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 چکیده  
پولی بین کشورهاي عضـو سـازمان همکـاري اقتصـادي (اکـو)       ۀبهین ۀسنجی تشکیل منطقهدف این مطالعه امکان

هاي اقتصـادي بـین کشـورهاي    ترین معیارها در تشکیل اتحادیه پولی، همزمانی و تقارن شوك. یکی از مهماست
ست. به عبارتی چنانچه منبع نوسانات متغیرهاي کالن اقتصادي کشورهاي عضو یک منطقـه ناشـی از   یک منطقه ا

پولی بین آن گروه کشـورها سیاسـت مناسـبی خواهـد بـود. ایـن        ۀاي باشد آنگاه تشکیل اتحادیهاي منطقهشوك
اسـتفاده کـرده و   حالـت   -مطالعه براي بررسی منبع این نوسـانات در کشـورهاي عضـو اکـو از روش بیـزین فضـا      

 ةفـاکتور غیرقابـل مشـاهد    4گذاري در این کشورها را ناشـی از  لید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایهنوسانات تو
دانـد.  هاي ناشی از جزء اخالل مـی هاي خاص هر کشور و شوكاي، شوكهاي منطقههاي جهانی، شوكشوك

دهنـدگی کمتـري   اي داراي قدرت توضیحنطقههاي مآن است که شوك ةدهندنتایج حاصل از تخمین مدل نشان
باشـد. هرچنـد   گذاري در کشورهاي عضـو اکـو مـی   ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه در توضیح نوسانات تولید

هاي در سـطح کشـوري داراي   افزایش یافته با این حال شوك ،میزان این اثر در دوران بعد از تشکیل سازمان اکو
دهندة آن است که این کشورها باید و این امر نشان ستسانات اقتصادي این کشورهاترین و بیشترین اثر بر نومهم

استفاده از یک پول واحـد   ،روهاي تجاري استفاده کنند و از اینهاي پولی مستقلی براي مقابله با سیکلاز سیاست
 تواند سیاست پولی مشترك مناسبی تلقی شود.نمی
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 مقدمه. 1
موجب رونق  میالدي افزایش یافته و این امر 1980 ۀها از اواسط دههمگرایی اقتصادي بین کشور

است. در این چارچوب سازمان همکاري اقتصادي (اکو) یک شده تجاري و مالی بین کشورها مناسبات 
 ،1اي براي توسعه با نام سازمان همکاري منطقه ش،1341المللی است که در سال  بین -اي سازمان منطقه

سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تأسیس  به همتکاري اقتصادي، علمی و فرهنگی به منظور ترویج هم
به حال تعلیق درآمد. پس از آن  ش1357شد. پس از پیروزي انقالب اسالمی، این سازمان در سال 

هاي مختلف این سازمان و تجدیدنظر در قوانین کشورهاي ایران، پاکستان و ترکیه به بازسازي بخش
بخش اقتصادي این سازمان با نام جدید سازمان همکاري  ش1362پرداخته و در سال  موجود در آن

با  ش،1371در سال  م،اجنارسدوباره فعال گردید.  -شود که به اختصار (اکو) خوانده می - 2اقتصادي
، ترکمنستان، قزاقستان، جمهوري آذربایجان، افغانستانیعنی کشورهاي  ،عضو جدید 7پیوستن 

،  این سازمان ش1374فرهنگی اکو در سال  ۀو تصویب اساسنام تاجیکستانو  ازبکستان، قرقیزستان
 در نوینی سیس سازمان اکو، مرحلهأبا ت ،د و فعالیت آن تا به امروز ادامه دارد. در واقعشفعال  کامالً

 بستر فرهنگی و انسانی جغرافیایی، طبیعی، هايظرفیت شد. آغاز ايمنطقه ربیشت همگرایی و رشد

 و اقتصادي بیشتر همگرایی و همکاري با تا داد استراتژیک قرار منطقه این اختیار در را مناسبی

توسعه توان به اکو می کنند. از جمله اهداف سازمان پیدا جهانی اقتصاد در را درخوري جایگاه تجاري
نقش اکو افزایش اي،  اقتصادي کشورهاي عضو، رفع موانع تجاري و توسعه تجارت درون منطقهپایدار 

سازي اقتصادي و  آزاد، در رشد تجارت جهانی، یکپارچگی اقتصادي کشورهاي عضو با اقتصاد جهانی
 ،المللی کمک به رشد تجارت جهانی از طریق اتخاذ روشی مشترك در مجامع بین، سازي خصوصی

اقتصادي اشاره رگانی و سایر اهداف اقتصادي و غیرهاي غیرمنصفانه باز منظور محو سیاستکوشش به 
 عنوان یک راه حل مشترك بین این کشورهاه تواند بپولی می همگرایی که دارد اعتقاد این مقاله کرد.

منطقه و همچنین سایر  این کشورهاي تجاري میان اقتصادي و ارتباطات خود، مختلف سطوح در
هاي پولی و انتخاب یک گیري اتحادیهشکل ،. به عبارتی3تسریع نماید و تسهیل ورهاي دنیا راکش

شود. از جمله مزایاي همگرایی لنگرگاه مناسب پولی باعث گسترش روابط تجاري و مالی جهانی می
کاهش ریسک ناشی از  بادله،هاي مهزینهتوان به کاهش پولی مشترك میۀ پولی و تشکیل اتحادی

ال اساسی قابل طرح این است که ؤها و غیره اشاره کرد. در این راستا س، ثبات قیمتنرخ ارز وساناتن

1. Regional Cooperation for Development 
2. Economic Cooperation Organization 

 .)م 1977( ازمیرۀ دي تحت عنوان عهدنامهاي اقتصاسازمان همکاري ۀبه اساسنامنگاه کنید . براي اطالعات بیشتر 3
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امکان  ،تواند سیاست پولی مناسبی تلقی شود؟ به عبارتیآیا ایجاد یک پول مشترك در سازمان اکو می
 ال تحقیق پیش روست.ؤترین ستشکیل اتحادیه پولی بین کشورهاي عضو گروه اکو مهم

. در استسنجی تشکیل اتحادیه پولی بین کشورهاي عضو گروه اکو هدف این مطالعه امکان
 پولی بر مبناي درجه ۀگیري درباره مناسب بودن تشکیل یک اتحادیبسیاري از مطالعات قبلی تصمیم

هاي اقتصادي صورت گرفته است. اما هاي تجاري یا  تقارن در اختالالت و شوكهمبستگی بین سیکل
ها در بین کشورها قرار داده است. اقتصاد ن مطالعه ارزیابی خود را بر مبناي یافتن منبع این شوكای

 اتتوان تغییرمیاست. بنابراین، هاي فراوان و هر منطقه نیز شامل چندین کشور جهانی متشکل از منطقه
، 2ايمنطقههاي ، شوك1هاي جهانیعامل شوك 4متغیرهاي کالن اقتصادي کشورها را ناشی از 

هاي ناشی از جز اخالل دانست که این شوك ناشی از و شوك 3هاي خاص هر کشورشوك
توان تغییر در میزان تولید ناخالص داخلی ایران را می ،طور مثاله. باست 4هاي زمانیخصوصیات سري

