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تعیین کنندههای ذخایر بینالمللی در کشورهای گروه اوپک
با تأکید بر نااطمینانی قیمت نفت
مهدي یزداني و حامد پیرپور
تاریخ وصول1394/11/11 :

تاریخ پذیرش1391/3/1 :

چکیده:
ذخایر بینالمللی به طور مستقیم برای تأمین مالی کسری تراز پرداختها و ایجاد تعادل در
بازار ارز استفاده میشوند .از طرف دیگر شرایط خاص اقتصادی کشورهای گروه اوپک نظیر
وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم وجود انعطافپذیری الزم در نظام ارزی
و همچنین بروز شوکهای قیمتی نفت طی دهههای اخیر ،باعث اثرگذاری نوسانهای قیمت
نفت بر سطح ذخایر بینالمللی در این کشورها میشود .با توجه به اهمیت نقش ذخایر
بینالمللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای اوپک ،در این
مطالعه بر اساس رویکرد مرکانتیلیستی ،تعیین کنندههای ذخایر بینالمللی در کشورهای
اوپک با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی طی دورهی  0891-5102ارزیابی
شده است .بر اساس نتایج ،متغیرهای میانگین متحرک رشد درآمد صادرات حقیقی ،تفاوت
نرخ بهرهی حقیقی داخلی و جهانی ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،شاخص نظام ارزی ،درجهی
باز بودن تجاری ،شاخص رابطهی مبادلهی پایاپای خالص ،بدهی خارجی کوتاهمدت ،شاخص
آزادی حساب سرمایه ،نوسانهای قیمت نفت و شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت به
عنوان تعیین کنندههای ذخایر بینالمللی در کشورهای گروه اوپک شناخته شدند.
طبقهبندی E58 ،C23 :JEL

واژههای کلیدی :ذخایر بینالمللي ،اوپک ،نااطمیناني قیمت نفت ،دادههاي تابلویي

 به ترتیب استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتي (نویسنده مسئول) و کارشناس ارشد اقتصاد انرژي،
()Ma_yazdani@sbu.ac.ir
تهران ،ایران.
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 -0مقدمه
بینالمللي1

یک کشور عبارت است از موجوديهاي طال ،بستانكاريها و
ذخایر
دارایيهاي خارجي که در تسویهي بدهيهاي خارجي مورد قبول باشد ،و براي این
منظور و نیز براي ایستادگي در برابر نوسانهاي و عدم تعادل کوتاهمدت تراز
پرداختها ،در دسترس مؤسسات پولي کشور قرار داشته باشد .مهمترین هدف
نگهداري ذخایر بینالمللي از لحاظ اقتصادي ،تعادل در حسابهاي موجود در تراز
پرداختهاي دولت است .به طور کلي ذخایر بینالمللي دولتها را قادر ميسازد تا
کسري موقت تراز پرداختها را تعدیل کنند .همچنین نگهداري ذخایر بینالمللي،
شكلگیري سیاستهاي مؤثر را تسهیل ميکند .بنابراین ،دیگر نیاز به انجام
سیاستهاي تعدیل پیش از موقع نیست .اما از طرف دیگر ،بانک مرکزي مقدار
محدودي از ذخایر بینالمللي را در اختیار دارد و کسري تراز پرداختها نميتواند به
طور مستمر باشد و عاقبت باید حذف گردد .البته در نظامهاي ارزي شناور که در آن
نرخ ارز انعطافپذیر است ،مكانیسمهاي بازار تا حدودي کسري تراز پرداختها را
جبران ميکند .تأثیرات بر بازار ارز از طریق عرضهي ذخایر بینالمللي براي جلوگیري
از تضعیف ارزش پول ملي نیز یكي از اهداف جانبي نگهداري ذخایر بینالمللي است.
همچنین عدم توجه به مدیریت صحیح ذخایر بینالمللي ،باعث ایجاد
مشكالتي براي کشورها ميشود .در صورتي که کشوري به میزان مناسبي ذخایر
بین المللي که عمدتاً به صورت ذخایر ارزي است نگهداري نكند ،در مواقع بروز کسري
تراز پرداختهاي بینالمللي ،نميتواند آن را جبران کند .از اینرو کسري پرداختهاي
بینالمللي به اقتصاد داخل منتقل ميشود و رشد اقتصاد داخلي را تحت تأثیر قرار
ميدهد .مروري بر تجربهي کشور مكزیک طي سالهاي  ،1999-1991دلیلي بر
اهمیت مدیریت صحیح ذخایر بینالمللي است .اقتصاد کشور مكزیک طي این سالها،
به دلیل شوک مثبت نفتي و تقاضاي زیاد انرژي ،کسري زیادي در تراز پرداختهاي
خود تجربه کرد .اما این کشور که داراي ذخایر بینالمللي کافي نبود ،مجبور به انجام
تعدیل اجتناب ناپذیري در اقتصاد خود بود که باعث رشد منفي اقتصادي طي
سالهاي  1991-1993شد.

International Reserves
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3
اقتصادي 

با این وجود نگهداري ذخایر بینالمللي عالوهبر منافعي که از لحاظ
براي کشورها دارد ،داراي هزینهي فرصت 1نیز است .کشورها به جاي ذخایر
بینالمللي ،ميتوانند دارایيهاي خارجي خود را صرف سرمایهگذاريهاي داخلي یا
صرف بازپرداخت بخشي از بدهيهاي خارجي خود کنند .اما مقامات پولي بر این
باورند که هزینههاي ناشي از عدم تعادل در تراز پرداختها و بحران ارزي بیش از
هزینهي فرصت دارایيهاي خارجي است .به همین منظور تعیین سطح ذخایر
بینالمللي براي حداقلسازي هزینهي فرصت و اجراي بهینهي سیاستهاي تعدیلي
از لحاظ اقتصادي مهم است (فرانكل.)1005 ،3
با توجه به شرایط خاص محیط اقتصادي کشورهاي گروه اوپک مانند
وابستگي شدید اقتصادي به درآمدهاي نفتي ،عدم وجود انعطافپذیري الزم در نظام
ارزي ،محدودیتهاي تجاري و کنترل جریانات سرمایه و عدم دسترسي کافي به
بازارهاي مالي بینالمللي و همچنین بروز شوکهاي نفتي طي دهههاي اخیر ،باعث
اثرگذاري نوسانهاي قیمت نفت بر ذخایر بینالمللي در این کشورها ميشود .در این
کشورها سهم زیادي از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت در جهت تأمین
مخارج دولت در بازار ارز داخلي عرضه ميشود و در صورت بروز شوک مثبت قیمت
نفت ،درآمدهاي ارزي دولت افزایش ميیابد که به دلیل عدم انعطافپذیري نظام
ارزي در این کشورها ،دولت ارزهاي ناشي از افزایش قیمت نفت را به جاي عرضه در
بازار ارز به صورت ذخایر بینالمللي نگهداري ميکند .از طرف دیگر شوک منفي
قیمت نفت ،کاهش ذخایر بینالمللي را در این کشورها به دنبال دارد؛ زیرا با کاهش
قیمت نفت ،درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و عرضهي ارزهاي خارجي در بازار ارز
داخلي کاهش ميیابد که به دلیل عدم انعطافپذیري نرخ ارز در این کشورها ،دولت
براي جبران تقاضاي ارزهاي خارجي در بازار داخلي ،باید اقدام به عرضهي ارزهاي
خارجي از ذخایر بینالمللي کند که عاملي در جهت کاهش ذخایر بینالمللي در این
کشورها است (هو و همكاران.)1015 ،4
بر این اساس با توجه به اهمیت ذخایر بینالمللي در اقتصاد کشورها و نقش
مهم نوسانهاي قیمت نفت در تعیین سطح ذخایر بینالمللي در کشورهاي گروه
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اوپک ،در این مطالعه سعي شده است که تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي با تأکید
بر نااطمیناني قیمت نفت در کشورهاي گروه اوپک با استفاده از روش اقتصادسنجي
دادههاي تابلویي 5طي دورهي  1990-1015ارزیابي شود.
ساختار پژوهش حاضر به این صورت تدوین شده است که در بخش دوم
ادبیات نظري و پیشینهي پژوهش ،در بخش سوم حقایق آشكار شده ،در بخش چهارم
الگوي پژوهش و دادهها ،در بخش پنجم نتایج تجربي و در بخش ششم نتیجهگیري
و توصیههاي سیاستي ارائه شده است.
 -5ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 -0-5ادبیات نظری

