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بیان مسئله

* در شرایطی که کشورهای صادرکننده نفت با وفور درآمدهای نفتی مواجه هستند و انتظار میرود در بهترین وضعیت
اقتصادی باشند ،لیکن چشم انداز آینده آنها تصویر بهتری را ارائه نمینماید .مهمترین عامل ایجاد این شرایط را
میتوان در تأمین پولی هزینههای بشدت افزایش یافته دولت در این کشورها خالصه کرد که گاهاً به دلیل عدم
مدیریت مطلوب منابع ارزی ،رشد پایه پولی و نقدینگی و در راستای آن ایجاد تورم را برای آنها در پی داشته است.
* در ادبیات اقتصادی یکی از دﻻیل اصلی روی آوردن مقامات پولی به استقالل بانﮏ مرکزی ،پایین آوردن نرخ تو رم
است .برخی از مطالعا ت نشان دادهاند که اگر سیاست پولی به بانﮏ مرکز ی مستقل واگﺬار شود ،تورش تورمی سیاست
پولی کاهش مییابد (بامان و همکاران  2020ص .) 15
* وجود یﮏ بانﮏ مرکزی مستقل ،بهخصوص در شرایط محافظهکارانه (از جمله زمان انتخابات و شرایط سیاسی
جامعه) سبب جلوگیری از اعمال نفوذ در سیاستهای پولی بانﮏ مرکزی میشود  .در این حالت ثبات رشد پایه پولی
حفظ گردیده و نوسانات تورم کمتر میشود (کریستینا اولیویا استرانگ  2019ص .) 14

استقالل بانک مرکزی چیست؟
استقالل بانک مرکزی یعنی زمانی که بانک مرکزی بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دوتژب بژر اسژا ضژوابط و قژوانی
اقتصادی (و نه سیاسی) انجام دهد .اصو ًال استقالل در طبیعژب بانژک مرکژزی نه تژه اسژب زیژرا تژزوم اسژتقالل نیژام و مژدیریب ژوتی یژک کشژور از ن ژو
سیاسبها و برنامه های (به ویه کوتا مدت) دوتتها و منافع گروههای مختلف سیاسی از جمله مهمتری علل یدایش بانک مرکزی اسب.

استقالل بانک مرکزی سیاستی اسب برای کاهش تورم .استقالل بانک مرکزی بدان معنژی نیسژب کژه بانژک مرکژزی زادی مالژ دارد و نبایژد تژوجهی بژه
سیاسب های دوتب بکند؛ بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعهای که کشور در ن قرار دارد ،سیاسبهای ژوتی مژورری
بکار گیرد تا ضم کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عی حال ،بتواند انگیز و تحرک الزم در اقتصژاد کشژور را بژه وجژود ورد (گاریگژا  2016ص
.) 11
دو ساح از استقالل برای بانک مرکزی متصور اسب .ای دو ساح عبارتند از :ساح اول استقالل در تعیی اهدافاقتصادی اسب ،بژه ایژ معنژی کژه بانژک
مرکزی به تنهایی و مستقل از دوتب به تعیی اهژدا اقتصژادی بدژردازد .سژاح دوم کژه از حاتژب اول محژدودتژر اسژب اسژتقالل در اسژت اد از ابزارهاای
اقتصادی منتخب اسب .در ای شکل از استقالل ،اهدا کالن اقتصادی توسط دوتب تعیی میشود و تعیی روش محق سژاخت اهژدا انتخژابی بژه بانژک
مرکزی محول میشود ( کینسی -کینسی و ایلماز (.) 2015
موضوع استقالل بانک مرکزی در سه حوز قابل بررسی میباشد .اصوال در ای زمینهها اختیار و ن و دوتب حاکم میبایسب ت ژوی شژد یژا بژه طژور قابژل
مالحیه ای محدود گردد (هاسه  1990ص  .) 12زمینههایی که مشژمول حصژول اسژتقالل قژرار مژیگیرنژد عبارتنژد از :انتخژا و گژزینش نیژروی انسژانی و
برانگیخت انگیزش رسنل ،استقالل در عملیات ماتی بانک مرکزی و باالخر استقالل مربوط به اجرای سیاسژبهژا و تصژمیمگیژریهژا .تعریژف اجمژاتی سژه
موت ه فوق به شرح زیر میباشد:
الف)استقاللسیاستگﺬاری :به امتیازاتی اشار دارد که در تژدوی و اجژرای وظژایف اصژلی بانژک مرکژزی در زمینژه سیاسژبگژ اری ژوتی و انتخژا
تاکتیکهای راهبردی به بانک مرکزی ت وی میگردد.
ب)استقاللدرعملیاتمالی :میزان قدرتی که به دوتب در راباه با تامی هزینههایش (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) از طریژ اخژ اعتبژارات از بانژک
مرکزی ت وی میگردد.

پ)استقاللپرسنلی :بر میزان دخاتب در تعیی

رویههای اداری ،استخدامی ،گزینش کارکنان ،مدیران و مسووتی بانک مرکزی اشار دارد.

انگيزهی دولتها برای ايجاد تورم
قبلازورودبهبحثذکراینتوضیحضروریاستکهرشدحجمپولدریﮏتقسیمبندیکلیبهدوعاملپایا 
پولیوضریبانبساطپولیبستگیدارد.بهطورمختصر،اگردولت،دستبهاستقراضازبانﮏمرکزیبزندویا
دارائیهایخارجیبانﮏمرکزیافزایشپیداکندویابانﮏهاازبانﮏمرکزیاستقراضکنند،دراصاطالحپاول
پرقدرت،یاپای پولیافزایشپیدامیکند.درواقع،پای پولیعواملیازحجمپولراتشکیلمایدهادکاهدر
بانﮏمرکزیونه«سیستمبانکی»شکلمیگیردوتغییراتآنمنعکسکننادهیوجاود«عادمتعاادل»ویاا
«عدمتعادلهایی»استکهنهایتاًانعکاسپولیپیداکردهاست.درمقابل،رشدحجمپولباهواساط افازایش
ضریبانبساطپولی،حکایتازتحرك«سیستمبانﮏهایتجاری»وگسترشارتباطآنبااماردموواحادهای
اقتصادیدارد .ایننکتهبهکراتدراظهارنظرهایمسئولینودررسانههامطرحمیشودکهنقادینگیاگارباه
سمتتولیدبرودخوبستامااگربهسمتامورمصرفیوواسطهایبرودبدوتاورمزاسات.ولایایانحارفاز
اساسغلطاستوحکایتازبرداشتیسطحیازرابط بینتورمونقدینگیدارد.درپساینموضاو نکتاهای
مهمنهفتهوآناینکه،رابط نقدینگیوتورموتولیدنهبهنحوةتوزیعوجهتدهیآنونو بکاارگیری،بلکاه
بهنحوةایجادآنبرمیگردد.رشدنقدینگیدرنتیج رشدپایا پاولی،دارایبیشاتریناثارتاورمیو رشاد
نقدینگیدرنتیج افزایشضریبانبساطپولیدارایکمتریناثرتورمیاست.
*باتوجهبهمطالبذکرشده،تمرکزبحثخودرابربخشیازپولکهدربانﮏمرکزیایجادمایشاود،یعنای
پای پولیقرارمیدهیم.دولتباچهانگیزهایممکناستتمایلبهافزایشپای پولیداشتهباشد؟
 - 1دولتهامواجهباتقاضاییانبوهازجانبدریافتکنندگانخدماتعمومیاند.منجملهبهرهمنادیازامنیات
بیشتر،بهداشتباپوششگستردهتر،آموزشبهتروفراگیرترومواردمشابه.
 - 2انگیزهدومدولتهابرایخلقپول،حمایتازاشتغالاست.
 - 3سومین وآخرینانگیزهایراکهمیتوانبرایایجادتورمتوسطدولتهاذکرکارد،کااهشارزشحقیقای
بدهیهایدولتبهمردموواحدهایاقتصادیاست.

