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  بررسی همزمانی ادوار تجاري اعضاي اوپک
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  چکیده
جهت بررسی و طراحی سیستم معادالت  .کند بررسی می ااوپک ر ياعضا يادوار تجار یمقاله حاضر وجود همزمان     

همزمانی  به این ترتیب. ق همزمانی سیکل هاي تجاري استفاده شدبردو در تحقی هلبلینگ و "مدل مرکزي" همزمان از
به دلیل نقش کلیدي این کشور که در اینجا ( مرکزي کشور طریق همزمانی سیکلهایشان با تجاري اعضاي اوپک از ادوار

 بکارگیري مقادیربا . گیرد می مورد بررسی قرار ، )میباشد عربستاندر اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادرکننده نفت 
طبقه بندي کشورها به گروههاي همگن با روش تکسونومی همزمانی  و) هستند ناهمزمانیکه معرف (جمالت پسماند 

روش  بانتایج با وجود متغیر تجارت نیز  تدقیق موضوعبراي . بین سیکلهاي تجاري کشورهاي عضو اوپک بررسی شد
 مجازي به منظور هايدر نظر گرفتن متغیرو با ي مذکور بدون آزمونها .شد کنترلرگرسیونهاي مرحله به مرحله 

نتایج حاکی از وجود . صورت گرفت 1998 و1990سالهاي اندونزي در کویت و تحوالت کیفی دو کشوراثر فیلترکردن 
ه با توجه به اثر متغیرهاي کیفی خارجی این مقال لذا .باشد همزمانی شدید بین ادوار تجاري کشورهاي عضو اوپک می

سیکلهاي تجاري  ، مقابل شوکهاي برونزا مصون سازند چنانچه اعضاي اوپک بتوانند خود را درنماید که  گیري می نتیجه
 . گردد میبین آنها محقق ) یعنی همزمانی ادوار تجاري(پیش شرط همکاریهاي مشترك اقتصادي آنان همزمان است و 

  
  مقدمه

از  و ، ک موجیزیشه در مباحث فیک سو رید علم اقتصاد است که از یداز جمله مباحث ج يادوار تجار یهمزمان     
مطرح  1963 سال درماندل  توسط  ن باریکه اول بهینه یمنطقه پول يتئور بنابر .الملل دارد نیاقتصاد ب شه دریگر رید يسو
 یپول و يتجار يغامهااد وقوعافتن یشدت  .است ين ادوار تجاریب یهمزمان ، یپول و يتجار هايش شرط ادغامیپ ، شد

میالدي  90از اواسط دهه  تا ن اقتصاد را برآن داشتیمحقق ، ییجاد پول مشترك اروپایا به خصوص ایدر نقاط مختلف دن
 .کنند یمختلف بررس يگروه کشورهان یب را يادوار تجار یهمزمان ، گسترده تر از ابعاد گوناگون یبه صورت ، به بعد

 يکلهایساز همزمانی منوط به اطالع مشترك  يا تجاری یمال ، یاست پولین باورند که اتخاذ سیاقتصاد بر ا يامروزه علما
   .آنهاست )یپول و يتجار ، يدیتول ياقتصاد يساختارها کشورها و يتجار
 ، جرگه کشورهاي تک محصولی گرفتن آنها در قرار ، کشورهاي عضو اوپک به نفت وابستگی زیاد اقتصاد     
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براي   عامل مهمینفت تجارت نکه یا وساختار اقتصاد این کشورها مشابهت  ، تحوالت بازار نفت ناشی ازشوکهاي نفتی 
: هین ارتباط فرضیدر ا .باشد مهمترین عوامل موثر بر اقتصاد اعضاي اوپک می انتقال شوك به کشورهاي مورد بحث است

  .قابل بررسی است هاي تجاري اعضاي اوپک همزمانی بین سیکلوجود 
عوامل تعیین و عدم وجود همزمانی بین سیکلهاي تجاري کشورهاي عضو اوپک  وجود یات به مطالب مذکور یبا عنا     

در کاهش  تواند می پژوهشاین ج یاز نتا یآگاه .دهیم میقرار  یمورد بررسرا کشورها ن یاکننده همزمانی ادوار تجاري 
  .د باشدیاوپک مف ين اعضایب ..).ایو  يا تجاری یاز پول اعم( يمشترك اقتصاد ياستهایس یاحتمال يها نهیهز
  

  یهمزمان
 کهشوند  همزمان میوقتی ادوار تجاري " :ندا کردهان یباولین بار مفهوم همزمانی را چنین  1946در سال  4برنز و میچل     

 چرخش)ج به حضیضاز او(که در آنها سیکل از یک مرحله یعنی رونق به مرحله دیگر یعنی رکود  - 5چرخش نقاط
نقاط  یوقت 6هاردینگ و پاگان به نظر ."به طور تقریبی در یک زمان اتفاق  افتند، سیکلهاي مرجع مانند هم -کند می

 یعنی .اند همزمان شده يتجارادواروندد یمشخص به وقوع بپ يدر زمانها، خاص يکل هایاز س ییها وعهمدر مج چرخش
 9کو و میلیس، گروبن تعبیر .در یک زمان رخ دهد 8به دوران رکود یا انقباض 7وقتی که چرخش از دوران رونق و انبساط

 یوقت 10 ینگ و بایمیلهلببنا به نظر  .هماهنگی سیکلهاي تجاري کشورها است، هااز همزمانی ادوار تجاري بین کشور
یکـدیگر  بااري کشـورها تج ادوار اقتصادي تا حد زیادي مشابه باشند هايعالیتفو حجم تغییرات مهم در  11بندي زمان

زمان  یوقت .شده است یز معنینبین سیکلها "حرکت مشترك" یا 12"هم حرکتی" به همزمانی واژه .شوند همزمان می
 ، کـروکـس .دهد یرخ م یهمزمان) باشد یکسان سیکلهازمانبندي ( دنیکی باش يادوار تجار وقوع نقاط اوج و حضیض

ي تجاري معنی ها سیکل تجاري را به تقارن بین همزمانی ادوار 15جونگ ایل چو  14شین و وانگ ، 13نـیـلـریچ  فـرنـی و
واژه  16پونست اندراس .ندشاب بین رفته یا تضعیف شده از نامتقارن شوکهايدهدکه  می رخ یوقت همزمانی .اند کرده

  .معنی کرده است ها کلیس 17همزمانی ادوار تجاري را به همنوسانی
 یا هم حرکتی یهمزمان يبحثها ، يتجار و یپول يتحقق ادغامها روند ان شد با روبه رشد نهادنین بیش از ایچنانچه پ    

 یپولمنطقه  يتئور در باب  )1963( نونیمک ک يپس از و و )1961(بنا به گفته ماندل . ز شدت گرفتین يادوار تجار
ه مذکور یت در اتحادیل به عضویکه تمادارد  ییمشترك کشورها يها یژگیبه و یبستگ یه پولیک اتحادیمنافع ، بهینه

را یز .کند می يگر بازیکدیبه  يوستن کشورها به لحاظ اقتصادیدر پ یمهم نقش بارز  و  يتجار يکلهایستشابه  .را دارند

                                                
4 - Burns,Mitchell-1946-p.70 
5 - Turning Point 
6 - Harding,D. and Pagan, A. 2002,pp. 365-321 
7 -  Expation 
8 - Contraction 
9 - Gruben,w.c.,Koo, J.&Millis,E.2002.p.1. 
10 - Helbling,T. and Bayoumi,T.- 2003 
11 - Timing 
12 - co-movement                                                                                           
13 - Croux , C. –  Froni, M. &  Reichlin ,  L. – p. 1. 
14 - Shin,K. &Wong ,Y.2003-p.3,4. 
15 - Choe,J.2001- PP.558-586 
16 - Poncet,S. 2004-p.2. 
17 - Co-fluctuation 
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عدم تشابه  هرگاه  و .رسد می حداقل به یکلیضد س ياقتصاد ياستهایاتخاذ س ینه احتمالیهز يبا همزمان شدن ادوار تجار
مطالعه  در یبحث همزمان لذا .شود می شتریب يتجار يکلهاینه مقابله با نوسانات سیشتر شود هزیب يتجار يکلهایسن یب