ران هاي رخ داده در داخل ای(منطقه اکو) و شوك ايهاي منطقههاي جهانی، شوكناشی از شوك
 ۀهاي پولی از بقیاي در تعیین اتحادیههاي منطقهدانست. گفتنی است که در میان این عوامل، شوك

اي هاي منطقه). به عبارتی، هر چه شوك2003 (کوز و همکاران، ندترکنندهتر و تعیینها مهمشوك
نوسانات  هاي داخلی(کشوري) سهم بیشتري در تعیین و تبیینهاي جهانی و شوكنسبت به شوك

پولی  ۀاقتصادي کشورها داشته باشند، امکان تشکیل اتحادیه پولی بیشتر بوده و زمینه براي تشکیل اتحادی
هاي پولی مشترك در بین کشورهاي مشابه بیشتر فراهم می شود. در این مطالعه جهت و تعیین سیاست

ادیه پولی بین کشورهاي سنجی تشکیل اتحتجزیه منبع نوسانات اقتصادي کشورها به منظور امکان
مقدمه در بخش  ۀپس از ارائدر این مقاله استفاده شده است.  5حالت -سازمان اکو از روش بیزین فضا

حالت در  -شناسی بیزین فضااول، پایه نظري این مطالعه در بخش دوم ارائه شده است. مدل و روش
حاصل از تخمین مدل  نتایجمورد بررسی قرار گرفته است. در بخش چهارم به گزارش بخش سوم 

 گیري این مطالعه ارائه شده است.نتیجهپایان در بخش پنجم پرداخته است. در 
 

1. World Shocks 
2. Regional Shocks 
3. Country-Specific Shocks 
4. Idiosyncratic Component 
5. Bayesian State-Space 
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 پیشینۀ تحقیق. 2
 ۀپردازان اقتصادي بودند که مفهوم منطق) از جمله نظریه1969( ) و کنئن1963( )، مک کینون1961( ماندل

شوند پولی متعهد می ۀکشورهاي عضو یک منطقه بهینند. کردرا براي اولین بار مطرح  OCA(1( پولی ۀبهین
طور ه توانند بشان را در مقابل ارز کشورهاي عضو ثابت نگه داشته در عین حال میتا ارزش ارز رایج ملی

تشکیل  شان را در مقابل ارزهاي کشورهاي غیرعضو تغییر دهند.مشترك و همزمان ارزش ارزهاي رایج
حجم  ده وهاي معامله و کاهش ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز شهزینهاتحادیه پولی منجر به کاهش 

(دي گرو،  دهدافزایش میرا  آنهاتجارت دوجانبه بین کشورها و انتقال سرمایه هاي مستقیم خارجی بین 
 سازدتر میهاي پولی را تقویت نموده و منظمپولی اعتبار سیاست ۀهمچنین تشکیل اتحادی. )1997

 ها، کارایی در تخصیص منابع، افزایش دسترسی به عوامل تولید). ثبات قیمت1997و ژاکوب،  (دوپاسکور
از جمله  هاي پولی است.نیروي کار و بازارهاي مالی نیز از دیگر مزایاي تشکیل اتحادیه و دسترسی به

اره کرد که در اشپولی و ارزي  هايتوان به از دست دادن استقالل سیاستپولی می ۀمعایب تشکیل اتحادی
هاي ناگهانی را در مقابل شوك اقتصاد خودآن  ۀوسیله مکانیزمی را که ب هاکشور این صورت ممکن است
از دست دادن حق ضرب پول و از دست  ).2001امکندا، ( دند از دست بدهکردنمحافظت و حمایت می

 .استهاي پولی اتحادیهنیز از دیگر معایب تشکیل  دادن درآمدهاي ناشی از تورم پولی براي دولت
گیرند شامل ترین معیارهایی که در تشکیل یک منطقه بهینه پولی مورد توجه قرار میمهم

 ۀ، درج)1963کینون، -اقتصاد (مک ةانداز، )1961ها (تئوري ماندل، پذیري دستمزدها و قیمتانعطاف
درجه باز بودن ، )1961 درجه تحرك عوامل تولید (تئوري ماندل،، )1969 (کنئن، گوناگونی تولید

و همبستگی بین  همزمانی و  )1969شباهت ساختارهاي اقتصادي (کنئن، ، )1963کینون، -تجاري (مک
. هرچه وضعیت )1961(تئوري ماندل،  استي موجود در یک اتحادیه هاي اقتصادي کشورهاشوك

تر ورهاي مزبور مناسبکشورها از لحاظ معیارهاي فوق شبیه هم باشند، تشکیل اتحادیه پولی بین کش
 بیشترترین این معیارهاست که در از جمله مهم 2هاي اقتصادي بین کشورهاهمزمانی شوكخواهد بود. 

گیرد. براساس این مطالعات مربوط به بررسی بهینه بودن تشکیل اتحادیه پولی مورد توجه فراوان قرار می
اي به ند آنگاه یک سیاست در سطح منطقههاي اقتصادي بین کشورها همزمان باششوكچنانچه  معیار

ۀ تشکیل اتحادی ةراحتی خواهد توانست نوسانات اقتصادي را از بین ببرد. به لحاظ تکنیکی هزینه و فاید
(همبستگی منفی) واکنش اقتصاد کشورها به  (همبستگی مثبت) یا عدم تقارن تقارن وسیلهه پولی ب

1. Optimum Currency Area 
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-میشان براقتصادها به حالت تعادل اولیه ،اختالل یک دزا و سرعتی که بعد از ایجاهاي برونشوك

هاي ساختاري که هر چه همبستگی بین شوكطوريه ب .)1991(میسن و تیلور،  شودسنجیده می ،گردند
ها در بین کشورها بیشتر باشد و سرعت و اندازه تعدیل متغیرهاي کالن اقتصادي نسبت به این شوك

ر خواهد بود (آهن و پولی بین کشورها کمت ۀبهین ۀینه تشکیل منطقکشورها مشابه باشند، آنگاه هز
گیري سرعت هاي اقتصادي و اندازه). براي بررسی همبستگی بین شوك2012چوکو،  ؛2005دیگران، 

) 1993( هاي ساختاري، بایومی و ایچینگرینتعدیل متغیرهاي کالن اقتصادي نسبت به شوك ةو انداز
هاي ساختاري دومتغیره استفاده کردند که در آن فقط بر شوك VARدل از یک م ،براي اولین بار

-بررسی همزمانی شوك  بسیاري به مطالعات تجربیکید شده بود. بعد از وي أطرف عرضه و تقاضا ت

محققان  ةبسیار گسترد ةرغم استفادبهاند ولی پرداختهساختاري   VARاز روش با استفاده اي اقتصاديه
هاي ري، استفاده از این روش و تکیه کردن بر یک همبستگی ساده بین شوكساختا VARاز روش 

هاي همبستگی بین شوك ۀبررسی درج .1است: اقتصادي دو به دوي کشورها داراي معایب زیر 
تر از سنجیدن این شاخص بین تر و عقالییاقتصادي تمامی کشورهاي موجود در سطح یک منطقه دقیق