چالشهایاستقاللبانكمركزیدرايران
حرکت به سمت بانکداری مستقل مرکزی حرکتی چالشی است .در کشور ما ،چهار چالش جدی وجود دارد.
چالش اول آنکه دولت در جمهوری اسالمی نهادی تعریف شده است که متولی عرض خدمات و کاﻻهای مورد نیاز جامعه
در مقیاس نامحدود است .در این تعریف ،دولت خوب ،دولتی است که این خدمات و کاﻻها را رایگان و یا بسیار ارزان به
جامعه عرضه کند .کافی است نگاهی به بودجهی سالهای اخیر بیندازیم که در آن هزینههای دولت بیش از درآمدهای
آن است .بنابراین در ذات تعریف دولت ،کسری بودجه نهفته و لﺬا گﺬران مالی دولت بدون بانﮏ مرکزی ،امکان پﺬیر
نیست .در کشور ما دولت اگر مانند دیگر کشورها ،نرخ کاﻻ و خدمات خود را بر اساس معیارهای اقتصادی دریافت
کند ،گرانفروش نامیده میشود و مسلماً مردم از رأی دادن به آن خودداری خواهند کرد .دولت مهربان که مردم نیز به
آن عالقمندند ،دولتی است که نه تنها به قلکی به بزرگی هم نقدینگی کشور دسترسی داشته باشد بلکه عالوه بر آن در
خلق پول نیز هیچ سستی را روا ندارد« .عدم تعادل» تاریخی در بودجههای ساﻻنه در کشور ،ناشی از یﮏ «تعادل
سیاسی نامطلوب» است که بر اساس آن رفاه و معیشت مردم میبایست از همه طرف مرتبط با دولت باشد.
اما چالش دوم ،عبارت است از برخورداری دولت از درآمدهای نفتی .هر چند از سالهای برنام سوم به بعد ،استقراض از
بانﮏ مرکزی ممنو شد اما خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت از سوی بانﮏ مرکزی به هر میزان که دولت تمایل
داشته باشد ،خالص دارایی خارجی بانﮏ مرکزی را به اصلیترین موتور محرکهی رشد نقدینگی در کشور تبدیل کرده
است .اینکه تحلیلهای رسمی و غیر رسمی موجود از وضعیت اقتصادی کشور چه عواملی را مسبب شتاب گرفتن تورم،
افزایش بی سابق قیمت مسکن ،کاهش هشدار دهندة رشد سرمایهگﺬاری و حتی گرفتار آمدن خود دولت در مشی ت
امور مالی می شناسند ،اهمیتی ندارد .چرا که بر اساس دﻻیل متقن برآمده از علم اقتصاد ،بخش اصلی شرایط جاری
اقتصادی ،ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانﮏ مرکزی و خرج کردن عجوﻻن آن در امور مختلف بوده است .
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکند ،دولت عالقمند به خرج کردن بیشتر میشود .مردم نیز از اینکه دولت درآمدهای
ارزی را ذخیره کرده و خرج نکند رضایتی نخواهند داشت  .لﺬا هر گونه بحث راجع به استقالل بانﮏ مرکزی بدون در نظر
گرفتن ساز و کاری که رابط ارزی دولت و بانﮏ را مشخص کند ،بدون کارایی خواهد بود.

ادامه چالشهای استقالل بانك مركزی در ايران
سومین چالش استقالل بانﮏ مرکزی در ایران به دولتی بودن بخش اصلی بانکداری تجاری در کشور مربوط میشود .
مالکیت دولتی بانﮏها در کنار قانون عملیات بانکی بدون ربا که هرگونه سیاست پولی و اعتباری را منوط به تصویب
هیات وزیران میکند ،ما را در مرحلهای بسیار عقبتر قرار داده که تسلط دولت را بر منابع بانﮏهای تجاری نیز
مقدور ساخته است .شکلگیری تسهیالت تکلیفی طی سالیان متمادی که در واقع به معنی خرج کردن از جیب
مردم توسط دولت است ابتدا به سنتی بودجهای تبدیل شد که در غالب تبصرههای بودجه شکل گرفت و اینﮏ به
صورت ابزاری منعطف دراختیار دولت قرار گرفته که بتواند در مناسبتهای مختلف میان مردم توزیع شود .وظیفهی
اصلی بانﮏ مرکزی در کشورهای مختلف جهان در درجه اول اعمال سیاست پولی (و نه اعتباری ) است و پس از آن،
بانﮏ مرکزی ،با کمی تسامح ،اعمال نظارت و یا در اصطالح «تنظیم مقررات» بازار بانکی را نیز بر عهده دارد .وظیفه
دوم،ضرورتاً در حوزة وظایف بانﮏهای مرکزی قرار ندارد اما به هر حال ،امری رایج است .اما اینکه بانﮏ مرکزی ،د ر
عین نظارت ،خود به نوعی درگیر امر مدیریت بانﮏهای تجاری باشد در تعارض با نقش اصلی بانﮏ مرکزی قرار
دارد.
باﻻخره،چهارمین چالش مربوط به استقالل بانﮏ مرکزی در شرایط جاری ،سطح درك عمومی از عوامل اصلی شکل
دهندة تورم در کشور است .از سالهای ده  پنجاه هجری شمسی که در نتیجهی افزایش قیمت نفت ،رشد بودجه و
در نتیجه رشد شدید حجم نقدینگی ،تورم افزایش پیدا کرد؛ همواره دولتها سعی کردهاند،تورم را به عنوان گرانی
معرفی کرده و آن را نیز حاصل «سودجویی» و یا فعالیت دستهای پنهان بدانند .ستادهای مبارزه با گرانفروشی در
سالهای ده  پنجاه و ستادهای تعزیرات در سالهای ده  شصت به بعد ،نمودهایی از درك ناصحیح از علل تورم و یا
عدم تمایل به ارائه تصویری صحیح از عوامل شکل دهندة تورم به حساب میآیند .شاید از نگاه نه تنها عام مردم
و بسیاری از مسئولین ،بلکه بسیاری از قشرهای تحصیلکرده نیز ارتباطی معنادار و یا حداقل درجهاول ،میان بانﮏ
مرکزی ،بودجه و تورم وجود ندارد .مادامی که متضرر شوندگان از استقالل بانﮏ مرکزی دارای قدرت باﻻی سیاسی
و منتفع شوندگان از آن درك درستی از این موضو نداشته باشند ،کاهش اختیارات دولت در ارتباط با بانﮏ
مرکزی فاقد پشتوانهی سیاسی خواهد بود.

ايران و وضعيت بانك مركزی
استقالل بانﮏ مرکزی در ایران را باید با توجه به وضع اقتصادی ،تحوﻻت سیاسی و ایجاد نظام نوین بانکداری اسالمی
مورد توجه قرار داد.
شورای پول و اعتبار به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست پولی بانﮏ مرکزی و نظارت بر
امور پولی و بانکی کشور تشکیل شده است که طی سالها ،حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت گردید و
با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی ،این شورا تا حد زیادی تحت کنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفت.

مطابق رویه موجود در کشور ،شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی (اعم از
نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیالت) ،نرخ ذخیرهقانونی ،تعیین حقالوکاله شبکه بانکی ،تعیین سهم بخشها از
تسهیالت (با تصویب هیئت وزیران) ،تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع
بانﮏها یا منابع حساب ذخیره ارزی) ...را تعیین میکند .با دقت در ترکیب شورای پول و اعتبار بهخوبی مشخص است
که این شورا از قوه مجریه ،قوه مقننه ،قوه قضائیه و بخش خصوصی کشور دارای نمایندگانی است .این امر با توجه به
وظایف و کارکرد شورا در زمینه تنظیم سیاستهای پولی و در کنار نحوه انتخاب رئیس کل بانﮏ مرکزی ،ضمن نشان
دادن پایین بودن درجه استقالل بانﮏ مرکزی ،با سهیم کردن کل مجموعه حکومتی در فرایند تصمیمگیری ،میتواند
منجر به این شود که هیچ دستگاهی حاضر به پﺬیرش مسئولیت تصمیمات متخﺬه نباشد .به عبارت دیگر ،مقامات
اقتصادی از پاسخگویی ﻻزم خالصی یافتهاند.

