تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،51شمارۀ  ،1بهار  / 1395ص 113-135

تحليل طيفی رابطة علّی بين چرخههاي توليد و تجارت
بينالملل در بلوکهاي اقتصادي منتخب
زهرا زمانی ،1سيد کميل طيبی ،2ایرج کاظمی

3

 .1دکتري اقتصاد ،دانشگاه اصفهان،

z_zamani85@yahoo.com

 .2استاد گروه اقتصاد ،دانشگاه اصفهانsk.tayebi@ase.ui.ac.ir ،
 .3دانشيار گروه آمار ،دانشگاه اصفهانi_kazemi@stat.ui.ac.ir ،

تاریخ دریافت1394/01/22 :

تاریخ پذیرش1394/11/25 :

چکيده
با تعمیق جهانی شدن از ابتدای دهة  1990اقتصادهای جهان بیش از پیش به یکددیرر اابتدته
شدهاند ،بهطوری که نوسانهای رخداده در اقتصاد یک کشور مانند اقوع چرخههای تجداری بده
سایر کشورها نیز سرایت میکند .این پدیده تحت عنوان همزمانی چرخههای تجاری در ادبیدا
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است ،زیرا در صور اجود رابطة همزمانی چرخههدای تجداری
بین کشورهای مختلف در یک کشور ،میتوان سیاستهایی مناسب ا همداهنری بدین کشدورها
برای کاهش آثار زیانبار یک بحران احتمالی اتخاذ کدرد .هدد ایدن مطالعده بررسدی همزمدانی
چرخههای تجاری در کشورهای منتخب بوده است که در بلوکهدای مختلدف اقتصدادی اعدز از
توسعهیافته  ،کشورهای دارای بازارهای نوظهور ،کشورهای نفتدی ا کشدورهای در حدا توسدعة
غیرنفتی قرار دارند .این بررسی در چارچوب یک تحلیل طیفی در فرکانسهای باال ا پدایین طدی
دارة  1970-2013انجام گرفته است .نتدای آزمدون علیدت طیفدی حداکی از اجدود رابطدة علدی از
چرخههای تجار خارجی به چرخههای تولید ناخالص داخلی در بین کلیة بلوکهاسدت .بدهعبدارتی،
راابط تجار خارجی بین کشورها سبب میشود که همزمانی چرخههدای تولیدد در کشدورها ظداهر
شده ا با گتترش این راابط بر شد آن افزاده شود.
طبقهبندی:JEL


 .F20 ، F44 ،E32

واژههاي کليدي :تجار خارجی ،تولید ناخالص داخلی ،چرخههای تجاری ،علیت طیفی.

 نویتندة متئو  ،تلفن09131281262 :
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مقدمه
چرخههای تجاری در هر کشوری راند نوسانهای تولید ملی را توضدی مدیدهندد؛ ایدن
نوسانها بر عملکرد اقتصادی هر کشدوری تأثیرگذارندد .تحلیدل ا شدناخت نوسدانهدای
اقتصادی ا پیشبینی اقوع آنهدا در شدناخت ااضداع اقتصدادی ا اتخداذ سیاسدتهدای
صحی برای خنثی کردن تغییرا ا نوسانهای ندامطلوب اقتصدادی از اهمیدت ایدههای
بهخصوص در متیر توسعة اقتصادی آنها برخوردار است .بدا توجده بده اینکده جند هدا،
بحرانها ا تحوال سیاسی موجب تشدید نوسانهای اقتصادی میشود ،اداار تجداری در
سیاسترذاریها ا برنامهریزیهای اقتصادی باید درنظر گرفته شوند.
1
ارزیابی چرخههای تجاری ،بدان درک چرونری نوسانهای فرکانتی تولید ناخدالص
ملی ا سایر متغیرهای کالن ،علت ا ریشة آن چندان مؤثر بهنظر نمیرسدد؛ زیدرا یکدی از
ایهگیهای مشترک اداار تجاری ،هزحرکتی 2متغیرهای اقتصاد کالن است که میتواندد
هزجهت یا خال جهت یکدیرر در دارههای متفاا زمانی باشد .ازاینرا تحلیل رابطدة
متغیرهای کالن اقتصادی با اداار تجاری ،زمینده را بدرای درک رفتدار متغیرهدا بدهایدهه
متغیرهای همزمان ا دارای تأخیر فراهز میکند .ثبا اقتصادی از ارکان مهز توسعة یک
کشور است ا در این جهت ،شناخت ساختار تکانهها ا چرخههای ایجادشده در اقتصداد ا
کاهش شد آنها همواره باید مورد نظر سیاسترذاران قرار گیرد.
با توجه به ادبیا موجود ،این نکته حائز اهمیت است کده در مدورد راندد همزمدانی
چرخههای تجاری بین اقتصاددانان توافق نظدر اجدود نددارد؛ عددهای اعتقداد دارندد کده
3
چرخههای تجاری امراز کمتر متالطز شدهاند که این پدیده ،میانهرای چرخدة تجداری
خوانده میشود؛ یعنی بهدلیل جهانی شدن ا آزادسازی تجداری بیشدتر ،حتاسدیت یدک
فعالیت اقتصادی تنها به شرایط یک کشور منحصربهفرد بتتری ندارد (کوز 4ا همکداران،
2003؛ اسددتاک ا ااتتددون .)2003 ،5بوتددا )2010( 6بیددان م دیکنددد کدده حرکددت بددین
1. Frequency
2. Co-movement
3. Business Cycle Moderation
4. Kose
5. Stock and Watson
6. Botha
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چرخههای تجاری جهانی ا چرخههای داخلی اقتصادهای در حا توسعه بهدلیل جهدانی
شدن افزایش یافتده اسدت .همچندین کدوز ا همکداران ( )2003اثدر افدزایش تجدار ا
همررایی مالی را بر هزحرکتی چرخة تجاری بینالمللی بین گراه بزرگدی از کشدورهای
صنعتی ا توسعهیافته بررسی کردهاند .از نظر آنها ،راابط مالی بینالمللی با سرعت زیادی
در دهههای اخیر افزایش یافته ا بندابراین ،اابتدتری متقابدل اقتصداد جهدانی در دامندة
1
اسیعتری از کشورها نتبت به قبل گتترش یافته اسدت .براسدا مطالعدة اسدتیرلیتز
( )2003چرخهها بیشتر مشابه یکدیرر شدهاند ،ا در ااقع جهانی شدن ،درجة همزمدانی
چرخههای تجاری را افزایش داده است ،که بهعنوان مجرایی برای انتقدا تکاندههدا بدین
کشورها عمل میکنند (کوز ا همکاران.)2003 ،
بتیاری از مطالعا برای بررسی چرخههای تجاری از بررسی راند تولید ناخدالص داخلدی
ا درجة همبتتری آن استفاده کردهاند .از جمله فیددرماخ ا کورهدونن )2010( 2بده بررسدی
3