  .ار مهم استیمشترك کشورها بس يهایریم گیتصم ای جهت الحاق  و ياقتصاد
 موثر جاد آنیرا در ا یعلل مختلف وباشند  می کشورها يتجار هاي بین سیکلهمزمانی  وجود دیموبسیاري ازتحقیقات      
 "زایی معیار منطقه پولی معیار درون"عنوان تحت  يا مقاله در 18فرانکل و رز .تجارت است آنها نیمهم تراز که انند د می

نتایج مشابهی مبنی براینکه تجارت درون  .هاي تولید اسـت در توضیح همبستگی  که تجارت عـامل مهمیرندیگ می نتیجه
 کوء قیتحق توان به می از آن جمله .بدست آمده است ، شود رابطه مثبت بین ادغام و همزمانی می صنعتی منجر به برقراري

 24مبسین ایج، 23کو و میلیس، گوربن 22اهومدا و مارتیرنا ـ منتل ،21فرودن برگ فن تگن و، 20آرتیس و ژانگ 19هلپمن و
  .اشاره کرد 25دارواس و سزاپاريو 

ت و همکارانش      . ستا یعامل همزمانها هاي درونی اقتصادي بین کشور وابستگی کهدنده می نشان 27تلسن و، 26اُ
هاي  یکپارچگی، میل به تجارت دو جانبه آنهامهمترین  که از طریق کانالهاي مختلف اقتصادي انتقالبا  شوکهاي خاص

به تجارت در میل  دهد می نشان يو .باشد می ینعامل همزما، است مالی و همکاري و مشارکت در سیاست اقتصادي
بر   قالب شاخص مشابهت شرکاي تجاري و ساختار صنعتی و نیز سیستم قانونی به عنوان یک متغیر مجازي اثرات مهمی

تحت  طریق یکسانی به شود تا آنها می موجب کشورها ين مشابهت ساختار اقتصادیهمچن .همبستگی دوجانبه تولید دارد
د یمو ، 28ردیناند فیچنرف قات جداگانه برگمن ویتحق .دشو می بیشتر یمزمانه لذا و، فتهگر تاثیر شوکهاي مشترك قرار 

   .ستا کلهایسهمبستگی  بر تکنولوژي شوك مشتركو سیاست پولی مشتركر مثبت یتاث
سال گذشته و تحت چهار رژیم ارزي  125شواهدي از همزمانی ادوار تجاري را طی  29توماس هلبینگ و مایکل بردو     

ه در آن یک کشور به عنوان کشور هسته ک- 30از مدل مرکزي ن منظوریا يه و برامورد مطالعه قرار دادو پولی مختلف 
استفاده  -شود  بر اساس رابطه شان با کشور هسته تعیین می ، ها با یکدیگر ارتباط سایر کشور و، فته شدهنظر گر در

فاکتورهاي مشترك خود . ها است بین کشور ي مشتركفاکتورهامقدار همزمانی کامال مرتبط با وجود آنها به نظر .کردند
هاي انتقال یافته  اختالالت خاص هر کشور و اثرات شوك ، ترکیب  شوکهاي جهانی موثر برهمه کشورهامنعکس کننده 

همین مقداردر دوره  ناخالص داخلی هرکشور تابعی از رشد تولید مدل مرکزي در .باشد از کشوري به کشور دیگر می
شوکهاي خاص کشور  انتقال منطق این مدل .تولید ناخالص داخلی کشور مرکزي با یک وقفه زمانی است ز رشدنی قبل و

 حال آنکه شوکهاي ویژه تنها اثرات محدودي را روي سایر .ر کشورها استیبه ساطریق کانالهاي سنتی  از مرکزي

مهمترین نقش  نظر مورد ارزي رژیم دورهدر  کهاست کشور مرکزي کشوري  "بردوو  هلبینگ" در مدل .کشورها دارد

                                                
18 - Frankel,J. & Rose ,A. -1996 
19 - Coe,D & Helpman,H. -1995 
20 - Artis, M.J. & Zhang,W.- 1995. 
21 - Fontagne,L.- Freudenberg,M.1999-P.263-287. 
22 - Barenboim, Igor, -2001 
23 - Gruben ,W., Koo,J. & Millis,E.2002 
24 - Imbs,J 2003 
25 - Darvas,z. & Szapary,G. 2004- PP:2-53 
26 - Otto, Glenn, Graham Voss & Luke Willard– 2001 
27 - Hybschmann Thellesen.J.c.- 2003- P12-41 
28 - Fichtner, F.2003. 
29 - Bordo.M & Helbling.T- 2003 –Dec 2003 
30 - The Central Country Model 
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ح یدرتوض شوکهاي جهانی نقش مهم، افتندیدر آنها آنچه .انگلستان ، استاندارد طال دوره مثالً در ، استداشته  را
 ، 31ناستاك و مارك واتس یمزج يپژوهشها .این موضوع به معنی بی اهمیتی شوکهاي خاص نیست .بود ینوسانات پول

انگرآن یب و د کردهییجه را تاین نتیز این يمدل کشور مرکز ازبا استفاده  هلبلینگ و بایومی نش ومون فورت و همکارا
  .استها ادوار تجـاري کشـور  یهمزمانمنبع ، شوکهاي مشترك 32نامنظمکاهش تغییرات  است که

ذکر لق اوقات فیمعکوس تحق یجیکسان به نتای یزمان يقات با در نظر گرفتن کشورها  و دوره هایتحق یبرخ     
ادغام د آن است که یمو، 36همکارانش و کالملی اوزکان، 35ایمبس ، 34میلگرم و اشی ، 33کروگمن يپژوهشها. اند دهیرس

 اوزکانو  کالملی.شود می یا ناهمزمانی و همزمانی کمتر جهیدر نت و منطقه اي بیشتر ییگرا موجب تخصصتر یقوتجاري 
تخصصی شدن  و يرا موجب متنوع ساز امنیت درآمدي جادیا ودر تولید ریسک بالقوه کاهش  يبرا کشورهاتالش 

جود شوکهاي خاص و 37کنن .دندان می کاهش همزمانی زین خاص و يشتر از شوکهایب يریپذ ضربه جهینت در و تولید
ش وکاههاي خاصتر  سیکلهاي تجاري با ویژگیرا عامل  اي ساختارهاي تولید منطقه صنعتی در حالت عدم تشابه در

باعث حرکت وندند یبه وقوع بپ نامتقارنبه صورت  شوکهاي برون زا چنانچه ، 38چونگ ایل چوبه نظر  .اندد می یهمزمان
با شوکهاي خاص و عدم که الگوي رشد   ياجرا  دارواس و سزاپاريبه نظر  .شود جهت یکدیگر می خالفدر کلهایس
عدم است عامل  يبحران اقتصاد که خود دچار يبه کشور ياقتصاد یوابستگو  یي پولها بحران ، مینان توام استاط

دادن  ارز نامطمئن است و يرااکه د يبه کشور ياقتصاد یز وابستگین ، 39اریک ژیراردین .باشد می يتقارن ادوار تجار
اثر  ، عالوه بر عوامل مذکور .کند می یمعرف یعامل ناهمزمان را، ین المللیب یمبادالت مال دراد به ارز مذکور یوزن ز
 در "41و وین کوپ کالركاست که  همزمانیاز دیگر عوامل نا )شود می که موجب کاهش حجم تجارت( 40مرزي

  .پردازند می ق خود به آنیتحق
  

  يژولومتد
 مدل ارائه شده توسط هلبلینگ و، اند مدلهاي مختلفی که پژوهشگران مذکور براي بررسی همزمانی برگزیدهاز بین      