رابطه استقالل بانک مرکزی بر تورم
به طور کلی در متون اقتصادی سه دتیل اصژژلی اراﺋه شد که ﭼرا اعمال سیاسب وتی توسط بانک مرکزی مستقل (بژژا فرض رابژژب بژژودن سژژایر
عوامل) نرخ تورم را ایی می ورد .دو دتیل از بژی نهژا بژه وضعیب ماتی دوتب مربوط اسب در حاتی که دتیژل سوم به مباحث ناسازگاری زمانی
میگردد( .گژژژوتیرز  .) 2003درمورددلیلاولدولت ،مژژژیتوان گ ب که دوتژژژبهژژژا مایلند از طری اعمال فشارهای سیاسی بر مقامات وتی،
سیاسب وتی را در جهب اعاای اعتبارات تسژژژهیل نمایند؛ زیرا سیاسب وتی انقباضژژژی ،وضعیب ماتی دوتب را از طری کاهش در مدهای حژ ژ
اتﻀر  ،افزایش بهر بدهی و کاهش در مژژژژژژژدهای ماتیاتی به دتیل رکود موقب اقتصادی در شرایط نامناسبی قرار میدهد .در شرایای که بانک
مرکزی ،از استقالل سیاسی برخوردار باشد مژیتواند در برابر فشارهای دوتب در جهب سیاسب انبساطی ول افشاری کند .دلیالدوم نکه وقتی
مقامات وتی برای تامی ماتی کسری دوتب تحب فشار قرار گیرند و ن را از طری خل ول تژامی نمایند ،عرضه ول درونزا مژیشود .وتی وقتی
بانک مرکزی استقالل اقتصادی داشته باشد میتواند دوتب را مجبور کند تا کسری خژود را کژاهش دهژد .دلیلسوم ن اسب که دوتژبها اهدا
کوتا مدت را دنبال مژژژیکنند که با اهدا بلند مدت ناسازگاری دارد .بژژژرای مﺜال دوتب ،تالش مژژژیکنند که رشد اقتصادی را از طری افزایش
عرضه ول افزایش دهند و بژژژا هزینه افزایش قیمبها در یند از ﭼسبندگی قیمژژژبهژژژا در کوتا مدت بهر ببرند « .رسکات و کیدتند () 1977
گوردون و بارو (.») 1983
دﻻیلدیگری نیز برای اربات راباه مستقیم بی استقالل بانک مرکزی و کاهش نوسانات نژرخ تژورم وجژود دارنژد .سیاسژتمداران غاتبژاً سژعی
می نمایند که دور تصدی خود را در مسئوتیبهای سیاسی تا حد امکان و در حدود قژانون افژزایش دهنژد و عمومژ ًا جهژبگیژری سیاسژی دارنژد
(هیبس  .) 1977شواهد موجود دال بر ن اسب که نسبب بیکاری -تورم به طور منیم با صفبندیهای سیاسی و تغییر در انتصابات دوتتژی راباژه
مستقیم دارد .ﭼنی تصور می شود که دوتبهای «دسب راستی» معموال اوتویب بیشتری را برای کاهش تورم و ربات قیمبها قاﺋژل مژیشژوند در
حاتی که دوتبهای «ﭼپگرا» معموال گرایش بیشتری در جهب رفع مشکل بیکاری از خود نشان میدهند.
شواهد تجربی موجود حاکی از ن اسب که واکنشهای تورمزای زنجیر ای حتی ﭼپگرایان سیاسی را بژر ن داشژته تژا بژه سژوی سیاسژبهژای
انبساطی روی ورد و راسبگرایان سیاسی را به است اد از ابزارهای سیاسبهای انقباضی برای مهار تورم تجهیز نماید .تسژینا ( ) 1989؛ گریلژی،
ماشاندرو و تابلینی( ) 1991ﭼنی استدالل می کنند که تاریر عمد استقالل بانک مرکزی همانا «باال بردن درجه اعتبار» بانک مزبور و ارزش ژول
ملی اسب و به همی دتیل به منیور دستیابی هر ﭼه بیشتر به ربات قیمبها ،استقالل بانک مرکزی در ا هان ،بعﻀژاً بژه صژورت خژود مختژاری
تلقی می گردد .هر نوع ویهگی نهادی دیگری نیز که موجب افزایش توان یگیری ربات قیمبها شود بژه افژزایش اسژتقالل بانژک مرکژزی کمژک
مینماید.

اهﻤيتوضرورتتﺤقيﻖ
بخش بزرگی از مشکالت کشورهای صادر کنند ن ب را میتوان به ات اقاتی نسبب داد که طی سژالهژای
اخیر میان دوتتها و بانکهای مرکزی رخ داد که حاصل ن تسلط هر ﭼه بیشتر دوتب بر بانژک مرکژزی
بود اسب ( گوبا و همکاران  2017ص  .) 8ﭼشمانداز سالهای یند در ای کشورها ای اسب که قیمژب
ن ب در مقادیر قیمب های باال بماند که بدی صورت تداوم رشد باالی حجم نقدینگی به دتیل تأمی وتی
هزینه های دوتب حاصل از فروش ارز ن تی به بانک مرکزی را سبب خواهد بود .در ای سناریو به احتمال
زیاد ،بخش حقیقی اقتصاد نیز به دتیل کاهش رقابب یری اقتصاد به تدریج نحیفتر خواهد شد .سناریوی
دیگر نسب که از یکسو رکود اقتصادی مریکا و ﭼی جدیتر شد و به دیگر نقاط جهان از جمله ارو ا و
سیای جنو شرقی نیز سرایب کند که ای امر کاهش رشد اقتصادی جهان و به دنبال ن کژاهش رشژد
تقاضا برای ن ب را نتیجه خواهد داد .از سوی دیگر افزایش قابل توجژه کژارایی مصژر انژرهی بژه دتیژل
قیمتهای باال ،افژزایش شژدید سژرمایهگژ اری در جهژب افژزایش توتیژد ن ژب خژام و نیژز شژدت یژافت
سرمایهگ اری در انرهی های جایگزی  ،بازار ملتهب موجود را رام کرد و قیمبهای ن ب خژام را کژاهش
دهد .ای سناریو که امروز کسی نمیتواند احتمال وقوع ن را نادید بگیرد ،ما را در حوز بودجه عمومی با
مشکل جدی مواجه خواهد ساخب که حاصل ن باز هم تورم بیشتر خواهد بود (نیلی  1395ص .) 12

اگر روند سیاسبهای وتی در مسیری انحرافی و در راستای بیتژوجهی بژه رشژد بژاالی حجژم نقژدینگی
تنییم شود ،نگا به واقع باید نسبب به یند احسا خار کرد .ارر بخشی اسژتقالل بانژک مرکژزی در
راستای بهینهسازی مدیریب وتی کشور ،مستلزم اصالح مشکالت ساختاری در اقتصاد اسب .برخی از ای
مشکالت عبارتند از (محمدی و براتزاد  1392ص :) 10

ادامهاهﻤيتوضرورتتﺤقيﻖ
 - 1در کشورهای صادر کننده نفت ،مقدار زیادی از بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین مالی میشود که کام الً
برونزا هستند و در صورت عدم تحقق ،به کسری بودجه دولت منجر میگردد.
 - 2در کشورهای صادر کننده نفت ،فرآیند بودجهریزی و برآوردهای بودجهای غالباً درست انجام نمیشود ،که در نتیجه
به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه میانجامد.
 - 3در کشورهای صادر کننده نفت ،بانﮏ مرکزی مکلف است ارز بدنه بودجه دولت را به پول ملی تبدیل کند ،به عبارت
دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد ،بانﮏ مرکزی به منظور تأمین مالی بودجه دولت ،مکلف به تملﮏ آنها
است .نکته جالب توجه این است که اگر چه دولتها مکلف هستند لوایح بودجه سالیانه را به نحوی تنظیم کند که کسری
احتمالی از طریق استقراض از بانﮏ مرکزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشود ،که در ظاهر این امر محقق شده است،
ولی در عمل از کانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به پول ملی ،این هدف محقق نشده است ،چرا که با تملﮏ
ارزهای به فروش نرفته توسط بانﮏ مرکزی ،ردیف خالص داراییهای خارجی بانﮏ مرکزی افزایش یافته که به تبع باعث
افزایش پایه پولی ،نقدینگی و سرانجام تورم میشود .به عبارت دیگر ،دولت کماکان برای تأمین منابع مالی بودجه
بهشدت به بانﮏ مرکزی وابسته است.
 - 4در کشورهای صادر کننده نفت ،شبکه بانکی غالباً دولتی است  .اهمیت این امر بدین دلیل است که یکی از وظایف
بانﮏهای مرکزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانﮏهاست ،درحالی که عمالً اکثریت سیستم بانکی دولتی
هستند .بنابراین ،نقش تعیین سیاست ،اجرا ،نظارت همگی در یﮏ شخصیت که همان دولت است جمع شدهاند که به
طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.
اثر بخشی استقالل بانﮏ مرکزی در راستای بهینهسازی مدیریت پولی کشورها ،مستلزم اصالح مشکالت ساختاری
مزبور در اقتصاد است .پیشنهاد میشود جهت دستیابی به سطح مطلوب از اثر بخشی استقالل بانﮏ مرکزی ،مشکالت
فوقالﺬکر مرتفع گردد (کریستینا اولیویا استرانگ  2019ص .) 15