زیرا تشکیل یک اتحادیه و استفاده از یک استراتژي مشترك پولی بین  .ستدو به دوي این کشورها
یک تحلیل همبستگی  .2دهد نه بین دو به دوي کشورهاي موجود. تمامی اعضاي یک منطقه رخ می

هاي تر دیگر (مثل شوكها را به درستی نشان دهد چرا که برخی عوامل مهمتواند منبع شوكساده نمی
هاي ساختاري کشورها شوند که تحلیل د منجر به ایجاد همبستگی بین شوكتواننجهانی) نیز می

ساختاري باید  VAR هاي مدلدر تحلیل .3ها عاجزند. همبستگی ساده از نشان دادن این نوع شوك
 (بایومی، ایچینگرین، انتخاب شود 1یکی از کشورهاي منطقه مورد بررسی به عنوان کشور مرجع

شود که بتواند به عنوان کشور هاي مورد بررسی هیچ کشوري یافت نمیطقه). در بسیاري از من1993
کشور آلمان کشور مرجع آن  ،یورو ۀطور مثال در منطقه آن منطقه محسوب شود. ب ةمرجع یا نمایند

د ولی در بین کشورهاي آسیاي شرقی یا کشورهاي غرب آسیا یا خاورمیانه وشیحسوب ماتحادیه م
 VARها به روش در تخمین این مدل .4کشور مرجع باشد. نتخاب کرد که بتواند توان کشوري را انمی

هاي طرف هاي طرف عرضه و شوكساده شامل شوك ةدو متغیر VAR ساختاري، اغلب از یک مدل
ها در نظر گرفته مهمی که در تخمین این مدل هايمحدودیتشود. از جمله فروض و تقاضا استفاده می

تواند سطح تولید ه تابع عرضه در بلندمدت عمودي بوده لذا فقط شوك عرضه میاین است ک ،شودمی
(بایومی،  توانند سطح تولید را تغییر دهندهاي طرف تقاضا در بلندمدت نمیرا تغییر دهد و شوك

1. Anchor Country 
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طور مثال چنانچه لگاریتم تولید ناخالص ه . باست). این روش نیز داراي برخی معایب 1993 ایچینگرین،
آنگاه ضرایب تخمین زده  ،هم انباشته باشند ها در بین کشورهاي عضو اتحادیهو لگاریتم قیمتداخلی 

هاي طرف عرضه و تقاضا و فرض متعامد بودن شوك ،دار خواهند بود. همچنینتورش VARمدل  ةشد
هاي طرف تقاضا خالی از ایراد نیست چراکه یک شوك وارد شده به بخش مدت بودن شوكنیز کوتاه

در اقتصادهاي داراي نرخ بیکاري باال،  ،تواند عرضه و تقاضاي کل را نیز تغییر دهد. همچنینارت میتج
ها در این عیب دیگر این مدل .5مداومی در اقتصاد داشته باشد.  توانند اثراتهاي طرف تقاضا میشوك

که این نوسانات ناشی از توان تشخیص داد دهند و نمیاست که آنها منبع نوسانات اقتصادي را نشان نمی
باشند. در اي میهاي در سطح منطقههاي جهانی یا شوكهاي در سطح خود کشورها یا شوكشوك

الملل براي بسیاري از تصمیمات سیاستی، مهم و با اهمیت یافتن منابع نوسانات در سطح اقتصاد بین ،واقع
هاي در سطح یک شور ناشی از شوكطور مثال اگر سهم بزرگی از نوسانات اقتصادي یک که . باست

هاي تجاري هاي تجاري آن کشور با سیکلتوان نتیجه گرفت که سیکلآنگاه می ،ي خاص باشدمنطقه
تواند آن منطقه همزمان و مشابه بوده و در پیش گرفتن یک سیاست پولی مشترك در سطح منطقه می

هاي جهانی سهم بیشتري در یا شوك  1هاي در سطح کشوريسیاست مناسبی باشد. اما چنانچه شوك
نوسانات اقتصادي آن کشور داشته باشد آنگاه کشور مربوطه باید یک سیاست پولی مستقلی در پیش 

 کشورهاي آن منطقه شود. ۀپولی مشترك با بقی ۀتواند وارد اتحادیبگیرد و آن کشور نمی
همبستگی  ۀنبال سنجش درجاین مطالعه بر خالف مطالعات دیگري که تنها به د ،به این ترتیب

نوسانات اقتصادي و یافتن منبع آنها در بین  ۀ، به دنبال تجزیهستندهاي ساختاري کشورها بین شوك
جهت  2حالت–روش استاندارد بیزین فضا  ،هاي تجاريمربوط به سیکلمطالعات . در ستکشورها

انات اقتصادي به کار برده شد و نوس ۀرود. این روش بعدها در تجزیهاي تجاري به کار میسیکل ۀتجزی
 4) شد. به طور مثال لی و ازلیOCA3( پولی ۀبهین ۀبه این ترتیب این روش وارد مباحث مربوط به منطق

پولی بین  ۀبهین ۀسنجی تشکیل ناحیحالت به امکان -اي با استفاده از مدل بیزین فضا) در مطالعه2012(
نوسانات اقتصادي در بین این کشورها  ۀاصل از تجزیاند. نتایج حکشورهاي آسیاي شرقی پرداخته

را در نوسانات اقتصادي این  تأثیرهاي در سطح کشوري بیشترین آن است که شوك ةدهندنشان
در حال حاضر تشکیل یک اتحادیه پولی مشترك بین کشورهاي این منطقه  بنابراین،کشورها دارند. 

1. Country-Specific 
2. Bayesian State –Space Model 
3. Optimum Currency Area 
4. Lee & Azali 
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لعات داخلی صورت گرفته در این زمینه مطالعه بیابانی و . از جمله مطا1تواند سیاست مناسبی باشدنمی
سنجی تشکیل منطقه بهینه پولی در . آنها در این مطالعه به بررسی امکاناست) 1391( همکاران

اند. بندي فازي نسبت به مرکز  پرداختهکشورهاي عضو سازمان اکو با استفاده از یک الگوریتم خوشه
بهینه  ۀکه کشورهاي عضو اکو از همگرایی کامل در معیارهاي نظری ستا آن ةنتایج حاصل نشان دهند

 ۀدر مطالع ،بر خواهد بود. همچنینپولی بین این کشورها هزینه ۀپولی برخوردار نبوده و تشکیل اتحادی
 "شش به عالوه یک"گرایی پولی در گروه ) به بررسی ضرورت منطقه1381( نیازدیگري متوسلی و بی

اند. براساس نتایج آنها الزم است ایران و کشورهاي عضو شوراي همکاري پرداخته از دیدگاه سیاسی
هاي اقتصادي، امنیتی و سیاسی به فارس براي نهادینه کردن تمایالت تجاري و بهبود هم پیونديخلیج

 نند. کهاي پولی مشترکی را اجرا یک استراتژي بلندمدت پولی دست زده و سیاست
 
 مدل و روش شناسی. 3
 حالت-هاي بیزین فضامعرفی مدل .3-1

پدید اقتصادسنجی بیزین با بسط دادن قوانین احتمال در الگوسازي، تحولی عظیم در اقتصادسنجی  اخیراً
تر کرده و با واردکردن آورده است. روش بیزین نقش محقق را در محاسبه ضرایب متغیرها پررنگ

