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 چکيده
بودن ساختار اقتصاادی   همگن منطقة بهینة ارزیهای الزم برای ایجاد و ثبات  شرط یکی از پیش

 کا  ییاا  شود  مطرح می این سؤال، در منطقة یوروبا وقوع بحران ارزی  ،. امااستکشورهای عضو 
 ةمطالعا در بر همین اساس،  کشورهای منطقة یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟

های تابلویی، ب  بررسای ایان    روش داده باو بریورد ین  انتخابی یک الگویگیری از  با بهره ،حاضر
اقتصاادی کشاورها در تعادد عواما        ةمیزان توسع دهد ایج نشان مینت .  شده استمهم پرداخت

 بار  .  اسات داشات  نقشی اساسی منتج ب  بحران ارزیتجاری  های نوسان  اقتصادی مؤثر بر شدت
تولیاد ناخاالد داخلای     این اساس، کشور یلمان، ب  لحاظ برخورداری از مازاد حساا  اااری و  

در  در ساختار اقتصاادی  ناهمگنی کاهش اثرو رفت  شد شور الگوی منطق  در نظر گباال، ک ةسران
 ،تراز تجااری   با کشور یلمان، بر کاهش نوسان تر  کشورهای با تولید ناخالد داخلی سرانة پایین

دهد در کشورهای بلژیک، فنالند، فرانس ، ایتالیاا و اسانانیا کااهش     یج نشان مینتا  .بررسی شد
 میازان  اناداز، مصارف و   دهی بخش بانکی، پس اعتبارزان( )افزایش میبا کشور یلمان در اختالف 

تجااری را در کشاورهای ایان گاروه شادت خواهاد بخشاید.         هاای  نوساان  کار مشارکت نیروی
اسالونی کااهش    و ، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، التویاا همچنین
و  ی بخاش باانکی، مخاارا اااری دولات     رده)افزایش میازان( اعتباا  با کشور یلمان در اختالف 

 تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد. های نوسانیافتن  ثابت ب  شدت ةتشکی  سرمای

 JET: C23, E20, E32, F15 بنديطبقه

 .Panel dataهای تجاری،  ساختار اقتصادی، کشورهای منطقة یورو، نوسان :کليدي هايواژه

                                                           
 09131420026، 0341-3222038تلفن:  ،مسئول ةنویسند *
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 مقدمه. 1

گذاران اقتصاادی در هماة    های سیاست سب همواره یکی از دغدغ انتخا  نظام ارزی منا

های گوناگون اقتصاادی   پردازان بر اساس نظری  کشورها بوده است. ب  همین دلی ، نظری 

گاذاران   های مختلف انتخا ِ نظاامِ ارزی مناساب را بارای سیاسات     اند از دیدگاه کوشیده

ای ارز ثابات و شاناور در عما  از    ها  (. مقایسة تبعاات نار   2011، 1تسهی  کنند )اسفیا

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یک نظاام ارزی ثابات معماوالا عاما  ا الیِ حفا        

شاود تاا هنگاامی کا  ایان نظاام ارزی        ها شناخت  می ای بحران تراز پرداخت تعادل دوره

ر  بتواند مانع ایفای نقش طبیعی تراز تجاریِ فرایند تعدی  شود. از سوی دیگر، نظاام نا  

های خارای واقعی را خنثی کناد. ایان    تواند شوک ارز شناور همچون ابزاری است ک  می

دهد. ماندل در این مطالع  ب  این ساؤال   مباحث بسترِ نظریِ مطالعة ماندل را تشکی  می

توانناد بارای مقابلا  باا بحاران تاراز        های ملی مواود مای  دهد ک  ییا همة پول پاسخ می

اگار یاک منطقاة پاول      دارد؟ اولویات  واحاد  پاول  منطقة یک یا ها شناور شوند پرداخت

پاساخی   (.2007، 2اولویت دارد، قلمرو مناسب برای این منطقة پولی کجاست؟ )الترکای 

اایی عوام  تولید است. بنا بار   دهد وابست  ب  تحرک و ااب  ک  ماندل ب  این پرسش می

کناد،   یک کشور تعیاین نمای   نظر وی، مرز یک منطقة بهینة پولی را مرز ملی و سیاسی

اایی عوام  تولید وااود دارد مارز منطقاة بهیناة پاولی را       بلک  قلمروی ک  در ین ااب 

و ایان  حااکم اسات   سازد. در نتیج ، داخ  ین منطقة پاولی نار  ارز ثابات     مشخد می

 باید از نر  ارز شناور استفاده کند. منطق  در موااه  با سایر مناطق و کشورها 

ای تحاات تاا ثیر تجربیااات و فااراز و  هااایِ همگرایاایِ منطقاا  یاری از نظریاا اساساااا بساا

  (. تفکر ادّی دربارة ایجاد یاک اتحادیاة  2003های اتحادیة اروپا بوده است )الرسن،  نشیب

گاردد  بادین  اورت کا       میالدی برمای  1970( در اروپا ب  سال EMUاقتصادی و پولی )

های اقتصاادی و ماالی خاود را افازایش      ر سیاستتدریج هماهنگی د اروپا ب  اعضای اامعة 

های نر  ارز را کااهش دهناد و سارانجام ایان مساام  و معضاالت را بارای         دهند و نوسان

همیش  ح  و فص  کنند. نظام پولی اروپایی ب  منزلة ابزاری برای ثبات بیشاتر نار  ارز در   

                                                           
1. Sfia 

2. Alturki 
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تار با     اقتصادیِ مطلاو   داخ  اروپا ایجاد شد و ب  دلی  همین ثبات و اطمینان برای رشدِ

هاای متمرکاز پاولی و ارزی     کار گرفت  شد. در همین راستا، کشورهای حوزة یورو سیاسات 

هاای عضاو بااقی     های اقتصادی و مالی همچنان در اختیاار دولات   اتخاذ کردند، اما سیاست

هاای پاولی و ماالی در ین     شد. اهمیت تمرکز سیاسات  ماند و ب  شک  غیرمتمرکز اارا می

هاای   های غیرمتمرکز مالی و اقتصاادی، از یاک ساو، و سیاسات     ک  اگر بین سیاستاست 

گون  ک  بحاران یاورو در ساال     متمرکز پولی و ارزی، از سوی دیگر، تضاد ایجاد شود، همان

نشان داد، حف  ثبات پولی و انضباط مالی در حوزة یورو دشوار خواهاد باود. باا در     2011

ط و موقعیت اقتصادی کشورهای حاوزة یاورو باا یکادیگر     نظر گرفتن این واقعیت ک  شرای

رشاد   میازان ویاژه از لحااظ سااختار دریمادهای  اادراتی،       متفاوت است و این تفاوت با  

ااتماعی یشکار است، انتظاار   بیکاری و رفاه  میزاناقتصادی، میزان وابستگی ب  مواد اولی ، 

هاای     و رشاد فزاینادة بادهی   رود ک  در شرایط دشوار اقتصادی )افزایش کسری بودا می

پذیر نباشاد.   های تثبیتی و توسع  بر حسب قرارداد امکان خارای( رعایت و اارای سیاست

اعضای ادید گروه یورو، ب  دلی  مشکالت متعدد اقتصادی، سیاسای و ااتمااعی،    چنانچ  

شاوار  نتوانند ب  رشد و رفاه مد نظر در افکار عمومی دست یابند، موفقیت کشورهای عضو د

 (.1390 خواه،محبی و یریا)و پیچیده خواهد شد 

منطقاة  حاضر نقش سازگاری اقتصادی کشاورهای عضاو    ةمطالعدر بر همین اساس، 

ین منظاور، پاس از بیاان ادبیاات     د. بشده استبررسی در بروز بحران ارزی منطق   یورو

 ةرزی، نحاو ا منطقاة بهیناة    ةی ارزی و نظریها نظامب  بیان مبانی نظری  نخست موضوع،

از میازان تولیاد   . سانس،  شده اسات و بحران ارزی منطق  پرداخت   منطقة یوروتشکی  

ا کا    یافتگی کشاورها  ناخالد داخلی سران  ب  منظور شناسایی تفاوت میان سطح توسع 

ا اساتفاده شاده اسات. بار ایان اسااس،        هاسات  نتیجة ساختارهای متفاوت اقتصادی ین

 شادت تا ثیر  ب  مقایسة دقیق ند تا بتوان ا هبندی شد طبق  کشورهای منطق  ب  س  گروه

ک  حاکی از ناساازگاری   ،تجاری میان هر یک از گروه کشورها های نوسانعوام  مؤثر بر 

ادبیاات موضاوع و   بر مبناای   در نهایت،و، . پرداخت،   استاقتصادی در کشورهای منطق

یثاار  بررسای   بارای مناساب   یالگاوی  ،فلمینا   -مانادل یافتة   تعمیم الگویمبانی نظری 

و در میان کشورهای منطقاة یاورو انتخاا     تجاری  های نوسانساختار اقتصاد بر متفاوت 
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این موضوع بدین سبب اهمیت دارد ک  یکی از اهداف ا لی . شده استنتایج ین تحلی  

های تجااری و ارزی   های ارزی مطلو  و منطقة بهینة پولی ایجاد ثبات در نوسان سیاست

راهکارهایی برای سازگاری اقتصادی بین مناطق، با  یثاار    ةهمچنین، ب  منظور ارام است.