جنبه جديد بودن و نوآوری در تﺤقيﻖ
دراینتحقیقبرایرسیدنبهتاثیربهتراستقاللبانﮏمرکزیبرتورمعالوهبرشاخصهایاثرگﺬاربرمدل،شاخصهایموثربرتوسعهبخش
مالیکهبهعنوانمتغیراثرگﺬاربراستقاللبانﮏمرکزیوکاهشتورممیباشد،نیزواردمدلشدهاست.همانطورکهدرمطالعهصندوقبین
المللیپولاشارهشده،توسعهمالیمفهومیاستجامعکهدرششبعدمختلفدستهبندیمیشود:
) 1توسعهبخشبانکی
) 2توسعهبخشمالیغیربانکی
) 3توسعهبخشپولیوسیاستگﺬاریپولی
) 4مقرراتونظارتبانکی
) 5بازبودنبخشمالی
) 6محیطنهادی
باعنایتبهبررسیهایصورتگرفتهﻻزمهداشتناستقاللبانﮏمرکزیوتاثیرموثرآنبرکاهشتورم،توسعهبخشمالیاست.لﺬابمنظور

برآورددقیقتروصحیحترازاینشاخصبهعنوانمتغیراثرگﺬاربرمدلاستفادهشدهاست.
همچنیندورهموردبررسیطیسالهای 2000 -2017بودهکهبهبررسیتاثیراستقاللبانﮏمرکزیبرتورمدرکشورهایصادرکنندهنفتمی
پردازد .یکیدیگرازجنبههاینوآوریتحقیق،کشورهایموردمطالعهمیباشند.دراینتحقیقجهتنمونهگیریبهمنظورتخمین بهتار،از
کشورهاییاستفادهشدهاستکهازنظرمنابعطبیعی،ذخایر ودرآمدهای نفتیمشابهباکشورایرانبودهتابرآورددقیقتروصحیحتاریاز
مدلبرازشگردد.

حاﻻتمختلف

شاخص

امتیاز

انتصابهیئترئیسهبانﮏ

انوا شاخصهایاستقاللبانﮏمرکزی:

توسط هیئب مدیر ی بانک

1

شورایی متشکل از قو مقننه ،مجریه و قﻀاییه بهمرا هیئب مدیر

0.75

قو مقننه

0.5

هیئب دوتب

0.25

ﭼه کسی رﺋیس کل را منصو میکند؟

 - 1شاخص کوکرم  ،و و نیا تی
 - 2شاخص گریلی ،ماسکیاندرو و تابلینی (شاخص

 - 4شاخص دبلی و فیشر () 1994
 - 5شاخص اواگوتیرز () 2003
 - 6شاخص جی جی () 2000

شرایط برکناری رﺋیس کل

امکان داشت موسسه ای برای رﺋیس بانک مرکزی در
دوتب

بررسیبانﮏمرکزیازشاخصکوکرمن،وب و 

ﭼه کسی سیاسب وتی را تنییم میکند؟

5

0.5

4

0.25

زیر  4سال

0

تنها بدتیل ناتوانی یا عملکرد غیرقانونی

1

بسته به تشخیص هیئب مدیر ی بانک

0.75

توسط مجلس به دالیل سیاسی

0.5

توسط دوتب به دالیل سیاسی

0.25

توسط وزیر اقتصاد به دالیل سیاسی

0

ممنوعیب از داشت موسسه در دوتب

1

ممنوعیب مگر در صورتی که ماتکیب با دوتب باشد

0.5

بدون ممنوعیب

0

بانک مرکزی به تنهایی

1

بانک مرکزی و دوتب مشترکاً

0.66

بانک مرکزی نقش مشاور را دارد

0.33

دوتب به تنهایی سیاسب ها را تنییم میکند

0

تصمیم نهایی با بانک مرکزی

1

تصمیم نهایی با شورایی مرکب از بانک مرکزی قو مقننه و قو مجریه

0.6

دستورات دوتتی و اقدامات مداخله جویانه

قو مقننه

0.4

قو مجریه با تحاظ نیر بانک مرکزی

0.2

نقش بانک مرکزی در تعیی سیاسب های بودجه دوتب

دوتب قدرت بالشرط

0

بانک نقش فعال دارد

1

بانک نقش فعاتی ندارد

0

اهدافبانﮏمرکزی

نیاپتیاستفادهشدهاستکهجزئیاتآن به
شرحجدولروبهرومیباشد.

بی  6تا  8سال

0.75

فرمولبندیسیاستها

 - 7شاخص رتا اشا () 2011
دراینتحقیقبهدلیلجامعبودنحوزههای

باالی  8سال

1

مدت زمان تصدی رﺋیس کل

) GMT
 - 3شاخص هاکومه

وزیر اقتصاد

0

اهدا بانک مرکزی

ربات قیمب ها تنها هد یا هد با اوتویب اول

1

ربات قیمب ها با اهدافی که با ن تعارض ندارند

0.6

ربات قیمب ها با اهدافی که با ن تعارض دارند

0.4

بدون هد

0.2

حاوی اهدافی به غیر از ربات قیمب ها

0

ممنوع بودن استقراض

1

مجاز بودن اما با محدودیب های زیاد

0.66

مجاز بودن با محدودیب های کم

0.33

بدون محدودیب

0

محدودیتهایاستقراضدولت

محدودیب های استقراض دوتب

مرور ادبيات از ديدگاه نظری و تجربی
وجود یﮏ بانﮏ مرکزی مستقل ،بهخصوص در شرایط محافظهکارانه (از جمله زمان انتخابات و شرایط سیاسی
جامعه) سبب جلوگیری از اعمال نفوذ در سیاستهای پولی بانﮏ مرکزی میشود .در این حالت ثبات رشد پایه
پولی حفظ گردیده و نوسانات تورم کمتر میشود کریستینا اولیویا استرانگ ( 2019ص .) 14
پیشینه بحثهای استقالل بانﮏ مرکزی به دیدگاه میلتون فریدمن ( ) 1962باز میگردد .میلتون فریدمن
( ) 1962در مقالهای با عنوان "آیا بانﮏ مرکزی باید مستقل باشد؟" سه گزینه ترتیبات و اصالحات نهادی سه
گانه ای را برای اجرای مسئوﻻنه سیاستهای پولی توسط دولت مورد بحث قرار داده است.
نظریههای تورم که بر مبنای ناسازگاری پویا هستند در ابتدا توسط کالسیﮏهای جدید از جمله کیدلند و
پرسکات ( ) 1977مطرح شد و توسط بارو و گوردون ( ،) 1983بیکوس و دریفیل ( ) 1985توسعه داده شد .این
نظریهها بطور جدی ایجاد بانﮏهای مرکزی مستقل را تأیید میکنند.

مطالعات خارجی
ردیف

مطالعهانجامشده

محققان

کشورموردبررسیو
دوره

روششناسی

نتایجاخﺬشده

 7کشور درحال توسعه و
گروهی از کشورهای
صنعتی بی سالهای
1950- 1989

روش انل دیتا

در کشورهای صنعتی درجه اسژتقالل بانژک
مرکزی ارتباط من ی بژا تژورم داشژته اسژب
وتی در کشورهای در حال توسژعه شژاخص
استقالل هیچ گونه ارتباطی با تژورم نژدارد و
باید به توسعه بخش ماتی توجه ویه شود.
نتایج نشان میدهد استقالل بانژک مرکژزی
در دستیابی به تژورم ژایی تژر در فریقژا و
کشورهای در حژال توسژعه کژافی نیسژب و
الزم اسژب توسژژعه بخژژش بژژانکی و کی یژژب
نهادی مورد توجه قرار گیرد.

1

کوکرم  ،و
انداز گیری درجه
و نیا تی
استقالل بانک مرکزی و
بررسی راباه درجه
() 1992
استقالل بانک مرکزی با
عملکرد تورم
بل ماوکو و  48کشور فریقایی در
بررسی تاریر استقالل
بانک مرکزی بر تورم
همکاران دور زمانی 1970- 2012
(نقش سیستمهای ماتی
() 2017
و کی یب نهادی)

3

با است اد از شاخص وتتی نتایج نشان می دهد استقالل بانژک مرکژزی
 12کشور از مناقه
کریستینا
هزینه تورمی استقالل
( CFAاتحادیه ارزی) و و زو ( ) 2011و با است اد از باعژژث کژژاهش تژژورم در کشژژورهای مژژورد
اوتیویا
بانک مرکزی در فریقا:
 18کشور از مناقه
استرانگ
اعتبار وتی یا زادی
مااتعه میشود.
روش انل دیتا
غیر  CFAطی سالهای
() 2019
وتی؟
1980- 2009
استقالل بانک مرکزی و کوکوزینسکی برای هیئب مدیر  51با است اد از روش رالنو و از نتژایج نشژان مژیدهژژد کژه اسژتقالل بانژژک
طری شاخص کوکرم  ،و مرکزی تأریر من ی قابژل تژوجهی بژر تژورم
کشور طی ساتهای
و مکی
تورم -داستان قدیمی
دارد و نتیجژژه غاتژژب ن بژژرای اقتصژژادهای
ویزتیزیاک
و نیا تی
1995 - 2012
دوبار گ ته شد
غیر یشرفته اسب.
() 2020