تر کرده است. به عبارتی، در روش بیزین، قسنجی را دقیاطالعات قبلی محقق، تصریح یک مدل
پذیرد که تلفیقی ) آنها صورت میposterior( استنباط درباره پارامترهاي مدل بر مبناي توزیع پسین

 که توزیع پیشین هاي مشاهده شده و اطالعات ناشی از مطالعات قبلی و یا تجارب شخصی،است از داده
)priorمارکوف  ةسازي زنجیرهاي شبیهتوان با استفاده از روشها میشوند. در این مدل) نامیده می

 دست آورد.ه هاي پسین را براي هر حجم نمونه دلخواه بمونت کارلو، توزیع
هاي سري زمانی (شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف و بعدي از داد Q یک بردار Yt فرض کنید

آنگاه  باشد Yt ماتریس چگالی مربوط به Syyتریس کشور باشد و ما N و در بین Tگذاري) در زمان سرمایه
 را به صورت زیر نوشت: Syyخواهد بود اگر بتوان ماتریس  2داراي یک ساختار عامل پویا Ytماتریس 

)1(                                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حالت  -هاي تجاري با استفاده از مدل بیزین فضاسیکل ۀذکر است که تاکنون مطالعات بسیار وسیعی در زمینه تجزی شایان. 1

لعات مطالعات تجربی مذکور خودداري شده است. اما مطا ۀکه براي اجتناب از حجیم شدن مقاله از ارائ انجام شده است
که براي اولین بار  طوريه ب .اندپولی پرداخته ۀبهین ۀسنجی تشکیل منطقهاي تجاري جهت امکانسیکل ۀبسیار اندکی به تجزی

 ) صورت گرفته است.2012( لی و ازلیبه کوشش اي مطالعهم  2012در سال 
2. Dynamic Factor 
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که اعداد روي قطر  است یک ماتریس قطري vبعدي بوده و  Q*Kیک ماتریس  Lکه طوريه ب
آن است که همگامی یا همزمانی بین متغیرهاي  ةدهنداین ساختار نشان ،. در واقعانداصلی آن مثبت

به  Yt بعدي از فاکتورهاي پویا کنترل شود و Mیک ماتریس  ۀتواند به وسیلمی Ytموجود در ماتریس 
 صورت زیر نشان داده شود:

                                                                                                        )2(  

A(L)  (ماتریس ضرایب)، یک ماتریسQ*K ۀبعدي در وقف L ،یک بردار  ام بودهK  بعدي
ه توانند بخطا بوده که میجمالت  دهنده) و از یک فرآیند تصادفی از فاکتورها (متغیرهاي توضیح

توانند همبسته باشند. چنانچه هیچ اطالعاتی صورت بین گروهی نمیه صورت سریالی همبسته باشند اما ب
توان آنگاه آنها غیرقابل مشاهده بوده و فقط خصوصیات آنها را می ،نداشته باشیم fدر مورد فاکتورهاي 

 k). فرض کنید 2012 دست آورد (لی و ازلی،ه ها بطور غیرمستقیم از طریق الگوي همبستگی بین ه ب
هاي در هاي در سطح خود منطقه و شوكهاي جهانی، شوكفاکتور غیرقابل مشاهده شامل شوك

هاي زمانی کشورها را توضیح توانند همگامی یا همزمانی بین سريسطح کشوري وجود دارد که می
زمانی مورد نظر باشد  ةدور T تعداد کشورها و Nی داشته باشیم و ، سري زمانMدهند. لذا اگر به تعداد 

 T=1,2,…, t و i= 1 , 2 ,….M*Nکه  طوريه نشان داده شوند ب Yi,tو متغیرهاي قابل مشاهده با 
 حالت مربوطه را به صورت زیر نوشت: -توان معادله بیزین فضاباشند آنگاه می

  )3(                                                                     

 
-هاي منطقهعامل شوك r  ةدهندنشان هاي جهانی، عامل شوك ةدهندنشان که  طوريه ب

باشند. این ها نیز ضرایب میbi . استهاي در سطح هر کشور عامل شوك n ةدهندنشان اي و 
 را توضیح دهد. به عبارتی ytتواند تغییرات آن هستند که هر عامل تا چه اندازه می ةدهندانضرایب نش

M*N ۀوسیله سري زمانی داریم که ب N+R+1 داراي توزیع نرمال  شود.فاکتور توضیح داده می
 ۀاز درجتوضیح صورت یک رگرسیون خوده صورت سریالی همبسته باشند و به بوده و ممکن است ب

Pi .نوشته شوند 
  )4(                  

یک عملگر وقفه  Lکه  طوريه شود باي نوشته میجزء خطا به صورت یک چندجملهبنابراین، 
هاي باشند و تمامی تغییرات یا همگامی در سريها داراي میانگین صفر و غیرهمبسته می Ui,tباشد و می

هاي پویا قابل مشاهده بودند شوند. چنانچه عاملفاکتورها توضیح داده میۀ یلوسه زمانی قابل مشاهده ب
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هاي کالسیک بسیار ساده بود. ولی در حالتی که این عوامل غیرقابل آنگاه تخمین مدل فوق به روش
هاي خاصی استفاده کنیم. بدین منظور ابتدا استاك و واتسون آنگاه مجبوریم از روش ،مشاهده باشند

گر در نظر گرفتند و کننده یا نظارهصورت یک سیستم مشاهدهه ها را ب) این مدل1993 و 1992 ،1989(
پارامترهاي مدل را  Kalman Filter هاي آماري کالسیکی و با استفاده از روشبا استفاده از تکنیک

دیگر  استخراج کردند. راه حل Kalman Smootherتخمین زده و عوامل غیرقابل مشاهده را از روش 
 ۀکه بر پای است) معرفی شد، استفاده از استنباط بیزین 1998( اوتروك و وایتمن ۀوسیله له که بئاین مس

اساسی  ة). اید1987، گیرد (تانر و وانگوصورت می 1سازيهاي گمشده استوار بوده و دادهمشکل داده
تورهاي غیرقابل مشاهده است. پارامترهاي ناشناخته به شرط فاک ۀتوزیع پسین هم ۀها بر پایاین مدل

هاي قابل مشاهده و سایر سایر داده ۀوسیله سپس اگر توزیع شرطی فاکتورهاي غیرقابل مشاهده ب
نگاه توزیع پسین مشترك پارامترهاي ناشناخته و فاکتورهاي غیر قابل آپارامترها قابل دسترسی باشد، 

گیري شود. به نمونه MCMC(2( کارلو مونت -مارکوف ةفرآیند زنجیر ۀتواند به وسیلمشاهده می
 گیرد:عبارت دیگر، این فرآیند در دو مرحله صورت می

, , ,ijФ (ai( پارامترهاي ۀمجموع ةدهندنشان Џفرض کنید   σi به ازاي هر کشور 

N=1, …,n :باشد آنگاه دو گام زیر را انجام خواهیم داد 
به شرط وجود فاکتورهاي پویا با استفاده از روش چیب و  Џه و تحلیل توزیع پسین الف) تجزی