OECD
همبتتری نرخ رشد تولید ناخالص داخلدی بدین کشدورهای نوظهدور ا کشدورهای
پرداختهاند ا کاماچو 4ا همکاران ( )2006نیز سریهای زمانی تولید ناخالص داخلدی را بدرای
کشورهای اراپایی توأم با اثرگذاری تجار خارجی بر همزمانی چرخههدا در نظدر گرفتدهاندد.
نکتة مهز تطابق چرخهها در کشورها با فرکانسهای مختلف است .بدهعبدارتی اقتدی چرخدة
تولید ناخالص داخلی در کشوری در فرکانس باال یا پدایین (اقدوع چرخده در کوتداهمدد یدا
بلندمد ) قرار دارد ،این فرضیه شایان بررسی است که آیدا ایدن اضدعیت در کشدور شدریک
تجاری نیز برقرار است؟ آیا راابط تجاری آنها منجر به هزحرکتی چرخهها میشود؟
از نظر راششناسی ،تحلیلهای اقتصادسنجی متعار چرخدههدای تجداری را در یدک
دامنة زمانی بررسی میکنند؛ در حالی که ممکن است ایدن همزمدانی در دامندة فرکانتدی
متفاا باشد .آنچه در ادبیا چرخهها از اهمیت ایههای برخدوردار اسدت ،فرکدانسهدای
مختلف باال ا پایین آنهاست که حتی معاد با تغییرا در کوتداهمدد ا بلندمدد تلقدی
میشوند (باتوراا .)2012 ،5با این حا  ،آنچه در ادبیا تاکنون مغفو مانده است ،بررسدی
1. Stiglitz
2. Fidrmuc and Korhonen
3. Organisation for Economic Co-operation and Development
4. Camacho
5. Bátorová
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تأثیر تجار خارجی در ایجاد همزمانی چرخهها بین کشورهاست که در این مطالعده بددان
توجه شده است .بر این اسا  ،از اطالعدا ا دادههدای اقتصدادی کشدورهای منتخدب در
بلوکهای اقتصادی مشتمل بر کشورهای توسعهیافته ،کشورهای دارای بازارهدای نوظهدور،
کشورهای در حا توسعة نفتی ا کشورهای در حا توسعة غیرنفتی استفاده میشود.
ازاینرا در این مقاله تالش میشود با استفاده از تحلیل طیفدی ،رابطدة علدی تجدار
خارجی ا چرخههای بینالملل در فرکانسهای مختلف بررسدی شدود .بندابراین مطالعدة
حاضر در پن بخش تنظیز شده اسدت .بخدش دام بده جنبدههدای نظدری همزمدانی در
چرخههای تجاری میپردازد .در بخش سوم پیشینه موضوع مدرار مدیشدود ا در بخدش
چهارم به راش پهاهش ا تبیین رابطدة علدی طیفدی پرداختده مدیشدود .بخدش پدنجز
ارائهکنندة نتای تجربی است .بخش آخر به جمعبندی ا بیان پیشنهاد میپردازد.
مفهوم نظري همزمانی چرخههاي تجاري
همزمانی چرخههای تجاری را االین بار برنز ا میشل )1946( 1به این صور بیان کردند کده
این چرخهها اقتی هزحرکت میشوند که نقاط چرخش از رانق به رکود بدهطدور تقریبدی در
یک زمان اتفاق بیفتند .در ااقع منظور از همزمانی دارههای تجاری ،همبتتری بین تغییدرا
تولید ناخالص داخلی ا سایر متغیرهای اقتصدادی مانندد تجدار خدارجی ،سدرمایهگدذاری ا
اشتغا است .همزمانی چرخههای تجاری ،بهمعنای همبتتری بین تغییدرا تولیدد ناخدالص
داخلی دا کشور در یک دارة زمانی است؛ بهگونهای که نوسدانهدای ایجادشدده متناسدب بدا
یکدیرر باشند (کالسنس 2ا همکاران2011 ،؛ فیدرماخ ا کورهونن.)2010 ،
همانطور که آهیرن ا اُیتک )2001( 3اشاره کردهاندد مورجنتدترن )1959( 4االدین
اقتصاددانی بود که هزحرکتی چرخدههدای تجداری را در سدط بدینالمللدی محاسدبه ا
ارزیابی کرد .باکا ا کوهه )1992( 5ا باکا ا همکاران ( )1992نیز یک مد چرخدة
تجاری برای آزمون این متئله که چرونه تغییر در تولید ا سایر متغیرهدا بدین کشدورها
1. Burns and Mitchell
2. Claessens
3. A’Hearn and Woitek
4. Morgenstern
5. Backus and Kehoe
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همبتته میشوند ،ایجاد کردهاند .آنها همبتتری مثبت قوی بین تولید کشورها را تأییدد
کردهاند.
در ااقع همزمانی بیشتر چرخههدای تجداری بدهمعندای انتقدا سدریعتدر ا قدویتدر
تکانه های اقتصادی بین کشورها خواهدد بدود کده دلیدل مهمدی بدرای هماهند سدازی
سیاستهای بینالمللی ایجاد میکند .همچنین ،همزمانی چرخههای تجاری کاربردهدای
عمیقی برای طراحی ا عملکرد حوزههای ارزی دارد .از سوی دیرر سیاست داخلی که بدا
هد تثبیت داخلی اتخاذ میشود تحت تأثیر عوامل خارجی مانند راابط تجاری ا مدالی
که مجراهای انتقا همزمانی چرخههای تجاری هتتند ،قرار میگیرد ا اثربخشدی آنهدا
کاهش مییابد (هرارا 1ا همکاران.)2007 ،
ازاینرا کشورها با پیوستن به یک اتحادیة تجاری سعی در کاهش آسیبهدای ناشدی
از تکانههای داخلی ا خارجی دارند (مدیوب .)2010 ،2پس کشورها میتوانند بدا تعیدین
همزمانی چرخهها به یک اتحادیه تجاری بپیوندند ا از مزیت افزایش تجار بهره ببرندد.
با افزایش تجار داجانبه در نتیجة پیوستن به اتحادیه اقتصادی همبتتری چرخههدای
تجاری شرکای تجاری افزایش یافته ا هزینة سیاست پولی متدتقل در برابدر تکاندههدای
خاص کشوری کاهش مییابد .در مقابل اگدر همررایدی تجداری ،همزمدانی چرخدههدای
تجاری را کاهش دهد ،هزینة ناتوانی مقابله با تکانههای خاص کشوری از طریق سیاسدت
پولی بیشتر میشود ا بنابراین مندافع خدالص تشدکیل اتحادیدة پدولی کداهش مدییابدد
(چیکویر ا رامو -فرانتیا.)2004 ،3
تحو در پویاییهای چرخههای تجاری بینالمللی مدیتواندد در نتیجدة تغییدرا در
ماهیت تکانهها ،تغییرا در سازاکار انتقا تکانهها بدین کشدورها یدا ترکیبدی از هدر دا
باشد .بنابراین ممکن است یک تکانه از یک کشور به سایر کشورها انتقدا یابدد ا سدبب
ایجاد چرخههای تجاری شود .پس افزایش همزمانی چرخههدای تجداری سدبب افدزایش
اهمیت تکانههای بینالمللی در مقابل تکانههای خاص کشوری ،یا سبب تقویت سدازاکار
اشاعة تکانة خاص کشوری از متیر تجار ا جریانهای سرمایه به سایر کشورها خواهدد
1. Herrero
2. Medhioub
3. Chiquiar and Ramos-Francia
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شد .بنابراین مطالعة تغییرا در ماهیت تکانهها ا سدازاکار انتقدا دیددگاه جدیددی در
رفتار چرخه های تجاری بینالمللی ایجاد خواهد کرد (آرتدیس .)2009 ،1همچندین اگدر
چرخههای تجاری در اقتصادی تحت تأثیر عوامل خارجی مانندد راابدط تجداری ا مدالی
باشد ،سیاستهای داخلی که با هد تثبیت اقتصادی اجرا میشوند اثربخشدی چنددانی
نخواهند داشت؛ پس اگر راابط تجاری سبب همزمانی چرخههای تجاری شدود تقاضدای
خارجی سبب تشدید نوسانهای اقتصادی میشود ا سیاستهای ارزی متدتقل اهمیدت
چندانی نخواهند داشت .بهعنوان مثا  ،نمودار  1راند همزمانی چرخههای تولید ناخالص
داخلی 2کشورها ا بلوکهای منطقهای مختلف مورد نظدر در ایدن مطالعده شدامل اراپدا،
آسیا ،آمریکا ،کشورهای توسعهیافته ا زنجیرة عرضة چین را طی دارة  2012 -1980بدا
اندازهگیری شاخص شبههمبتتری آنی 3نشان میدهد.
با توجه به این نمودار میتوان به این نتیجه دست یافت که هرچند چرخههای تولیدد
در کشورها در دارة زمانی مذکور بهطور نتبی همزمان بودهاند ،طدی سدا هدای ،1998
 2008ا  2009همزمانی آنها شد یافتده اسدت ،کده بدا یافتدههدای داا  4ا همکداران
( )2014سازگار است .در ااقع میتوان نتیجه گرفت که اقوع بحرانهای مالی جهانی در
سا های  2008 ،1998ا  2009ا سرایت آنها به سایر کشدورها شداهدی بدر همزمدانی
چرخههای تجاری بوده است.