در . بیش از همه موردتوجه قرار گرفت) وابستگی به نفت(یژگی خاص ساختار اقتصادي اعضاي اوپک بردو به لحاظ  و
چارچوب  اعضاي اوپک مدلی در برايدر این مقاله  .شود می نیز با عنایت به این مدل روش تحقیق معرفیقسمت  این 
 :گردد تعریف میبه صورت ساده به شکل زیر  SVAR مدل

  

                                                
31 - Stock.j.H & Watson.M.W-2003-P.1  -39 
32 - Volatility 
33 - Krugman,p. -1993- PP: 241-261. 
34 - Achy&Milgram.2001 
35 - Imbs,J 1999- PP: 1-11. 
36 - Kalemli Ozcan, s., Sorensen, B.E. Yosha,O.-2001- pp:107-37 
37 - Kennon,P.1969 PP:41-60 
38 - Choe,J. -2001-pp:558-586 
39 - Girardin,E. -2004 

 40 - Boder effect قی که فاصله یکسانی از اثر مرزي درجه بیشتر بودن تجارت در بین مناطق تجاري یا اقتصادي نسبت به تجارت با دیگر مناط
کند و درجه  اندازه گیري می را )تحت شرایط تجارت آزاد وتجارت با موانع مرزي، که ریشه در موانع سیاسی واداري دارد(د نهمان منطقه دار

 .دهد میادغام یا تالش بین مناطق اقتصادي را نشان 
41 - Clark, & Wincoop-2001- pp: 59-85. 
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   Y1t             a11      a 12       y1t-1         V1t      
             =                                          +                    )        1رابطه ( 
   Y2t            a21      a 22       y2t-1         V2t      

   
 ، 2کشور و 1کشور يکلهایساتریس ضرائب بیانگر همزمانی م .باشد می iکشور تولید ناخالص داخلی در  yitدر مدل فوق 

نشان دهنده عدم وجود همزمانی بین ادوار تجاري کشورها  Vبردار . باشند می ٤٢"ضرایب انتقال" a 21و  a 12هاي  درایه و
توضیح کل تغییرات  ESS، کل تغییرات TSS ،2رابطه اقتصادسنجی تعاریف دلیل این امرکامال واضح است؛ بنابر. است

نمونه طول  ارتباطی دو متغیر در- بیانگر ناهممتغیر اخیر  ه است کهکل تغییرات توضیح داده نشد RSSداده شده و 
  .گردد باشد که اگر نمونه سري زمانی باشد به ناهمزمانی تعبیر می می

TSS = ESS + RSS                                                            )2رابطه(                                                                     

از ، عضو اوپک باشد ٤٤یازده کشور هشامل همتمام معادالت فوق به یک مدل کلی که  ٤٣بسط مدل ساده دو متغیره 
تحت عنوان اي از مدل فوق  گونه ساده شده ، از اینرو جهت بررسی همزمانی. است زامشکللحاظ تئوري اقتصادسنجی 

 مورد نظر واقعی کشور GDP تابع یک کشور واقعی GDP، هر معادلهدر . شود در نظر گرفته می ٤٥"مدل کشور مرکزي"
  .خواهد بود) عربستان سعودي(واقعی دوره قبل کشور مرکزي  GDP و ، در دوره پیشین

صادرات نفت و نقش مهم آن در  لید وتو رتبه اول درشتن دا، عربستان سعودي به عنوان کشور مرکزي انتخابدلیل     
به  GDPداشتن بیشترین سهم در اختصاص مانند  يگرید ياقتصاد اوپک وجوه مشترك يهر چند اعضا .است اوپک

 اقالم عمده صادرات و شرکاي عمده تجاري مشابهت ، به بخش کشاورزي GDP درکمترین سهم و، صنایع نفت وگاز
  .صادرات نفت است همترین ویژگی مشترك کشورهاي مذکور یعنی تولید ود بر میباشند؛ اما در اینجا تاک می

 يآنگاه برا  .دوش می تخراجسا) یر ناهمزمانیمقاد( آن يو پسماندها ، برآورد SURE 46 زن مدل فوق توسط تخمین    
هاي  گروهروش طبقه بندي ( 47از آنالیز تاکسونومی همزمانیابه لحاظ ن اوپک ياعضا يکلهایسارتباط بین  یبررس

توان کشورهایی را که به لحاظ نبود همزمانی در وضعیتی مشابه هستند  به کمک این روش می .شود استفاده می) همگن
  .دنموهم مقایسه  هاي همگن را با هاي خاص دسته بندي و سپس گروه در گروه

تجارت خود  ، ارت کشور مرکزيتج ، کشور مرکزي GDPدر مرحله بعد به منظور آنکه اثر متغیرهاي مختلف نظیر       
 Stepwise Regressionاز روش آماري ، بر همزمانی ادوار تجاري کشورهاي عضو اوپک مشخص شود ...آن کشور و
 اگر، درمقایسه هر رگرسیون با تعداد مساوي متغیر و تعداد مساوي مشاهده، ذکر این نکته مهم است که .استفاده شد

22
ij RR f22 خواهد آنگاه با شد

ij RR f بود.     
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)                                                                      3رابطه(         
                                                
42 Transmission  Coefficient  
43 - Simple Bivariate Model 

یازده کشور عضو اوپک شامل الجزایر، اندونزي، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودي، امارت متحده عربی و  -  44
 .ونزوئال

45 - The Central Country Model 
46 - Seemingly Unrelated Regression Estimator 
47 - Taxonomy Analysis 
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                                                            )           4هرابط(
  .خواهد بود  R2آماره ، کند لذا معیار آزمون می این موضوع صدقبه علت آنکه در مطالعه ما  نیز 

 ماتریس ضرایب تمرکز مطالعات پیشین که براي بررسی همزمانی بر برخالف( ژي تحقیق حاضرولومتد یژگیو    
 ومی براي طبقه بندي کشورها دربکارگیري روش تکسون، )مقادیرناهمزمانی( ر جمالت پسماندآن بتمرکز ) کردندمی

است  جهت بررسی اثرمتغیرهاي مختلف برهمزمانیرگرسیون قدم به قدم  روش استفاده از نیز قالب گروه هاي همگن و
   .دیانم می مطالعات گذشته متمایز را ازکه آن

  
  برآورد

ن یا کشور عضو  یازده GDPاطالعات آماري مربوط به اوپک  ياعضا يادوار تجار یهمزمان یبه منظور بررس     
ل انتخاب یدل .48شد جمع آوري 1979–2004 طی سالهاي 2000به قیمت ثابت سال  مریکا وآ برحسب دالر سازمان

 .بوده استو به خصوص قطر اوپک  ياعضا یبرخ برايبه اطالعات مورد نظر  یابیمذکور عدم امکان دست یفاصله زمان
 ه لذاشد به بعد 1990انتشار اطالعات آماري از سوي کشور عراق از سال عدم  موجب وقوع جنگ عراق با کویت ضمناً

نیز بحران مالی سال  اتفاقات مهمی چون جنگ عراق با کویت و رخدادبه دلیل . گردیدت حذف طالعاکشور عراق از م
  .انجام شدبدون متغیر مجازي  و بررسیها در دو قسمت با در دوران نمونه شرقیآسیاي جنوب  1998

  
  متغیر مجازياعضاي اوپک با استفاده از مقادیر ناهمزمانی بدون  يقه بندطب
با  برآورد مذکور .ستبراساس مدل مرکزي با هدف استخراج پسماندها سیستم معادالت برآورد، برآوردمرحله اول      

گردیدکه سهم همزمانی ضمن بررسی اولیه معلوم  .شود می انجام Eviews.4با استفاده از نرم افزار  و SURE تخمین زن
دشواري  و، برنسبت مذکور موجب عدم مشاهده اختالفات بسیار بزرگ است لذا تمرکز "همزمانی و ناهمزمانی"به کل 