 .هستند  ARخطاي  هاي با جزء) که تخمین مدل1994( گرینبرگ
با استفاده از روش وایتمن  Џب) تعیین و تجزیه و تحلیل توزیع شرطی فاکتورها به شرط وجود 

 .)1998( و اوتروك
پذیرد که پارامترهاي مدل بر مبناي توزیع پسین آنها صورت می ةدر روش بیزي استنباط دربار

هاي مشاهده شده و اطالعات ناشی از مطالعات قبلی و یا تجارب شخصی که با تلفیقی است از داده
گیري از توان با بهرهشود. در صورت نامعلوم بودن توزیع پسین، میعنوان توزیع پیشین شناخته می

هاي مارکوف مونت کارلویی براي هر حجم نمونه دلخواه، استنباط دقیقی جیرهسازي، زنهاي شبیهروش
گیري تصادفی براي نمونه ،). بدین ترتیب1385(کریملو و همکاران،  دست آورده از پارامترها را ب

 .3گیردمونت کارلو صورت می -مارکوف ةفرآیند زنجیر ۀوسیله پارامترها و عوامل غیرقابل مشاهده ب

1. Data Augmentation 
2. Markov Chain Monte Carlo 

 .)Kose, et. al, 2008; Koop, 2006( بهنگاه کنید بیشتر  ۀ. براي مطالع3
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گیري در این مطالعه، با در نظر گرفتن مقادیر آغازین داده شده تر فرآیند نمونهزئیبه طور ج
 شود:براي پارامترها و سپس فاکتورها آغاز شده و مراحل زیر طی می

 ،گیري از توزیع پسین پارامترها به شرط وجود فاکتورهانمونه. 1
پارامترها و وجود فاکتورهاي  هاي جهانی به شرط وجودگیري از توزیع فاکتور شوكنمونه. 2

 ،هاي در سطح کشورياي و شوكهاي منطقهشوك
هاي جهانی و فاکتورهاي اي به شرط وجود فاکتور شوكگیري از هر فاکتور شوك منطقهنمونه. 3

 ،هاي خاص هر کشور موجود در آن منطقهشوك
هاي جهانی ور شوكهاي خاص هر کشور به شرط وجود یک فاکتگیري از فاکتور شوكنمونه. 4

رسد. با مارکوف به پایان می ةیک گام از فرآیند زنجیر ،اي. به این ترتیبهاي منطقهو فاکتور شوك
گیري به یک نمونه از توزیع پسین پارامترها و فاکتورهاي غیرقابل تکرار این مراحل، در نهایت نمونه

سري زمانی شامل تولید ناخالص داخلی،  ةهاي قابل مشاهدهاي اولیه (دادهمشاهده به شرط وجود داده
گیري گیري به اصطالح روش نمونهشود. به این روند متوالی نمونهگذاري) همگرا میمصرف و سرمایه

 شود.گیبز گفته می
 کوز و همکاران ۀپس از تخمین فاکتورهاي غیرقابل مشاهده و ضرایب مربوطه، طبق مطالع

هاي خاص هر شوك اي وهاي منطقههاي جهانی، شوكشوك)، سهم هر کدام از فاکتورهاي 2003(
 شود. کشور در تغییرات تولید ناخالص داخلی هر کشور  به صورت زیر محاسبه می

)5 ( 
  

Si که اگر طوريه ب
f سهم واریانس تولید کشور  ةدهندنشانi به ازاي فاکتور f=W, R, N  باشد

 آنگاه داریم:

                                                    )6(  

کار اصلی  ،مارکوف مونت کارلو محاسبه خواهد شد. در واقع ةاین مقادیر در هر مرحله از زنجیر
به ازاي  هر چه مقدار است. پس ) W,R,Nها به ازاي هر کدام از فاکتورهاي (  ۀاین مقاله محاسب

اي سهم بیشتري در هاي منطقهاین است که شوك ةدهندطقه براي کشورها بیشتر باشد نشانهر من
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توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی این کشورها داشته و کشورهاي عضو این منطقه کشورهاي 
 .هستندپولی  ۀمناسبی براي تشکیل اتحادی

ین کشوري بسیار زیادي را وارد مزیت استفاده از این مدل در این است که می توان داده هاي ب
معادالت کرد. زیرا اگر تعداد کشورها بسیار زیاد باشد آنگاه تعداد بسیار زیادي از توزیع نرمال شرطی 

خواهیم داشت و چنانچه دوره زمانی در نظر گرفته شده نیز زیاد باشد آنگاه مشکل دو  )1ۀ (طبق معادل
بعدي خواهند شد.  Tدهنده اکتورها یا عوامل توضیحچندان شده و ماتریس کواریانس توزیع شرطی ف

ضریب تخمین زده شود.   2 23000دهنده و چیزي بیش از یا عامل توضیح 1فاکتور 49طوري که باید ه ب
براي حل  .وجود خواهد آمده صورت سري زمانی در نظر گرفته شوند این مشکل به ها باگر دادهپس 

 طور مقطعی تخمین زد.ه طور مستقل از هم و به ها را بتوان تخمیناین مشکل می
 

 مدل تحقیق .3-2
گذاري را این مطالعه نوسانات متغیرهاي کالن اقتصادي شامل: تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه

هاي ناشی از جزء خطا هاي کشوري و شوكاي، شوكهاي منطقههاي جهانی، شوكعامل شوك 4به 
عامل پویاي  که شودفرض میبنابراین، کند. ، تجزیه میاستزمانی هاي که ناشی از خصوصیت سري

دهد. در این هاي زمانی بین چند کشور را توضیح میغیر قابل مشاهده وجود دارد که همگامی در سري
فاکتور  Rعنوان عامل مشترك در دنیا (شوك جهانی)، ه مطالعه این عوامل پویا شامل یک فاکتور پویا ب

کشورهاي عضو اکو،  ۀمنطق 5اي در هاي منطقهعامل مشترك در منطقه (شوكپویا به عنوان 
اروپا و کشورهاي گروه  ۀ، کشورهاي عضو اوپک، کشورهاي عضو اتحادیG-7 کشورهاي عضو گروه

D-8 و بررسی می (شودn شوك) هاي خاص هر کشور) فاکتور پویا به عنوان عامل خاص هر کشور
 . است

 Yit=ai+ bwiyt
w+ briyt

R+ bniyt
N + eit        ,       )7(                          

باشد. که این بردار میt در زمان  iکشور  ةبرداري از متغیرهاي قابل مشاهد Yitکه  طوريه ب
 گذاري) و نرخ رشد سرمایهC( )، نرخ رشد سطح مصرفGDP( شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