1. Artis
 .2دادههای مربوط به تولید ناخدالص داخلدی کشدورهای منتخدب از ابسدایت باندک جهدانی ()www.wdi.com

گردآاری شده است.
 .3این شاخص ( )Instantaneous Quasi-correlationبهصور زیر تعریف میشود:
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 tا ∗𝑖𝑔 ا 𝑖𝜎 میانرین ا انحرا استاندارد تولید کشور iطدی دارة تحقیدق اسدت .همچندین ∗𝑗𝑔 ا 𝑗𝜎 میدانرین ا
انحرا معیار کشور  jاست .شاخص شبههمبتتری آنی مزایایی دارد از جمله اینکه امکان محاسبة همبتدتری در هدر
نقطه از زمان را فراهز میآارد .بهعالاه این شاخص ایهگیهای آماری مناسبی را حفظ مدیکندد کده بدهعندوان مثدا
بهطور مجانبی به ضریب همبتتری پیرسون همررا میشود (داا ا همکاران.)2014 ،
4. Duval
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نمودار  .1همزمانی چرخههاي تجاري در بلوک کشورهاي مختلف طی دورۀ 2012-1980
* در این مطالعه با استفاده از دادههای  GDPکشورهای مناطق مختلف دنیا همزمانی چرخهها بر مبنای شاخص
شبههمبتتری آنی محاسبه ا ترسیز شده است.
منبع :یافتههای پهاهش