ا ک  در  کشور یلمانبا  عضو منطق  اقتصادی کشورهای کاهش یا افزایش اختالف ساختار

ا  ها کشور الگو انتخاا  شاده   مطالعة حاضر از لحاظ تولید ناخالد داخلی و تراز پرداخت

 .پرداخت  شده است

 موضوع تادبيا. 2

 خارجی مطالعات. 1. 2

های مختلف )چ  ب   ورت نظری چ  ب   بارة نظام ارزی و نر  ارز پژوهشگران از انب در

 .اند دادهانجام  های بسیاری پژوهش ورت تجربی( 

با  طاور تحلیلای با       ،ی خاارای ها (، با توا  ب  تعادل تراز پرداخت1961) 1ماندل

بررسای     اینب ( 1963) 2. در حالی ک  مکینوناخترزی پردا ة بررسی انتخا  نظام بهین

 ها توا  داشت. قیمت ثبات ةبا ت کید بر ادام

کاالن، بیشاتر بار     هاای  نظریا  پولی و نیز  ة(، با توا  ب  مناطق بهین1985) 3ملوین

 اقتصادی بر انتخا  نظام ارزی دارد. های نوسانمتمرکز بود ک  ماهیت  نقشی

  هاا  شواهدی مبنی بر تقارن کلی شاوک ( 2000) 4م دمرتزیس، هیوگس و رامطالعة 

هاا میاان یاک     شاوک . با این حال، همبساتگی  دهد نشان میمیان کشورهای اروپایی در 

 (لوکزامباور  شام  اتریش، فرانس ، یلمان، بلژیک، هلند، دانماارک و  گروه مرکز ا لی )

رتغال، اسنانیا، فنالند و شام  انگلستان، یونان، ایرلند، پ  با یک گروه پیرامونی )در مقایس

 .تر بود بسیار قوی سومیس(

( CEECSخود یمادگی کشورهای اروپای شرقی مرکازی )  طالعة( در م2003) 5بریکو

. متغیرهایی کردبندی فازی بررسی   ه از تحلی  خوش را با استفاد EMUبرای پیوستن ب  

                                                           
1. Mundel 

2. McKinnon 

3. Melvin 

4. Demertzis, Hughes & Rummel 

5. Boreiko 
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)همگرایای   تماساتریخ  ةاز معیارهاای معاهاد     استکار گرفت   و در الگوریتم خود باک  

بار  . ه اسات ( )همگرایی واقعی( اساتخراا شاد  OCAپولی ) منطقة بهینة ةاسمی( و نظری

ساتونی و اسالونی در هار دو همگرایای اسامی و واقعای       ا بریکاو،   طالعاة نتاایج م اساس 

یعنی سال  ،پیوستن یغاز، در حالی ک  سایر کشورها از روند شمار می ب کشورهایی پیشرو 

کا   کارد  ذکار  بایاد  ناد.  ا هدست یورد  ب ،ین هم در همگرایی واقعی ،اندکینتایج  ،1998

گاروه کشاورهای    از ،هاا  طی این ساال  ب  دلی  عملکرد بسیار ضعیف اقتصادی، ،لهستان

 ست.ا ه کنار گذاشت  شد پیشرو

غار    ةمنطقا  یِکشاورها بسایاری از   ( امکاان همگرایایِ  2006) 1تسنگراد و کورشی

های این مطالعا    یافت  کردند.بررسی را پولی مواود  های اتحادی    یفریقا برای پیوستن ب

هاای اقتصاادی کشاورهای واقاع در غار  و       بسیاری در ویژگی ناسازگارید ده نشان می

 مرکز یفریقا واود دارد.

ترکی  و کشورهای اتحادیة پاولی و   کشور( ب  تحلی  و بررسی 2007) 2اورز و اوزکان

ساس معیارهای نظریة مناطق بهینة پاولی پرداختناد. نتاایج    ( بر اEMUاقتصادی اروپا )

تکنیاک   ه ازک  با اساتفاد  دهد میاین مطالع  نشان  بندی فازی در حا   از روش خوش 

هاای قابا     توان خوش  میو با انتخا  مقدار پارامتر هموارسازی مناسب  H-Pفیلترسازی 

تن و کشورهای منتخب برای قبولی در میان کشورهای اروپایی، کشورهای در حال پیوس

 جاد کرد.ای   پیوستن همچون ترکی

، ب  بررسی عوام  مؤثر بر حساا  اااری   ای  طالع (، در م2014و همکاران ) 3کولمان

ناد.  کردمطالعا    منطقاة یاورو  کشور یلمان پرداختند و اثر ین را بر سایر کشورهای عضو 

ی هاا  شاوک  ارثا یدل عماومی و  ی بیزین، تعاا ها روش، از وضوعبررسی این م برای ،ها ین

 ین  ةمتغیرهای کالن اقتصادی بر حسا  ااری کشور یلمان استفاده کردند و با  مقایسا  

و کشورهای خارا از منطق  )اهان( پرداختند. نتایج  منطقة یوروبا سایر کشورهای عضو 

 ،ک  یکی از عوام  مؤثر بر افزایش حسا  ااری کشاور یلماان   دهد میاین مطالع  نشان 

کا   ها بیان کردند  است. ین انداز پس میزانافزایش  ،مقایس  با سایر کشورهای منطق  در

                                                           
1. Tsangarides & Qureshi 

2. Ozer & Ozkan 

3. Kollman  
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 اناداز  پاس  میازان علت این امر ا الح قوانین بازنشساتگی کشاور یلماان و تا ثیر ین بار      

فزایش دریمد و تولید اقتصاد ا   نسبت ب کاهشِ میزان مصرف خانوارها   ک  ب ستخانوارها

گاذاری تولیاد    چنین، افزایش مخارا مصرفی دولت و سارمای  . همشده است یلمان منجر

 دهد، اماا یثاار ین   میناخالد داخلی یلمان را افزایش و مازاد حسا  ااری ین را کاهش 

 ست.اضعیف 

 داخلی . مطالعات2. 2

ت بر افزایش فعالیت بین لگرایی ن  فقط دال منطق »کند ک   ( استدالل می1378کومسا )

دارند، بلکا  یاک ناوع تشادید     نظر اغرافیایی در یک منطق  قرار    ازکشورهایی دارد ک

هاای اقتصاادی در ساطح     هاست ک  در نتیجة فعالیت میان ینالمللی در  های بین فعالیت

 «شوند. میدهی  اغرافیایی ب  طور شتابان سازمان ةو در یک محدود ای  منطق

 اروپاا   اتحادیةهمگرایی های  ب  مطالع  دربارة درس( 1388) اسلمرز امیدی و ا النی

هاای پاژوهش،   ند ک ، با توا  ب  یافت خود بیان کرد ةها در مطالع برای اکو پرداختند. ین

تحقق راهبردهای تجاری ارزیابی  فقدانو توان در دو زمینة ساختاری  میمشکالت اکو را 

  کا  ،ین گاام همگرایای    نخسات با    استد. طبق نتایج این پژوهش، اکو هنوز نتوانستکر

  ین کااهش یافتا   ارتقاای عضا بارای  ا ة وحدت گمرکی است، دست یابد. از این رو، انگیز

 .است

پاولی   منطقاة بهیناة   ةسنجی نظری مکانا   ب ای  ( در مطالع1391و همکاران ) بیابانی

(OCA  باا اساتفاد )بنادی  خوشا  الگاوریتم   ه از( برای کشورهای همکاری اقتصادی )اکو 

کا  کشاورهای اکاو از     دهاد  مای نشان  طالع ند. نتایج این مفازی نسبت ب  مرکز پرداخت

ها را  نپولی برخوردار نیستند تا بتوان ی منطقة بهینة ةهمگرایی کام  در معیارهای نظری

 تاوان  مای   یعنای  اناد  ی همگرایی ناقدبندی کرد، اما، در مقاب ، دارا در یک خوش  طبق 

منطقاة بهیناة پاولی در     ةارهای نظریاین کشورها را بر اساس نزدیکی بیشتر در این معی

 بندی کرد. چند خوش  دست 

ب  ثبات کاالن   رزی، با توا ا  ةبهین نظامِ انتخا ِ رةنظری دربا های بسیاری از مطالع 

