدم ریشه واحد

0/0000
عدم ریشه واحد

با توجه به بحث ریشه واحد براي اثبات وجود رابطه بلندمدت آزمون  Kaoصورت ميگيرد:
 -4-3آزمون همجمعی Kao
عمدتاً دو رویكرد متفاوت براي آزمونهاي همانباشتگي پانل وجود دارد ،مبتني بر باقيمانده و مبتني بر حداکثر احتمال.
مكکاسكي و کائو ( )1889یك آزمون همانباشتگي پانل را براي همانباشتگي استخراج کردند که بسط آزمون  LMو بهترین
آزمون محلي بيطرفانه براي ریشه  MAاست .کائو ( )1888رگرسيون ساختگي را براي دادههاي تابلویي در نظر گرفت و
تستهاي نوع  DFو  ADFرا معرفي کرد .او چهار آمار مختلف آزمون نوع  DFرا پيشنهاد کرد و از نظریه حد متوالي فيليپس و
مون ( )1888براي استخراج توزیع مجانبي این آمارها استفاده کرد .آزمون کائو از همان رویكرد اوليه آزمایشهاي پدروني پيروي
ميکند ،اما بریدگيهاي خاص مقطع و ضرایب همگن را روي رگرسيونهاي مرحله اول مشخص ميکند .مقدار احتمال آماره به
دست آمده کمتر از  5صدم است در نتيجه وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل مورد قبول است.
جدول  : 4نتایج تست Kao

روش آزمون

فرضیه صفر

آماره

سطح احتمال

Kao

عدم همجمعي

-7/8090

0/0070

با توجه به اینكه شرایط براي مدلهاي دیگر همخواني ندارد ،به تخمين مدل به روش حداقل مربعات معمولي اصالح شده
( )FMOLSميپردازیم.
 -4-4تخمین روش )(FMOLS
نتایج مدل به صورت زیر بدست آمد:
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جدول  :5تخمین FMOLS

متغیر

ضریب برآوردی

انحراف معیار

آماره t

سطح احتمال )(Prob

𝑡X1𝑖,

-1/809020
7/702909
-78/01028

0/069802
0/007097
0/068811

-15/25021
87/82202
-770/2587

0/0000
0/0000
0/0000

𝑡X2𝑖,
𝑡X3𝑖,

با توجه به ضریب  -1/809020و معنادار بودن آن ميتوان دریافت بين جزء سيكلي ارز و شفافيت رابطه منفي و معناداري
وجود دارد .یعني با افزایش شفافيت و اطالع رساني پولي توسط بانك مرکزي نوسانات ارزي با کاهش و ثبات مواجه ميشود.
همچنين ضریب مثبت  7/702909نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بين جزء سيكلي نرخ ارز و نوسانات درآمد نفتي ميباشد که با
توجه به اینكه درآمد اصلي نفت به صورت دالري وارد تراز تجاري کشورها ميشود ،این امر بدیهي و ملموس است .ضمن اینكه
ضریب منفي  -78/01028نشان دهنده رابطه بلندمدت منفي بيت جزء سيكلي ارز و استقالل بانك مرکزي را نشان ميدهد .از این
رو ميتوان گفت هر چه فشار دخالت دولت روي بانك مرکزي کمتر باشد یعني بانك مرکزي مستقلتري وجود دارد و جزء سيكلي
نرخ ارز کمتري خواهيم داشت.