ذکراین نکته  .لذا در عوض بررسی همزمانی بررسی خود را معطوف به بررسی ناهمزمانی کردیم .همزمانی استیافتن  در
آن  "مهندسی -فنی"برازش به مفهوم نگرش ما در اینجا سبه پارامترها نبوده بلکه محا، ضروري است که هدف از برآورد

براین اساس بهترین  .است  Fitting Data کاري که انجام شد عملبه عبارت دیگر  .نه به مفهوم اقتصادسنجی است
فنی هاي  هاي مشابه در رشتهروشدر . دهد می که درصد تغییرات توضیح داده شده را نشان، شود می برازشها در نظر گرفته

خصوصیت آماري نه  از آنجا که براي ما مقادیر برازش شده اهمیت دارند و .گویند می ٤٩"کردنتقریب "کار به  این 
 اهمیتی ندارد؛ بلکه تنها توجه به این موضوع، ناکارا باشندپارامترهاي برآورد شده لذا چنانچه  ي برآورد شدهپارامترها

  .شود می درصد از تغییرات متغیر سمت چپ توسط متغیر سمت راست توضیح داده که چند )دخواهد ش و(شود  می
واقعی  yit  ، GDPمتغـیـرن معادله یدر ا .شد یطراح  3معادلهبراساس  ، معادله 9همزمان متشکل از  سیستم معادالت      

که در اینجا ، است کشور مرکزي واقعدر   jکشور . است در یک دوره قبل iکشور  واقعی GDP yit-1متغـیـر ، iکشور 
هرکدام از معادالت  .جمله پسماند بیانگر عدم همزمانی بین ادوار تجاري کشورهاست  Vt .باشد عربستان سعودي می

                                                
 .IFS ،World Economic Outlook  (International Financial Statistics)سایت بانک جهانی و نشریات از ٤٨

49 Approximation 
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   .اختصاص دارد) به جز عراق (اوپک  ياز اعضا یکیتم مذکور به سیس
    yit = α yit-1 +  β yjt-1 + Vt                                                              )3 هعادلم(

  
IR=C(1)+C(2)*IR(-1) + C(3)*SA(-1) 
AG=C(4)+C(5)*AG(-1) + C(6)*SA(-1) 
KT=C(7)+C(8)*KT(-1) + C(9)*SA(-1) 
UB=C(10)+C(11)*UB(-1) + C(12)*SA(-1) 
IN=C(13)+C(14)*IN(-1) + C(15)*SA(-1) 
NJ=C(16)+C(17)*NJ(-1) + C(18)*SA(-1) 
LB=C(19)+C(20)*LB(-1) + C(21)*SA(-1) 
VZ=C(22)+C(23)*VZ(-1) + C(24)*SA(-1) 
QA=C(25)+C(26)*QA(-1) + C(27)*SA(-1) 

فرض شده است که  رایز، هاي یکسان دارند مت راست همگی وقفهسیستم معادالت متغیرهاي توضیحی ساین  در
نشان ) ها 2R(ضرایب تعیین  .شود و به باقی کشورها منتقل میبیشترین اثر با یک سال وقفه از هر کشوري به خودش 

همانگونه که در متون ، هاي سري زمانی در تحلیل (Parsimony) میدهد که وجود یک وقفه براساس اصل پارسیمونی
ط اثربخشی یکسال و ارتبانیز از لحاظ سیاستگذاري . کند کفایت می ، آمده است 50سري زمانی منجمله باکس و جنکینز

استفاده از زمانهاي بیش از یک سال . باشدقبول مناسب و قابل  تواند فیمابین متغیرها در درون فاصله زمانی یکسال می
چه  و OLSروش  چه از سیستم معادالت مذکور برآورد. شود معموالً از لحاظ حافظه تاریخی سیاستگذاري اغماض می

زیر درجدول  SUREروش تخمین به فوق رآورد سیستم معادالت نتایج ب. نتایج یکسانی را خواهد داد  SUREازروش 
  .آورده شده است

 
 )1(نتایج تخمین سیستم معادالت 

System: SUR02 
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression (Marquardt) 
Date: 04/30/06   Time: 10:23      
Sample: 1980 2004 
Included observations: 25 
Total system (balanced) observations 225 
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     

C(1) -7390.998 2513.929 -2.940018 0.0037 
C(2) 0.901752 0.064589 13.96139 0.0000 
C(3) 0.076631 0.025665 2.985823 0.0032 
C(4) -2838.395 1503.734 -1.887564 0.0605 
C(5) 0.996329 0.037684 26.43925 0.0000 
C(6) 0.026680 0.011715 2.277310 0.0238 
C(7) -9421.545 5350.622 -1.760832 0.0798 
C(8) 0.397927 0.134712 2.953898 0.0035 
C(9) 0.173458 0.043645 3.974309 0.0001 

C(10) 14448.97 8974.813 1.609947 0.1090 
C(11) 0.631106 0.130399 4.839810 0.0000 

                                                
50  Box and Jenkins, Time series analysis. 
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C(12) 0.152753 0.076481 1.997273 0.0472 
C(13) -12993.16 4988.331 -2.604712 0.0099 
C(14) 0.576260 0.100172 5.752687 0.0000 
C(15) 0.230437 0.054667 4.215277 0.0000 
C(16) -324.4272 1719.489 -0.188676 0.8505 
C(17) 0.945277 0.047917 19.72739 0.0000 
C(18) 0.013690 0.014661 0.933739 0.3516 
C(19) 4008.247 2092.443 1.915583 0.0569 
C(20) 1.363145 0.085637 15.91768 0.0000 
C(21) -0.096523 0.027420 -3.520170 0.0005 
C(22) 34.12842 174.2551 0.195853 0.8449 
C(23) 0.875353 0.067047 13.05577 0.0000 
C(24) -5.02E-06 0.000991 -0.005066 0.9960 
C(25) -33.10200 21.08146 -1.570194 0.1180 
C(26) 0.803511 0.079031 10.16708 0.0000 
C(27) 0.000374 0.000155 2.411769 0.0168 

     
Determinant residual covariance 3.12E+51   

     
Equation: IR=C(1)+C(2)*IR(-1)+C(3)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.971026     Mean dependent var 36302.96 
Adjusted R-squared 0.968392     S.D. dependent var 10052.51 
S.E. of regression 1787.198     Sum squared resid 70269651 
Durbin-Watson stat 0.963267    

     
Equation: AG=C(4)+C(5)*AG(-1)+C(6)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.978748     Mean dependent var 46624.06 
Adjusted R-squared 0.976816     S.D. dependent var 7303.786 
S.E. of regression 1112.102     Sum squared resid 27208938 
Durbin-Watson stat 1.183185    

     
Equation: KT=C(7)+C(8)*KT(-1)+C(9)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.728624     Mean dependent var 29578.12 
Adjusted R-squared 0.703954     S.D. dependent var 7708.214 
S.E. of regression 4194.049     Sum squared resid 3.87E+08 
Durbin-Watson stat 1.684845    

     
Equation: VZ=C(10)+C(11)*VZ(-1)+C(12)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.793928     Mean dependent var 102362.5 
Adjusted R-squared 0.775194     S.D. dependent var 13501.77 
S.E. of regression 6401.685     Sum squared resid 9.02E+08 
Durbin-Watson stat 1.454663    

     
Equation: UB=C(13)+C(14)*UB(-1)+C(15)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.931114     Mean dependent var 52996.92 
Adjusted R-squared 0.924852     S.D. dependent var 12796.59 
S.E. of regression 3507.946     Sum squared resid 2.71E+08 
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Durbin-Watson stat 1.409474    
     

Equation: IN=C(16)+C(17)*IN(-1)+C(18)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.979669     Mean dependent var 17904.88 
Adjusted R-squared 0.977821     S.D. dependent var 7216.698 
S.E. of regression 1074.763     Sum squared resid 25412544 
Durbin-Watson stat 1.389316    