ساسی ایان مطالعاات   ا ة . نتیج  استفتیاانجام  ،های واردشده بر اقتصاد اقتصادی و تکان 
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رزی ب  همان میزان ک  با  سااختار اقتصاادی    ا  ةبهین نظامِ نتخا ِک  ا مبنی بر این است

 ها نیز بستگی خواهد داشت. ة این تکان یک کشور بستگی دارد ب  ماهیت و انداز

 نظري مبانی. 3

 رزيا ة بهين ةمنطق ةنظری و اقتصاد ساختار. 1 .3

منطقاة  پذیر هماان   های ارز انعطاف های ارز ثابت در مقاب  نر  تصویر کلی مربوط ب  نر 

ب  منظور تعادی  بهیناة   ک   شود میاطالق  ای  رز ب  منطقا منطقة بهینة رز است. ا ینة به

داخلای، در داخا     دلی  کاریمدبودن سیاست اقتصاد کالن  و همچنین ب ها تراز پرداخت

هاای تجااری خاارا از منطقا       اماا باا طارف   فرماست،  های ارز ثابت حکم ین منطق  نر 

چ  عواملی قلمارو یاک   فرماست. سؤال ا لی این است ک   پذیر حکم های ارز انعطاف نر 

 ةینا هب ةمنطقا  درباارة  (1961ماندل ) ت؟ تحلی  رابرکنند میرز را تعیین ا منطقة بهینة 

. ه اسات ها متمرکاز باود   تحرک عوام  بین کشورها و ساختار اقتصادی ین ةبر درا ارزی

 پاذیر  انعطااف نر  ارز  .واود دارد ،یمریکا و کانادامثالا  ،دو کشور فقطفرض کنید در دنیا 

 رفاع  یرامای    را با  BOPها حاکم است و تغییارات نار  ارز هار گونا  مشاکالت       بین ین

 شرقی هر کشور در تولید کاالهای  نعتی )مثالا بخش. در ضمن، فرض کنید ک  کند می

، عوام  تولید ب  سهولت باین شارق و غار  و باین دو     همچنیناتومبی ( تخصد دارد. 

ی در ترکیاب تقاضاای   تغییار  حال اگار کنند.  نعت در داخ  هر کشور حرکت نمیع  نو

د فشارهای تورمی توان می دهد، کنندگان از اتومبی  ب  سمت محصوالت چو  ر   مصرف

شارقی شاود. در ایان     بخاش و موااب بیکااری در   کند غربی هر کشور ایجاد  بخشدر 

ده را افازایش دهاد تاا بیکااری در     پول ایاالت متحا  ةد عرضتوان میموقعیت، فدرال رزرو 

 بیشاتر غار    بخاش اماا ایان عما  تاورم را در      بخش شرق ایاالت متحده کاهش یاباد. 

هد، اماا  پول را کاهش د ةد برای کاهش تورم در غر  عرضتوان می. یا فدرال رزرو کند می

بارای باناک کاناادا در ماورد      مسائل  . همین کند میاین عم  بیکاری در شرق را بیشتر 

و غاار  کانااادا واااود دارد. در ایاان مااورد، یااک مکااانیزم تعاادی  یرام )ناار  ارز   شاارق

هار کشاور مکاانیزم تعادی  یرام      ولی بین ناواحیِ  ،( بین کشورها واود داردپذیر انعطاف

با    پاذیر  انعطااف  ارز واود ندارد. از دیدگاه ماندل، مشک  مثال فوق ین اسات کا  نار    
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باین ناواحی )در داخا      اماا  ،کانادا( تعلاق دارد واحدهای سیاسی ملی )ایاالت متحده و 

هاای   م  نیز تحرک انادکی دارناد، نار    و عوا اند نامتجانسنظر اقتصادی    ازک ،کشورها(

دارناد و تحارک    یکشورهایی کا  سااختار اقتصاادی مشاابه    در واقع، ثابت حاکم است. 

هاا   ند، زیارا ین ارز ثابات داشات  باشا    های نر ها واود دارد باید بین خود  عوام  بین ین

هاای سااختاری و    تفااوت  بر اساس ایان اساتدالل،  دهند.  ارز را تشکی  می ة مناطق بهین

یمیز نظام نار  ثابات    شود ک  عملکرد موفقیت ین کشورها مواب میی در بگذار سیاست

 (.1378باشد )دنیس یر و همکاران، بسیار اندک 

 ارزي بحران تا بروز یورو ارزي منطقة گيري شکل از. 2. 3

 ناپاذیر  بینای  یخی عمیقی دارد، شوک پیشهای تار ایجاد اتحادیة پولی اروپا ریش    با اینک

و سیاسی کافی برای ایجاد پیماان ماساتریخت    ةنگیزا ب   1990اتحاد دو یلمان در اکتبر 

 .منجر شد 1992کنونی یورو در سال  ةقانونی و طراحی دقیق حوز ةپایایجاد 

رفتاار و   باارة نیازهای  اریحی در  عمال پیشاِ   ب EMUارای رغم ینک  طراحی و ا ب 

وضاعیت اقتصاادی    شرایط اقتصاادی کشاورهای خواهاان عضاویت وابسات  شاده باود،       

، . بناابراین گیری ین همگان نباود   ار این اتحادی  در نقطة شروع شک گذ کشورهای بنیان

از نظار   وحاوزة یاور  تحمی  ضوابط مالی عینای ساختگیران  و دقیاق بارای عضاویت در      

، پیمان رشد و ثباات را تصاویب   1997در سال  اروپا،  اتحادیةممکن بود. البت ، ناسیاسی 

 60هاای خاارای    در اد و ساقف بادهی    3اة بود یسقف نسبت کسراین پیمان  .کرد

این پیمان ب  دنبال ین باود   کرد. میی مالی کشورهای عضو اعمال ها سیاستدر د را بر 

م ملزم کناد و از ایان راه   ی مالی منظها سیاستپیش گرفتن  ک  کشورهای عضو را ب  در

در عم ، این مقادیر نیز ثابات   ،کاهش دهد. هرچند حوزة یوروثباتی پولی را در  خطر بی

ناد از  توان مای کا  کشاورها    شاده اسات  پیمان ماستریخت ذکر  C104 ةدر مادزیرا نبود، 

این نسابت با  شاک     »نک  در د تجاوز کنند، ب  شرط ی 3بودا  مبنی بر  هدف کسری

ک با  مقادار مرااع نزدیاک شاده      قاب  توا  و مستمر کاهش یافت  و ب  سطحی نزدیا 

 60خاارای  ند از هادف بادهی ناخاالد    توان می حوزة یوروکشورهای  ،همچنین «باشد.

و باا   اشاد این نسبت ب  قدر کاافی در حاال کااهش ب   »در د تجاوز کنند، ب  شرط ینک  
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باا   ،برخای کشاورهای عضاو    بناابراین،  .«ار مراع نزدیک شودقاب  قبول ب  مقد یسرعت

 بروز بحرانی ادید را فراهم یوردند. ةسرپیچی از این رهنمودها، زمین

پاس از معرفای    ،بالفا ال   زیارا  ،، یلمان یک استثنا بودحوزة یورودر بین کشورهای 

ار و سیساتم  در باازار نیاروی کا    ویاژه  یورو، ا الحات بسیار اساسی را در اقتصاد خود ب 

تارین و   یجا ، یلماان، کا  با   اورت سانتی، قاوی       ارا گذاشات. در نت ا   بازنشستگی ب

حاوزة یاورو   گیری  ول شک ا ة ، در دهرفت می شمار ب  اروپا  اتحادیةپذیرترین کشور  رقابت

ترتیب، عدم تاوازن   دینتر از سایر کشورهای عضو شد. ب خود را باالتر کشید و بسیار قوی

باا یلماان و ساایر     حاوزة یاورو  ورهای فرعی )از نظر اقتصادی( انوبی حسا  ااری کش

زمناد دساتیابی   ها وسعت گرفت و این کشورها را نیا ل حوزه در طی سالکشورهای شما

کااراترین روش  تارین و   . ساریع پذیری و حف  توازن تجااری کارد   مجدد ب  قدرت رقابت

رزش پاول ملای در برابار    ا هشپذیری خارای برای یاک کشاور کاا    سنتی بازیابی رقابت

پولی کشورهای عضاو قاادر با      ةدر حالی ک  در داخ  یک اتحادی  ارزهای خارای است

نیساتند. همچناین، کااهش درااة      شاان  زش پول خود در برابر شرکای تجاریار هشکا

 داد. افزایش  ادرات را نمی ه این کشورها امکان افزایش تولید از را پذیریِ رقابت

اروپاا   ةهای حا   از بحران مالی و اقتصادی، اتحادیا  ه شدن درسصویر کشیدبا ب  ت

( در ساال  MIPهای اقتصاد کالن ) با معرفی فرایند فقدان توازنهای کالن خود را  نظارت