2

4

روش انل دیتا

مطالعات داخلی
ردیف

مطالعهانجامشده

محقق/
محققان

کشورمورد
بررسی

روششناسی

نتایجاخﺬشده

1

بررسی استقالل بانک
مرکزی و مقررات
احتیاطی کالن

رحمانی و
ابونوری
() 1394

ایران

نقش فشارهای سیاسی را طب
نیریه های «بارو و گوردن»

2

ضرورت افزایش
استقالل بانک مرکزی
در اقتصاد ایران از
منیر اسالمی با تاکید
بر کنترل تورم
تاریر استقالل بانک
مرکزی و نوسانات
توتید و تورم

مزینی
() 1395

4

بررسی استقالل بانک
مرکزی ،کسری بودجه
و تورم در کشورهای
منتخب در حال توسعه

زمانی که بانک مرکزی مسئوتیب ربات قیمبها و ربات
ماتی را به طور هم زمان بر عهد میگیرد ،ممک اسژب
که مشکل ناسازگاری زمانی ایجژاد شژود .همچنژی بژه
ای نتیجژه مژی رسژند کژه اگژر بانژک مرکژزی از نیژر
سیاسی مستقل نباشند ،جداسازی اهدا ربژات مژاتی و
ربات قیمژب هژا موجژب دسژتیابی بژه وضژعیب بهینژه
اجتماعی نمیشود.
جبران ن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشژی از
تورم اسب ،از منیر اخالق اقتصادی اسالم ،مژیتوانژد از
تعهدات دوتب اسالمی به حسا ید که میبایسب خود
را نسبب به ن ملتزم دانسژته و یوسژته ن را کژاهش
دهد.
نتایج حاصل از تحقی  ،حکایژب از وجژود ارژر من ژی و
معنادار استقالل بانک مرکزی بر واریانس های توتیژد و
تورم دارد .یعنی بژه ازای افژزایش میژزان اسژتقالل ،از
نوسانات توتید و تورم کاسته شژد و بژر ربژات اقتصژاد
کالن افزود شد اسب.
نتایج نشان می دهد استقالل بانک مرکزی بر تژورم ارژر
من ژژی دارد و همچنژژی اسژژتقالل بانژژک مرکژژزی در
کشورهای در حژال توسژعه ،ارژر خژود را بژا توجژه بژه
متغیرهای نرخ ارز و درجه باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم
به جای می گ ارد.

3

زری اقبال،
جع ری
صمیمی و
طهرانچیان
() 1397
کهندل و
خردمند
() 1398

 12کشور اسالمی با است اد از شاخص کژوکرم ،
و و نیا تی و از طری شاخص
از جمله ایران
"تورم هسته"

ایران

میانگینی از شاخص های گریلی
و همکژژژژژاران ،کژژژژژوکرم و
همکاران ،دومیتر و متیو

کشورهای منتخب مدل انل دیتا و از زمون سژااز
در حال توسعه طری رگان رالنژو  -بانژد و بژا
است اد از روش GMM
طی ساتهای
1999-2017

جامعه آماری و نﻤونهگيری
در این تحقیق به بررسی تأثیر استقالل بانﮏ مرکزی بر تورم  14کشور منتخب صادر کننده نفت (الجزیره،
آذربایجان ،اکوادور ،ایران ،کویت ،لیبی ،مکزیﮏ ،نیجریه ،عمان ،قطر ،روسیه ،عربستان ،امارات ،ونزوئال) به
عنوان نمونهای از کل کشورهای صادرکننده نفت که عمده خصوصیات مالی کشورهای صادرکننده نفت را دارند
پرداخته میشود .این گروه به گونهای انتخاب شدهاند که حداقل  5درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور را
درآمدهای نفتی حاصل از صادرات تشکیل داده باشد.

متغيرهای پژوهش
در این تحقیق برای بررسی تأثیر استقالل بانﮏ مرکزی بر تورم در کشورهای صادر کننده نفت از مقاله کوکوزینسکی و
مکی ویزلیزیاك ( ) 2020استفاده میشود و به صورت ذیل تصریح میگردد:
INFit=α+β1CBIit+β2TOit+β3GDPPERit+β4FDit+ β5EXit + β6Rit +Uit



که در آن:


 : INFنرخ تورم سالیانه است که برای این متغیر از شاخص قیمت مصرف کننده استفاده شده است (متغیر وابسته).



 : CBIشاخص استقالل بانﮏ مرکزی میباشد؛ که در این تحقیق از شاخص کوکرمن ،وب و نیاپتی ( ) 1992استفاده شده است.



 : TOآزادسازی تجاری میباشد .برای این متغیر از شاخص حجم تجارت استفاده شده که از نسبت مجمو صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی
(درصدی از تولید ناخالص داخلی) تشکیل یافته و به عنوان شاخص شوكهای خارجی ،میباشد.



 : GDPPERتولید ناخالص داخلی سرانه میباشد .برای این متغیر از شاخص درصد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به صورت ساﻻنه استفاده شده
است.



 : FDشاخص توسعه مالی میباشد که به عنوان شاخص اثر گﺬار بر مدل انتخاب شده است .توسعه مالی یﮏ رتبه بندی نسبی از کشورها در مورد عمق،
دسترسی و کارایی مؤسسات مالی و بازارهای مالی است .که مجموعی از شاخص مؤسسات مالی ) (FIو شاخص بازار مالی ) (FMمیباشد.



 : EXنرخ ارز مؤثر واقعی (به قیمت ثابت دﻻر آمریکا  ) 2010میباشد .نرخ ارز مؤثر واقعی در واقع میانگین موزون نرخهای ارز واقعی یﮏ کشور میباشد.
اگر کشوری کلیه معامالت و مبادﻻت ارزی و دریافتها و پرداختهای ارزی و ذخایر ارزی خویش را بر حسب یﮏ ارز داشته باشد ،در این صورت نرخ
ارز واقعی مزبور عمالً نرخ ارز مؤثر نیز میباشد .اما در دنیای واقعی کشورها در معامالت خارجی خویش عموماً از چندین ارز و عمدتاً پنج ارز کلیدی
استفاده میکنند .هر چند سهم ارزهای مزبور متفاوت میباشد .بر این اساس نرخ ارز مؤثر بهتر از نرخ ارز رسمی با واقعیات انطباق دارد .زیرا در
محاسبه نرخ ارز واقعی فقط نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها در دو کشور دخالت دارند؛ حال آنکه در دنیای واقعی در تجارت خارجی هر کشور چندین
ارز و عمدتاً ارزهای کلیدی دخالت دارند.



 : Rنرخ بهره واقعی میباشد که به عنوان شاخص اثر گﺬار بر مدل انتخاب شده است .نرخ بهره واقعی عبارت است از نرخ بهره وام بانکی منهای تورم.

پرسشوفرضيهتﺤقيﻖ
هدف این پژوهش بررسی تأثیر استقالل بانﮏ مرکزی بر تورم کشورهای منتخب صادر کننده نفت میباشد؛ لﺬا
پرسش تحقیق بدین صورت است که:
آیا استقالل بانﮏ مرکزی تاثیر منفی و معنادار بر تورم کشورهای منتخب صادر کننده نفت دارد؟

فرضیه این تحقیق نیز بدین شرح است که:
استقالل بانﮏ مرکزی تاثیر منفی و معنادار بر تورم کشورهای منتخب صادر کننده نفت دارد.
که در ادامه این فرضیه مورد آزمون قرار میگیرد.