به طور کلي تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي را ميتوان بر اساس دو رویكرد
احتیاطي 1و مرکانتیلیستي 9شناسایي کرد (کالوو و همكاران .)1011 ،9بر اساس
رویكرد احتیاطي ،کشورها با استفاده از دو روش اجراي سیاستهاي تعدیلي و تأمین
مالي از طریق ذخایر بینالمللي ،کسري تراز پرداختها را جبران ميکنند .در این
راستا اجراي سیاستهاي تعدیلي از طریق اتخاذ سیاستهاي پولي ،مالي و ایجاد
محدودیتهاي تجاري صورت ميگیرد .اما اجراي این سیاستها باعث ایجاد انحصار،
کاهش قدرت رقابتپذیري ،کاهش بهرهوري و کاهش رفاه مصرفکنندگان ميشود.
بنابراین ،اجراي این سیاستها با هزینههایي براي اقتصاد همراه است ،و هلر)1911( 9
این هزینهها را هزینهي تعدیل 10مينامد .یكي دیگر از روشهاي جبران کسري تراز
پرداختها ،تأمین مالي کسري از طریق ذخایر بینالمللي است .در این راستا کشورها
براي جلوگیري از اجراي سیاستهاي تعدیلي ،مقادیري از دارایيهاي بینالمللي
مانند طال و ارزهاي معتبر را نگهداري ميکنند تا در مواقع بروز کسري تراز پرداختها
از آنها استفاده کنند .از اینرو کشورها براي مقابله با کسري تراز پرداختها در
آینده ،دارایيهاي بینالمللي را ذخیره ميکنند .اما ذخیرهي این دارایيها داراي
5
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5
و

هزینهي فرصت است ،زیرا نگهداري آنها مانع سرمایهگذاري در پروژههاي داخلي
خارجي ميشود.
به طور کلي بر اساس رویكرد احتیاطي ،دو عامل اصلي در تعیین سطح ذخایر
بینالمللي ،هزینه هاي تعدیل و فرصت هستند .به همین منظور با استفاده از این
رویكرد ،مطالعات زیادي در جهت ارزیابي ذخایر بینالمللي صورت گرفته است .در
این راستا هلر ( )1911با استفاده از این رویكرد ،الگویي کاربردي را براي شناسایي و
ارزیابي سطح بهینهي ذخایر بینالمللي معرفي ميکند که بر اساس آن ،ذخایر
بینالمللي تابعي از هزینههاي تعدیل و فرصت در نظر گرفته شده است
(چاکراوارتي .)1009 ،11بعد از مطالعهي هلر ( ،)1991پژوهشگراني مانند بریتو و
هلر ،)1993( 11هامادا و یوئدا )1991( 13و فرنكل و جووانوویک )1991( 14مباني
نظري الگوي ذخایر بینالمللي را بر اساس رویكرد احتیاطي توسعه دادند .از مهمترین
آنها ،مطالعه فرنكل و جووانوویک ( )1991است که الگویي را بر اساس مدیریت
موجودي 15یا الگوي موجودي ضربهگیر 11به صورت معادله ( )1پیشنهاد ميکنند.
) dR(t )  dt  dW (t
() 1
که در آن ) R(tذخایر بینالمللي نگهداري شده در زمان  W(t) ،tروند استاندارد
وینر( 19یک روند تصادفي پیوسته در زمان است) با میانگین صفر و واریانس µ ،t
تغییرات لحظهاي در ذخایر بینالمللي و  σانحراف معیار افزایش وینر در ذخایر
بینالمللي است (بال و ریس .)1009 ،19همچنین در هر نقطه از زمان ،توزیع ذخایر
بینالمللي بر اساس معادله ( )1مشخص ميشود.
() 1
) R(t )  R *  t  W (t

Chakravarty
Britto and Heller

11
12
13

Hamada and Ueda
Frenkel and Jovanovic

14

Inventory Management

15

Buffer Stock
Standard Weiner Process

16
17

Ball and Reyes
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که در آن *  Rموجودي اولیهي ذخایر بینالمللي است که فرض ميشود در سطح
بهینه قرار دارد (سینم و نبییه .)1014 ،19بر اساس معادله ( ،)1ميتوان با حداقل
کردن هزینههاي فرصت و تعدیل نسبت به *  ، Rسطح بهینهي ذخایر بینالمللي را
با استفاده از معادله ( )3محاسبه کرد10.
()3
C
*
r 0/ 5

R 

که در آن  r ،Cو  σبه ترتیب هزینهي ثابت تعدیل ،هزینهي فرصت نگهداري ذخایر
و هزینهي تعدیل (انحراف معیار ذخایر بینالمللي) است (فلود و ماریون.)1001 ،11
همچنین به منظور برآورد ضرایب متغیرهاي هزینههاي تعدیل و فرصت ،ميتوان
معادله ( )3را به صورت معادله ( )4بازنویسي کرد.
() 4
LnR     Ln   Lnr  u
t

t

2

t

1

0

t

که در آن متغیر وابسته و همه متغیرهاي توضیحي مانند معادله ( )3است ،و  u tنیز
نشان دهندهي جمله اخالل است .همچنین با توجه به توانایي الگوي موجودي
ضربهگیر در ارائه تفسیري مناسب براي ذخایر بینالمللي ،در مطالعاتي مانند فلود و
ماریون ( ،)1999راماچاندران ،)1004( 11عبدول و شهاریار )1009( 13و بال و ریس
( )1009با استفاده از الگوي فرنكل و جووانوویک ( ،)1991تعیین کننده ذخایر
بینالمللي ارزیابي شده است.
یكي دیگر از رویكردهایي که بر اساس آن ميتوان انباشت ذخایر بینالمللي
را در کشورها توضیح داد ،رویكرد مرکانتیلیستي است .بر اساس این رویكرد ،کسري
تراز پرداختها عالوهبر اجراي سیاستهاي تعدیلي و نگهداري ذخایر بینالمللي،
مي تواند از طریق تعدیالت خودکار نیز جبران شود .به همین منظور در برخي از
مواقع با توجه به ساختار اقتصادي کشورها ،تعادل در تراز پرداختها به صورت درونزا
و غیر ارادي بر قرار ميشود (آیزنمن و لي .)1009 ،14در این راستا هرچه
Sinem and Nebiye

19

 20براي اطالع از جزئیات نحوهي استخراج معادلهي ( )3به فرنكل و جووانوویک ( )1991مراجعه شود.
21
Flood and Marion
22

Ramachandran
Abdul and Sheharyar
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Aizenman and Lee
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9
بازار توانایي بیشتري 

انعطافپذیري نظام ارزي در کشوري بیشتر باشد ،مكانیسمهاي
براي مقابله با عدم تعادل در تراز پرداختها را دارند (دولي و همكاران.)1003 ،15
عالوهبراین بر اساس رویكرد مرکانتیلیستي ،انباشت ذخایر بینالمللي یک محصول
جانبي از گسترش صادرات است ،و در صورتي که تراز پرداختهاي کشوري به طور
مداوم داراي کسري باشد ،به دلیل محدودیت اندازه این ذخایر ،نميتوان کسري را
در بلندمدت از طریق ذخایر بینالمللي تأمین کرد .بنابراین ،نگهداري ذخایر
بینالمللي روشي براي مقابله با عدم تعادل در تراز پرداختها در بلندمدت نیست .به
همین منظور بر اساس این دیدگاه ،تغییرات درآمد صادراتي بیشتر از انگیزه احتیاطي
بر سطح ذخایر بینالمللي اثرگذار است (چیونگ و ایتو .)1009 ،11به همین منظور
پژوهشگراني مانند آیزنمن و لي ( ،)1009آیزنمن و همكاران )1009( 19و چیونگ و
ایتو ( )1009با استفاده از این رویكرد ،تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي را ارزیابي
کردند .در الگوهاي پیشنهادي آنها به جاي استفاده از متغیر هزینهي تعدیل،
متغیري دیگر به منظور ارزیابي اثر درآمدهاي صادراتي بر سطح ذخایر استفاده شده
است .اما بر اساس مطالعهي آیزنمن و لي ( ،)1009شرط اساسي براي پذیرفتن این
رویكرد ،وجود رابطهي مثبت و قوي بین سطح ذخایر بینالمللي و درآمدهاي
صادراتي است.
بر اساس رویكرد مرکانتیلیستي ،افزایش درآمد صادراتي باعث افزایش ذخایر
بینالمللي ميشود که در صورت انباشت آنها و عدم استفاده از این ذخایر در
پروژههاي داخلي و خارجي ،بهرهوري این دارایيها کاهش ميیابد .بر این اساس
نگهداري این ذخایر ،به دلیل کاهش فرصتهاي درآمدي دارایيهاي بینالمللي،
داراي هزینهي فرصت است (بندیكت و سیوستر .)1014 ،19با توجه به اهمیت نقش
هزینهي فرصت در تعیین سطح ذخایر بینالمللي ،در مطالعاتي مانند عبدول و
شهاریار ( )1009و چیونگ و ایتو ( ،)1009با استفاده از تفاوت نرخ بهره در کشور
داخلي و کشور آمریكا ،اثر این متغیر را بر سطح ذخایر بینالمللي ارزیابي کردند که
بر اساس نتایج این مطالعات ،رابطهي بین این دو متغیر منفي است.
Dooley, et al.