با توجه به ضرورت تحقيق این پژوهش از نظر مكاني کشورهاي عضو اوپك شامل ایران ،عربستان ،امارات ،کویت ،قطر ،عراق
و عربستان را در بر ميگيرد که در دوره زماني  7000-7016با توجه به دسترس بودن اطالعات را دربر ميگيرد و تأثير شفافيت
بانك مرکزي بر جزء سيكلي نرخ ارز در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت اوپك در خاورميانه مورد بررسي قرار ميگيرد .با توجه
به آزمون ریشه واحد و سپس آزمون کائو در نتيجه وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل مورد قبول است .از این رو روش
حداقل مربعات معمولي اصالح شده ( )FMOLSتخمين زده شد .فرضيههایي که در این تحقيق در نظر بودند عبارتند از:
فرضیه اول :شفافيت بانك مرکزي بر جزء سيكلي نرخ ارز تاثيرگذار و منفي است.
با توجه به نتایج بدست آمده از تخمين بلندمدت با استفاده از تخمين  FMOLSمشخص شد شفافيت بانك مرکزي بر جزء
سيكلي نرخ ارز تاثيرگذار و منفي است.
فرضیه دوم :جزء سيكلي درآمدهاي نفتي و تالطم نرخ ارز رابطه مثبت و معناداري با یكدیگر دارند.
با توجه به نتایج بدست آمده از تخمين بلندمدت با استفاده از تخمين  FMOLSمشخص شد جزء سيكلي درآمدهاي نفتي و
تالطم نرخ ارز رابطه مثبت و معناداري با یكدیگر دارند .از این نظر هر دو فرضيه تأیيد شدند .در چند سال گذشته ،بانكهاي
مرکزي جهان بهسمت شفافيت بيشتر ،تصميمات سياستي و همچنين چشمانداز اقتصادي خود از تغييرات احتمالي آینده
پيشرفتهاند .شفافيت بانك مرکزي ميتواند به صورت سياست رعایت هماهنگي در سياستگذاري پولي ،ارزي ،اعتباري و بودجهاي
جهت حفظ ثبات اقتصاد کالن باشد .از این نظر موضوع اهميت پيدا ميکند .یكي از دلمشغوليهاي کشورهاي نفتخيز ،درآمد و
فروش نفت آنهاست .از این رو کشورهاي صادرکننده نفت که داراي نوسانات درآمدي ميباشند و بودجه آنها تحت تأثير این
نوسان است و تاثير آن را بر نرخ ارز خود احساس ميکنند ،ميتوانند از این اهميت بهرهمند شوند .چرا که باید بودجه آنها بر اساس
این نوسانات چيده شود .از این نظر هم اهميت و ضرورت تحقيق از بعد نمونه آشكار ميشود و نشان ميدهد هر چه شفافيت و
استقالل بانك مرکزي بيشتر باشد ،ميتواند در کاهش جزء سيكلي نقش موثرتري داشته باشد و عملكرد اقتصادي بهبود یابد و در
فضاي مطمئنتري در حوزه کسب و کار قدم برداشت .اثربخشي استقالل بانك مرکزي در راستاي بهينهسازي مدیریت پولي کشور،
مستلزم اصالح مشكالت ساختاري در اقتصاد است .برخي از این مشكالت عبارتند از:
 -1بيشتر بودجه دولت از محل درآمدهاي نفتي تأمين مالي ميشود که کامالً برونزا هستند و در صورت عدم تحقق ،منجر به
کسري بودجه دولت ميگردد.
 -7فرآیند بودجهریزي و برآوردهاي بودجهاي غالباً درست انجام نميشوند ،که در نتيجه به تغيير برخي برآوردهاي درآمد یا
هزینه بودجه ميانجامد.
 -8بانك مرکزي مكلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل کند ،به عبارت دیگر اگر تقاضاي بازار تكافوي عرضه ارز
را نكند ،بانك مرکزي به منظور تأمين مالي بودجه دولت ،مكلف به تملك آنها است.
بانك مرکزي و دیگر نهادهاي موثر بر فضاي پولي کشور ميتوانند با بيدقتي نسبت به چهارچوبهاي قانوني موجب متالطم
شدن شرایط پولي کشور و نهایتاً کمك به تشدید بحران در کنار سایر عوامل ساختاري و غير ساختاري شوند .به نظر ميرسد تعامل
سازنده بين دولت و بازیگران اصلي مؤثر بر سياستهاي پولي کشور ،یك شرط اساسي براي فائق آمدن بر مشكالت فعلي بحران
ميباشد .همچنين زیربخشهاي دیگر شفافيت از جمله سياسي ،عملياتي ،اقتصادي و  ...به عنوان پيشنهاد در تحقيقهاي آینده

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی  ،)25تابستان  ،5045جلد دو
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 ضمن اینكه با توجه محدودیت اصلي تحقيق یعني دسترسي به اطالعات و به روز نبودن مطابق تاریخ روز کار را.توصيه ميشود
.سختتر خواهد کرد
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