 آمارههای توصیفی متغیرها- 1 جدول
تعداد

ماکزیمم

مینیمم

میانگین

مشاهدات
252

واحد

منبع

متغیر

اندازهگیری
06/339

-24/22

10/01

(Annual%)

(WDI 2020)

INF

(IMF 2020) (Global
Economy)

252

88/0

25/0

0/53

Cukierman, Webb and

Ana Carolina Garriga

Niapti (1992), Between (0-1)

(2016) and Central Bank’s

CBI

Website

252

75/176

72/20

75/04

% OF GDP

(WDI 2020)

TO

252

97/122

-62/23

1/71

(Annual%)

(WDI 2020)

GDP
per

252

58/0

08/0

0/31

Between (0-1)

(IMF 2020)

FD

252

81/1004

06/54

55/108

(2010= 100)

(WDI 2020)

EX

(IMF 2020)
(Global Economy)

252

06/48

-24/54

96/1

(Annual%)

(WDI 2020)
(IMF 2020)
(Global Economy)

R

آماره های نرمالیتی متغیرها
آماره آزمون نرمال بودن جارك برا :این آزمون براساس شاخص های تقارن چولگی و کشیدگی ،مطابقت توزیع
نرمال را می سنجد .اگر مقدار آماره جارك برا کوچﮏ و تقریبا برابر صفر و احتمال آن باﻻی  0.05باشد داده ها
از یﮏ جامعه آماری با توزیع نرمال است .جدول ( ) 2آماره نرمالیتی متغیرها را نشان می دهد  .همانگونه که
درجدول مشخص است؛ آماره جارك برا کوچﮏ و نزدیﮏ به صفر و احتمال آن باﻻی  0.05است .بنابراین توزیع
نرمال است.
جدول  - 2مار های نرماتیتی متغیرها

بالتاجیوساندرسال() 2012ششنو 
آزمونمعتبربرایپایاییدادههایپانل
دیتارابهشرحذیلبرمیشمارندکه
عبارتنداز:
 .1زمون توی  ،تی و ﭼو ( (LLC) ) 2002؛
 .2زمون ایم ،سران و شی ( (IPS) ) 2003؛
 .3زمون برتونگ؛
 .4زمون  ADFفیشر؛
 .5زمون  PPفیشر؛
 .6زمون هادری.
جدول -3آزمونریشهواحد راازطریق
آزمونلوین،لینوچو نشانمیدهد.

پايايی مدل (پسﻤاندها)
پس از آزمون پایایی متغیرها ،نوبت به پایایی مدل میرسد .منظور از پایایی مدل ،پایایی جمله اخالل یا پسماند
یا همان آزمون انگل -گرنجر میباشد .در این تحقیق ابتدا به بررسی مانایی متغیرها پرداخته شد ه و با عنایت به
اینکه تمام متغیرهای موجود در مدل مانا هستند و با امعان نظر به اینکه آزمون هم انباشتگی بین متغیرها
زمانی انجام میگیرد که متغیرها نامانا ،بازه زمانی بلندمدت و تعداد متغیرها کم باشند؛ لﺬا نیازی به آزمون هم
انباشتگی بین متغیرها نیست .برای آزمون پایایی پسماندها از آزمون لوین ،لین و چات استفاده میگردد .
جدول ( ) 4نتایج حاصل از این آزمون را نشان میدهد.
جدول  - 4آزمون ریشه واحد برای پایایی مدل (پسماندها)

تعدادمقاطع
14

احتمال
0/0000

آمارهt
-7/53120

روش
Levin,Lin & chut

همان طور که در جدول ( ) 4مشاهده میشود ،آزمون ریشه واحد برای مدل دال بر معناداری این آزمون در
سطح میباشد.

آزمون ) (Fليﻤر
برای تمایز بین مدل داده های ترکیبی و اثرات ثابت از آزمون ) (Fلیمر استفاده میشود ،برای این آزمون
فرضیه ) (H0به صورت زیر است:
عرض از مبدأ تمام مقاطع یکسان است =H0
اگر این فرضیه رد شود ،آنگاه مدل به صورت اثرات ثابت قبول است ،پس اگر مقدار عددی 𝟐𝝌 و  Fبزرگ باشد
و یا ) (prob<0.05باشد ،بیانگر رد شدن فرضیه ) (H0میباشد و لﺬا مدل به صورت اثرات ثابت میباشد.
جدول ( ) 5این فرض را نشان میدهد:
جدول - 5آزمون  Fلیمر
Prob

Statistic

Fixed Effect Test

0.0000

502800874

Cross-section Chi-Square

همان طور که جدول( ) 5نشان میدهد مدل برآورد شده ،به صورت اثرات ترکیبی نمیباشد .حال سراغ آزمون
هاسمن برای اثبات اثرات ثابت و تصادفی رفته تا مشخص شود آیا مدل واقعاً به صورت اثرات ثابت است یا
خیر؟

آزمونهاسمن
همواره در مطالعات این سؤال مطرح میشود که جدای از منطق باﻻ در مورد تفکیﮏ مدل اثرات ثابت از اثرات
تصادفی ،چگونه میتوان مطمئن شد که ماهیت مدل چیست؟ اگر ماهیت مدل به صورت تصادفی باشد تخمین
مدل به صورت ثابت یا ترکیبی ،برآوردهای سازگار و نااریب میدهد .اگر ماهیت مدل به صورت اثرات ثابت
باشد؛ روش تخمین نادرست مثل اثرات ترکیبی یا اثرات تصادفی به دلیل حﺬف متغیر مهم عناصر مجازی کلیه
برآوردها اریب دار و ناسازگار میشوند و اگر ماهیت مدل به صورت اثرات تصادفی باشد و به اشتباه از آزمون
اثرات ثابت استفاده شود؛ کلیه برآوردها نااریب و ناکارا خواهد بود .جدول ( ) 6نتایج آزمون هاسمن را نشان
میدهد.
جدول - 6آزمونهاسمن
Prob

Statistic

Fixed Effect Test

0.0000

54.982479

Cross-section Chi-Square

همان طور که جدول ( ) 6نشان میدهد مدل برآورد شده ،به دلیل ) (prob<0.05و مقدار عددی 𝟐𝝌 و F
بزرگ ،به صورت اثرات ثابت میباشد.

آزمون هﻤبستگی بين مقاطع
پیشازبرآوردمدلمیبایدآزمونهمبستگیمقاطعبرایاطمینانازعدمهمبساتگیمقااطعصاورتگیارد.
گاهیممکنکشورهایبزرگدرکنارکشورهایکوچﮏدرنمونهقرارگرفتهباشندوعالوهبرآننیزباهدلیال
تأثیرپﺬیری ازعنصرمشتركمثلرونقورکود،بینمقاطعهمبستگیشدیدیوجودداشتهباشد،کهبرایرفاع
اینموضو ازآزمونهمبستگیبینمقاطعاستفادهمیشودبرایاینآزمونفرضایه ) (H0باهصاورتزیار
است:
همبستگی بین مقاطع وجود ندارد =H0
اگر این فرضیه رد شود ،بین مقاطع همبستگی وجود دارد .جدول ( ) 7نتایج این فرضیه را نشان میدهد:
جدول - 7آزمونهمبستگیبینمقاطع
Prob
0.0000

Statistic
5.391633

Residual Cross-Section Dependence Test
Pesaran CD

با عنایت به نتایج باﻻ بین مقاطع همبستگی وجود دارد که برای رفع این همبستگی از گزینه Cross Section
 Surاستفاده شده است .که نتایج آن به شرح جدول ( ) 8میباشد:
جدول - 8آزمونهمبستگیبینمقاطعپسازاستفادهازگزینهCross Section Sur
Prob
0.9395

Statistic
0.075862

Residual Cross-Section Dependence Test
Pesaran CD

همانگونه که در جدول فوق آزمون گردید ،همبستگی بین مقاطع رفع گردید.

برآورد مدل و آزمون فرضیهها
جدول ( ) 9نتایج حاصل از بررسی را با استفاده از آزمون دادههای تابلوئی و از روش اثرات ثابت در
سطح ( )% 99و برای شاخص توسعه بخش مالی در سطح ( )% 95نشان میدهد.
جدول  - 9بر ورد مدل

تحلیل نتایج
تاثیراستقاللبانﮏمرکزیبرتورم:
همانطورکهجدول() 9نشانمیدهد،تغییراتاستقاللبانﮏمرکزیاثارمنفایومعنااداربارتاورمکشاورهای
منتخبصادرکنندهنفتداردو() 1واحدافزایشدر تغییرات استقاللبانﮏمرکازیباعاثکااهش 3.64واحاددر
تورممیشود .ازجنبهنظریوچرایینیزهرچهبانﮏمرکزیدرحوزههایپرسنلی(شاملروابط،استخدام،اخراجو
مدتزمانمسئولیتاجراییمدیریتبانﮏمرکزی)،حوزهسیاستگﺬاری(شااملفرماولبنادیوتصامیمگیاری
نهاییدرسیاستپولیونقشبانﮏمرکزیدرروندبودجه) ،حوزهاهدافونیزحوزهمحدودیتهایباناﮏمرکازی
(شاملاعطایوامبهبخشعمومی) ونیزدرتأمینپولیهزینههایبشدتافزایشیافتهدولاتمساتقلتارعمال
نماید؛درراستایآنمدیریتمنابعارزیمطلوبتر،رشدپایهپولیونقدینگیودرراستایآنتورمکمترمیشاود
وبرعکس .ایننتیجهبایافتههایقبلیوهمچنینانتظاراتتئوریکیسازگاراست.همچنینایاننتیجاهباانتاایج
بدستآمدهتوسطکوکوزینسکیومکیویزلیزیاك(،) 2020کریستینااولیویااسترانگ(،) 2019زروویانیوهمکاران
(،) 2012کوکرمن،وبونیاپتی(،) 1992سازگاراست.آنانبهرابطهمنفیبیناستقاللبانﮏمرکازیوتاورمدسات
یافتند.
تاثیررشدتولیدناخالصداخلیسرانهبرتورم:
ازشاخصرشدتولیدناخالصداخلیسرانهبهقیمتهایساﻻنهبهعنوانمتغیرتوضیحیواثرگﺬاربرتورماستفاده
شدهاست.همانطورکهجدول() 9نشانمیدهد،تولیدناخالصداخلیسرانهاثرمنفیومعناداربرتورماینگاروه
ازکشورهاداردو() 1واحدافزایشدرتولیدناخالصداخلیسرانه،باعثکاهش 0.04واحددرتورممایشاود.ایان
نتیجهبانتایجبدستآمدهتوسطآرجاودانگ() 2012وسلطانتویهوهمکاران() 1391سازگاراست.آنانبهرابطه
منفیبیندرآمدسرانهوتورمدستیافتند.