     
Equation: NJ=C(19)+C(20)*NJ(-1)+C(21)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.972487     Mean dependent var 34256.53 
Adjusted R-squared 0.969986     S.D. dependent var 8115.318 
S.E. of regression 1405.947     Sum squared resid 43487102 
Durbin-Watson stat 2.920982    

     
Equation: LB=C(22)+C(23)*LB(-1)+C(24)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.845486     Mean dependent var 493.2722 
Adjusted R-squared 0.831439     S.D. dependent var 278.8718 
S.E. of regression 114.4940     Sum squared resid 288395.1 
Durbin-Watson stat 2.389725    

     
Equation: QA=C(25)+C(26)*QA(-1)+C(27)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.843808     Mean dependent var 118.9268 
Adjusted R-squared 0.829608     S.D. dependent var 39.21492 
S.E. of regression 16.18735     Sum squared resid 5764.664 
Durbin-Watson stat 1.688626    

     
 

 
 "بریوش گادفري"آزمون  نیز از دو روش ترسیم  دنباله زمانی و با استفادهزیر  نموداردر  پسماندها تصادفی بودن روند

پایایی پسماندها کمک . استپایایی آنها  دیمو جمالت اخالل بر ADFآزمون نتایج  .دشو می تایید، جمالت اخالل روي
خواهند  51کسونومیهاي اولیه درطبقه بندي به روش ت داده، پسماندها رایز. کند می به بررسی دقیقتر همزمانی ادوار تجاري

آماره دوربین واتسن ظاهر شده است معادله الزم به ذکر است که به جهت آنکه متغیر وابسته با وقفه درسمت راست . بود
  . باشد نمیمورد اهمیت  آمارهمقادیر این لذا هاي بزرگ نیز سازگار نیست  حتی در نمونه

 
  

                                                
اي، سازمان  ریزي منطقه هدر طبقه بندي شهرستانها جهت برنام) روش طبقه بندي گروههاي همگن(، آنالیز تکسونومی 1362بیدآباد بیژن،  ٥١

 /http://www.bidabad.com  .برنامه و بودجه استان مرکزي، اراك

http://www.bidabad.com/


      
  

 ١٠

  
  )متغیر مجازي  بدون(نمودار پسماندها 

 
ستون  25 در، ي ورودي تکسونومیها داده ماتریسدر قالب  فوق رابرآورد سیستم معادالت پسماندهاي حاصل از      

 ، مقادیر میانگین و انحراف معیار هر ستون با کمکسپس  .شد قرار داده) کشورها(سطر  9 و) 1980-2004سالهاي (
این ماتریس فاصله یا تفاوت هر کشور از . گرددها فاقد هرگونه مقیاس  از درایه هر یک تاشد  استاندارد  ها ماتریس داده

براي هر سال از شاخصها  aو  bکردن فاصله بین دو کشور به منظور پیدا  .دهد کشور دیگر را به لحاظ ناهمزمانی نشان می
   .استفاده شد 5 رابطهاز ، )متغیرها(

)                      )      5رابطه(  )∑
=

−=
25

1

2

k
bkakab DDC    

فاصله  آنهاي  درایهبوده و ستون  9سطر و  9داراي  مذکورماتریس . شد تهیهفواصل و قرینه و سپس ماتریس قطري 
استخراج ، ماتریس فواصل از .دهد ساله نشان می 25یک دوره زمانی  درترکیبی هر کشور دیگر را به لحاظ ناهمزمانی 

گراف اپتیمال  .شود می استخراج، است کشورها گروههاي بین فواصل خطی از کوتاهترینکه نمودار ریز گراف اپتیمال
در  .دهد می نشان جداگانه پیوسته گراف در سه، شور مورد بحث را بر اساس کمترین همزمانیک 9روابط ، 1شماره
 در. رداد وجود لیبیکشورهاي قطر و بین سیکلهاي  سویهرابطه همزمانی دودر گروه الف  کهشود مالحظه می 1گراف

رابطه کشورهاي ایران  داشته وبا یکدیگر  را الجزایر و امارات متحده عربی کمترین ناهمزمانی، کشورهاي ایران گروه ب
به لحاظ و قرار دارند  نزوئالونیجریه و ، کویت، اندونزي هايدرگروه ج کشور .و الجزایر به صورت دو طرفه است

  .ندهستبا یکدیگر  ناهمزمانی داراي کمترین فاصله
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  1گراف اپتیمال شماره 
 –است  اطالعاتشده یا استاندارد شده ماتریس  هکه خود نرمالیز- ماتریس استاندارد ساسهاي همگن برا رتبه بندي گروه

  Cio به نماد جااین در .ردیگ می صورت شود نشان داده می Cioکه با نماد کشور ایده آل استخراج فاصله هر کشور از  و
بزرگتر باشد نشان دهنده فاصله بیشتر کشور مورد نظر  Cioهرچه مقدار عددي  .شود می اتالق عنوان سرمشق ناهمزمانی

(i) اندازه ناهمزمانی کشور  7 و  6 روابط .براساس ناهمزمانی است ، آل یا سرمشق از کشور ایده(i)  باdi بدست  را 
. با سایر کشورها است (i) آن کشور ) مانی کمتریا همز( بزرگتر باشد بیانگر عدم همزمانی بیشتر dioهرچه قدر  .دده می

توان کشورها را به ترتیب بیشترین ناهمزمانی تا کمترین  محاسبه شده و براساس معیار ناهمزمانی می dioمقدار این بنابر 
 ، الجزایر، نیجریه، کویت، ونزوئال، قطر، لیبی، امارات متحده عربی: کرد چنین رتبه بندي) بیشترین همزمانی(ناهمزمانی 

  .اندونزي و ایران

                     ) 6رابطه(   
c
cd

o

io
i =      

  Co = Cio + 2Sio            ) 7رابطه(                                                                    
 

تجارت است از  هاآن نیمهمتر فی که از جملهچنانچه بیان شد شوکهاي مختلف اقتصادي از طریق کانالهاي مختل     
در اینجا فارغ از بررسی . شود کلهایس یا عدم همزمانی همزمانیبه  منجر تواند می و یابد کشوري به کشور دیگر انتقال می

اوپک تنها به بررسی اثر تجارت بر همزمانی  ياعضاچگونگی انتقال و اثر شوکهاي مختلف اقتصادي بر ادوار تجاري 
در این ارتباط همچنان نقش کشور عربستان به عنوان کشور مرکزي مدنظر قرار  .شود ار تجاري مذکور پرداخته میادو

عضو اوپک حجم صادرات واردات کشورهاي به منظور تخمین اثر عامل تجارت بر ادوار تجاري کشورهاي  .دارد
 Stepwiseا یمرحله به مرحله روش   با .استفاده شددالر  )میلیون( و بر حسب 2000مذکور با کل دنیا به پایه ثابت سال 

اثر هر یک به در معادله  متغیربا ورود هر ب یرتاین ت به .دنشوبراي هر کشور به طور جداگانه برآورد می معادالت ذیل
  )5تا2معادالت ( .ردیگیمطور جداگانه مورد بررسی قرار 

  

 کویت

 ونزوئال
 امارات متحده عربی



      
  

 ١٢

  
1. yi = C + yi(-1)                                                     
2.        yi= C + yi(-1) +  xmi(-1)                                                                        
3.        yi=C + yi(-1) +  xmi(-1)  +  yj(-1)                                                        
4.        yi=C + yi(-1) +  xmi(-1)  +  yj(-1) + xmj(-1)                                            

هر کشور با خود آن کشور با یک  GDPتوجیه کننده نوسانات  معادله اول حاصل از برآورد R2در معادله اول مقدار      
بیانگر  دوم حاصل از برآورد معادله R2 .است توجیه نوسانات اقتصاد داخلی با نوسانات یک دوره قبل خود اوقفه زمانی ی