25

Cheung and Ito
Aizenman, et al.

26
27

Benedict and Syvester

28
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عالوهبراین یكي دیگر از عوامل اثرگذار بر سطح ذخایر بینالمللي ،اندازه
اقتصادي کشورها است .هرچه اندازه یک اقتصاد بزرگتر باشد ،امكان تولید بیشتر با
هزینهي کمتر فراهم ميشود و در نتیجه در بازارهاي بینالمللي ،داراي مزیت نسبي
و قدرت رقابتپذیري بیشتري خواهد بود .در این راستا افزایش اندازه اقتصادي،
افزایش درآمد صادراتي را به دنبال دارد ،و این افزایش درآمد صادراتي بر اساس
دیدگاه مرکانتیلیستي ،باعث انباشت بیشتر ذخایر بینالمللي ميشود .همچنین
افزایش اندازه اقتصادي باعث گسترش حجم معامالت تجاري ميشود که در برخي
از مواقع این معامالت تجاري ،نوسانات زیادي را بر تراز پرداختها وارد ميکند .در
این راستا بر اساس رویكرد احتیاطي ،کشورها براي آمادگي بیشتر در برابر نوسانات
تراز پرداختها ،سطح ذخایر بینالمللي خود را افزایش ميدهند (سهگال و شارما،19
 .)1009با توجه به اهمیت نقش اندازه اقتصادي در سطح ذخایر بینالمللي ،در
مطالعاتي مانند سهگال و شارما ( )1009و ژو ،)1009( 30با استفاده از تولید ناخالص
داخلي سرانه ،اثر این متغیر را بر سطح ذخایر بینالمللي ارزیابي کردند که بر اساس
نتایج این مطالعات ،رابطهي بین این دو متغیر مثبت است.
از دیدگاه نظري درجهي باز بودن تجاري نیز بر سطح ذخایر بینالمللي مؤثر
است .به طور کلي گسترش حجم معامالت تجاري بین یک کشور و شرکاي تجاري
آن ،باعث افزایش درجهي باز بودن تجاري در آن کشور ميشود .در این راستا اگر
افزایش حجم معامالت تجاري ناشي از افزایش صادرات باشد ،بر اساس رویكرد
مرکانتیلیستي ،سطح ذخایر بینالمللي افزایش ميیابد .همچنین افزایش حجم
معامالت تجاري با ایجاد نوسان در تراز پرداختها همراه است .در نتیجه به دنبال
افزایش حجم معامالت تجاري در یک کشور ،سطح ذخایر بینالمللي نیز براي افزایش
آمادگي مقابله با نوسانهاي تراز پرداختها افزایش ميیابد (چیونگ و ایتو.)1009 ،
در مطالعاتي مانند فلود و ماریون ( )1001و عبدوللطیف و وحید ،)1010( 31اثر
درجهي باز بودن تجاري بر ذخایر بینالمللي بررسي شده که بر اساس نتایج آنها،
رابطهي مثبت بین این دو متغیر تأیید ميشود .همچنین از دیدگاه مرکانتیلیستي،
عامل اصلي افزایش سطح ذخایر بینالمللي در کشورها گسترش صادرات است .از
29

Sehgal and Sharma
Zhou

30

Abdullateef and Waheed
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پرداختها 

طرف دیگر بر اساس رویكرد احتیاطي ،افزایش واردات باعث کسري تراز
مي شود که در صورت تأمین مالي آن از طریق ذخایر خارجي ،باعث کاهش سطح
ذخایر بینالملل در کوتاهمدت ميشود .از اینرو بهترین متغیر براي ارزیابي اثر
مبادالت تجاري بر سطح ذخایر بینالمللي ،شاخص رابطهي مبادلهي پایاپاي خالص31
است .در این راستا این شاخص بر اساس نسبت ارزش هر واحد کاالي صادراتي به
ارزش هر واحد کاالي وارداتي محاسبه ميشود که با توجه به ادبیات ارائه شده،
افزایش این شاخص باعث افزایش سطح ذخایر بینالمللي در یک کشور ميشود
(دالته و فوکوآیو.)1011 ،33
عالوهبراین یكي دیگر از کاربردهاي ذخایر بینالمللي ،استفادهي آنها در برابر
نوسانهاي نرخ ارز است .بر این اساس ،با افزایش کنترل نظام ارزي در یک کشور،
انگیزه نگهداري ذخایر بینالمللي براي مقابله با نوسانهاي نرخ ارز نیز افزایش ميیابد
(چیونگ و ایتو . )1009 ،همچنین با توجه به تعدیالت خودکار عدم تعادل تراز
پرداختها ،هرچه انعطافپذیري نرخ ارز در کشوري بیشتر باشد ،ساز و کارهاي بازار
قابلیت بیشتري براي مقابله با کسري تراز پرداختها دارند .بنابراین ،کشورهایي که
نرخ ارز در آنها کنترل شده است ،براي تعدیل تراز پرداختها و کنترل نرخ ارز ،به
ذخایر بینالمللي بیشتري نیاز دارند (چویي و بائک .)1009 ،34در این راستا
پژوهشگراني مانند آیزنمن و لي ( )1009و چویي و بائک ( ،)1009اثر انعطافپذیري
نرخ ارز را بر سطح ذخایر بینالمللي بررسي کردند که بر اساس نتایج آنها ،افزایش
انعطافپذیري نرخ ارز باعث کاهش سطح ذخایر بینالمللي در کشورها ميشود.
همچنین آزادسازي حساب سرمایه ،35به دلیل سطح پایین شاخصهایي مانند
امنیت اقتصادي ،قدرت رقابتپذیري و بهرهوري و همچنین وجود بازارهاي مالي
ضعیف در کشورهاي در حال توسعه ،باعث حرکت جریان سرمایه از داخل به خارج
کشور ميشود .از اینرو آزادسازي حساب سرمایه در کشورهایي با ساختار اقتصادي
ضعیف ،منجر به کسري تراز پرداختها در آیندهي اقتصادي این کشورها ميشود.
بنابراین ،آزادسازي حساب سرمایه باعث افزایش انگیزه احتیاطي نگهداري ذخایر
Net Barter Term of Trade Index

32

Delatte and Fouquau
Choi and Baek

33
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Capital Account Liberalization