برقراری ثبات اقتصاد  برایهای بالقوه  شناسایی ریسک MIPتشدید کرد. هدف از  2011

کشاورهای عضاو   هاای مناساب    واکنشردن از کالن در مراح  اولی  و اطمینان حا   ک

ه است. گام شده را اتخاذ و تصویب کرد بندی رویکردی درا  MIP. بر همین اساس، است

بنادی   ه در یک رتبا  های بالقو هایی برای شناسایی عدم تعادل اول عبارت است از: یزمون

نار    اااری، تراز حسا   گان  عبارت است از: های یازده شاخد  .گان های یازده از شاخد

بیکااری،   میازان حد نیروی کار، سهم  ادرات بازار، های اسمی وا ارز حقیقی مؤثر، هزین 

، اعتبارات بخش خصو ی، بدهی بخش خصو ی، بادهی دولات و   مسکنتحوالت قیمت 

. ه اسات ها ایجااد کارد   ای برای هر یک از شاخد  مقادیر یستان MIP. ش مالیبدهی بخ

کا    دهاد  مای و نشاان   کناد  مای اری را اعاالم  هشاد  ای  نقض یک یا چناد ارزش یساتان  

. ایان  داردتحلیا  بیشاتری نیااز    با    ایان موضاوع   بررسای عمیاق   برایکمیسیون اروپا 
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کند ک  ییا عدم تعادل یا عادم تعاادل بایش از حاد وااود دارد یاا        کمیسیون تعیین می

 یاک  در ای گساترده  هاای  تعاادل  عادم  ک  برسد نتیج  این ب  اروپا کمیسیون خیر؟ اگر

 کا   کناد  پیشانهاد  اروپاا  شورای ب  سوم، مرحلة در است، ممکن دارد، واود عضو کشور

برای اقدام ا الحی در نظر بگیرد و ترسیم کند. پاس از اتخااذ و    یعضو طرح کشورِ این

اروپاا ابزارهاای ین را کنتارل    شورا، کمیسایون اروپاا و شاورای     تصویب پیشنهاد توسط

در یاک گاام    دتوان میهای ا الحی  و اقدام ب  طرح شکست برای عملکردکنند. تکرار  می

 (.2014، همکارانو  )کولمان های مالی منجر شود چهارم ب  تحریم

 الگو معرفی. 4

نتاا   اسات گونا  ایان  توان می، منطقة بهینة ارزیبر اساس ادبیات موضوع و مبانی نظری 

ییاد، نظاام نار     وااود   گذاری بین کشورها هماهنگی بیشتری ب  گر در سیاستک  اکرد 

ساختاری بین کشاورها   هایِ تفاوت ،اما .ثابت شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت

ای اهمیات  دارسبب  نبدا وضوعد ااتنا  از تغییرات نر  ارز را مشک  کند. این متوان می

 اورت  کا ، در   کناد  ب  نظام نر  ارز ثابت بیان مای  ی واردشدهاست ک  یکی از انتقادها

میان ساختار اقتصادی کشاورها و باروز بحاران در یاک کشاور، ایان شاوک        ناسازگاری 

 یتار  و ب  بروز بحران اقتصادی بازر   شود میسرعت ب  سایر کشورهای منطق  منتق   ب 

در قالاب ارتبااط باین     ،منجر خواهد شد. ایان موضاوعی اسات کا      منطقة ارزیدر ک  

 1979ین بار در ساال  نخسترای ب 1کروگمن ها، تراز پرداختبازان و بحران  حمالت سفت 

. او ساختارهای اقتصادی ضعیف کشاورها را دلیا    ین پرداختدقیق  ةبررسی و مطالعب  

میاان شارایط اقتصاادی و     ةها دانست و نشان داد ک  چگون  رابط   از بحرانبروز این گون

بار ایان اسااس، بررسای تا ثیر      شاود.   مای نر  ارز باعث فروپاشی ثبات نر  پول داخلای  

کساری   ةثاار وااود و اداما   ک  یعالوه بر این ،غیرهای اقتصادی بر کسری حسا  ااریمت

ی مناساب  هاا  سیاستتدوین و اتخاذ  ة، نحوکند میحسا  ااری را در کشورها مشخد 

کالن اقتصادی را نیز برای نی  ب  تعاادل در بخاش خاارای و کااهش کساری حساا        

 نماید. ااری روشن می

                                                           
1. Krugman 
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متغیرهای ساختاری اقتصاد در دو بخش تقاضاا  متفاوت  راثمقایسة یبر همین اساس، 

تجااری   های انتقال نوسان ک  در نهایت ب  ،تجاری کشورها های نوسانقتصاد بر ا ة و عرض

 ،منطقة یاورو منجار شاده اسات     در بحران ارزی کشورهای ضعیف ب  ک  منطق  و بروز

ای منطقة یورو را نشان بودن ساختار اقتصادی میان کشوره تواند نمایی کلی از همگن می

 دهد.

 -مانادل  الگاوی در نهایت، ب  منظور بررسی ساازگاری سااختار اقتصاادی در تحقاق     

شده اسات  زیر در نظر گرفت   الگوی، منطقة بهینة ارزیفلمین  و ثبات حسا  ااری و 

 (:2014، همکارانو    کولمان1999، 1)لوایزو

 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , VEX f C G S I CR TW X INF L  

VEXهای کاالها و خدمات از پرداختهای تر : نوسان  

C مصرف کاالهای نهایی : 

Sانداز داخلی ک   : پس 

I  تشکی  سرمایة ثابت ک : 

G:  مخارا ااری دولت 

CR نسبت اعتبار داخلی ایجادشده توسط سیستم بانکی ب  تولید ناخالد داخلی : 

TWشده بر همة کاالها  : متوسط وزنی تعرفة وضع 

X: تی  ادرات کاالهای  نع 

INF تورم : 

Lنر  مشارکت نیروی کار :. 

ی طاارف تقاضااا میاازان مصاارف،   در بخااش متغیرهااای ساااختار  ،ترتیااب دینباا

،  اادرات  انعتی، متوساط وزنای     مخارا ااری دولتو  انداز پس میزانگذاری،  سرمای 

با  عناوان   کاالها و در بخش عرض  میزان مشارکت نیاروی کاار    همةشده بر  وضع ةتعرف

. عاالوه بار   شاده اسات  در نظر گرفت  ت ساختاری در طرف عرضة اقتصاد شاخد تغییرا

 الگوی انتخاابی ب  تولید ناخالد داخلی نیز در نسبت اعتبارات اعطایی بخش بانکی این، 

فازایش اعطاای   ها در نظر گرفت  شده است، زیارا ا  های تراز پرداخت متغیر مؤثر بر نوسان

                                                           
1. Loayzo 
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در موااب باروز بحاران    ات ممکن اسات  اعتبارات ب  بخش خصو ی و رشد حجم اعتبار

انادازهای بخاش    بادین ترتیاب کا  مادیریت ناکاارا در هادایت پاس       بخش بانکی شود. 

یش باروز  ب  افازا  حتماالابا توای  اقتصادی باال ا  های خصو ی گذاری خصو ی ب  سرمای 

های بانکی باا کااهش اعتمااد با       متعاقب ین، بحرانهای بانکی منجر خواهد شد.  بحران

های داخلای و  اناداز  پاس و باعث کااهش  خواهد شد لکرد نهادهای مالی داخلی همراه عم

اهمیات  . خواهاد شاد  افزایش چشمگیر خروا سرمای  و تشدید بحران مالی در کشاورها  

ای هساتند کا     ها در واقع مؤسسات ماالی  مدیریت دارایی و بدهی در این است ک  بانک

های خود ترازی ایجاد کنناد کا  بتوانناد     لیتباید بین منابع و مصارف پولی حا   از فعا

ها، بلک  با افزایش کارایی و اثربخشای مناابع و مصاارف با       تنها ب  حف  ارزش دارایی ن 

با  عباارت دیگار،    (. 1390حیات مالی خود ادام  دهند )اساالمی بیادگلی و همکااران،    

گیار در   ضارب   تواناد همچاون یاک    میها  ها و مدیریت بهینة دارایی ب بانکمناس ةسرمای

 (.1389خواه،  های منفی عم  کند )شجری و محبی شوکمقاب  

انتخاابی از   الگاوی بریورد  برایاطالعات یماری مورد نیاز  ک  استاین نکت  الزم ذکر 

یوری و ب   اخذ و امع 2012ا   1998زمانی  ةبانک اهانی برای دور ةمنتشرشد یمارهای

 پایش  ،. اماا شده استهای تابلویی استفاده  دادهالگو از روش اقتصادسنجی منظور بریورد 

بنادی و   هاا، الزم اسات تاا با  نحاوة طبقا        ین و تحلی  نتایج الگواز پرداختن ب  بریورد 

هاای   قااطع مکاانی روش اقتصادسانجی داده   ب  عناوان م  منطقة یوروانتخا  کشورهای 

 تابلویی پرداخت  شود.