ادامه تحلیل نتایج
تاثیرآزادسازیتجاریبرتورم:
همانطورکهجدول() 9نشانمیدهد،آزادسازیتجاریاثرمثبتومعناداربرتورماینگروهازکشاورهادارد
و() 1واحدافزایشدرآزادسازیتجاری،باعثافزایش 0.11واحددرتورممیشود.یعنیهرچهمجمو صاادرات
ووارداتکهبهصورتدرصدیازتولیدناخالصداخلیبیانمیشود،بیشترباشد،باعثافزایشدرتاورمایان
گروهازکشورهامیشود .ازجنبهنظریوچرایینیزبااجرایسیاستآزادسازیتجاریوحﺬفموانعتعرفاهای
اگرسهموارداتدرتأمینعرضهبازارداخلقابلتوجهباشد،باافزایشسطحقیمتهاایجهاانیقیماتهاای
داخلینیزباﻻمیروند.همچنیناگرتقاضابرایکاﻻیداخلیدربازارجهانیوجودداشتهباشدآنگاهدرصاورت
مواجههباافزایشسطحقیمتهایجهانینسبتبهقیمتهایداخلی،تقاضابرایکاﻻهاایصاادراتیافازایش
یافتهوبهدنبالآنازمیزانعرضهمحصوﻻتدربازارداخلیکاستهشدهودرنتیجهقیمتهایداخلیافازایش
مییابند.بنابرایناگرچهدریﮏاقتصادبازتغییراتمتغیرهایخارجیبرمتغیرهایاقتصادیداخلایتأثیرگاﺬار
استامامیزانتأثیرپﺬیریمتغیرهایداخلیبهدرجهبازبودناقتصاد،میازانوابساتگیباهوارداتومیازان
تقاضابرایصادرات،بستگیدارد(طیبنیاوفوﻻدی.) 2010پاسخبهاینسؤالکهاجرایآزادسازیتجاریباه
افزایشنرختورممیانجامدیاکاهشآن،قابلپیشبینینیستومحققانبهنتایجمتفااوتیدسات یافتاهاناد.
آنچهمسلّماستباافزایشمبادﻻتتجاریبرمیزانصادراتکشورافزودهخواهدشد.افزایشصادراتباعاث
باﻻرفتندرآمدملّیمیشودودرآمدملّی،تقاضاودرنتیجهقیمتهاراافزایشخواهدداد.اگارایانتغییارات
تداومداشتهومحسوسباشند،تورمایجادمیشود.البتهکاهشوارداتویاتغییرقیمتهایکاﻻهااوخادمات
مصرفیسرمایهایوارداتینیزدرایجادتورممؤثرهستند.ایننتیجهبانتایجبدستآمادهتوساططیابنیااو
زندیه() 1388وکریمیوهمکاران() 1395سازگاراست.آنانبهرابطهمثبتباینآزادساازیتجااریوتاورم
دستیافتند.

ادامه تحلیل نتایج

تاثیر توسعه بخش مالی بر تورم:
از شاخص توسعه بخش ماتی نیز به عنوان متغیر توضیحی ارر گ ار بر تورم است اد شد اسب .توسعه ماتی یک رتبه بندی نسبی از کشورها در مورد
عم  ،دسترسی و کارایی موسسات ماتی و بازارهای ماتی اسب .که مجموعی از شاخص موسسات ماتی ) (FIو شاخص بازار ماتی ) (FMمیباشد.


شاخص موسسات ماتی ) ، (FIمتشکل اسب از:

شاخص عم موسسات ماتی ) : (FIDمتشکل از اطالعات مربوط به اعتبار بانکی تخصیص یافته به بخش خصوصی به توتید ناخاتص داخلی ،بازد صندوق
بازنشستگی به توتید ناخاتص داخلی ،دارایی های سرمایه گ اری مشترک به توتید ناخاتص داخلی و حقوق بیمه ،زندگی و غیر زندگی به توتید ناخاتص
داخلی ،میباشد.

شاخص دسترسی به موسسات ماتی ) : (FIAای شاخص اطالعات مربوط به شعب بانک و خود ردازهای بانکی را در هر  100.0000تا جمع وری می
کند.
شاخص بهر وری موسسات ماتی ) : (FIEای شاخص اطالعات در بخش بانکی منجمله حاشیه سود خاتص ،در مد غیر انت اعی به در مد کل ،هزینه های
سربار به کل دارایی ها ،بازد دارایی ها و بازد حقوق صاحبان سهام را جمع وری می کند.


شاخص بازارهای ماتی ) (FMمجموعی اسب از:

شاخص عم بازارهای ماتی ) : (FMDشاخصی اسب که اطالعات مربوط به سرمایه گ اری در بازار سهام به توتید ناخاتص داخلی ،مبادته سهام به توتید
ناخاتص داخلی ،اوراق بهادار بی اتمللی بخش دوتتی به توتید ناخاتص داخلی و کل اوراق بهادار شرکب های ماتی و غیر ماتی را به توتید ناخاتص داخلی
جمع وری می کند.
شاخص دسترسی به بازارهای ماتی ) : (FMAشاخص اسب که اطالعات مربوط به درصدی از سرمایه گ اری در بازار( ،خارج از  10شرکب بزرگ و کل
بدهی های شرکتها) را اعم از شرکب های داخلی ،خارجی ،ماتی و غیر ماتی را در هر  100.000تا جمع وری می کند.
شاخص بهر وری بازارهای ماتی ) : (FMEشاخصی اسب که اطالعات مربوط به حجم معامالت بازار سهام را جمع وری می کند.
همان طور که جدول ( ) 9نشان میدهد ،شاخص توسعه بخش مالی اثر منفی و معنادار بر تورم این گروه از کشورها دارد و ( ) 1واحد افزایش
در شاخص توسعه بخش مالی ،باعث کاهش  0.007واحد در توسعه مالی میشود .از جنبه نظری و چرایی نیز ،کیفیت باﻻی نهادهای مالی
سبب کاهش تورم میشود .این نتیجه با نتایج بدست آمده توسط آگوبا و همکاران ( ،) 2017المالکی و باتاینه ( ) 2015و بود و همکاران
( ) 2001سازگار است .آنان به رابطه منفی بین توسعه مالی و تورم دست یافتند.

ادامه تحلیل نتایج
تاثیرنرخ ارز مؤثر واقعی بر تورم:
نرخ ارز موثر واقعی در واقع میانگین موزون نرخ های ارز واقعی یﮏ کشور میباشد .اگر کشوری کلیه معامالت و
مبادﻻت ارزی و دریافت ها و پرداخت های ارزی و ذخایر ارزی خویش را بر حسب یﮏ ارز داشته باشد ،در این
صورت نرخ ارز واقعی مزبور عمال نرخ ارز موثر نیز میباشد  .اما در دنیای واقعی کشورها در معامالت خارجی
خویش عموما از چندین ارز و عمدتا پنج ارز کلیدی استفاده می کنند .هر چند سهم ارزهای مزبور متفاوت
میباشد .بر این اساس نرخ ارز موثر بهتر از نرخ ارز رسمی با واقعیات انطباق دارد  .زیرا در محاسبه نرخ ارز
واقعی فقط نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها در دو کشور دخالت دارند؛ حال آنکه در دنیای واقعی در تجارت
خارجی هر کشور چندین ارز و عمدتا ارزهای کلیدی دخالت دارند.
شاخص نرخ ارز مؤثر واقعی اثر مثبت و معنادار بر تورم این گروه از کشورها دارد  .همان طور که جدول( ) 9نشان
میدهد ) 1( ،واحد افزایش در نرخ ارز مؤثر واقعی باعث افزایش ( ) 0.32واحد در تورم این گروه از کشورها شده
است .از جنبه نظری و چرایی نیز هرچه نرخ ارز افزایش پیدا کند به دنبال آن صادرات افزایش و واردات کاهش
مییابد که این موضو سبب میشود منحنی تقاضا به سمت راست و باﻻ منتقل و در نتیجه قیمتها نیز افزایش
یابد .این نتیجه با نتایج بدست آمده توسط کندیل ( ) 2000و پیرایی و پسندیده ( ،) 1381سازگار است .آنان به
رابطه مثبت بین نرخ ارز مؤثر واقعی و تورم دست یافتند.