35
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بینالمللي در کشورهاي درحال توسعه ميشود (فلود و ماریون .)1001 ،همچنین
آزادسازي حساب سرمایه باعث افزایش جریانهاي پول داغ 31ناشي از سفتهبازي را
تشویق و احتمال افزایش بحرانهاي مالي را افزایش ميدهد که این موضوع ،به جاي
سوق دادن منابع به سرمایهگذاري در فعالیتهاي حقیقي ،سرمایهگذاري در فعالیت-
هاي سوداگرانه را رونق ميبخشد (استیگلیتز .)1001 ،39از اینرو آزادسازي حساب
سرمایه در کشورهاي در حال توسعه ،باعث افزایش سطح ذخایر بینالمللي براي
مقابله با نوسانهاي ایجاد شده در تراز پرداختها توسط بحرانهاي مالي ميشود
(آیزنمن و لي.)1009 ،
ذخایر بینالمللي در برخي از کشورها عالوهبر جبران کسري تراز پرداختها
و ایجاد تعادل در بازار ارز ،به منظور بازپرداخت بدهيهاي خارجي کوتاهمدت 39نیز
استفاده ميشود .از اینرو یكي از شاخصهاي ارزیابي قدرت بازپرداخت بدهيهاي
خارجي به ویژه بدهيهاي کوتاهمدت ،نسبت ذخایر بینالمللي به بدهيهاي خارجي
است .بر این اساس هر چه مقدار این شاخص در یک کشور بیشتر باشد ،اعتبار آن
کشور براي اخذ وامهاي بینالمللي افزایش ميیابد .با توجه به هزینهي کم و دسترسي
آسان به ذخایر خارجي براي جبران بدهيهاي خارجي کوتاهمدت ،در بسیاري از
کشورها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه ،اولین راه رفع بدهيهاي کوتاهمدت
خارجي ،پرداخت آنها از طریق ذخایر بینالمللي است .بنابراین ،افزایش بدهيهاي
خارجي کوتاهمدت در کشورهاي با ساختار اقتصادي ضعیف ،باعث کاهش سطح
ذخایر بینالمللي ميشود (دتراگیاچه .)1991 ،39همچنین عالوهبر اجراي سیاست-
هاي تعدیلي و استفاده از ذخایر بینالمللي ،یكي دیگر از راههاي تأمین مالي کسري
تراز پرداختها ،دریافت وامهاي کوتاهمدت خارجي است (محتشمدولتشاهي.)1391 ،
در این راستا دریافت وام کوتاهمدت خارجي ،باعث کاهش انگیزه احتیاطي نگهداري
ذخایر بینالمللي و کاهش سیاستهاي تعدیلي ميشود.

 36منظور نقل و انتقال سریع و ناپایدار پول از یک سرمایهگذاري به سرمایهگذاري دیگر براي استفاده از
تغییرات نرخ ارز و بازدهي کوتاهمدت سرمایه است.
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در نهایت از دیگر متغیرهاي مؤثر بر سطح ذخایر بینالمللي ،نوسانهاي قیمت 

نفت است  .در این راستا وابستگي شدید به درآمدهاي نفتي و عدم انعطافپذیري
نظام ارزي در برخي از کشورهاي صادرکنندهي نفت ،باعث ایجاد نوسان در سطح
ذخایر بینالمللي در این کشورها مي شود .زیرا با توجه به وابستگي دولت به درآمدهاي
نفتي ،بخشي از درآمدهاي نفتي در جهت تأمین بودجه در بازار ارز داخلي عرضه
ميشود که این ارز عرضه شده به شدت تحت تأثیر نوسانهاي قیمت نفت قرار دارد.
به همین منظور در صورت بروز شوک مثبت قیمت نفت ،درآمد حاصل از صادرات
نفت در این کشورها افزایش ميیابد که این موضوع ،افزایش عرضهي ارز را به دنبال
دارد .اما به دلیل عدم انعطاف پذیري نرخ ارز در این کشورها ،مازاد ارزهاي حاصل
شده از افزایش قیمت نفت به جاي عرضه در بازار ارز داخلي به ذخایر بینالمللي
کشورها افزوده ميشود .از طرف دیگر شوک منفي قیمت نفت در این کشورها ،باعث
کاهش عرضهي ارز در بازار ارز داخلي ميشود که با توجه به عدم انعطافپذیري نرخ
ارز در این کشورها ،دولت براي ایجاد تعادل در بازار ارز ،مجبور به عرضهي ارز از
ذخایر بینالمللي است .بنابراین با توجه به ساختار اقتصادي این کشورها ،شوکهاي
مثبت و منفي قیمت نفت به ترتیب باعث افزایش و کاهش ذخایر بینالمللي در این
کشورها ميشوند (هو و همكاران.)1015 ،
 -5-5پیشینه پژوهش

بر اساس ادبیات نظري ،تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي بر اساس دو رویكرد
احتیاطي و مرکانتیلیستي ارزیابي ميشوند .در رویكرد احتیاطي ،ذخایر بینالمللي
براي آمادگي مقابله با کسري تراز پرداختها نگهداري ميشوند .این در حالي است
که بر اساس رویكرد مرکانتیلیستي ،افزایش رقابتپذیري در بازارهاي بینالمللي باعث
گسترش صادرات و انباشت ذخایر بینالمللي در کشورها مي شود .به همین منظور
در این دیدگاه گسترش صادرات به عنوان عامل اصلي در افزایش سطح ذخایر
بینالمللي در نظر گرفته مي شود .همچنین بر اساس ادبیات نظري ،شرط اساسي
براي پذیرفتن رویكرد مرکانتیلیستي ،وجود رابطهي مثبت بین سطح ذخایر
بینالمللي و درآمدهاي صادراتي است.
با توجه به شناسایي تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي در این مطالعه ،نتایج
برخي از مطالعات داخلي و خارجي مرتبط به این حوزه در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول  :0مطالعات انجام شده طي دههي اخیر
پژوهشگر و سال

روش پژوهش و دوره

نتایج

چاکراوارتي
()1009

روش خودرگرسیوني با وقفههاي
گسترده 40و دوره -1009:04
1991:01

متغیرهاي هزینه تعدیل و هزینه فرصت بر ذخایر بینالمللي اثرگذار و
عالمت ضرایب آنها نیز موافق با انتظارات نظري است .اما
انعطافپذیري نرخ ارز اثري بر ذخایر ندارد.

41

در کشورهاي با تحرک سرمایه باال ،نرخ بهره از عوامل بسیار مهم در
تعیین سطح بهینه ذخایر بینالمللي است.

بال و ریس
()1009

روش حداقل مربعات دومرحلهاي
و دوره 1999-1999

ژو ()1009

روش دادههاي تابلویي و دوره
1990-1005

در کشورهاي در حال توسعه با ریسک سیاسي پایین ،اثرگذاري
سیاستهاي مالي بر ذخایر بینالمللي تأیید ميشود .اما در کشورهاي
با ریسک سیاسي باال ،رابطه بین این دو متغیر مشخص نیست.

سینم و نبییه
()1014

روش حداقل مربعات معمولي 41و
دوره 1990:03-1011:10

متغیر هزینه فرصت نسبت به متغیر هزینه تعدیل ،داراي اثرگذاري
بیشتري بر ذخایر بینالمللي است.

پینا)1015( 43

روش واسنجي 44و دوره -1009
1990

مهمترین عامل انباشت ذخایر بینالمللي توسط بانکهاي مرکزي در
کشورها ،مقابله با شوکهاي بزرگ مالي است که باعث کسري تراز
پرداختها و لزوم تأمین مالي آن از طریق ذخایر بینالمللي ميشود.

موالپو)1011( 45

روش واسنجي و دوره -1011
1003

سطح بهینه ذخایر بینالمللي براي کشور لسوتو در زمان وقوع
بحرآنهاي اقتصادي کوچک 44 ،درصد از تولید ناخالص داخلي است.
اما مقدار بهینه این ذخایر براي این کشور ،در مواقع بحرآنهاي بزرگ
اقتصادي به  49درصد از تولید ناخالص داخلي ميرسد.

واعظ و همكاران
()1391

روش خودرگرسیوني با وقفههاي
گسترده و دوره 1340-1393

در بیشتر سالهاي مطالعه شده ،سطح ذخایر واقعي متفاوت از سطح
ذخایر بهینه است .این تفاوت به طور عمده به صورت کمتر بودن سطح
ذخایر واقعي از سطح ذخایر بهینه است.

واعظ و همكاران
()1399

روش خودرگرسیوني برداري 41و
دوره 1340-1393

طي دورههاي  1340-51و  ،1313-99سطح واقعي ذخایر بینالمللي
کمتر از سطح بهینه آن است .از طرف دیگر طي دوره  1353-11و
بعد از سال  ،1399سطح واقعي ذخایر بیشتر از سطح بهینه آن است.