پيشينة موضوع
1

عدهای از اقتصاددانان از جمله فرانکل ا رز ( )1998بیان میکنندد کده طدی سده دهدة
گذشته اقتصاد جهان بهسمت همررایدی نزدیدک تدر حرکدت کدرده اسدت ،جریدانهدای
بینالمللی تجار افزایش یافتهاند ،بازارهای مالی در کشورهای توسعهیافته ا اقتصادهای
دارای بازارهای نوظهور بهطور فزاینده همررا شدهاند ا بخدشهدای مشخصدی از اقتصداد
جهانی که پیشتر منزای بودند ،بازارهای خدود را بدهسدمت تجدار آزاد ا جریدانهدای
سرمایه گشوده ا کشورهای اراپایی ارز ااحدی را پذیرفتهاند .اینگونده تحدوال ندهتنهدا
تغییر ایهگیهای چرخههای تجاری ملی را امکانپذیر کرده ،بلکه امکان همزمدانی آنهدا
را نیز افزایش داده است (آرتیس.)2008 ،
با این حا نظریة تجزیه 2اشاره دارد که چرخههای تجاری همزمانی کمتدری را طدی
4
زمان نشان میدهند .در این خصوص ،هیتکا ا پری )2003( 3ا نیز هلبین ا بایومی
1. Frankel and Rose
2. Decoupling Hypothesis
3. Heathcote and Perri
4. Helbling and Bayoumi
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( )2003ا بردا ا هلبین  )2010( 1شواهدی را جمعآاری کردهاند که نشدان مدیدهدد
همبتتری تولید در دهههای اخیر بهایهه بین کشدورهای صدنعتی کداهش یافتده اسدت.
شیرایتز ا االد )2004( 2نشان میدهند درحالیکه همزمانی چرخدههدای تجداری بدرای
کشورهای عضو  3G7کاهش یافته ،برای کشورهای اتحادیة اراپدا افدزایش داشدته اسدت.
هیتکا ا پری ( )2003علت این نتدای را تندوع در پرتفولیدوی مدالی مدیدانندد .البتده
میتوان به عوامل دیرری نیز اشاره کرد که در دا دستة عوامل داخلی ا عوامدل خدارجی
طبقهبندی میشوند.
در ااقع ،تحوال اقتصادی توسط عوامل داخلدی شدامل تکاندههدای تقاضدای کدل ا
سیاستهای اقتصدادی ا عوامدل خدارجی مشدتمل بدر تقاضدای خدارجی ا قیمدتهدای
بینالمللی کاالهای تجاری ا ااکدنش متقابدل بدین آنهدا تعیدین مدیشدود .فرانکدل ا رز
( )1998بحث میکنند که تجار ا بهطور کلیتر همررایی اقتصادی بین کشورها سبب
افزایش همزمانی چرخههای تجاری برای هر کشور میشود ،بهطوری که راابدط تجداری،
مجرایی برای انتقا تکانهها بین کشورها فراهز میکنند .در ایدن حالدت کدنن)2000( 4
یک مد کینزینی بهکار برده است تا نشان دهد همبتتری بین تغییرا تولید دا کشور
با شد راابط تجاری افزایش یافته است .کوز ا یی )2006( 5این موضوع را بدا اسدتفاده
از مد چرخة تجاری حقیقی بینالمللی تحلیل کردهاند؛ مدد آنهدا رابطدة مثبدت بدین
حرکت های تجار ا تولید را نشان میدهد .همچنین بکتدتر ا کوپاریتتدا )2004( 6
نشان دادند که مهزترین عوامل ایجاد همزمانی در چرخههای تجدار خدارجی ،سداختار
صنعتی ،فرااانی عوامل تولید ا متغیرهای جاذبه 7هتتند .کدو ا هلدپمن )1995( 8بیدان
میکنند که حذ موانع تجاری سبب تقویدت راابدط تجداری مدیشدود ،بدهطدوری کده
تکانههای تقاضا با سهولت بیشتر به سایر مرزها منتقل میشدوند .همررایدی اقتصدادی ا
1. Bordo and Helbling
2. Schirwitz and Walde