کشاور اروپاایی تشاکی  شاده      27ست ک  از سیاسی ا -ای اقتصادی اروپا اتحادی   اتحادیة

کشاور یاورو را واحاد پاول مشاترک       18اروپا فقط   است. اما، از میان کشورهای عضو اتحادیة

کشاور منطقاة یاورو، بار اسااس       18اند. در میان  داده برگزیده و اتحادیة پولی اروپا را تشکی  

عضو در موااه  باا بحاران   گیری منطقة یورو و همچنین تجربة کشورهای  ینچ  از نحوة شک 

شاود، کشاورهای منطقا  از سااختار      یاافتن ین اساتنباط مای    هاا در شادت   ارزی و سهم ین

یافتگی همگن برخوردار نیستند. بر همین اساس، نخست کشاورهای عضاو    اقتصادی و توسع 

هاای مهام بارای بررسای      منطق  بر اساس میزان تولید ناخالد داخلی سران ، ک  از شااخد 

 اند. بندی شده یافتگی اقتصادی یک کشور است، گروه ع دراة توس
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 (2012ـ  2007توليد ناخالص داخلی سرانة کشورهاي عضو منطقة یورو ) .1جدول 

ص 
توليد ناخال

ی سرانه 
داخل

ي یورو
شورها

ک
 

2007
 

2008
 

2009
 

2010 

2011 

2012
 

Luxembourg 549/84493  6/84392  845/78357  103/83483  676/86916  88286 

Ireland 152/45415  569/42802  299/40573  001/41435  849/42473  789/43682  

Netherlands 746/40704  809/42914  591/40985  079/41535  332/42571  825/43104  

Austria 311/38053  92/39782  367/38898  454/40227  02/41966  155/43661  

Germany 261/35538  221/37119  246/35626  493/37633  709/39719  753/41244  

Belgium 774/35635  826/37024  186/36561  13/37793  652/38568  481/39751  

Finland 907/36147  47/38080  692/35540  216/36015  151/37319  416/38271  

France 718/33006  703/34040  127/33666  761/34275  702/35365  092/36104  

Italy 272/32039  093/33372  399/32216  854/32084  961/32687  648/33133  

Spain 405/32212  199/33158  925/31965  495/31476  718/31572  547/32042  

Cyprus 399/28462  746/31815  293/31798  336/31093  316/31229  331/30768  

Malta 483/23465  242/25303  137/25839  102/26579  66/28304  423/29030  

Slovenia 367/27213  291/29074  532/26714  029/26509  66/27329  256/27474  

Greece 01/27743  699/29603  832/29200  139/27539  751/25858  361/25331  

Portugal 066/24188  959/24938  738/24891  247/25547  734/25596  242/25389  

Slovak Republic 262/20862  213/23210  281/22546  533/23148  445/24065  573/25174  

Estonia 702/21582  173/22065  585/19764  417/20160  961/22361  562/23630  

Latvia 307/17133  414/18090  144/16077  613/16482  855/19983  071/21905  

 

 ةطای دور  منطقاة یاورو  کشورهای عضو  ةبر اساس میزان تولید ناخالد داخلی سران

، ک  بحاران ارزی در  2012و  2011های  لو با ت کید بر میزان ین در سا 2012ا   2007

بنادی   بقا  ب  سا  گاروه کشاور ط    توان میکشورها را  منطقة یورو پدیدار شده است، این

 کرد:

  زامبور یلمان، اتریش، ایرلند، هلند، لوکول: ا ه گرو

  گروه دوم: بلژیک، فرانس ، فنالند، ایتالیا، اسنانیا

 .ی، اسلواکی، استونیا و التویااسلونگروه سوم: قبرس، یونان، پرتغال، مالتا، 

 ول ب  گاروه ساوم  ا ه ترتیب از گرو ذکر است ک  تولید ناخالد داخلی سران  ب شایان 

 .یابد کاهش می
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تجااری هار یاک از     هاای  نوسانب  بررسی عوام  ساختاری مؤثر بر نخست در ادام ، 

انتخابی در هر یک  الگوینس، اختالف بین متغیرهای س .دوش میگروه کشورها پرداخت  

یلماان( محاساب  و اثار    ول )ا ه از کشورهای گروه دوم و سوم با یکای از کشاورهای گارو   

. شاود  مای تجااری کشاورها بررسای     هاای  نوساان افزایش یا کااهش ایان اختالفاات بار     

دارای سابب  ن بادا تجااری   های نوسانین بر  یثاردرنظرگرفتن این اختالفات ساختاری و 

ساازگاری هار چا      بارای راهکارهاای الزم   ةراما   بر اساس ین ب نتوا میاهمیت است ک  

طاور کا  بیاان     همان ،زیرا ،تجاری کشورها پرداخت های نوسانبیشتر اقتصادی و کاهش 

طباق   ،برای کشورهای اروپایی اهمیت دارد ک  منظرها از این  توا  ب  بحران بدهیشد، 

د با  دیگار   توانا  مای طق ، این بحاران  انتقادات وارد بر نظام ارزی ثابت بین کشورهای من

 کشورهای اروپا سرایت کند.

 ثباتی تجاري بی گيري اندازه شاخص . معرفی1 .4

باریورد و در   ثبااتی  بای شااخد   نخست ،تکنیک سری زمانی ه از، با استفادبخشدر این 

. شاود  مای ی مناسب بریورد ها روش ه ازبا استفاد الگوی ین بررسی و در نهایت یادام  پایا

ناد از: انحاراف معیاار ناهمساان شارطی و      ا عباارت  ثباتی بی گیری اندازه های شاخداین 

(، ورگیا   1994الزم است ک  طبق کوت  )این نکت  انحراف معیار میانگین متحرک. ذکر 

(، هیچ مبنای تئوریکی مبنی بر اراحیت یک شاخد 2006(، کالرک و دیگران )2002)

مختلفای اساتفاده    هاای  شااخد از  تجربی، محققاان ندارد. در مطالعات  بر دیگری واود

ک  شااخد متاداول ماورد     شود می( متذکر 1994ند. این در حالی است ک  کوت  )ا هکرد

. در تحقیاق  اسات  GARCH(1,1)اخیار شااخد    هاای  مطالعا  در  خصوص ب استفاده 

از هااای کشااورهای منطقااة یااورو  تااراز پرداخاات ثباااتی باایکااردن  یحاضاار، باارای کمّاا

 .شده استاستفاده   GARCH(1,1)شاخد

 ARCH اثر وجود تشخيص و واریانس ناهمسانی . آزمون2 .4

اسات، در   ARCHاز ینجا ک  ناهمسانی واریانس در اازای اخالل دلیلای بار وااود اثار     

پاردازیم. بارای    های الگاو مای   مانده تحقیق حاضر ب  بررسی ناهمسانی واریانس بین باقی
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1زمون ضاریب الگراناژ  تشخید ناهمسانی واریانس از ی
1 (LM  (  کا  انگا ،)1982) ن را ی

 کنیم. مطرح کرده، استفاده می

 ARCH آزمون و  GARCHثباتی بی شاخص نتایج .3. 4

نگار مربوط با    با رسم همبستگی ،مناسب کافی است تا GARCHهای الگوبرای تصریح 

از باین  دسات یوریام.    مناساب را با    GARCH الگوی، الگومربع پسماندهای حا   از 

 هماة  دهد میم. نتایج نشان ای هیورد 2 را در ادول GARCH(1,1)شده  معادالت تصریح

 معنادارند. الگوضرایب بریوردشده در 

بااین  ARCHباارای بررساای واااود اثاار    ،GARCH(1,1) الگااوپااس از بااریورد  

 نتاایج ایان   4ادول  .کنیم ( استفاده میLMاز یزمون ضریب الگرانژ ) الگوهای  مانده باقی

ناهمساانی واریاانس باین     تاوان  مای ، ن3. بر اساس نتایج اادول  دهد نشان مییزمون را 

 واود دارد. ARCHاازای اخالل را رد کرد. بنابراین، اثر 

 GARCH(1,1) الگو. برآورد 2 جدول

Variance Equation Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 515/0- 291/0 766/1- 077/0 

RESID(-1)^2 105/1 399/0 765/2 005/0 

GARCH(-1) 621/0 127/0 875/4 000/0 

LREX(-1) 057/0- 02/0 767/2- 005/0 

 ARCHبراي بررسی وجود اثر  LMآزمون  .3 جدول

 

 

 (Panel data) تابلویی هاي داده . روش5

شوند. در برخای   های یماری ب  س  بخش تقسیم می اقتصادی از نظر کاربردِ داده ایهالگو

هاا  شود. در برخی دیگر الگو ها برای بریورد الگو از اطالعات سری زمانی استفاده می از ین

                                                           
1. Lagrange Multiplier 

F-statistic 951/16 Prob. F(1,34) 0002/0 

Obs*R-squared 977/11 Prob. Chi-Square(1) 0005/0 
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هاای اخیار بیشاتر    شوند. روش سوم، کا  در ساال   بریورد می 1های مقطعی بر اساس داده

اسات. در ایان روش، یاک     2های تابلوییتوا  شده است، بریورد الگو بر اساس دادهبدان 

شوند. یاک شاک  کلای از تصاریح الگاوی       سری واحدهای مقطعی چند سال برازش می

 شود:های پانلی ب   ورت زیر تعریف میاقتصادسنجی مبتنی بر داده
k

it kit it i it

k

Y β X μ v


  
2

 

 itXهاا مساتق  از   tها و i همةای ین   ازدارای توزیع نرمال است و ب itvک  ازء اخالل 

اناد، در قالاب    در مقااطع  هاا  اثرهای فردی یاا نااهمگنی   ة کنند ها نیز، ک  بیان iμاست. 