مأخذ :یافتههاي پژوهش

به طور کلي وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات را ميتوان به این صورت بیان
کرد که اوالً در بیشتر مطالعات انجام شده براي ارزیابي تعیین کنندههاي ذخایر
بین المللي ،از رویكرد احتیاطي استفاده شده است؛ در حالي که در این مطالعه با
استفاده از رویكرد مرکانتیلیستي ،عوامل مؤثر بر ذخایر بینالمللي ارزیابي ميشود و
دالیل آن در قسمت بعد تحت عنوان حقایق آشكار شده ارائه خواهد شد .ثانیاً برخي
)Autoregressive Distributed Lag (ARDL

40

)Two-Stage Least Squares (2SLS
)Ordinary Least Squares (OLS

41
42

Pina

43

Calibration
Molapo

44
45

)Vector Autoregressive (VAR

46
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الزم 

از ویژگيهاي اقتصادي کشورهاي گروه اوپک به مانند عدم وجود انعطافپذیري
در نظام ارزي ،احتمال اثرگذاري آنها بر سطح ذخایر بینالمللي وجود دارد که در
این مطالعه ،این متغیر نیز به الگو اضافه شده است .ثالثاً در کنار سایر متغیرهاي
اصلي ،اثر نوسانهاي قیمت نفت بر سطح ذخایر بینالمللي ارزیابي ميشود .این در
حالي است که از بین مطالعات بررسي شده ،فقط در مطالعههاي واعظ و همكاران
( )1399 ،1391اثر نوسانهاي قیمت نفت بر سطح ذخایر ارزیابي شده است .با این
وجود در این مطالعات فقط اثر تغییرات بزرگ قیمت نفت بررسي شده است .در حالي
که در این مطالعه ،اثر تغییرات مختلف قیمت نفت بر سطح ذخایر بینالمللي ارزیابي
ميشود .رابعاً نوسانها و شوک هاي قیمت نفت به دو بخش شوک منفي و مثبت
تفكیک شده است و اثر متفاوت هر یک بر سطح ذخائر بینالمللي کشور ارزیابي و
مقایسه شده است.
 -3حقایق آشکار شده
به طور کلي بیان شد که این مطالعه به دنبال شناسایي تعیین کنندههاي ذخایر
بینالمللي در کشورهاي اوپک با استفاده از رویكرد مرکانتیلیستي است و در قسمت
ادبیات نظري نیز این مطلب پوشش داده شد .این که چرا این رویكرد در مطالعه
استفاده شده است ،از نمودار ( )1قابل توجیه است .در این نمودار پراکنش بین
متغیرهاي لگاریتم درآمد صادراتي و لگاریتم ذخایر بینالمللي در کشورهاي اوپک
طي دورهي  1990-1015ارائه شده است.
نمودار  :0پراکنش بین متغیرهاي لگاریتم درآمد صادراتي و لگاریتم ذخایر بینالمللي

لگاریتم درآمد صادراتی
مأخذ :بانک جهاني و محاسبات پژوهش

لگاریتم ذخایر بین المللی

y = 0.7567x - 0.1734
R² = 0.9322
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با توجه به میزان پراکنش و صعودي بودن خط رسم شده در نمودار ( ،)1مشاهده
ميشود که رابطه اي مثبت و قوي بین دو این متغیر وجود دارد .بر این اساس ،براي
ارزیابي تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي در این مطالعه ،از رویكرد مرکانتیلیستي
استفاده خواهد شد و این دیدگاه مورد تأیید قرار ميگیرد.
 -1الگوی پژوهش و دادهها
پ س از تأیید رویكرد مرکانتیلیستي ،الگویي باید تصریح شود تا با استفاده از آن ،بتوان
تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي را در کشورهاي گروه اوپک طي دورهي -1015
 1990ارزیابي کرد .در این راستا بر اساس رویكرد مرکانتیلیستي ،عوامل مؤثر بر
سطح ذخایر بینالمللي را ميتوان به دو دسته تفكیک کرد )1( .عواملي که محرک
افزایش سطح این ذخایر هستند )1( .عواملي که مانع انباشت این ذخایر ميشوند.
همچنین بر اساس این رویكرد ،نگراني کشورها از جهت رقابتپذیري صادرات باعث
انباشت ذخایر بینالمللي ميشود ،و به عبارتي انباشت ذخایر یک محصول جانبي از
گسترش صادرات است (آیزنمن و لي .)1009 ،به همین منظور در مطالعات آیزنمن
و لي ( )1009و دالته و فوکوآیو ( ،)1011با استفاده از میانگین متحرک 49سه سالهي
نرخ رشد درآمد صادرات حقیقي ،اثر درآمدهاي صادراتي بر سطح ذخایر بینالمللي
ارزیابي شده است که بر اساس نتایج این مطالعات ،رابطهي بین دو متغیر مثبت
است .همچنین دلیل استفاده از میانگین متحرک سه ساله ،ارزیابي اثر رفتار بلندمدت
و کاهش نوسانهاي این متغیر در الگوي مورد بررسي است .عالوهبراین به منظور
جلوگیري از مشكل درونزایي 49در برآورد الگو و همچنین با توجه به عدم دسترسي
کامل به درآمدهاي صادراتي طي یک دورهي مالي ،این متغیر به صورت وقفهي زماني
دو ساله در رگرسیون استفاده شده است .در این راستا بر اساس ادبیات نظري ارائه
شده ،دو الگو به صورت معادلههاي ( )5و ( )1پیشنهاد ميشود تا با استفاده از آنها،
عالوهبر شناسایي تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي ،ارزیابي دقیقي از اثر نوسانهاي
مختلف قیمت نفت بر سطح ذخایر صورت گیرد.

Moving Average

47

Endogeneity

48
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() 5

 LnRES it  0  1MVGX it 2   2 RIRDit   3 LnGDPper

  3 ERRit   5Openit   6TOTit   7 LnDebtit
  8CALit   9VOPit  ut

که در آن  RES itسطح ذخایر بینالمللي در کشور  iبه قیمت ثابت  1010در زمان
 MVGX it ،tمیانگین متحرک سه سالهي رشد درآمد صادراتي در کشور  iدر زمان
 RIRDit ،t-1تفاوت نرخ بهرهي حقیقي داخلي و جهاني (متوسطي از نرخ بهرهي
حقیقي در کشورهاي پیشرفته) در کشور  iدر زمان  GDPperit ،tتولید ناخالص
داخلي سرانه در کشور  iبه قیمت ثابت  1010در زمان  ERR it ،tشاخص نظام ارزي
در کشور  iدر زمان  Openit 49،tدرجهي باز بودن تجاري (بر اساس نسبت مجموع
صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلي محاسبه شده است) در کشور  iدر زمان
 TOTit ،tشاخص رابطهي مبادلهي پایاپاي خالص در کشور  iدر زمان Debt it ،t
بدهي خارجي کوتاهمدت در کشور  iبه قیمت ثابت  1010در زمان  CALit ،tشاخص
آزادي حساب سرمایه در کشور  iدر زمان  50،tو  VOPitنوسانهاي قیمت نفت اوپک
در زمان  tاست که این متغیر با استفاده از الگوي واریانس ناهمساني شرطي
خودرگرسیوني تعمیمیافته )GARCH) 51محاسبه شده است51.
() 1
LnRES     MVGX   RIRD   LnGDPper
3

it

2

it 2

1

0

it

  3 ERR it   5 Openit   6TOTit   7 LnDebtit
  8 CALit   9 PVOPit   10 NVOPit  u t

که در آن  PVOPitشوک مثبت قیمت نفت اوپک و  NVOPitشوک منفي قیمت
نفت اوپک در زمان  tاست .همچنین سایر متغیرها در این معادله مانند معادله ()5
است .باید اشاره کرد که متغیرهایي که به صورت نرخ ،نسبت یا اعداد رتبهاي هستند،
بدون لگاریتم و متغیرهایي که در سطح هستند ،با لگاریتم در الگو ارائه شدهاند.

 49مقادیر این متغیر ابتدا توسط رینهارت و روگوف ( )1004محاسبه و سپس توسط ایلزتزکي و همكاران
( )1011به روز رساني شد.
 50مقادیر این متغیر ابتدا توسط چین و ایتو ( )1001محاسبه و سپس توسط آنها در سال  1015به روز
رساني شد.
51
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
 52برآوردهاي مربوط به الگوي  GARCHلگاریتم قیمت نفت اوپک در پیوست (ب) ارائه شده است.
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بر اساس نظر همیلتون )1991( 53براي محاسبه شوکهاي قیمت نفت ،باید
تغییرات قیمت نفت بر اساس قیمت دورههاي قبل بررسي شود که براي محاسبه
شوک مثبت قیمت نفت ،معادله ( )9معرفي ميشود.
() 9

OPt
)
) MAX (OPt 1 ,..., OPt 4

(OPDt  Ln

که در آن  OPقیمت نفت و  OPDtتفاضل بین لگاریتم قیمت نفت در زمان  tو
لگاریتم باالترین قیمت نفت طي چهار دورهي قبل از زمان  tاست .در صورت مثبت
بودن عالمت  ، OPDtمقدار متغیر شوک مثبت قیمت نفت در آن سال برابر با مقدار
 VOPtاست .اما در صورت منفي شدن عالمت  ، OPDtمقدار متغیر شوک مثبت
قیمت نفت در آن سال برابر با صفر ميشود.
از طرف دیگر در معادله ( )9فقط به شوکهاي مثبت و بزرگ قیمت نفت
توجه ميشود ،در حالي که مورک )1999( 54براي محاسبه شوکهاي کوچک و
بزرگ قیمت نفت معادله ( )9را پیشنهاد ميکند.
OPt
() 9
)