 .3کشورهای عضو  G7عبارتاند از کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،انگلستان و آمریکا
4. Kenen
5. Kose and Yi
6. Baxter and Kouparitsas
7. Gravity Variables
8. Coe and Helpman
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پولی نیز سبب ایجاد تکانههای ساختاری متقارن ا سدرریزهای داندش ا فندااری بیشدتر
میشود که تشدید همزمانی چرخههای تجاری را در پی دارد (برگمن.)2006 ،1
در کل ،فرضیة رابطة مثبدت بدین تجدار خدارجی ا چرخدههدای تجداری در همدة
مطالعا تأیید نمیشود؛ با اینحا  ،ایدن رابطده بده ندوع تکاندههدایی بتدتری دارد کده
چرخههای تجاری را از طریق تولید همرراشده بین کشورها تحت تأثیر قرار میدهد .اگر
تکانههای تقاضا غالب باشند انتظار میراد همررایی انتقا تکانه از یک کشور بدهایدهه از
طریق اثر این تکانهها بر تقاضای ااردا به دیرری تقویت شود .در عینحدا اگدر تکانده
مخ صوص یک صنعت باشد ممکن است این اثر تقویت یدا تضدعیف شدود (کدنن،1969 ،
ایخنررین ،1992 ،2کراگمن .)1993 ،3اگر در نتیجة مزیت رقابتی متفداا افدزایش در
تجار داجانبه سبب شود هر کشدور در صدنایع متفدااتی تخصصدی شدود ،اثدر خدالص
تجار بر همبتتری چرخههای تجاری میتواند منفی باشد (چیکیوار ا رامو -فرانتیا،
 .)2004در مقابل اگر تجار بیشتر بهصدور دران صدنعت باشدد سدبب درجدة بداالتر
همزمانی چرخههای تجاری میشود (فرانکل ا رز .)1998 ،پس این انتظار اجود دارد که
کشورها همراه با همررا شدن ،بهطور فزاینده تخصصی شوند.
فونتاگن )1999( 4ارتباط تجار بین صنعت ا تقدارن تکاندههدا در اتحادیدة پدولی را
بررسی کرده است .فیدرماخ ( )2004هز نشان مدیدهدد کده تجدار صدنعتی شداخص
بهتری برای تقارن چرخة تجاری نتبت به شد تجاری ساده است .گدرابن 5ا همکداران
( )2002بیان میکنند با در نظر گدرفتن افدزایش تجدار دارن صدنعتی بدین کشدورها
می توان اثر تکانه های فنااری بر چرخه های تجداری ا همزمدانی چرخدههدای تجداری را
مطالعه کرد .در ااقع تجار دران صنعت سبب افزایش درجة تخصصی شدن کشدورها ا
تکانههای خاص کشوری میشود که همبتتری اندک چرخهها را در پی دارد.
مطابق با مطالب بیانشده میتوان به این نتیجه دست یافت که اقتصاددانان ،نه در زمیندة
همزمانی چرخههای تجاری اتفاق نظر دارند ا نه در مورد عوامل مؤثر بر آن .بدر ایدن اسدا ،
1. Bergman
2. Eichengreen
3. Krugman
4. Fontagné
5. Gruben
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ادبیا موضوع در زمینة همبتتری چرخة تجاری بهطور گتترده بر اقتصادهای توسعهیافتده،
کشورهای اتحادیة اراپا ،کشورهای شرق آسدیا ا کشدورهای دارای بازارهدای نوظهدور تمرکدز
دارد .ستو ا ژان  )2006( 1چرخههای تجاری متداا را برای منطقة شدرق آسدیا بده دسدت
آاردند .شین ا سون )2006( 2نشان دادندد کده همررایدی تجداری (ا در حدد بتدیار کمتدر،
همررایی مالی) هزحرکتی تولید در شرق آسیا را تتهیل میکند .کاماکورا )2005( 3گدزارش
میکند کده سدهز محصدوال الکترانیکدی در تجدار خدارجی همبتدتری چرخدة تجداری
کشورهای اطرا اقیانوسیه را افزایش میدهد .شدین ا اند  )2004( 4مشداهده کردندد کده
تجار تعیینکنندة مهز همبتتری چرخة تجاری کشورهای شرق آسیاسدت .راندا)2007( 5
مطالعة شین ا ان را با تأیید این که تجار دران صنعت برای همبتدتری چرخدة تجداری
کشورهای شرق آسیا اهمیدت دارد ا همچندین بدا در نظدر گدرفتن بحدران آسدیا بتدط داد.
بالداچی 6ا همکاران ( )2011نشان دادند که انتشدار ااراق قرضدة کشدورهای دارای بازارهدای
نوظهور تحت تأثیر راابط تجاری بین کشدورها قدرار مدیگیدرد .شدین ا سدون ( ،)2006راندا
( )2007ا لی ا آزالی )2010( 7بر نقش جریانهای تجاری در همزمانی نوسانهای اقتصدادی
در شرق آسیا ا اقوع بحران مالی  1998تأکید دارند.
عالاه بر ایدن ،کدوز ا همکداران ( )2008چرخده هدای تجداری کشدورهای صدنعتی ا
اقتصادهای دارای بازارهای نوظهور را مقایته کردند ا نشان دادند کده در داخدل هدر دا
گراه همررایی درآمدی اجود دارد .با اینحا  ،آکین ا کوز )2008( 8ا کدوز ا همکداران
( ،)2008ااگرایی چرخههای تجاری چین ا اقتصادهای توسعهیافتده را تأییدد کدردهاندد،
درحالیکه فیدرماخ ا کورهونن ( )2010ا کدیز 9ا همکداران ( )2011نشدان دادندد کده
همبتتری چرخههای تجاری بین اقتصادهای آسیایی ا کشدورهای توسدعهیافتده بعدد از

1. Sato and Zhang
2. Shin and Sohn
3. Kumakura
4. Shin and Wang
5. Rana
6. Baldacci
7. Lee and Azali
8. Akin and Kose
9. Kim
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بحران مالی  2008افزایش یافته است .هی ا لیو )2011( 1یک مدد سداختاری عداملی
برای ارزیابی همبتتری چرخة تجاری اقتصادهای دارای بازارهای نوظهور شامل چدین ا
کشورهای  G7بهکار بردند .آنها به این نتیجه دست یافتند که تأثیر عوامدل جهدانی طدی
 1995ا  2008افزایش یافته ،اما کشورهای آسیایی بهعنوان یک گراه باقی مانده اسدت؛
تا حدی که از چرخة تجاری  G7جدا شدهاند.
بنابراین هرچند در ادبیا اقتصادی در زمینة همزمانی چرخدههدای تجداری توافدق نظدر
اجود ندارد ،حقایق آشکارشده بهایهه شواهد مربوط به بحران مالی جهانی حاکی از همزمدانی
چرخههای تجاری کشورهای سراسر جهان است .برای ارزیابی اجدود همزمدانی چرخدههدای
تجاری ،تحلیل شاخص همزمانی طی زمان ضرار دارد ،بهگونهای کده در بخدش بعددی بده
فرموله کردن شاخص همزمانی ا راش تحلیل علیت همزمانی پرداخته میشود.
روش پژوهش :تبيين رابطة علی طيفی