)I (یـک جهانـت بانـا از سایـن متغیرهـمربوط به ای. آمار است )WDI, 2013 .استخراج شده است (R  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .استاي فاکتور مربوط به عامل منطقه 5فاکتور مربوط به عامل دنیا و  1فاکتور مربوط به هر کشور،  43فاکتور شامل 49. 1
 تخمین زده شود.  GDP,C,I سري زمانی 3عامل غیرقابل مشاهده براي 4سال باید ضرایب  46ر در طی کشو 43براي . 2
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 هاي زمانی است.طول سري tهاي زمانی هر کشور و تعداد سري mتعداد کشورها،  nها، منطقهتعداد 
yt .1است: عامل پویاي زیر وابسته  3به  Yitسري زمانی  ،بنابراین

wشاهده اقتصاد لفه غیرقابل مؤ: م
yt. 2بین تمامی کشورها مشترك است.  هاي جهانی وشوك ةدهندجهانی است که نشان

R: لفه ؤم
اي و  فقط بین تمامی هاي در سطح منطقهشوك ةدهنداي است که نشانغیرقابل مشاهده اقتصاد منطقه

 R=1 است: اگرمنطقه در نظر گرفته شده  5کشورهاي عضو آن منطقه مشترك است. در این مطالعه 
، G-7 باشد آن کشور متعلق به گروه R=2 کشورهاي عضو اکو، ۀباشد آنگاه آن کشور متعلق به منطق

یورو و اگر  ۀباشد آن کشور متعلق به منطق R=4 باشد آن کشور متعلق به گروه اوپک، اگر R=3 اگر
R=5 باشد آن کشور متعلق به گروه D-8 3باشد. می.  yt

Nخاص هر کشور  ةشاهدغیرقابل م ۀلفؤ: م
-می  yiها بر تغییرات لفهؤضرایب اثر هرکدام از م ةدهندها نشان b. استهاي خاص هر کشور) (شوك

م  1970-2012هاي  زمانی تحقیق سال ةکنند. دورباشد. این ضرایب از کشوري به کشور دیگر فرق می
هاي اقتصادي در این شوك تشکیل سازمان اکو بر افزایش همزمانی تأثیر. اما جهت بررسی است

قبل از تشکیل سازمان اکو) تخمین زده  ة(دور 1995-1970کشورها، ابتدا مدل تحقیق براي دوره زمانی 
م 1970-2012زمانی  ةبراي باز به منظور بررسی استحکام نتایج، مدل تحقیق مجدداً ،سپس ،شده و

ذکر است که فعالیت عملی و رسمی این تخمین و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شایان 
دوره زمانی اولیه سبب آغاز شده و به همین  1995نهایی آن در سال  ۀسازمان پس از تصویب اساسنام

 در نظر گرفته شده است. م1970-1995تحقیق از 
 

 هاي تجربی تحقیقیافته. 4
 ةغیرقابل مشاهد 1تورهاي پویاي، درستی توزیع پسین فاک)7( ۀدر این مطالعه ابتدا قبل از تخمین معادل

  توزیع، ۀمیان ةتخمین زده شده در محدود
3

 توزیع و 1
3

گیرد تا مشاهده توزیع مورد بررسی قرار می 2
-اي مطابق واقعیت میهاي منطقههاي جهانی و شوكشده براي شوكشود که آیا توزیع تخمین زده

دهنده آن نشان، ). هر چه فاصله بین این سه نمودار کمتر باشد2003 ر (کوز و همکاران،باشد یا خی
نوسانات این نمودارها باید به  ،اند. به عبارتیتر تخمین زده شدهخواهد بود که فاکتورهاي مزبور دقیق

توزیع  ةدهندنشان )1(خوبی بتوانند وقایع اساسی اقتصادي را در طی دوره مزبور نشان دهند. نمودار 
 . است م1970-2012هاي هاي جهانی در سالپسین فاکتور شوك

1. Dynamic Factor 
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 1970-2012 ةهاي جهانی در دورتوزیع پسین شوك .1نمودار 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 ةدـدهنودار نشانـن نمـایموجـود در شود، نوسانات مشاهده می )1(طور که در نمودار همان
مثال رکود جهانی ناشی از  رايسال اخیر اتفاق افتاده است. ب 40ترین وقایع اقتصادي است که طی ممه

در این نمودار نشان داده شده است.  ،رخ دادم 1970ۀاولین شوك قیمتی نفت که در اواسط ده
ن . رکود ناشی از وجود بحراستهااثر این شوك بر اقتصاد جهانی بیش از اثر سایر شوك ،همچنین

هاي پولی انقباضی) این کشورها در (سیاست هاي ریاضت اقتصاديبدهی کشورهاي صنعتی و سیاست
هاي مالی . رویدادهاي مربوط به آشفتگیشوددیده می نیز به خوبی در این نمودار م1980 ۀاوایل ده

ان مالی آسیا نیز به خوبی نشان داده شده است. از طرفی بحر 1990 ۀدر اوایل ده ERMهاي مانند بحران
هاي به وجود آمده در بازارهاي مالی در نمودار نشان داده شده است. چالش 1997-1998هاي در سال

و بحران  2008-2009هاي آمریکا و بخش مسکن این کشور و تبدیل آن به بحران مالی فراگیر در سال
آن  ةدهنداین نمودار نشان سپشود. میالدي نیز در این نمودار مشاهده می 2010ها در سال بدهی دولت

وقایع اقتصادي دنیا را بیشتر ده و توانسته ـن زده شـی تخمیـهاي جهانی به درستاست که فاکتور شوك
 توضیح دهد. 

 نشان داده شده است. )2(اکو در نمودار  ۀهاي در سطح منطقتوزیع پسین فاکتور شوك ،همچنین
ن منطقه اغلب دچار نوسانات اقتصادي (رکود و رونق) آن است که اقتصاد ای ةدهنداین نمودار نشان

 م1997 -1998هاي و بحران مالی آسیا در سال 1970هاي نفت در بحران قیمت ،در این میان .شده است
و  )1(براساس نمودار  ،قرار دهند. به این ترتیب تأثیراند اقتصاد کشورهاي گروه اکو را تحت توانسته

 د.کراي اطمینان حاصل هاي جهانی و منطقهپسین شوك توان از صحت توزیعمی )2(
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 م1970-2012 ةهاي کشورهاي عضو اکو در دورتوزیع پسین شوك .2نمودار 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

ۀ غیرقابل مشاهده، به تخمین معادل ةدهندتوان با در نظر گرفتن توزیع فاکتورهاي توضیححال می

مارکوف  ة) چنانچه مقادیر اولیه انتخاب شده در زنجیر2003( 1پرداخت. براساس مطالعه کوپ )7(

گیري گیبز ممکن است دچار خطا و خیلی دور از پارامترهاي موجود در توزیع پسین باشند، آنگاه نمونه

 ۀود. نتیجشبراي بررسی وجود چنین خطایی به کار گرفته می Geweke اشتباه شود. لذا آزمون همگرایی

ها سازي توزیع پسینمارکوف خوب کار کرده و شبیه ةدهد که الگوریتم زنجیراین آزمون نشان می

شود و . سپس مدل بیزین تخمین زده میبوده استگیري مناسب صحیح کار کرده و تعداد دفعات نمونه

ن مدل به روش بیزین ها). نتایج حاصل از تخمیشود (در مقدار میانه پسینها مشخص میسهم واریانس

اي هاي منطقههاي کشوري، شوكهاي جهانی، شوكحالت و سهم هر یک از فاکتورهاي شوك -فضا

 هاي ناشی از اجزاء اخالل در واریانس متغیرهاي کالن اقتصادي شامل تولید ناخالص داخلیو شوك

)Yمصرف ،( )C( گذاري) و سرمایهI2و  1در جدول  2ن اکوقبل و بعد از تشکیل سازما ة) در دو دور 

 گزارش شده است.  