OPt 1

(OPt  Ln

که در آن  OPtتفاضل معادله اول لگاریتم قیمت نفت در زمان  tاست .در این
راستا براي محاسبه شوکهاي مثبت ،در سالهایي که عالمت  OPtمثبت است،
متغیر شوک مثبت قیمت نفت طي آن سالها مقدار  OPtو در سایر سالها مقدار
صفر دارد .همچنین براي محاسبه شوکهاي منفي ،در سالهایي که مقدار OPt
منفي است ،متغیر شوک منفي قیمت نفت طي آن سالها مقدار  OPtو در سایر
سالها مقدار صفر اختیار ميکند.
از طرف دیگر محاسبه شوکهاي قیمت نفت طي دو دورهي متوالي در معادله
( ،)9باعث عدم توجه به رفتار بلندمدت قیمت نفت طي دورهي مورد بررسي ميشود.
به همین منظور در این مطالعه براي ارزیابي شوکهاي قیمت نفت از معادله ()9
استفاده ميشود تا عالوهبر محاسبه شوکهاي مختلف ،رفتار بلندمدت قیمت نفت
نیز مورد بررسي قرار گیرد.

Hamilton

53

Mork

54
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() 9

OPt
)
) Average(OPt 1 ,..., OPt 5

(FOPt  Ln

که در آن  FOPtتفاضل بین لگاریتم قیمت نفت در زمان  tو لگاریتم میانگین
متحرک پنج سالهي قیمت نفت است .براي محاسبه شوکهاي مثبت ،در سالهایي
که عالمت  FOPtمثبت است ،متغیر شوک مثبت قیمت نفت طي آن سالها مقدار
 FOPtو در سایر سالها مقدار صفر دارد .همچنین براي محاسبه شوکهاي منفي،
در سالهایي که مقدار  FOPtمنفي است ،متغیر شوک منفي قیمت نفت طي آن
سالها مقدار  FOPtو در سایر سالها مقدار صفر اختیار ميکند.
دادههاي آماري مورد نیاز در این مطالعه از آمارنامههاي بانک جهاني ،55بانک
مرکزي ایران ،51سازمان اوپک ،محاسبات ایلزتزکي و همكاران ،)1011( 59محاسبات
چین و ایتو )1015( 59و صندوق بینالمللي پول 59طي دورهي 1990-1015
استخراج شده است10.
 -2نتایج تجربی
پیش از برآورد معادلههاي ( )5و ( ،)1براي جلوگیري از بروز رگرسیون کاذب و
اطمینان از پایایي متغیرهاي مورد بررسي ،آزمون ریشهي واحد به روش ایم ،پسران
و شین )1003( 11و با استفاده از نرمافزار  Eviews9انجام شده و در جدول ()1
نتایج آن ارائه شده است .بر اساس نتایج ،متغیرهاي لگاریتم ذخایر بینالمللي ،لگاریتم
تولید ناخالص داخلي سرانه ،شاخص رابطهي مبادلهي پایاپاي خالص ،بدهي خارجي
کوتاهمدت ،شاخص آزادي حساب سرمایه ،شوک منفي قیمت نفت و نوسانهاي
World Bank

55

 56به دلیل عدم وجود دادههاي ذخایر بینالمللي ایران طي دورهي  1991-1015در آمارنامههاي بانک جهاني،
براي تكمیل کردن این دادهها طي این دوره از آمارنامههاي بانک مرکزي ایران استفاده شده است.
57
Ilzetzki, et al.
58

Chinn and Ito
International Monetary Fund
به دلیل عدم محاسبهي شاخص نظام ارزي طي دورههاي  1011-1015توسط ایلزتزکي و همكاران ،براي
تكمیل کردن دادههاي این متغیر طي این دوره از گزارش ساالنهي تنظیمات و محدودیتهاي ارزي صندوق
بینالمللي پول طي دورههاي  1014 ،1013 ،1011 ،1011و  1015استفاده شده است.

59

 60براي اطالع از جزئیات بیشتر در مورد متغیرهاي معادلههاي ( )5و ( )1به پیوست (الف) مراجعه شود.

Im, Pesaran and Shin

61
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قیمت نفت پس از یک بار تفاضلگیري پایا ميشوند ،اما سایر متغیرها در سطح پایا
هستند.
جدول  :5نتایج آزمون ریشهي واحد براي متغیرهاي الگوهاي ذخایر بینالمللي
آمارهي محاسبه شده

احتمال پذیرش فرضیهي صفر

-1/10

0/01

متغیر

-9/99

0/00

-4/00

0/00

-1/39

0/00

-1/10

0/01

DLnRES it

-1/13
-5/34

0/11
0/00

DLnGDPperit

-0/03
-9/99

0/49
0/00

DTOTit

0/11
-1/11

0/94
0/00

DLnDebtit

0/10
-5/10

0/54
0/00

DCAL it

-0/44
-3/31

0/31
0/00

DNVOPit

-1/19
-4/09

0/09
0/00

DVOPit

-0/51
-3/15

0/30
0/00

MVGX it
RIRD it
ERR it
Open it
PVOPit
LnRES it

LnGDPperit

TOTit

LnDebtit

CAL it

NVOPit

VOPit

مأخذ :یافتههاي پژوهش

با توجه به تفاوت معادله جمعي متغیرهاي الگوهاي مورد نظر ،براي جلوگیري از
برآورد رگرسیون کاذب باید از آزمون همجمعي استفاده شود .به همین منظور در
جدول ( )3نتایج آزمون همجمعي براي متغیرهاي معادلههاي ( )5و ( )1به روش
کائو )1999( 11ارائه شده است .بر اساس نتایج ،فرضیه عدم وجود رابطهي همجمعي
بین متغیرهاي الگوهاي ذخایر بینالمللي رد ميشود .بنابراین ،دادههاي مورد بررسي
در این الگوها همجمع هستند و بدون نگراني از رگرسیون کاذب ،ميتوان این الگوها
را برآورد کرد.
Kao

62
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جدول  :3نتایج آزمون همجمعي براي متغیرهاي الگوهاي ذخایر بینالمللي
معادله

آمارهي آزمون

احتمال

معادله ()5

-1/09

0/01

-1/15

0/01

معادله ()1



مأخذ :یافتههاي پژوهش

بر اساس آزمونهاي تشخیصي که نتایج آنها در جدول ( )4ارائه شده است ،با توجه
به آزمون چاو ،)1910( 13روش اثرات مشترک 14در هر دو الگو رد ميشود .همچنین
بر اساس نتایج آزمون هاسمن ،)1999( 15روش اثرات تصادفي 11رد و روش اثرات
ثابت 19براي برآورد هر دو الگو انتخاب ميشود .با توجه به اثر مهم ناهمساني
پسماندهاي الگو و وجود خودهمبستگي در برآورد ضرایب الگوهاي مورد بررسي،
آزمون واریانس ناهمساني به روش والد )1943( 19و آزمون خودهمبستگي به روش
آزمون ولدریج )1001( 19انجام شده است که بر اساس نتایج آنها ،فرضیهي واریانس
همساني و عدم خودهمبستگي در هر دو الگو پذیرفته ميشود .با توجه به نتایج،
الگوهاي مورد بررسي با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده و در جدول ()4
نتایج آن ارائه شده است .همه آزمونهاي تشخیصي ،و همچنین برآورد الگوهاي مورد
بررسي که در جدول ( )4ارائه شده ،با استفاده از نرمافزار  Stata14انجام شده است.
جدول  :1نتایج برآورد الگوهاي ذخایر بینالمللي
معادله ()5

معادله ()1

چاو

50/01
()0/00

51/09
()0/00

هاسمن

59/40
()0/00

59/49
()0/00

والد

3/05
()0/11

0/41
()0/91

ولدریج

19/94
()0/14

11/41
()0/15

آزمونهاي تشخیصي

Chow

63

Pooled Effects
Hausman

64
65

Random Effects

66

Fixed Effects
Wald

67
68

Wooldridge

69

20

فصلنامه اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي سابق) ،دوره  ،14شماره  ،1بهار 1395
MVGX it