سه اثر  معادله سوم حاصل از برآورد  R2.باشد می همان کشوربر  XM ایبا دن رو هم اثر تجارت هر کشو GDPهم اثر 
در معادله چهارم عالوه . دهد میرا همان کشور نشان  GDP  بر واقعی کشور عربستان GDPو ) خارجی(تجارت ، داخلی

له نشان حاصل از برآورد این معاد R2. بر متغیرهاي پیشین متغیر تجارت خارجی کشور عربستان سعودي اضافه شده است
دهد که چه میزان از تغییرات متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی یک کشور با مجموع تغییرات چهار متغیر سمت  می

که عبارتند از تجارت خارجی و تولید ناخالص داخلی واقعی کشور عربستان؛ تجارت خارجی و تولید ناخالص (راست 
 معادله هر در متغیرهاي جدید ورود بودن توجیه قابلاز  یحاک ردج برآوینتا .شود توجیه می) داخلی واقعی همان کشور

 تولید، کشور به ترتیب مجموع صادرات و واردات همان( جدید اضافه کردن یک متغیر هر مرحله با دررایز .است
که بیانگرشدت همخوانی در  R2مقدار، )عربستان مجموع صادرات و واردات کشور ناخالص داخلی کشورعربستان و

ر یهر کشور با مقاد GDPبر  اثر خالص هر یک از این متغیرها .دبیا می افزایش، مانی بین کشورهاي مورد بحث استهمز
  .داده شده است زیر ولدر جد R2  )ضرایب تعیین( تفاضل

  ها معادله  R2تفاضل 
  )R2   )1 (– )2(  )2 (– )3(  )2 (– )4(  )3 (– )4تفاضل 

  اثر تجارت عربستان  عربستان و تجارت GDPاثر  عربستان  GDPاثر   )خودي( کشور اثر تجارت  نام کشور
  ایران

  الجزایر
  کویت

  اندونزي
  نیجریه

  لیبی
  ونزوئال

  قطر
  امارات 

2/0%  
39/0%  
72/9%  
08/0%  
82/0%  
89/0%  
06/0%  
38/0%  
07/0%  

36/0%  
52/0%  

7/9%  
01/0%  

1/0%  
09/0%  
77/0%  

4/2%  
2%  

84/0%  
57/0%  
21/9%  
06/0%  
23/0%  
63/4%  

2/1%  
15/8%  
98/3%  

48/0%  
04/0%  

1429/0%  
05/0%  

1399/0%  
61/4%  
43/0%  
75/5%  
98/1%  

  
 با رتبه بندي کشورهادر  تغییر اوالً :عبارتند از) يمجازمتغیر بدون(  R2تفاضل جدول يستونهامهمترین نتایج ازمقایسه     

رابطه همزمانی  اًیثان .کند کشورها مصداق پیدا میتمام  وردم تقریباً در این امر. شود میایجاد  متغیر جدید ورود هر بار
لیبی و نیجریه  ؛نیجریه و اندونزي، لیبی و امارات ، قطر ؛الجزایر و امارات، کشورهاي ایرانن گروه یبه خصوص بقوي 
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عربستان یا تجارت خودي در توجیه  GDPکدام یک از دو متغیر  نکه اثریا مورد در هرچند ثالثاً .شود می مالحظه
در توجیه نوسانات ادوار  گفتتوان  می اما، نظردادتوان  قاطعیت نمیبه ، ودهوسانات سیکلی کشورهاي مورد نظر بیشتر بن

  .کشور عربستان نقش مهمی داشته است GDP، اوپک ياعضاتجاري 
بندي اعضاي  با نتایج حاصل از طبقه Stepwiseمقایسه نتایج برآورد همزمانی ادوار تجاري اعضاي اوپک به روش      

در مرحله بعد  .دارند همزمانیگریکدیبا اوپک  ياعضا يتجار يکلها ینشان دادکه س 1شماره گراف اپتیمالدر  اوپک
 ، مورد نظر يکشورها ین تمامیب یهمزمان کهدنشان داز ین Stepwiseهاي  رگرسیونبه روش حاصل از برآورد  R2آماره 

و  R2 شود با نتایج حاصل از آماره که آنچه از گراف اپتیمال استنباط می توان نتیجه گرفت بنابراین می .وجود دارد
از این رو با عنایت به روند پسماندهاي  ست؛یصد درصد ن همخوانین یا کههرچند تطابق دارد Stepwiseهاي  رگرسیون

  .نماییم می تکراررا  بار دیگر برآوردها با در نظر گرفتن متغیر مجازي براي دو کشور کویت و اندونزي ، فوق الذکر
  
  متغیر مجازي جودو بااوپک  يااعض يادوار تجار یهمزمان یررسب

که اقتصاد کشور ، 1998و نیز بحران مالی آسیاي جنوب شرقی در سال  1990بحران سیاسی کشور کویت در سال      
مجدداً در قالب  یعنی. نمائیمتکرار را با توجه به این دو تحول کلیه آزمونها  وجب شد تام، اندونزي را دچار بحران کرد

متغیر مجازي ، در تک معادله مربوط به کشور کویت، طراحی شدکه در آن 2مدل مرکزي سیستم معادالت شمارههمان 
 يرهایعالوه بر متغ، متغیر مجازي براي کشور اندونزي، براي کشور کویت و در تک معادله مربوط به کشور اندونزي

   .لحاظ شد یقبل یحیتوض
IR=C(1)+C(2)*IR(-1) + C(3)*SA(-1) 
AG=C(4)+C(5)*AG(-1) + C(6)*SA(-1) 
KT=C(7)+C(8)*KT(-1) + C(9)*SA(-1)+ C(10)*DKT 
UB=C(11)+C(12)*UB(-1) + C(13)*SA(-1) 
IN=C(14)+C(15)*IN(-1) + C(16)*SA(-1)+ C(17)*DIN 
NJ=C(18)+C(19)*NJ(-1) + C(20)*SA(-1) 
LB=C(21)+C(22)*LB(-1) + C(23)*SA(-1) 
VZ=C(24)+C(25)*VZ(-1) + C(26)*SA(-1)  
QA=C(27)+C(28)*QA(-1) + C29)*SA(-1) 

  :اند نتایج معادالت برآورد شده در زیر آورده شده
  

  )2( نتایج تخمین سیستم معادالت
System: SYS06 
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression (Marquardt) 
Date: 07/19/06   Time: 00:22 
Sample: 1980 2004 
Included observations: 25 
Total system (balanced) observations 225 
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     

C(500) -8068.815 2550.518 -3.163598 0.0018 
C(501) 0.862419 0.069251 12.45349 0.0000 
C(502) 0.089675 0.026969 3.325136 0.0011 
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C(503) -2907.943 1505.586 -1.931436 0.0549 
C(504) 1.001500 0.038090 26.29279 0.0000 
C(505) 0.025631 0.011769 2.177796 0.0306 
C(506) -2919.722 3821.841 -0.763957 0.4458 
C(507) 0.641636 0.093368 6.872129 0.0000 
C(508) 0.091414 0.031329 2.917894 0.0039 
C(509) -17502.54 2524.428 -6.933270 0.0000 
C(510) -11707.74 4966.107 -2.357530 0.0194 
C(511) 0.633311 0.097973 6.464136 0.0000 
C(512) 0.203664 0.053782 3.786841 0.0002 
C(513) 1126.376 605.4659 1.860346 0.0643 
C(514) 1.047204 0.017387 60.22949 0.0000 
C(515) -0.005234 0.005191 -1.008289 0.3146 
C(516) -4996.343 319.2458 -15.65046 0.0000 
C(517) 3841.515 2082.307 1.844836 0.0666 
C(518) 1.350040 0.084097 16.05335 0.0000 
C(519) -0.092694 0.027010 -3.431833 0.0007 
C(520) 75.60055 171.8488 0.439925 0.6605 
C(521) 0.846232 0.063912 13.24067 0.0000 
C(522) -0.000171 0.000984 -0.173732 0.8623 
C(523) 14728.88 8961.905 1.643498 0.1019 
C(524) 0.622164 0.129490 4.804736 0.0000 
C(525) 0.156713 0.076177 2.057222 0.0410 
C(526) -34.73498 21.06232 -1.649153 0.1007 
C(527) 0.774214 0.077370 10.00658 0.0000 
C(528) 0.000406 0.000154 2.633768 0.0091 