این سؤا مطرح می شود که چه عاملی سبب همزمانی چرخه های تجاری می شود؟ آیا
کشورهایی که بیشتر با یکدیرر تجدار مدی کنندد همزمدانی نزدیدک چرخدة تجداری
بیشتری دارند؟ در این مطالعه چرخه هدای تولیدد ( )GDPا تجدار خدارجی بدهراش
تبدیل فوریه اندازه گیری می شوند تا با تبیین رابطة علی بین آنها به سدؤاال یادشدده
پاسخ داده شود .به عبارتی در چارچوب یک الروی تجربی ،این فرضیه آزمون مدیشدود
که بهطور همزمان چرخههای تولید ا تجار علت هزحرکتدی در کشدورهای منتخدب
هتتند ا به طور ااض تر اجود چرخه های تجار خارجی در بین کشورهای یک بلوک
اقتصادی که الروی یکپارچری تجاری دارند ،علت اقوع همزمانی چرخه های تولیدد در
این کشورها میشود.
بددرای نشددان دادن رابطددة بددین همزمددانی چرخددههددای تولیددد ا تجددار خددارجی در
کشورهای منتخب میتوان از آزمون علیت گرانجر 3استفاده کرد که راش متداالی بدرای
ارزیابی راابط متقابل بین دا یا چند متغیر اسدت (گرانجدر 1969 ،ا  .)1980بدا بدرآارد
1. He and Liao
2. Structural Factor Model
3. Granger Causality
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معادلهای که در آن متغیر  yبر اقفههای متغیر  yا مقادیر اقفهدار متغیر  xرگر شدده
است میتوان فرضیه صفر را آزمون کرد .حا اقتی متغیدر  xعلدت متغیدر  yاسدت کده
شامل اطالعاتی در مورد متغیر  yدر آینده باشد ،بهطدوری کده ایدن اطالعدا در مقددار
گذشته متغیر  yنباشد .ازآنجا که ممکن اسدت رابطدة علدی در کوتداهمدد ا بلندمدد
متفاا باشد ،باید رابطة علی در حوزة فرکانتی مطالعه شود .بدین لحاظ توضی دقیدق
ا انعطا پذیر نوسانهای اقتصادی از طریق تجزیة چرخهها در فرکانسهای باال ا پدایین
میتواند به ااض شدن راابط علی ا ااکدنش بدین متغیرهدای اقتصدادی ا در چدارچوب
تحلیل طیفی بتیار کمک کند (سال.)2008 ،1
∞}  {Ytمجموعدهای
در تحلیل طیفی فرض بر این است که سری زمدانی t=−∞ Yt t 


از مشاهدا است که بر حتب تاریخ فهرست شدهاند ا ایهگدیهدای آن بدهطدور کلدی در
حوزة زمانی خاصی مورد نظر است .یعنی مقددار متغیدر  Ytدر زمدان  tبدهشدکل زیدر ارائده
میشود :


Y t     j  t  j

() 1

j 0

کدده در آن  ε t t تددوالیای از نددوآاریهددا ا 𝜇 میددانرین  Ytاسددت .تحلیددل طیفددی بددا
شناسایی الروهای چرخهای دادهها ارتباط دارد ا هد مهز آن تجزیة سریهدای اصدلی
به جمع نامحدادی از توابع دارهای است که هر کدام دامنة فرکانتی متفدااتی  ωبدین
صفر تا  πدارد .این مفهوم از تحلیل طیفی بر پایة این قضیه است که هر رایه از فرایندد


مانایی کوااریانس Yt t  2بهصور زیر بیان میشود:


() 2





0

0

Y t       .cos t  d      .sin t d 

که در آن هر فرکانس  ωمطابق با افق زمانی خداص  Tبدهصدور  T  2π / ωتعریدف
میشود α ω  .ا  β ω نیز ازن هتتند که بهصور متغیرهای تصادفی بدا میدانرین
صفر ظاهر میشوند .این بدین معناست که  Ytتابع دارهای با فرکدانس  ωیدا بدا دارة T
1. Sella
2. Covariance-Stationarity Process
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است ا در ااقع رابطة باال نشاندهندة تبدیل فوریه 1است که با استفاده از آن دادههدا بده
2π
حوزة فرکانتی تبدیل میشوند .با توجه تعریف فرکدانس (
T

بیانرر تعداد سا ا برابر است

2π 2π

با  4
ω .5π



 ) ω اگرر  ، ω  .4πو T

 .Tتناابهدای کمتدر از چهدار سدا بده

عنوان فرکانس باال (کوتاهمد ) ا تناابهای بیشتر از چهدار سدا بده صدور فرکدانس
پایین (بلندمد ) در نظر گرفته میشود (اسمنچر ا گرالچ 2005 ،2ا .)2007
بنابراین بهدلیل تفاا در اجود ا جهت علیت چرخهها در باندهای فرکانتی مختلف
یک راه مؤثر حل برای مطالعة رابطة علی چرخهها اسدتفاده از راش علدی طیفدی اسدت
(گرانجر ا لین .)2003 ،3معیارهای علیت در حوزة فرکانتی توسدط جویدک )1982( 4ا
هاسویا )1991( 5مطرح شددند .آزمدون علیدت در حدوزة فرکانتدی براسدا یدک مدد
خودرگرسددیونی بددرداری ( 6)VARدا متغیددری اسددت .نقط دة شددراع میددانرین متحددرک
ارائهشده در یک سیتتز بهصور زیر است:
 y t   11  L   12  L   1t 
 x    L  L   
22     2t 
 t   21  