ادامه تحلیل نتایج
تاثیر نرخ بهره واقعی بر تورم:
نرخ بهره واقعی عبارت است از نرخ بهره وام بانکی منهای تورم .شاخص نرخ بهره واقعی اثر منفی و معنادار بر
تورم کشورهای صادر کننده نفت دارد  .همان طور که جدول ( ) 9نشان میدهد ) 1( ،واحد افزایش در نرخ بهره
واقعی باعث کاهش ( ) 0.15واحد در تورم این گروه از کشورها شده است .از جنبه نظری و چرایی نیز هرچه نرخ
بهره افزایش پیدا کند به دنبال آن سرمایهگﺬاری کاهش مییابد که این موضو سبب میشود منحنی تقاضا به
سمت چپ و پایین منتقل و در نتیجه قیمتها نیز کاهش یابد .این نتیجه با نتایج بدست آمده توس ط باﻻك و
ریدر ( ،) 1991ابراهیم نکو ( ) 1393و بید آباد ( ،) 1384سازگار است .آنان به رابطه منفی بین نرخ بهره واقعی و
تورم دست یافتند.
شایان ذکر است کشورهای صادرکننده نفت به علت نوسانات قیمت نفت به شدت دچار شکست ساختاری در
متغیرهای اقتصادی نظیر تورم ،نرخ بهره ،نرخ ارز و  ...میباشند که باعث اریب دار بودن مدل میشود که به
دلیل این اریب داری باید این شکست ساختاری را لحاظ کرد  .بدین منظور برای از بین بردن این شوكهای
موقت و گﺬرا از متغیر دامی برای مدل استفاده شده است .معناداری متغیر دامی نشان دهنده استفاده صحیح
این متغیر در مدل میباشد .همچنین برای رفع خودهمبستگی در مدل از ) AR(1استفاده شده است و
معناداری متغیر مﺬکور ،نشان دهنده استفاده صحیح این متغیر در مدل میباشد.

نتيجهگيری
وظیفه اساسی بانﮏ مرکزی تالش برای استحکام نظام مالی است .به عبارتی میتوان گفت استقالل بانﮏ مرکزی برای
ایجاد یﮏ سیستم مالی خوب یﮏ اصل اساسی است .یکی از وظایف مهم بانﮏ مرکزی به ویژه در بلندمدت ،ایج اد ثبات
در سیاستهای پولی به منظور دستیابی به هدف تثبیت قیمتهاست .رسالت اصلی بانﮏ مرکزی ج.ا.ا بر آن است که با
اجرای سیاستهای پولی و اعتباری ،شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای
مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد .در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل
موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود .
مسئولیت حمایت از ثبات قیمتها مستلزم حفاظت از ثبات سیستم کنونی و مدیریت ذخایر ارزی و نرخ ارز میباشد .
برای مدیریت ذخایر ارزی و سیاست نرخ ارز ،بانﮏ مرکزی باید عملیات روزانه در بازار ارز را بر عهده گیرد .چون این
عملیات ممکن است که اثر مستقیم بر عرضه پول و سیاست پولی و در راستای آن افزایش تورم داشته باشد.
* یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که استقالل بانﮏ مرکزی اثر منفی و معنادار بر تورم کشورهای منتخب صادر
کننده نفت دارد  .یعنی هرچه بانﮏ مرکزی در حوزههای پرسنلی (شامل روابط ،استخدام ،اخراج و مدت زمان مسئو لیت
اجرایی مدیریت بانﮏ مرکزی) ،حوزه سیاست گﺬاری (شامل فرمولبندی و تصمیمگیری نهایی در سیاست پولی و نقش
بانﮏ مرکزی در روند بودجه) ،حوزه اهداف و نیز حوزه محدودیتهای بانﮏ مرکزی (شامل اعطای وام به بخش عمومی)
مستقلتر باشد؛ تورم کمتر است است و برعکس .لﺬا فرضیه تحقیق تایید می شود.

پیشنهادات

 همانگونه که بیان شد در شرایای که کشورهای صادرکنند ن ب با وفور در مدهای ن تی مواجه هستند و انتیار مژیرود در بهتژری وضژعیب
اقتصادی باشند ،تیک ﭼشم انداز یند نها تصویر بهتری را اراﺋه نمیکند .مهمتری عامل ایجژاد ایژ شژرایط را مژیتژوان در تژأمی ژوتی
هزینه های بشدت افزایش یافته دوتب در ای کشورها خالصه کرد که رشد ایة وتی و نقژدینگی را از یژک طژر و بژی ربژاتی نژرخ ارز را از
طر دیگر در ی داشته اسب .بنابرای بخش بزرگی از مشکالت را میتوان به ات اقاتی نسبب داد که طی سژالهژای گ شژته میژان دوتژب و
بانک مرکزی رخ داد که حاصل ن تسلط هر ﭼه بیشتر دوتب بر بانک مرکزی بژود اسژب .بژرای نکژه بتژوان از نابسژامانتژر شژدن اوضژاع
جلوگیری کرد ضروری اسب ابتدا ﭼند مساته در اوتویب قرار گیرد:
 اول :امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری اسب نهادهای مسئول ،سناریوهای محتمل یند را به همرا یامدهای ممک مژورد بررسژی قژرار
دهند .داشت تصویری از وضعیب بودجة عمومی مالو طی ساتهای یند و در قاتب سناریوهای مختلف میتواند زمینههای تسلط دوتب بژر
بانک مرکزی را کمتر کند.
 دوم :قبل از رداخت به کلیب راباه دوتب و بانک مرکزی ،تنییم راباه بی ای دو نهاد به تحاظ اختیار بانک مرکزی در کنترل ایه وتی از
اهمیب ویه ای برخوردار اسب .در ای راباه ضروری اسب بر روی هر یک از اقالم اصلی ایه وتی ( تغییژرات خژاتص دارایژی خژارجی بانژک
مرکزی ،خاتص بدهی دوتب به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی) هد گ اری شد و ایژ اهژدا همژرا بژا تعیژی درصژدی از
قابلیب تغییر ،به صورت قانون در ید .در ﭼارﭼو محدود مجاز ای سه قلم ،تکلیژف بسژیاری از متغیرهژای مهژم از جملژه بودجژه عمژومی
روش خواهد شد .قانونمند کردن محدودة مجاز رشد اقالم ایة وتی ،اختیاراتی را بصورت مرحلهای به بانک مرکزی خواهد داد کژه مقدمژهای
برای حرکب به سمب استقالل بیشتر بانک مرکزی خواهد بود .ممک اسب به نیر برسد ای یشنهاد در فﻀای موجود تصژمیمگیژری کشژور
بسیار خوش بینانه بود و ت ا طرح ای یشنهاد جای تعجب داشته باشد .اما اگر روند سیاسبهای وتی در مسیری انحرافی و در راستای بژی-
توجهی به رشد باالی حجم نقدینگی و در مسیر رفع کسری بودجه دوتب تنییم شود ،نگا به واقع باید نسبب به یند احسا خار کرد.
 مسئوتیب حمایب از ربات قیمبها مستلزم ح اظب از ربات سیستم کنونی و مدیریب خایر ارزی و نرخ ارز میباشژد .بژرای مژدیریب خژایر
ارزی یشنهاد می شود بانک مرکزی عملیات روزانه در بازار ارز را بر عهد گیرد .ﭼون ای عملیات ممک اسب که ارر مستقیم بر عرضه ژول
و سیاسب وتی داشته باشد و استقالل بانک مرکزی را تحب تاریر قرار دهد.
 یشژنهاد مژژی شژود هنگژژام در نیژر گژژرفت استقالل بانک مرکزی به عواملی از قبیل درجه توسعه یافتگی ساختار بژازارهای ماتی ،سژژاختار
در مدی کشورها و نحو تأمی ماتی کسری بودجه دوتتها نیز توجه گردد.
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