     
Determinant residual covariance 1.61E+50   

     
Equation: IR=C(500)+C(501)*IR(-1)+C(502)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.969936     Mean dependent var 36302.96 
Adjusted R-squared 0.967203     S.D. dependent var 10052.51 
S.E. of regression 1820.500     Sum squared resid 72912857 
Durbin-Watson stat 0.895078    

     
Equation: AG=C(503)+C(504)*AG(-1)+C(505)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.978769     Mean dependent var 46624.06 
Adjusted R-squared 0.976838     S.D. dependent var 7303.786 
S.E. of regression 1111.558     Sum squared resid 27182364 
Durbin-Watson stat 1.188683    

     
Equation: KT=C(506)+C(507)*KT(-1)+C(508)*SA(-1)+C(509)*DKT 
Observations: 25 
R-squared 0.866412     Mean dependent var 29578.12 
Adjusted R-squared 0.847328     S.D. dependent var 7708.214 
S.E. of regression 3011.850     Sum squared resid 1.90E+08 
Durbin-Watson stat 0.951116    

     
Equation: UB=C(510)+C(511)*UB(-1)+C(512)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.931697     Mean dependent var 52996.92 
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Adjusted R-squared 0.925487     S.D. dependent var 12796.59 
S.E. of regression 3493.086     Sum squared resid 2.68E+08 
Durbin-Watson stat 1.438986    

     
Equation: IN=C(513)+C(514)*IN(-1)+C(515)*SA(-1)+C(516)*DIN 
Observations: 25 
R-squared 0.997465     Mean dependent var 17904.88 
Adjusted R-squared 0.997102     S.D. dependent var 7216.698 
S.E. of regression 388.4721     Sum squared resid 3169123. 
Durbin-Watson stat 1.144337    

     
Equation: NJ=C(517)+C(518)*NJ(-1)+C(519)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.972566     Mean dependent var 34256.53 
Adjusted R-squared 0.970072     S.D. dependent var 8115.318 
S.E. of regression 1403.926     Sum squared resid 43362162 
Durbin-Watson stat 2.898339    

     
Equation: LB=C(520)+C(521)*LB(-1)+C(522)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.845377     Mean dependent var 493.2722 
Adjusted R-squared 0.831321     S.D. dependent var 278.8718 
S.E. of regression 114.5343     Sum squared resid 288598.4 
Durbin-Watson stat 2.320664    

     
Equation: VZ=C(523)+C(524)*VZ(-1)+C(525)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.792954     Mean dependent var 102362.5 
Adjusted R-squared 0.774132     S.D. dependent var 13501.77 
S.E. of regression 6416.797     Sum squared resid 9.06E+08 
Durbin-Watson stat 1.437784    

     
Equation: QA=C(526)+C(527)*QA(-1)+C(528)*SA(-1) 
Observations: 25 
R-squared 0.843649     Mean dependent var 118.9268 
Adjusted R-squared 0.829436     S.D. dependent var 39.21492 
S.E. of regression 16.19555     Sum squared resid 5770.505 
Durbin-Watson stat 1.650497    

     

 
وش یآزمون بر و یمیکمک دو روش ترس باو  .استخراج شد دیجدسیستم معادالت  برآورد پسماندهاي حاصل از

 ، )ADFبا کمک آزمون ( پسماندها ییبا اطمینان از پایا .حاصل شد نانیطممذکور ا دبودن رون یاز تصادف يگادفر
  . شود اقدام به طبقه بندي کشورهاي عضو اوپک می  یبا روش تکسونوم مجدداً
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وئالونز  اندونزی ایران امارات کویت 

 لیبی قطر

 نیجریھ الجزایر

  
  )جازي با متغیر م(پسماندها 

  
 گرید ارب با استفاده از روش تکسونومی، اوپک براساس ناهمزمانی بین ادوار تجاري آنها ايعضا طبقه بندي در     

ماتریس  ازاستفاده با  .استخراج شد -یناهمزمان جدید ریمقادبراساس  -قطري فواصل مرکب بین کشورها ماتریس
اوپک وجود  ياعضادهد همزمانی شدیدي بین کلیه  اف نشان میگر نیا .شد رسم 2 شماره گراف اپتیمال دیجد فواصل

  . زیرا رابطه سیکل تجاري این دو کشور دوسویه است دارند يقو یهمگن ابطهکشورهاي قطر و لیبی رن یهمچن .دارد
  
        
  
  

                                
  
  

  2مال شماره یگراف اپت
  

بار دیگر نوبت به برآورد مرحله به مرحله  در این حالت برهمزمانی ادوار تجاري اعضاي اوپک تغیرهابررسی اثر مدر      
 لحاظ کویت و اندونزي متغیر مجازي  هايکشورهاي  در تک معادلهاین بار  ن تفاوت کهیبا ا .رسد می) 5تا2(معادالت 

نشان داده  زیر R2تفاضل در جدول برآورد صل ازنتایج حا. براي سایر کشورها معادالت فرقی نخواهند کردو  شود می
   .شده است
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  )با لحاظ متغیر مجازي( ها معادله R2تفاضل 
  )R2    )1 (– )2(  )2 (– )3(  )2 (– )4(  )3 (– )4تفاضل 

  اثر تجارت عربستان  ربستانع و تجارت GDPاثر   عربستان GDPاثر   )خودي(اثر تجارت کشور   نام کشور

  ایران
  الجزایر
  کویت

  ندونزيا
  نیجریه

  لیبی
  ونزوئال

  قطر
  امارات 

2/0%  
39/0%  
72/9%  
08/0%  
82/0%  
89/0%  
06/0%  
38/0%  
07/0%  

36/0%  
52/0%  

7/9%  
01/0%  

1/0%  
09/0%  
77/0%  

4/2%  
2%  

84/0%  
57/0%  
21/9%  
06/0%  
23/0%  
63/4%  

2/1%  
15/8%  
98/3%  

48/0%  
04/0%  

1429/0%  
05/0%  

1399/0%  
61/4%  
43/0%  
75/5%  
98/1%  

  
با واردکردن هریک از متغیرهاي تجارت  که اوالاست  نیا مهمترین نتایج از مالحظه جداول مذکور عبارت از       

لذا  ، ها اضافه شده استR2  هر بار بر میزان )تواماً( عربستان GDPو تجارت و ، تجارت عربستان، عربستان  GDP،خودي
 رابطه همگنی مهمی کشور الجزایر و نیجریهدو و لیبی وامارات، قطرسه کشور  اًیثان .لحاظ کردن متغیرها قابل توجیه است

تجارت کشور عربستان با تجارت خودي  متغیرهاي در مورد اینکه همواره گیري قطعی را توان نتیجه نمی ثالثاً .دارند 
 .بدست آورد، دنده تغییرات ادوار تجاري هر یک از کشورهاي عضو اوپک را بهتر توضیح می

با نتایج حاصل از طبقه بندي اعضاي  Stepwiseسه نتایج برآورد همزمانی ادوار تجاري اعضاي اوپک به روش مقای     
 کشور کویت و دوکیفی کیفی   التتحو ت به یعنابا که  2شماره گراف اپتیمالدر  اوپک تحت شرایط وجود متغیر مجازي