() 3

که در آن  a,b 1, 2 ،ψ ab  L بهعنوان عملرر  Lچندجملهای ا  η1tا  η 2tتکاندههدای
متعامد هتتند .اگر  ψ 12  L مخالف صفر باشد علیت گرانجر از سمت متغیر  xبهسدمت
متغیر  yاست .معیار جویک ا هاسویا بهصور زیر تعریف میشود:
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1. Fourier Transform
2. Assenmacher and Gerlach
3. Granger and Lin
4. Geweke
5. Hosoya
6. Vector Autoregressive Regression
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در شرایطی که  ،ψ12  L   0متغیر  xدر فرکانس  ، ωعلت متغیر  yنیتت .مدیتدوان
معیددار علیددت را بددرای سیتددتزهددای بددا ابعدداد بیشددتر نیددز تعمددیز داد .همچنددین فرضددیة
 M μ π ω  0با یک محدادیت خطی بر الروی  VARهدزارز اسدت ا معنداداری آن بدا
یک آزمون  Fمتداا قابدل ارزیدابی اسدت (برینتوند ا کنددالن .)2005 ،1بدرای ارزیدابی
معناداری رابطة علی میتوان معیار علیت را برای  ω  0, π با مقادیر بحراندی توزیدع χ 2
با درجة آزادی  2مقایته کرد .بهجای اندازهگیری علیت بین متغیر  xا  yبهطدور متدتقیز
میتوان معیار علیت را بر اسا پتماندهای  u tا  v tمحاسبه کدرد .بدرای آزمدون علیدت
طو اقفه باید نه خیلی کوتاه ا نه خیلی طوالنی باشد ،زیرا کوتاه بودن بیش از حدد اقفده
موجب میشود برخی از ضرایب از بین براندد ا طدوالنی بدودن آن سدبب تضدعیف قددر
آزمون علیت میشود (اسمنچر ا همکاران .)2006 ،بنابراین میتدوان بدا اسدتفاده از معیدار
جویک ( )1982ا هاسویا ( )1991علیت بین متغیرهای مورد نظر را در فرکانسهای بداال ا
پایین بهراش ترسیز نمودار تعیین کرد که در آن خط نقطهچدین افقدی سدط اهمیدت 5
درصد را نشان میدهد .2زمانی علیت از متغیر مورد نظر 𝑥 بهسمت متغیدر 𝑦 برقدرار اسدت
که منحنی متغیر 𝑦 باالی نقطهچین افقی باشد (اسمنچر ا گرالچ.)2006 ،
در این پهاهش از اطالعا ا آمارهدای دادههدای ترکیبدی (مقطعدی -سدری زمدانی)
سا های  2013 -1970استفاده شده که از طریق منابع بانک جهانی بهدست آمدده اسدت.
دادههای تولید ناخالص ملی ا تجار کشورها در بلوکهای اقتصادی منتخب طدی دارة
 ،2013-1970از سایت شاخص توسعة جهانی ( 3)WDIگردآاری شده که با اسدتفاده از
تبدیل فوریه ا نرمافزار ) Winrats(7.1به باند فرکانتی باال ا پایین منتقل شدهاند.
تحليل طيفی عليت چرخهها

برای مطالعة رابطة علی چرخه های تجاری در حوزة فرکانتی ،کشدورها بده چهدار گدراه
کشورهای توسعهیافته ،کشورهای دارای بازارهدای نوظهدور ،کشدورهای در حدا توسدعة
نفتی ا کشورهای در حا توسعة غیرنفتی طبقهبندی شدهاندد .گدراهبنددی کشدورها بدا
1. Breitung and Candelon

 .2به نمودارهای  2تا  5مراجعه شود.
3. http://www.worldbank.org
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فرض همرن بودن آنها در یک بلوک ایهة اقتصادی است ،کده بدرای مثدا مدیتدوان بده
همررایی تولیدی ا درآمدی کشورهای توسدعهیافتده ،تشدابه سیاسدتهدا ا راهبردهدای
آزادسازی تجداری ا مدالی در کشدورهای دارای بازارهدای نوظهدور ا همچندین سداختار
اقتصادی اابتته به نفت کشورهای نفتخیز اشاره کرد.
بر اسا معیار جویک ( )1982ا هاسویا ( )1991معرفیشده در بخش قبلدی رابطدة
علیت بین متغیرهای مورد نظر را میتوان بررسی کرد ،بهطوری کده نمودارهدای  2تدا 5
معیار علیت را از فرکانسهای صفر تا  πدر سط بحرانی  5درصد نشان میدهد .در ایدن
نمودارها منحنیهای ممتد پررن چرخدة تجداری  1GDPکشدورهای مختلدف را نشدان
میدهد ا منحنیهای ممتد کمرن نشاندهندة چرخة تجار خارجی است .مطدابق بدا
نمودارهای  2تا  5میتوان رابطة علی بین چرخههای تولید ناخدالص داخلدی کشدورهای
منتخب ا چرخههای تجار خارجی را تعیین کرد .مطابق بدا نمدودار  2چرخدة تجداری
چین در فرکانس پایینتر از ( 0/4πمعاد  5سا ) علیت از چرخدة تجداری تجدار بده
چرخة تجاری تولید ناخالص داخلی اجود دارد .برای انرلتدتان ،کدرة جندوبی ،آمریکدا ا
ژاپن در فرکانسهای باال ا پایین علیت از چرخههای تجار خارجی به چرخههای تولید
ناخالص داخلی برقرار است .برای استرالیا هز رابطة علدی از چرخدة تجداری تجدار بده
چرخة تجاری تولید ناخالص داخلی در بلندمد برقرار است.
بنابراین هرچند رابطة علیت بین چرخههای تجاری تولید ناخالص داخلی کشدورهای
توسعهیافته ا چرخههای تجار خدارجی در فرکدانسهدای مختلدف از الردوی مشدابهی
پیرای نمیکند ،در کل میتوان نتیجه گرفت که بدرای بیشدتر کشدورهای توسدعهیافتده
رابطة علیت به ایهه در بلندمد برقرار است ،نتیجهای که طبعاً ناشی از حجدز گتدتردة
مبادال کاالها ا خدما بین آنهاست ا بنابراین تجار خدارجی عداملی بدرای انتقدا
چرخه به کشورها ا ایجاد همزمانی در آنهاست (نمودار .)2
در مورد کشورهای دارای بازارهای نوظهور نیز نتای متنوعی بهدست آمده است،
بهطوری که رابطة علی در چرخههای تجار خارجی ا تولید ناخالص داخلی در هر دا
فرکانس باال (کوتاهمد ) ا پایین (بلندمد ) اتفاق افتاده است .مطابق با نمودار  3در
1. Gross Domestic Production
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همة فرکانسها چرخة تجار خارجی مالزی سبب ایجاد چرخههای تولید ناخالص
داخلی بوده است .چرخههای تجار خارجی کشورهای هن کن ا سنراپور در
کوتاهمد سبب ایجاد چرخههای تولید در آن کشورها بودهاند.