1/01
()0/00

0/99
()0/00

RIRD it

-0/13
()0/00

-0/14
()0/00

LnGDPperit

0/41
()0/00

0/49
()0/00

ERR it

-0/15
()0/00

-0/11
()0/00

Open it

0/10
()0/00

0/19
()0/01

TOTit

0/30
()0/00

0/31
()0/00

Debt it

-0/19
()0/00

-0/19
()0/00

CAL it

0/19
()0/00

0/19
()0/00

PVOPit

-

0/39
()0/04

NVOPit

-

-0/49
()0/00

VOPit

-1/19
()0/01

-

4/11
()0/00

3/13
()0/00

برآورد الگو

عرض از مبدأ
معادله ()5
آزمونهاي تشخیصي رگرسیون

معادله ()1

{F =111/91 }0/00

D.W =1/09

{F =145/95 }0/00

D.W =1/04

2

R =0/99
2

R =0/99

نكته :اعداد داخل پرانتز ،احتمال پذیرش فرضیهي صفر هستند.
مأخذ :یافتههاي پژوهش

با توجه به نتایج ،همه ضرایب برآورد شدهي متغیرهاي الگوهاي مورد بررسي حداقل
در سطح اطمینان  95درصد معنادار و عالمت ضرایب آنها نیز موافق انتظار است.
همچنین رابطهي مثبت بین میانگین متحرک رشد درآمد صادراتي و سطح ذخایر
بینالمللي ،وجود رابطهي بلندمدت بین این دو متغیر و رویكرد مرکانتیلیستي را در
این کشورها تأیید ميکند .از طرف دیگر اثر متغیر تفاوت نرخ بهرهي حقیقي داخلي
و جهاني بر سطح ذخایر بینالمللي منفي است .از اینرو اگر هزینهي خالص استقراض
در بازارهاي بینالمللي افزایش یابد ،ذخایر بینالمللي در کشورهاي اوپک کاهش
ميیابد و صرف سرمایهگذاري در بازارهاي بینالمللي ميشود .همچنین رابطهي بین
شاخص نظام ارزي و ذخایر بینالمللي منفي است .در این راستا با افزایش
انعطافپذیري نظام ارزي در کشورهاي اوپک ،سهم استفاده از ذخایر بینالمللي در
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کاهش 

مقایسه با سایر ساز و کارهاي بازار براي تأمین مالي کسري تراز پرداختها
ميیابد .اثر متغیر بدهي خارجي کوتاهمدت بر ذخایر بینالمللي نیز منفي است که
دلیل آن ميتواند ناشي از تأمین مالي بخشي از بدهيهاي خارجي کوتاهمدت از
طریق ذخایر خارجي در کشورهاي مورد بررسي باشد.
عالوهبراین اثر متغیرهاي تولید ناخالص داخلي سرانه ،درجهي باز بودن
تجاري و شاخص رابطهي مبادلهي پایاپاي خالص بر سطح ذخایر بینالمللي مثبت
است .از اینرو افزایش حجم معامالت تجاري در این کشورها ،بر اساس رویكرد
مرکانتیلیستي و همچنین به دلیل ایجاد انگیزه احتیاطي ،باعث افزایش انباشت ذخایر
خارجي ميشود .همچنین رابطهي بین شاخص آزادي حساب سرمایه و ذخایر بین-
المللي مثبت است .از اینرو وجود انگیزه احتیاطي و نگراني از خروج سرمایه با افزایش
آزادي حساب سرمایه در این کشورها ،ميتواند دلیل این رابطه باشد .اثر متغیر
نوسانهاي قیمت نفت بر ذخایر بینالمللي نیز منفي است که دلیل این رابطه ميتواند
وجود ساختار اقتصادي ضعیف ،وابستگي شدید به درآمدهاي نفتي و عدم
انعطافپذیري نرخ ارز در این کشورها باشد .در نهایت عالمت ضرایب متغیرهاي
شوک هاي مثبت و منفي قیمت نفت در الگوي مورد بررسي مشخص ميکند که به
دلیل مح یط اقتصادي کشورهاي گروه اوپک ،سطح این ذخایر به مقدار بسیار زیادي
تحت تأثیر نوسان هاي قیمت نفت قرار دارد و با افزایش و کاهش قیمت نفت ،سطح
این ذخایر به ترتیب افزایش و کاهش خواهد یافت.
 -6نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
به طور کلي در دهههاي اخیر مطالعات زیادي در مورد شناسایي عوامل مؤثر بر سطح
ذخایر بینالمللي صورت گرفته است .این موضوع به خصوص بعد از بحرآنهاي
اقتصادي شرق آسیا ،مكزیک و روسیه شدت گرفته است .عالوهبراین ماهیت اقتصادي
ذخایر بینالمللي به منظور تأمین مالي عدم تعادل تراز پرداختها یا براي تنظیم آن
عدم تعادلها ،باعث اهمیت توجه به این موضوع طي دهههاي اخیر شده است .از
طرف دیگر شرایط خاص اقتصادي کشورهاي اوپک نظیر وابستگي شدید اقتصادي
به درآمدهاي نفتي و عدم انعطافپذیري الزم در نظام ارزي ،باعث اثرگذاري
نوسانهاي قیمت نفت بر سطح ذخایر بینالمللي در این کشورها ميشود .با توجه به
شرایط اقتصادي کشورهاي اوپک و اهمیت نقش ذخایر بینالمللي در اقتصاد کشورها،
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در این مطالعه تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي در کشورهاي اوپک با استفاده از
رویكرد مرکانتیلیستي و روش دادههاي تابلویي طي دورهي  1990-1015ارزیابي
شد.
بر اساس نتایج ،تعیین کنندههاي ذخایر خارجي در کشورهاي مورد بررسي
شامل متغیرهاي میانگین متحرک رشد درآمد صادراتي ،تفاوت نرخ بهرهي حقیقي
داخلي و جهاني ،تولید ناخالص داخلي سرانه ،شاخص نظام ارزي ،درجهي باز بودن
تجاري ،شاخص رابطهي مبادلهي پایاپاي خالص ،بدهي خارجي کوتاهمدت ،شاخص
آزادي حساب سرمایه ،نوسانهاي قیمت نفت و شوکهاي مثبت و منفي قیمت نفت
است .همچنین متغیرهاي میانگین متحرک رشد درآمد صادراتي ،تولید ناخالص
داخلي سرانه ،درجهي باز بودن تجاري ،شاخص رابطهي مبادلهي پایاپاي خالص،
شاخص آزادي حساب سرمایه و شوک مثبت قیمت نفت ،به دلیل افزایش انگیزه
نگهداري ذخایر بینالمللي ،رابطهي مثبت با ذخایر دارند .از طرف دیگر متغیرهاي
تفاوت نرخ بهره حقیقي داخلي و جهاني ،شاخص نظام ارزي ،بدهي خارجي
کوتاهمدت ،نوسانهاي قیمت نفت و شوک منفي قیمت نفت ،با توجه به شرایط
اقتصادي کشورهاي مورد بررسي و ویژگيهاي این متغیرها ،داراي رابطهي منفي با
سطح ذخایر بینالمللي هستند.
بر اساس نتایج به دست آمده ،توصیههاي سیاستي زیر را ميتوان ارائه کرد:
 از متغیرهاي اثرگذار بر ذخایر بینالمللي ،نوسانها و شوکهاي نامتقارنقیمت نفت بود .از اینرو این کشورها باید وابستگي خود به درآمدهاي نفتي به عنوان
منبع ذخایر ارزي را حداقل کنند ،به گونهاي که شوکهاي خارجي به اقتصاد وارد
نشوند و همچنین از مبادالت تأمیني براي کاهش این اثرات استفاده شود.
 صادرات اثر مثبت بر ذخایر بینالمللي کشورها داشت .با توجه به ساختارکشورهاي صادرکننده نفت و وابستگي شدید اقتصادي به درآمدهاي نفتي ،به منظور
مصون بودن از اثرات منفي نوسان این متغیر ،باید بر متنوعسازي صادرات خود به
طور ویژه تمرکز داشته باشند.
 با توجه به اثر منفي متغیر تفاوت نرخ بهرهي حقیقي داخلي و جهاني برسطح ذخایر بینالمللي به عنوان هزینه فرصت نگهداري ذخایر ،این کشورها باید
اقدام به شناسایي سطح بهینهي ذخایر بینالمللي کنند تا ضمن استفاده از این ذخایر
در مواقع ضروري ،هزینهي نگهداري آن را حداقل کنند.
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درجهي 