1. Koop 
 هاي آماري تولیددادهد نبواما در این مطالعه به دلیل  استکشور  10 برمل تشمطور که گفته شد سازمان اکو  . همان2

 ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستانگذاري براي کشورهاي جمهوري آذربایجان، ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه
 اند.این کشورها از نمونه آماري حذف شده تاجیکستانو 

                                                           

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 )م1970-1995گذاري در کشورهاي عضو گروه اکو (تجزیه واریانس تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه .1جدول 
 

 هامنبع شوك هاي جهانیشوك هاي کشوريشوك ايهاي منطقهشوك جزء اخالل
                                

 کشورها
Y              C      

          I   
Y               C     

           I     
Y                C    

             I      
 Y                C       

          I    

 افغانستان 0,02 0,02 0,06 0,90 0,88 0,63 0,04 0,05 0,04 0,01 0,02 0,21
 ایران 0,005 0,10 0,03 0,51 0,43 0,64 0,13 0,04 0,1 0,30 0,30 0,15
 پاکستان 0,004 0,06 0,07 0,41 0,24 0,28 0,02 0,09 0,08 0,51 0,53 0,49
 ترکیه 0,01 0,02 0,002 0,30 0,68 0,72 0,01 0,03 0,03 0,45 0,20 0,19

 تحقیقأخذ: محاسبات م
 

 )م1970-2012کشورهاي عضو گروه اکو ( گذاري درتجزیه واریانس تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه .2جدول 
 

 هامنبع شوك هاي جهانیشوك هاي کشوريشوك ايهاي منطقهشوك جزء اخالل
                             

 کشورها
Y               C     

            I   
Y                 C     

           I      
Y                  C  

                 I      
 Y                    C      

            I    
 افغانستان 0,002 0,01 0,04 0,64 0,62 0,31 0,29 0,28 0,16 0,05 0,06 0,46
 ایران 0,01 0,004 0,005 0,60 0,43 0,78 0,02 0,12 0,01 0,33 0,42 0,16
 پاکستان 0,01 0,02 0,0007 0,40 0,17 0,33 0,008 0,23 0,01 0,57 0,52 0,61
 ترکیه 0,02 0,06 0,04 0,64 0,33 0,51 0,03 0,33 0,28 0,27 0,26 0,13

 تحقیقأخذ: محاسبات م
 

ست که پیش از تشکیل سازمان اکو،  ا حاکی از آن )2(و  )1(نتایج گزارش شده در جداول 
رات مصرف در درصد تغیی 80درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی افغانستان و بیش از 90بیش از 

در دوران قبل از تشکیل سازمان اکو  ،. همچنیناستهاي در سطح کشوري افغانستان ناشی از شوك
گذاري افغانستان در حد اي بر نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایههاي منطقهشوك تأثیر

هاي کشوري بر شوك أثیرتدرصد) بوده است. اما پس از تشکیل این سازمان،  5بسیار ناچیزي (کمتر از 
اي اکو بر نوسانات تولید هاي منطقهنوسانات متغیرهاي کالن اقتصادي بسیار کاهش یافته و اثر شوك

-2012گذاري افغانستان به شدت افزایش یافته است. هرچند در دوره ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه
 ،با این حال ،اقتصادي افغانستان داردرا بر نوسانات  تأثیرهاي کشوري همچنان بیشترین شوك م1970
پولی افزایش  ۀاکو بر نوسانات اقتصادي آن در دوران پس از تشکیل اتحادی ـۀهاي منطقشوك تأثیر

 یافته است.
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آن است که در این کشور  ةدهندواریانس متغیرهاي کالن اقتصادي کشور ایران نشان ۀتجزی
گذاري نات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایههاي جهانی کمترین سهم را در توضیح نوساشوك

هاي این است که ایران از شوك ةدهنددر دوران قبل و بعد از تشکیل سازمان اکو دارد. این امر نشان
-هاي در سطح کشوري بیشترین قدرت توضیحجهانی مصون مانده است. از طرفی در این کشور شوك

اي هاي منطقهن اقتصادي در هر دو دوره دارد. اما شوكدهندگی را در توضیح نوسانات متغیرهاي کال
 ،قبل از تشکیل سازمان اکو داشته است. همچنین ةاندکی در نوسانات متغیرهاي مزبور در دور تأثیر

اکو در توضیح نوسانات متغیرهاي کالن  ۀهاي منطقي بر افزایش سهم شوكتأثیرتشکیل سازمان اکو 
 اقتصادي نداشته است.  

هاي جهانی واریانس متغیرهاي اقتصادي کشور پاکستان نیز حاکی از آن است که شوك ۀتجزی
بسیار ناچیزي بر نوسانات اقتصادي پاکستان دارد و در این کشور نیز همانند سایر کشورهاي عضو  تأثیر

تشکیل  ،هاي در سطح کشوري بیشترین اثر را در ایجاد نوسانات اقتصادي دارد. همچنیناکو، شوك
گذاري اکو بر نوسانات تولید ناخالص داخلی و سرمایه ۀهاي منطقمان اکو نتوانسته است اثر شوكساز

 را افزایش دهد. 
 ةدهندترین عامل توضیحشود که در کشور ترکیه مهممشاهده می )2(و  )1(براساس جدول 

هاي کشوري شوك تأثیر. اما پس از تشکیل سازمان اکو استهاي کشوري نوسانات اقتصادي، شوك
اي در نوسانات تولید هاي منطقهشوك تأثیرگذاري کاهش یافته و بر نوسانات مصرف و سرمایه

 گذاري افزایش یافته است. ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه
 

 واریانس متغیرهاي کالن اقتصادي در گروه اکو ۀمیانگین تجزی .3جدول 
 اخلی گروه اکوواریانس تولید ناخالص د ۀ: میانگین تجزیAپانل 

 1970-2012 ةدور 1970-1995 ةدور هامنبع شوك
 0,01 0,01 هاي جهانیشوك
 0,57 0,53 هاي کشوريشوك
 0,08 0,05 ايهاي منطقهشوك

 0,30 0,31 شوك ناشی از جزء اخالل
 واریانس مصرف گروه اکو ۀ: میانگین تجزیBپانل 

 0,02 0,05 هاي جهانیشوك
 0,38 0,54 هاي کشوريشوك
 0,24 0,05 ايهاي منطقهشوك

 0,31 0,26 شوك ناشی از جزء اخالل



 111   سنجی تشکیل منطقۀ بهینۀ پولی بین کشورهاي عضو سازمان همکاري ... امکان

 گذاري گروه اکوواریانس سرمایه ۀ: میانگین تجزیCپانل 
 0,02 0,04 هاي جهانیشوك
 0,48 0,56 هاي کشوريشوك
 0,11 0,06 ايهاي منطقهشوك