3تصادفی اثرهای
د الگاوی ماورد نظار،    . پایش از باریور  شاوند  مای ظاهر  4ثابت یا اثرهای 

اماناایی متغیرهاا چا  در ماورد     د. چاون ن کرباید متغیرها را از نظر مانایی یزمون  نخست

 5های تابلویی باعث بروز مشک  رگرسایون کااذ    های سری زمانی چ  در مورد داده داده

واحد امعای از قبیا  یزماون     ةهای تابلویی از یزمون ریش شود. در یزمون مانایی داده می

و  اسات . فرض  فر این یزمون بیانگر ناماناایی متغیار   شود میاستفاده  6چو و لین ،لوین

باودن یاا    یقای با  منظاور باریورد الگاو بایاد تلف      ،سانس  اسات.  tدارای توزیاع   ین  ةیمار

 ة(. فرضای 1387زاده و مهرگان،  )اشرف دشولیمر بررسی  Fیزمون  باها  بودن داده تابلویی

 هاست. داده بودن تلفیقی ةکنند   فر در این یزمون بیان

 تصادفی و ثابت آثار بين آزمون انتخاب. 1 .5

تصاادفی(   یثاار ثابت و  یثارهای پان  دیتا کدام روش )الگوبرای تشخید اینک  در بریورد 

 ة. در یزماون هاسامن، فرضای   شاود  میده ا( استف1980) 7مناسب است از یزمون هاسمن

 :شود میمقاب  ین ب   ورت زیر بیان  ة فر و فرضی

 i iH : E U ,  X 0 0 

                                                           
1. Cross Section 

2 . Panel data 

3 . Random Effect 

4 . Fixed Effect 

5. spurious regression 

6. Levin, Lin & Chu 

7  . Hausman 
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 i iH : E U ,  X 1 0  

ر فاردی  اثا ی  ةگیرناد است ک  بین امالت خطاا )کا  دربر    فر ب  معنای این ةفرضی

است( و متغیرهای توضیحی هیچ ارتباطی واود ندارد و در واقاع مساتق  از یکدیگرناد.    

اازء اخاالل و متغیرهاای    اسات کا  باین    ایان   ین مقاب  ةاین در حالی است ک  فرضی

 ة(. در  اورت رد فرضای  1387زاده و مهرگاان،   توضیحی همبستگی وااود دارد )اشارف  

ثابات و   یثارروش  ةزنند تخمین bثابت استفاده شود. اگر  یثارروش    از فر بهتر است ک

β̂ توان نوشت: گاه میزن روش تصادفی باشد، ین تخمین 

     Var b β Var b rˆ ˆVa β    

χkد ک  عبارت مذکور دارای توزیع کربت هاسمن ثا
 است. 2

      
'

k
ˆ ˆW b β Var b χˆβ b β ~



   
1

2  

χkیزمون از  ة اینشد محاسب  ةاگر یمار
 افر مبنای بار اثار      ةتر باشاد، فرضای   بزر  2

 شود. د و فرض اثر ثابت پذیرفت  میوش میتصادفی رد 

 الگو برآورد. 6

. باا  اسات بررسی ایساتایی متغیرهاای الگاو    از بریورد الگو  پیشترین مراح   یکی از مهم

. نتاایج  شاد پرداختا    الگاو یزمون لوین لین چو ب  بررسی ایستایی متغیرهای ه از استفاد

همگای در ساطح ماناا     الگومتغیرهای مورد استفاده در این  دهد میاین دو یزمون نشان 

یرهاا، باا   یزماون ایساتایی متغ   پاس از . ستدر سطح ایستا الگودر نهایت، ک   ،و هستند

 یثاار ثابات یاا    های یثاار  روشکنیم کدام یک از  گیری از یزمون هاسمن مشخد می بهره

 دهد می. نتایج این یزمون نشان استتر  ی تخمین الگوی مورد بررسی مناسبتصادفی برا

 .استتر  تخمین الگو مناسب برایتصادفی  یثارروش 

ایرلند و لوکزامبور  افازایش  در کشورهای اتریش، یلمان، هلند،  دهد مینتایج نشان 

مشارکت نیروی کار،  ادرات کاالهاای  انعتی، مخاارا اااری دولات، تشاکی        میزان 

ثابت، نسبت اعتبارات ایجادشده توسط بخش بانکی با  تولیاد ناخاالد داخلای،      ةسرمای

دار را بار کااهش    ترتیب بیشترین اثار معنای   م ب متوسط وزنی تعرف  بر روی کاالها و تور

اناداز   پاس . در مقابا ، افازایش میازان    اناد   تجاری کشورهای این گروه داشت ایه نوسان
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ثار مثبات   کا  ا  کردذکر  باید.   استتجاری را ب  همراه داشت های نوسانافزایش داخلی 

گروه کشورها از نظر یمااری   تراز تجاری این های نوسانافزایش مصرف کاالهای نهایی بر 

 .یستدار ن معنی

 ولا ه تجاري کشورهاي گرو هاي نوسان الگويآورد نتایج بر .4جدول 

 احتمال

(probability) 

 t آمارۀ

(t-statistics) 

 انحراف استاندارد

(Std Error) 
 متغيرها ضرایب

1204/0  605/1  759/12  488/20  C 

0327/0  255/2-  321/0  724/0-  CREDIT 

9849/0  019/0  660/1  031/0  FINALC 

0242/0  393/2-  711/0  702/1-  G 

0000/0  778/5  472/0  733/2  SAVINGS 

0002/0  248/4-  327/0  389/1-  FIXEDCAPITAL 

0001/0  610/4-  039/0  181/0-  INF 

0218/0  441/2-  225/2  431/5-  LABOR 

0801/0  520/1-  220/1  222/2-  MANUX 

0066/0  955/2-  240/0  710/0-  TWALL 

 

 ي کشورهاي گروه دومتجار هاي نوسان الگوينتایج برآورد  .5جدول 

 احتمال

(probability) 

 t آمارۀ

(t-statistics) 

 انحراف استاندارد

(Std Error) 
 متغيرها ضرایب

0000/0  876/11-  881/1  351/22-  C 

0018/0  310/3  153/0  509/0  CREDIT 

0000/0  939/8  292/0  613/2  FINALC 

0022/0  238/3-  358/0  160/1-  G 

0023/0  223/3  331/0  069/1  SAVINGS 

0009/0  543/3-  315/0  117/1-  FIXEDCAPITAL 

2566/0  148/1-  014/0  016/0-  INF 

2026/0  292/1  205/1  558/1  LABOR 

0307/0  229/2  509/0  136/1  MANUX 

3774/0  891/0  052/0  047/0  TWALL 
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ان انیا نشا فنالناد، فرانسا ، ایتالیاا و اسان    برای کشاورهای بلژیاک،    الگونتایج بریورد 

تجااری   های نوسانثابت شدت  ةتشکی  سرمایک  افزایش مخارا ااری دولت و  دهد می

در مقابا ، مصارف کاالهاای نهاایی،  اادرات       ،. اماا دهاد  مای در این کشورها کاهش را 

داخلی ک ، نسبت اعتبار داخلی ایجادشده توسط بخش بانکی  انداز پسکاالهای  نعتی، 

تجااری کشاورهای    هاای  نوساان  در بیشتری ثر مثبتِترتیب ا ب  تولید ناخالد داخلی ب 

لحااظ   باریورد شاده، از   الگاوی ک  سایر متغیرهای مندرا در  کردذکر باید . داردمذکور 