همخوانی در همزمانی بین شان داد که شدت ن ه بودشدم یترسمیالدي  1998و 1990اندونزي به ترتیب براي سالهاي 
آنچه از گراف اپتیمال در رابطه با همزمانی ادوار تجاري کشورها  .اي اوپک شدید استاعضسیکلهاي تجاري همه 

اي  مهمترین نتیجه. در گراف تمام کشورها به هم مرتبط هستند ایرز .ها تناقضی نداردR2شود با جدول تفاضل  درك می
 با هرکشور GDP وکشور مرکزي  GDP يهاشود این است که عامل تجارت عالوه بر متغیر سه حاصل میکه از این مقای

شوکهاي اقتصادي به دلیل . مورد بحث داشته است ينوسانات سیکلی کشورها توجیه در  نقش مهمی، ه زمانییک وقف
کانال تجارت بر اقتصاد هر یک  از، حجم زیاد مبادالت تجاري این کشورها با بیرون از گروه کشورهاي عضو اوپک

  .تاثیر گذاشته و به همین دلیل همزمانی بین سیکلهاي تجاري را تغییر داده است
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  نتیجه گیري
 يمرورضمن ، ن راستایدر ا .اوپک صورت گرفت يوجود همزمانی بین ادوار تجاري اعضا یبررسهدف  با این مقاله    

ساختار تولید و وقوع شوکهاي ویژه  تمشخص شد مشابه، بر آن مختلف موثرعوامل و  سیکل تجاري یهمزمان اتیبر ادب
این موضوع  .است همزمانی تحقق درامل مهمی کشورها ع در نمونه) به لحاظ اهمیت اقتصادي(جانب کشوري بزرگ  از

ادرکننده در اوپک به عنوان مهم ترین تولیدکننده و ص یکه جایگاه مهم کشور عربستانو یبررس باکمک مدل مرکزي
   .به عنوان کشور مرکزي انتخاب شد، نفت دارد

 است ازجمالت پسماندکه نشاندهنده مقادیر نا همزمانی، استفاده ازماتریس ضرایب يبه جا براي بررسی همزمانی   
 نو یکاربرد روش ز دریمقاله حاضر ن یژگیو .رددگ می بررسی کلهایسواقع با کمک برهان خلف همزمانی  در .استفاده شد

استخراج  )یناهمزمان ریمقاد( پسماندها، برآورد سیستم معادالت همزمان از لذا .است  يتجار ادوار یهمزمان یبررس يبرا
اثر  یبررس يبراStepwise روش آنگاه .استفاده شد یروش تکسونومکشورها به  يطبقه بند يه برایبه عنوان داده اول و

   .بکارگرفته شد یبر همزمان مختلف يرهایمتغ
 هاج حاصل از برآوردیانت .با متغیر مجازي صورت گرفت يگریدبرآوردها در دو مرحله یکی بدون متغیر مجازي و   
در سه  کشورهان  یب یهمزمان در مرحله اول تفاوت کهین ا اب .اوپک است ياعضا يتجار يکلهایس ید وجود همزمانیمو

اما  .شود می مالحظهاندونزي و ونزوئال  ، نیجریه، کویت؛رایران و امارات متحده عربی والجزای ؛گروه قطر و لیبی
 ي فیلتر کردن شوك کیفی کشورهاي کویت و اندونزيابر، با درنظر گرفتن متغیر مجازي که، دوم برآوردمرحله در

آماره ضریب تعیین  .شود می مشاهده همزمانی شدیدي بین ادوار تجاري ده کشور عضو اوپک، صورت گرفته
  .ستنتیجه اخیر ا موید Stepwiseرگرسیونهاي 

شود که بین ادوار تجاري اعضاي اوپک همزمانی شدیدي وجود دارد اما وقوع  شوکهاي  می نتیجه گرفته ت یدر نها    
. هماهنگی دارد این موضوع با نتایج سایر پژوهشها در ارتباط با همزمانی. عامل اصلی ناهمزمانی بین آنها است برونزا

نیز وابستگی تجاري آنها به کشورهاي غیرعضو اوپک موجب شده است تا همزمانی بین  تولید مشابه ووجود ساختارهاي 
با لحاظ کردن متغیر این شوکها  یز وقتیل نین دلیبه هم .این کشورها در مقابل شوکهاي بیرونی خاص آسیب پذیر باشد

اتوجه به وجود همزمانی شدید بین ادوار ب. مجازي فیلتر شدند همزمانی شدیدي بین همگی اعضاي اوپک مشاهده شد
گر ا ییعن .تجاري کشورهاي مورد بحث اولین پیش شرط هرگونه همکاریهاي مشترك اقتصادي بین آنها محقق است

ي آنها که عامل عدم تقارن بین سیکلهاي تجار، بتوانند خود را در مقابل شوکهاي ویژه بیرونیبحث  درومکشورهاي 
استحکام ، مشارکت بیشتر اقتصادي این کشورها با یکدیگر ؛نند ادوار تجاري همزمان داشته باشندتوا می ایمن کنند، است

اوپک به روند درآمدهاي نفتی هماهنگی اعضاي اوپک در  تبعیت از تصمیمات اتخاذ شده از سوي این  بخشیدن بیشتر
تواند از آسیب پذیري  می ،ل انتقال شوكراه یا کانا) حداقل نسبی( جمله عواملی است که با مسدود ساختنسازمان از 

  . هم نوسانی آنها بکاهد
عواملی مانند عدم اطمینان ، تحقیقات موجود در رابطه با همزمانی بیانگر آن است که ین نیز اشاره شداز ا پیش چنانچه    

ورهایی که تکیه گاه کش بحرانهاي اقتصادي در، تغییرات نامنظم و پیاپی رژیمهاي ارزي، در بازارهاي مالی و پولی
 متعارض که خود موجب عدم اطمینان در تجارت سیاستهاي تجاري نامناسب یا، باشند می سایر کشورها ياقتصاد

رسد چنانچه هدف تشکیل اتحادیه  می لذا به نظر ؛باشد می بین کشورها از عوامل ناهمزمانی... اثرات مرزي و، شود می
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   .لی یا مالی مد نظر باشد بایستی از بروز هریک از موارد فوق جلوگیري کردپولی یا اتخاذ هرگونه سیاست مشترك پو
ل بحث و بررسی حتواند م می، اوپک چونبحثی نو مانند همزمانی سیکلهاي تجاري به خصوص در مورد نهادي مهم       

) افتراق(به نقاط اشتراك با توجه  تواند یم )ناهمزمانییا (بدیهی است که موضوع همزمانی  .باشد بسیاري از تحقیقات
همزمانی یا ناهمزمانی تاثیر  اینکه کدام یک از عوامل بر .شودبررسی ، این کشورها...) سیاسی و یا و(اقتصادي دیگر 

همواره ماهیت یکسانی  آیا، چه بوده اوپک ياعضا سیکلهاي یا ناهمزمانی شوکهاي موثر بر همزمانی، بیشتري دارند
آیا  ؟مهمتر هستند یکمکانالهاي انتقال شوکها چه بوده وکدا ؟اند شکل داده مانی مختلف تغییرهاي ز یا در دوره، داشته

اعم از درون صنعتی یا (رابطه نوع تجارت بین کشورهاي مذکور  ؟با نوع کانال انتقال شوك در ارتباط است، نوع شوك
تواند نقش  می یا مالی مبادالت تجاري و تجارت کدام کاالها و یا گسترش کدام نوع ؟با همزمانی چیست) برون صنعتی

همزمانی بین اعضاي اوپک بیش از همه تحت تاثیر کدام یک از شرکاي اقتصادي  ؟دشته باشبیشتري در همزمانی آنها دا
از جمله سواالتی  ... و  ؟این کشور یا کشورها بر همزمانی بین اعضاي اوپک چیست ينقش تحوالت ارز، بیرونی است

که ما در این مقاله به آنها  شود پاسخ دادهبه آنها  در آینده توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته و توانند می هستند که
  .نپرداختیم
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