 0,34 0,26 شوك ناشی از جزء اخالل
  تحقیقات أخذ: محاسبم            

واریانس تولید ناخالص داخلی کشورهاي عضو  ۀنتایج حاصل از میانگین تجزی ،در حالت کلی
آن است که  ةدهندنشان )3(اکو در دوران قبل و بعد از آغاز فعالیت رسمی سازمان اکو در جدول 

گذاري هاي جهانی کمترین سهم را در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایهشوك
ترین منبع ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، کشورهاي عضو اکو داشته است. در این بین، مهم

که  . به طورياستهاي در سطح کشوري گذاري در کشورهاي مذکور، عامل شوكمصرف و سرمایه
داخلی،  ناخالص درصد تغییرات تولید 50در دو دوره زمانی قبل و بعد از تشکیل سازمان اکو، بیش از 

هاي . ولی شوكاستهاي در سطح کشوري گذاري این کشورها ناشی از شوكمصرف و سرمایه
گذاري این کشورها بسیار ناچیزي بر نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه تأثیرجهانی 
-. مهماستدرصد  5هاي جهانی در نوسانات متغیرهاي مزبور کمتر از که سهم شوك طوريه دارد. ب

اي بر نوسانات اقتصادي گروه کشورهاي اکو، پس از هاي منطقهشوك تأثیرترین نکته این است که 
اي در هاي منطقهدرصدي شوك6% و 5%، 5که سهم  تشکیل این سازمان افزایش یافته است. به طوري
ه ترتیب ب ،قبل از تشکیل سازمان اکوة گذاري در دورنوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه

اي در توضیح نوسانات هاي منطقهافزایش یافته است. افزایش سهم شوك ،درصد11% و 24%، 8به 
ست که تشکیل این سازمان منجر به ا آن ةدهندمتغیرهاي کالن اقتصادي کشورهاي عضو اکو نشان

امل به که این ع به طوري .هاي تجاري بین این کشورها شده استایجاد همزمانی و تقارن در سیکل
هاي ناشی از تواند منجر به کاهش هزینهپولی می ۀترین معیارهاي تشکیل اتحادیعنوان یکی از مهم

پولی بین  ۀرا براي تشکیل اتحادیزمینه تشکیل پول واحد بین کشورهاي مذکور گردد. هرچند این امر 
ضیح نوسانات اي در توهاي منطقهند ولی باز هم سهم عامل شوكکمیآماده کشورهاي مذکور 

هاي خاص هر کشور در توضیح نوسانات اقتصادي است. بیشتر بودن سهم اقتصادي کمتر از سهم شوك
آن است که هر کدام از  ةدهندهاي خاص هر کشور در توضیح نوسانات اقتصادي نشانشوك

 پسکنند. شان استفاده هاي پولی مستقلی جهت مقابله با ادوار تجاريکشورهاي مذکور باید از سیاست
-کنونی پیشنهاد مناسبی نمی وضعیتپولی براي کشورهاي مذکور حداقل در  ۀپیشنهاد تشکیل اتحادی
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) مطابقت دارد. براساس نتایج وي، 1391بیابانی و همکاران (از سوي ارائه شده  ۀاین نتیجه با نتیج .نماید
 ۀخوردار نبوده و تشکیل اتحادیبهینه پولی بر ۀکشورهاي عضو اکو از همگرایی کامل در معیارهاي نظری

بر خواهد بود. اما در عین حال نتایج گزارش شده در کنونی هزینهوضعیت پولی بین این کشورها در 
هاي هاي خاص هر کشور و روند افزایشی سهم شوكروند کاهشی سهم شوك ةدهندنشان )3(جدول 

توان استداللی کرد که بنابراین می .استاي در تبیین نوسانات اقتصادي کشورهاي این منطقه منطقه
 نماید.پذیر میپولی بین این کشورها در آینده امکان ۀتشکیل اتحادی

 
  و پیشنهادات گیرينتیجه. 5

پولی بین کشورها وجود همزمانی و تقارن در نوسانات  ۀترین معیارهاي تشکیل اتحادییکی از مهم
-یافتن منبع نوسانات متغیرهاي کالن اقتصادي نیز می ،متغیرهاي کالن اقتصادي کشورها بود. در واقع

که اگر سهم بزرگی از نوسانات اقتصادي یک کشور  تواند این همزمانی و تقارن را نشان دهد. به طوري
هاي تجاري آن توان نتیجه گرفت که سیکلآنگاه می ،اي باشدهاي در سطح منطقهناشی از شوك
مزمان و مشابه بوده و لذا در پیش گرفتن یک سیاست پولی هاي تجاري آن منطقه هکشور با سیکل

-هاي در سطح کشوري یا شوكتواند سیاست مناسبی باشد. چنانچه شوكمشترك در سطح منطقه می

آنگاه کشور مربوطه باید یک  ،هاي جهانی سهم بیشتري در نوسانات اقتصادي آن کشور داشته باشد
کشورهاي  ۀپولی مشترك با بقی ۀتواند وارد اتحادیشور نمیآن ک ،سیاست پولی مستقلی در پیش بگیرد

آن منطقه شود. این مطالعه نیز براي بررسی منبع این نوسانات در کشورهاي عضو اکو از روش بیزین 
گذاري در این کشورها را حالت استفاده کرده و نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه-فضا

هاي خاص هر کشور اي، شوكهاي منطقههاي جهانی، شوكشوك ةمشاهد فاکتور غیرقابل 4ناشی از 
-آن است که شوك ةدهندداند. نتایج حاصل از تخمین مدل نشانهاي ناشی از جزء اخالل میو شوك

دهندگی کمتري در توضیح نوسانات تولیدناخالص داخلی، مصرف اي داراي قدرت توضیحهاي منطقه
. هرچند میزان این اثر در دوران بعد از تشکیل سازمان اکو استو اکو گذاري کشورهاي عضو سرمایه

ترین و بیشترین اثر بر نوسانات هاي در سطح کشوري داراي مهمافزایش یافته ولی با این حال شوك
هاي پولی آن است که این کشورها باید از سیاست ةدهندو این امر نشان ستاقتصادي این کشورها

تواند استفاده از یک پول واحد نمی ،رواز این ،هاي تجاري استفاده کنند وه با سیکلمستقلی براي مقابل
پولی مشترك بین کشورهاي عضو  ۀتشکیل اتحادیبنابراین، سیاست پولی مشترك مناسبی تلقی شود.  

 يمندهابطض عدم و رانیا در باال تورم نرخبا توجه به  ،با این حالشود. اکو در شرایط کنونی توصیه نمی
پولی و ایجاد ۀ ، پیوستن به یک منطقه بهینواحد یپول نظام یپول استیس يریکارگه ب در دولت
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 اقتصاد تحوالت قیتطب يبرا را نهیمز ه وداد کاهش رانیا در را مشکالت نیا تواندیم همگرایی پولی
ۀ پولی با ایران بهین ۀلذا یافتن کشورهاي مناسب براي تشکیل ناحی آورد. فراهم یهانج تحوالت با رانیا

 هاي پولی و کنترل تورم باشد.یاستتواند کشور را منتفع ساخته و راهکار مناسبی براي تثبیت سمی
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