 ند.ا  تجاری کشورهای مذکور نداشت های نوسانیماری اثر معناداری بر 

 کشورهاي گروه سومهاي تجاري  نوسان الگوينتایج برآورد  .6جدول 

 احتمال

(probability) 

 t آمارۀ

(t-statistics) 

 انحراف استاندارد

(Std Error) 
 متغيرها ضرایب

0005/0  665/3  898/1  961/6  C 

0000/0  940/4  125/0  619/0  CREDIT 

0000/0  026/8-  609/0  892/4-  FINALC 

0000/0  889/9  161/0  597/1  G 

0000/0  573/10-  157/0  669/1-  SAVINGS 

0000/0  149/17  264/0  529/4  FIXEDCAPITAL 

0000/0  871/4-  028/0  139/0-  INF 

0000/0  344/5  808/0  232/4  LABOR 

0000/0  726/8-  342/0  984/2-  MANUX 

0383/0  111/2  078/0  165/0  TWALL 

 

منطقة پایین  ةی با تولید ناخالد داخلی سرانیدر کشورها الگونتایج حا   از بریورد 

ایش مصرف کاالهاای نهاایی،  اادرات کاالهاای  انعتی،      حاکی از ین است ک  افز یورو

. در شاود  های تجاری در این کشورها منجار مای   انداز داخلی و تورم ب  کاهش نوسان پس

شارکت نیروی کار، مخاارا اااری دولات، نسابت     ثابت، میزان  ةافزایش سرمای حالی ک 

هماة  تعرفا  بار   بخش بانکی ب  تولید ناخالد داخلی و متوساط وزنای    ةاعتبار ایجادشد

 های تجاری را ب  همراه دارد. کاالها افزایش نوسان
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یافتگی اقتصادی کشورها نقشای اساسای    توسع میزان  شود میمشاهده  ،ب  طور کلی

همچنین، با .   استتجاری داشت های نوسانیافتن  در تعدد عوام  اقتصادی مؤثر بر شدت

شاده، مشااهده    بندی شورهای طبق های تجاری میان ک مقایسة متغیرهای مؤثر بر نوسان

 ادرات کاالهای  نعتی، مخارا اااری  ی، ترتیب میزان مشارکت اقتصاد  شود ک  ب  می

هاا با  تولیاد ناخاالد داخلای از عواما  ماؤثر در         دولت و نسبت اعتبارات اعطایی بانک

میازان  ای ک  در کشورهای گاروه اول   رود  ب  گون  شمار می های تجاری ب  کاهش نوسان

ها داشات    ارکت اقتصادی و  ادرات کاالهای  نعتی اثر منفی بر نوسان تراز پرداختمش

یاافتن نوساان منجار شاده اسات.       است، اما در کشورهای گاروه دوم و ساوم با  شادت    

ها ب  تولید ناخاالد   همچنین، میزان مخارا ااری دولت و نسبت اعتبارات اعطایی بانک

ر منفی بار نوساان تجااری داشات  اسات، اماا در       داخلی در کشورهای گروه اول و دوم اث

 کشورهای گروه سوم ب  افزایش نوسان تجاری منجر شده است.

برای شناساایی  (، MIPهای اقتصاد کالن ) روش عدم توازنبر همین اساس، مطابق با 

د کاالن با  منظاور الاوگیری از عادم      های باالقوه اهات برقاراری ثباات اقتصاا      ریسک

منظور کاهش احتمال بروز بحران بدهی با  هنگاام اتخااذ    ب  ن های مضر و همچنی توازن

هاای   ناساازگاری الزم اسات تاا از اخاتالف و    نخسات  ، ای  ی هماهن  منطقا ها سیاست

یافت  و موفاق با  هنگاام     زده و کشورهای توسع  کشورهای بحرانساختار اقتصادی میان 

 ، کشور یلمان ب  لحااظ  بروز بحران کاست  شود. ب  همین منظور، در این بخش از مطالع

باال کشور الگاوی منطقا  در    ةبرخورداری از ثبات اقتصادی و تولید ناخالد داخلی سران

  از تولیاد  نظر گرفت  شد و اختالف متغیرهای ساختاری این کشور با سایر کشورهایی ک

 یثاار و شاد  )کشورهای گروه دوم و سوم( محاسب   تری برخوردارند ناخالد داخلی پایین

تجااری تحلیا  و بررسای     های نوسانکاهش  ش یا افزایش این ناهمگنی اقتصادی برکاه

 .شد

 دوم گروه کشورهاي. 1 .6

بلژیک، فنالند، فرانسا ،   ا میزان اختالف ساختار اقتصادی کشورهای گروه دوم ةبا محاسب

مخاارا اااری   میازان اعتبااردهی،   کا    شود میمشاهده با کشور یلمان  ا ایتالیا و اسنانیا

مشاارکت نیاروی کاار از ساطح     میازان  ثابت و  ة، تشکی  سرمایانداز پس، مصرف، دولت
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در مقابا ،   ،. اماا دارناد و شکاف ساختاری منفی با کشاور یلماان    استکمتری برخوردار 

 .بوده است بیشتر ،نسبت ب  کشور یلماندر این کشورها، تورم  میزان

و ناااهمگنی ساااختار  میاازان اخااتالف متغیرهااای کااالن اقتصااادی ةپااس از محاسااب

هاای   ها و نااهمگنی  ای منطق ، ب  بریورد اثرهای حا   از این شکافاقتصادی در کشوره

گفتنای اسات از   . شاد تجاری کشورهای منطق  پرداختا    های نوسانساختاری بر میزان 

  وارد شده الگوها در بریورد  با درنظرگرفتن عالمت ینهمراه ها  ینجا ک  مقدار این اختالف

شااکاف منفاای    ازهااا در متغیرهااایی کاایب حا اا  از یثااار بااریورد پارامترضاارا ،اساات

شااکاف مثباات    ازکاااهش اخااتالف و در متغیرهااایی کاا یثااارباا   ااورت  ناادبرخوردار

 .شدافزایش اختالف در نظر گرفت   یثارب   ورت  ندبرخوردار

گروه  يشورهاتجاري ک هاي نوسانر ناهمگنی اقتصادي بر اثآ الگوينتایج برآورد  .7جدول 

 دوم

 احتمال

(probability) 

 t آمارۀ

(t-statistics) 

 انحراف استاندارد

(Std Error) 
 متغيرها ضرایب

0000/0  836/5 487/0 843/2 C 

0018/0  042/0 211/0 009/0 CREDIT 

0000/0  401/2- 650/0 562/1- FINALC 

0022/0  487/3 206/1 207/4 G 

0023/0  176/4 264/0 687/0 SAVINGS 

0009/0  494/3- 146/0 862/0- FIXEDCAPITAL 

2566/0  854/4- 003/0 015/0- INF 

2026/0  321/5 574/0 057/3 LABOR 

0307/0  806/7- 256/0 004/2- MANUX 

 کشورها ضرایب ثابت کشورها   

   690/0 _BELGIUM—C 

   285/4 _FINLAND—C 

   136/2- _FRANCE—C 

   140/2- _ITALY—C 

   698/0- _SPAIN—C 
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افازایش  دهاد کا     نشاان مای  ر نااهمگنی اقتصاادی   اثی الگوینتایج حا   از بریورد 

 و اناداز، مصارف   اعتباردهی توسط بخش بانکی، پاس )کاهش اختالف با کشور یلمان( در 

هاای تجااری در کشاورهای ایان گاروه       یافتن نوسان ب  شدت مشارکت نیروی کار میزان

کی  سرمایة ثابت و  ادرات ، تشمخارا ااری دولت افزایشمقاب ، منجر خواهد شد. در 

 ب  همراه خواهد داشت.را  های تجاری نوسان نعتی کاهش شدت 

 سوم گروه . کشورهاي2 .6

ختالف ناهمگنی ساختار اقتصادی در کشورهای گاروه  ا ة بر اساس نتایج حا   از محاسب

قبرس، یونان، پرتغاال، اساتونیا،    ردارند،برخو تری   از تولید ناخالد داخلی پایینک ،سوم

میازان اعتبااردهی،   شاود کا     میاسلواکی، مالتا، التویا، اسلونی، با کشور یلمان، مشاهده 

ثابت و  اادرات  انعتی در ایان     ة، تشکی  سرمایانداز پس، مصرف، مخارا ااری دولت

. در مقابا ،  اسات ه تری برخوردار باود  یس  با کشور یلمان، از سطح پایینکشورها، در مقا

تاورم   نیاز  ی برخاوردار باوده و  یشاتر مشارکت نیاروی کاار ب  میزان کشورهای مذکور از 

 ند.ا هتجرب  کردیشتری را ب

تجااری کشاورهای    های نوسانشکاف ساختار اقتصادی بر  یثاربر اساس نتایج بریورد 

ش و کااه  مخاارا اااری دولات   ، کااهش  انداز پسفزایش ک  ابیان کرد  توان میمذکور، 