 با توجه به رابطهي مثبت متغیرهاي تولید ناخالص داخلي سرانه،باز بودن تجاري و شاخص رابطهي مبادلهي پایاپاي خالص با سطح ذخایر ،این
کشورها براي مقابله با شوکهاي اقتصادي ناشي از جریانات تجاري نیاز به نگهداري
سطح بهینهاي از ذخایر دارند تا ضمن پوشش ریسکهاي ناشي از بحرانهاي تجاري،
بهرهبرداري بیشتري از دارایيهاي خارجي نیز داشته باشند.
 رابطه ي بین شاخص نظام ارزي و ذخایر منفي بود .بر این اساس ،استفادهاز نرخ ارز شناور مدیریت شده مجدداً مورد تأکید خواهد بود.
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پیوست (الف)

در جدول ( )5توضیحاتي دربارهي متغیرهاي معادله ( )5ارائه شده است.
جدول  :2معرفي متغیرهاي الگوهاي ذخایر بینالمللي
متغیر

نماد در الگو

تعریف

منابع

ذخایر بینالمللي

RES it

دارایيهاي بینالمللي که براي آمادگي در برابر
نوسانهاي اقتصادي نگهداري ميشوند

بانک جهاني و بانک
مرکزي ایران

میانگین متحرک رشد درآمد
صادراتي

MVGX it

متغیري براي ارزیابي رویكرد مرکانتیلیستي که
با استفاده از میانگین متحرک رشد درآمد
صادراتي اندازهگیري ميشود.

بانک جهاني و
محاسبات پژوهش

تفاوت نرخ بهره حقیقي داخلي
و جهاني

RIR it

متغیري براي ارزیابي هزینه فرصت که با استفاده
از تفاوت نرخ بهره حقیقي داخلي و نرخ بهره
حقیقي جهاني (میانگین نرخ بهره حقیقي در
کشورهاي توسعه یافته) محاسبه شده است.

بانک جهاني و
محاسبات پژوهش

تولید ناخالص داخلي سرانه

GDPperit

نسبت ارزش مجموع کاالها و خدمات تولیدشده
به کل جمعیت در یک کشور است.

بانک جهاني

شاخصي براي اندازهگیري درجه انعطافپذیري
نرخ ارز در کشورها است.

صندوق بینالمللي پول
و پایگاه اینترنتي:

شاخص نظام ارزي

ERR it

http://www.carmen
reinhart.com/data/b
rowse-bytopic/topics/12/

درجه باز بودن تجاري

Open it

به نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید
ناخالص داخلي گفته ميشود.

بانک جهاني و
محاسبات پژوهش

شاخص رابطه مبادله پایاپاي
خالص

TOTit

به نسبت ارزش هر واحد کاالي صادراتي به ارزش
هر واحد کاالي وارداتي گفته ميشود.

بانک جهاني

بدهي خارجي کوتاهمدت

Debt it

بدهي به مؤسسات مالي و اعتباري خارجي با
زمان بازپرداخت حداکثر یکساله است.

بانک جهاني

شاخص آزادي حساب سرمایه

CAL it

شاخصي براي اندازهگیري درجه آزادي ورود و
خروج سرمایه در کشورها است.

پایگاه اینترنتي:
http://web.pdx.edu/
~ito/ChinnIto_website.htm

شوک مثبت قیمت نفت

PVOPt

افزایش قیمت نفت است که با استفاده از تفاضل
لگاریتم قیمت نفت و لگاریتم میانگین متحرک
آن محاسبه ميشود.

سازمان اوپک و
محاسبات پژوهش

شوک منفي قیمت نفت

NVOPt

کاهش قیمت نفت است که با استفاده از تفاضل
لگاریتم قیمت نفت و لگاریتم میانگین متحرک
آن محاسبه ميشود.

سازمان اوپک و
محاسبات پژوهش

نوسانهاي قیمت نفت

VOPt

به تغییرات متناوب قیمت نفت حول یک
وضعیت تعادلي طي دورهي زماني مشخص گفته
ميشود.

سازمان اوپک و
محاسبات پژوهش

مأخذ :یافتههاي پژوهش

15

تعیین کنندههاي ذخایر بینالمللي در کشورهاي گروه اوپک ...

پیوست (ب)



براي محاسبه نوسانهاي قیمت نفت اوپک در معادله ( ،)1از انحراف معیار الگوي
 GARCHبراي متغیر لگاریتم قیمت نفت استفاده ميشود .از اینرو براي بیان آماري
استفاده از این الگو ،باید در ابتدا با استفاده از آزمون واریانس ناهمساني ،ARCH
وجود اثرات  ARCHتشخیص داده شود .به همین منظور ابتدا با استفاده از آزمون
دیكي-فولر تعمیمیافته )1991( 90و نرمافزار  ،Eviews9پایایي متغیر لگاریتم قیمت
نفت ارزیابي و نتایج آن در جدول ( )1ارائه شده است .بر اساس نتایج ،این متغیر پس
از یکبار تفاضلگیري پایا ميشود.
جدول  :6نتایج آزمون ریشهي واحد براي لگاریتم قیمت نفت
متغیر

آمارهي محاسبه شده

احتمال پذیرش فرضیهي صفر

DLnOPit

-1/09
-5/44

0/90
0/00

LnOPit

مأخذ :یافتههاي پژوهش

با توجه به شناسایي معادله جمعي متغیر لگاریتم قیمت نفت ،در ادامه الگوي
میانگین متحرک همجمع خودرگرسیوني )ARIMA( 91با استفاده از روش باکس و
جنكینز )1990( 91و نرمافزار  Eviews9شناسایي و نتایج آن در جدول ( )9ارائه
شده است.
جدول  :7نتایج برآورد الگوي  ARIMAبراي تفاضل معادله اول لگاریتم قیمت نفت
متغیر
)AR(1

ضرایب

{احتمال} آمارهي آزمون

0/91

{13/41 }0/00

عرض از مبدأ

3/59

{5/94 }0/00

آزمونهاي تشخیصي رگرسیون
{F=190/13 }0/00

D.W=1/91

2

R =0/94

مأخذ :یافتههاي پژوهش

حال که معناداري متغیرهاي الگوي مورد بررسي تأیید شد ،در ادامه واریانس
ناهمساني پسماندهاي الگوي  ARIMAبرآورد شده با استفاده از آزمون واریانس

70

Augmented Dickey-Fuller
Autoregressive Integrated Moving Average Model
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Box and Jenkins
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ناهمساني  ARCHو نرمافزار  Eviews9بررسي و نتایج آن در جدول ( )9ارائه شده
است.
جدول  :9نتایج آزمون واریانس ناهمساني براي پسماندهاي الگوي ARIMA
آزمون
F-statistic

آمارهي آزمون

احتمال

19/09

0/00

Obs*R-squared

11/09

0/00

مأخذ :یافتههاي پژوهش

با توجه به نتایج ،واریانس ناهمساني پسماندهاي الگوي مورد بررسي قابل قبول است
و بر اساس آن ،وجود اثرات  ARCHدر این الگو تأیید ميشود .از اینرو با استفاده
از معیار شوارز ،)1999( 93الگوي ) GARCH(1,2انتخاب ميشود که نتایج آن در
جدول ( )9ارائه شده است.
جدول  :8نتایج برآورد الگوي ) GARCH(1,2براي تفاضل معادله اول لگاریتم قیمت نفت
معادله میانگین

معادله واریانس

آزمونهاي تشخیصي رگرسیون

متغیر
)AR(1

ضرایب

{احتمال} آمارهي آزمون

0/95

{13/53 }0/00

3/19

{3/19 }0/00
{3/11 }0/00

عرض از مبدأ
RESID(-1)^2

0/99

)GARCH(-1

1/99

{11/95 }0/00

)GARCH(-2

-0/99

{-9/91 }0/00

عرض از مبدأ

0/01

{1/91 }0/00
2

=0/94 R = 1/90 D.W= 0/59 Schwarz criterion= 40/19 }0/00{F

مأخذ :یافتههاي پژوهش

با توجه به معناداري ضرایب متغیرهاي الگوي مورد نظر ،با استفاده از انحراف معیار
این الگوي  ،GARCHنوسانهاي قیمت نفت محاسبه شده است.

Schwarz

73
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