ک  در نهایت با  مادیریت    ای  ب  گون ا اعطای اعتبار بانکی ایجادشده توسط بخش بانکی

د در برقاراری ثباات اقتصاادی و تجااری و     توانا  می ا در این کشورها منجر شود انداز پس

داشات  باشاد. در واقاع،    زیادی  بسیاراثر  منطقة یوروهمچنین سازگاری کشورهای عضو 

دولات و همچناین اعطاای    اااری  طق  در افزایش مخاارا  برخی از کشورهای من  تخطی

همگنای   ةاعتبار داخلی توسط بخش بانکی، ین هم ب  علات اباران فا ال  میاان دراا     

منطق ، از عوام  مهم باروز بحاران بادهی    ی و تراز حسا  ااری کشورهای عضو اقتصاد

 .ه استبود منطقة یورودر 

ف ساختار اقتصادی میان کشورها با توان از نتایج حا   از یثار کاهش اختال ینچ  می

پذیربودن  کشور یلمان دریافت این است ک  ساختار طرف عرضة اقتصاد و در واقع انعطاف

پذیری  ادرات کاالهای  نعتی نقش مؤثری در  بازار نیروی کار و همچنین قدرت رقابت

اخد ای ک  عملکرد نامناساب در دو شا   های تجاری خواهد داشت  ب  گون  کاهش نوسان
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هاا بار کااهش     مذکور ب  ت ثیر منفی افزایش مخارا ااری دولت و اعتبارات اعطایی بانک

گاذاران و خاروا    هاا( و کااهش اعتمااد سارمای      های تجاری )شدت یافتن نوساان  نوسان

 سرمای  و بحران ارزی منجر خواهد شد.

گروه  يشورهاتجاري ک هاي نوسانناهمگنی اقتصادي بر  آثار الگوينتایج برآورد  .8جدول 

 سوم

 احتمال

(probability) 

 t آمارۀ

(t-statistics) 

 انحراف استاندارد

(Std Error) 
 متغيرها ضرایب

0005/0  324/3- 427/0 420/1- C 

0000/0  328/2 239/0 556/0 CREDIT 

0000/0  691/6- 702/0 700/4- FINALC 

0000/0  748/1 657/0 148/1 G 

0000/0  422/6- 290/0 865/1- SAVINGS 

0000/0  827/13 230/0 187/3 FIXEDCAPITAL 

0000/0  807/4 008/0 039/0 INF 

0000/0  836/2 371/1 889/3 LABOR 

0000/0  945/0- 780/0 73/0- MANUX 

   
ضرایب ثابت 

 کشورها
 کشورها

   155/3- _CYPRUS—C 

   322/13 _ESTONIA—C 

   620/0 _GREECE—C 

   589/2- _LATVIA—C 

   495/3- _MALTA—C 

   038/0- _PORTUGAL—C 

   809/1- _SLOVAK—C 
   854/2- _SLOVENIA—C 

 



 1394، زمستان 4 ، شمارۀ50  دورۀ/  تحقيقات اقتصادي  830

 

ور یلماان و یثاار   در نهایت، ناهمگنی اقتصادی در کشورهای گروه دوم و سوم باا کشا  

در ادول  ،ها، ب  طور خال   تجاری ین های نوسانهای ساختاری بر  شدن شکاف برطرف

 :شده استزیر ارام  

نتایج شکاف ساختار اقتصادي در کشورهاي گروه دوم و سوم با کشور آلمان و اثر  .9جدول 

 هاي تجاري آن بر نوسان

اثر ناهمگنی 

کشورهاي گروه 

هاي  سوم بر نوسان

 تجاري

اثر ناهمگنی 

کشورهاي گروه 

هاي  دوم بر نوسان

 تجاري

اختالف کشورهاي 

 گروه سوم

اختالف 

کشورهاي گروه 

 دوم

 متغيرها

 منفی مثبت مثبت مثبت
اعتباردهی توسط 

 بخش بانکی

 مخارا ااری دولت منفی منفی منفی مثبت

 انداز ک  پس منفی منفی مثبت منفی

 مصرف منفی منفی مثبت منفی

 تشکی  سرمای  ثابت منفی منفی منفی مثبت

 تورم مثبت مثبت منفی مثبت

 منفی مثبت مثبت مثبت
نر  مشارکت 

 اقتصادی

  ادرات  نعتی مثبت منفی منفی منفی

 گيري نتيجه و بندي جمع. 7

تار اسات.    عمدتاا مبتنی بر ایجاد یک واحد اقتصادی بزر  ای  یکنارچگی اقتصادی منطق

با بروز بحاران   ،ست. امااروپا  اتحادیة ای  های منطق همکارییکی از موارد نسبتاا موفق در 

گونا  ثباات در کشاورهای عضاو     ییاد کا  چ   این پرسش پیش مای ، منطقة یوروارزی در 

حاضار با     ةمطالعا در ؟ بر هماین اسااس،   شده استمنطق  ناگاه ب  وضع بحرانی تبدی  

در بروز بحران ارزی منطقا    منطقة یوروبررسی نقش سازگاری اقتصادی کشورهای عضو 

تجااری کشاورها    های نوسانساختار اقتصادی بر  یثارنتایج حا   از بریورد .   شدپرداخت

یافتگی اقتصادی کشورها نقشی اساسای در تعادد عواما      میزان توسع ک   دهد مینشان 

. بر همین اساس، ب  منظاور    استتجاری داشت های نوسانیافتن  اقتصادی مؤثر بر شدت
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با  لحااظ    ،های ساختار اقتصادی میان کشورها، کشور یلمان سازگاریکاهش اختالف و نا

 منطقة یوروباال، کشور الگوی  ةاخالد داخلی سرانبرخورداری از ثبات اقتصادی و تولید ن

  از تولیاد  ناهمگنی اقتصادی این کشور با سایر کشورهایی کا  ،. سنسشددر نظر گرفت  

 یثاار و شد ند )کشورهای گروه دوم و سوم( محاسب  بود برخوردار ناخالد داخلی کمتری

نتاایج نشاان   . شاد تجااری تحلیا  و بررسای     هاینکاهش نوسا کاهش یا افزایش ین بر

کاهش اختالف  ا بلژیک، فنالند، فرانس ، ایتالیا و اسنانیا ا در کشورهای گروه دوم دهد می

، اناداز  پسدهی توسط بخش بانکی، )افزایش میزان( اعتباراین کشورها با کشور یلمان در 

رهای این گاروه شادت   تجاری را در کشو های نوسانارکت نیروی کار میزان مشمصرف و 

، تشاکی   مخارا ااری دولات در مقاب ، کاهش اختالف )افزایش میزان(  خشید.خواهد ب

تجااری خواهاد کاسات. همچناین،      های نوسانثابت و  ادرات  نعتی از شدت  ةسرمای

قبرس، یوناان، پرتغاال، اساتونیا، اسالواکی، مالتاا،       ا کاهش اختالف کشورهای گروه سوم

مخارا یزان( اعتباردهی توسط بخش بانکی، با کشور یلمان در )افزایش م ا التویا، اسلونی

تاراز تجااری در ایان     هاای  نوساان یاافتن   ثابت با  شادت   ةتشکی  سرمای ااری دولت و

در مقابا ، کااهش اخاتالف )افازایش میازان( مصارف،        ،کشورها منجر خواهد شاد. اماا  

تجااری را با  هماراه     های نوسانو  ادرات  نعتی در کشورهای مذکور کاهش  انداز پس

مشاارکت نیاروی کاار و تاورم      میازان هد داشت. عالوه بر این، افازایش اخاتالف در   خوا

 در پی خواهد داشت.را تجاری  های نوسانیلمان افزایش  کشورهای گروه سوم با کشور

 منابع

 دالر از ایاران  ارزی ذخاایر  تغییار  بررسای (. 1390) بیتا خواه، محبی و کیومرث یریا، .1

 هاای  سیاسات  و مساام   بررسای  ماهناماة  یرش،پاذ  ماورد  ارزهاای  دیگار  با   یمریکا

 .134 ا 111، 11 ،اقتصادی

 مادیریت (. 1390) پدیاده  غالمای،  و مهرگاان  محمدرضاا  غالمرضا، بیدگلی، اسالمی .2

 و فااازی مراتباای سلساال  تحلیاا  روش از اسااتفاده بااا هااا بانااک در هااا بهینااة دارایاای

 .44 ا 23، 9 ،بهادار اوراق مدیریت و مالی مهندسی فصلنامة یرمانی، ریزی برنام 
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 مؤسساة  ،دیتاا  پان  اقتصادسنجی(. 1387) نادر مهرگان، و سیدحمیدرضا زاده، اشرف .3
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