نمودار  .2رابطة علی چرخههاي تجارت و چرخههاي توليد ناخالص داخلی کشورهاي توسعهیافته
منبع :یافتههای پهاهش

برای کشورهای مکزیک ا برزیل نیز در بلندمد علیت از چرخههای تجار خارجی
به چرخههای تولید ناخالص داخلی برقرار بوده است .در اغلب این کشورها کده بازارهدای
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نوظهوری دارند ،رابطة علیت چرخه های تجار خدارجی ا چرخدههدای تولیدد در تمدام
فرکانس ها مشهود است ،که اهمیت راابط تجاری در شدکلگیدری چرخده هدای تجداری
کشورهای دارای بازارهای نوظهور را نشان میدهد .از آنجا کده ایدن کشدورها بیشدتر بدر
راابط تجاری تأکید دارند تجار خارجی مجرایی برای انتقا تکاندههدا بده چرخدههدای
تولید بوده است.

نمودار  .3رابطة علی چرخههاي تجارت و چرخههاي توليد ناخالص داخلی کشورهاي داراي بازارهاي
نوظهور

منبع :یافتههای پهاهش
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با توجه به نمودار  ،4به استثنای ایران ،علیت در کشورهای نفتی از سمت چرخدههدای
تجار خارجی به چرخههای تولید برقرار است ،اما تمام کشدورها رفتدار یکتدانی را دنبدا
نمیکنند ،که ممکن است ناشدی از تفداا سداختار در شداخصهدای اقتصدادی ا راهبدرد
توسعة آنها باشد .برای مثدا  ،در امدارا متحددة عربدی چرخدههدای تجدار خدارجی در
فرکانسهای باال ا پایین علت اقوع چرخههای تولید است ،زیرا یک منطقدة آزاد تجداری ا
مالی شناخته میشود ا در آن تحوال بینالمللدی بده تولیدد ناخدالص آن نشدر مدییابدد.
همچنین در اندانزی ،عربتتان ا نیجریه ،چرخههای تجاری سبب اقوع چرخههدای تولیدد
ناخالص داخلی در بلندمد میشود که اغلب به ساختار اقتصاد نفتی آنها بتتری دارد.

نمودار  .4رابطة علی چرخههاي تجارت و چرخههاي توليد ناخالص داخلی کشورهاي در حال توسعة نفتی
منبع :یافتههای پهاهش
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در گراه کشورهای در حا توسعة غیرنفتی نیز رفتارهدای مختلفدی دیدده مدیشدود
(نمودار  .)5برای کشورهایی مانند پاکتتان ،مصر ا عمان ،علیت از چرخدههدای تجدار
خارجی به چرخههای تولید عمدتاً در بلندمد مشهود بوده است ،حا آنکده در تدونس
رابطة علی بین چرخههای تجار خارجی ا چرخههای تولید برقرار بوده است ،بهطدوری
که در کوتاه مد نوسان های تجار خارجی به تولید ناخالص داخلی انتقا مییابد ،الی
در بلندمد آثار ایجادشده تعدیل میشود.

نمودار  .5رابطة علی چرخههاي  GDPو چرخههاي تجارت کشورهاي در حال توسعة غيرنفتی
منبع :یافتههای پهاهش

نتيجهگيري
براسا نتای تجربی این مطالعه ،چرخههای تولید ناخالص داخلدی کشدورهای منتخدب
طی دارة  2013-1970همزمان شده اندد .همچندین مطدابق بدا آزمدون علیدت طیفدی،
براسا معیار جویک ا هاسویا علیت از چرخههای تجار خارجی به چرخههدای تولیدد
در بلوکهای مختلف در فرکانسهای باال ا پایین برقرار بوده است (نمودارهای  2تدا .)5
بنابراین ،میتوان به این نتیجه رسید که چرخدههدای اقتصدادی در هدر کشدور متدأثر از
چرخههای اقتصادی در اقتصاد جهانی است ا مجرای انتقا این نوسدانهدا نیدز تجدار
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خددارجی ا اجددود الروهددای تجددار خددارجی از جملدده ایجدداد یکپددارچری تجدداری بددین
کشورهاست .در ااقع فعالیتهای اقتصادی بینالمللی مجرایی برای انتقا تکانههای یدک
کشور به سایر کشورهاست .نتای تجربدی نشدان دادندد کده چرخدههدای تجدار سدبب
چرخههای تولید در بلوکهای منتخب شده است .این متدئله حدایز اهمیدت اسدت کده
اقتصاد جهانی در دهههای اخیر بهسدبب افدزایش درجدة آزادسدازی اقتصدادی ،بدازبودن
اقتصادی ا همرراییهای اقتصادی ا تجاری ،تغییرا زیدادی داشدته اسدت ،ا در عمدل،
همررایی ها ا آزادسازیهای تجاری سدبب تتدهیل اشداعة تکاندههدای اقتصدادی مانندد
تکانههای تقاضا بین کشورها ا همزمانی چرخههای کشورها میشود ا بنابراین با افزایش
تجار چرخه های تولید نیز بیشتر همزمان میشوند .ازاینرا اقدامهای مشترک کشورها
مثل تشکیل اتحادیهها یا بلوکهای اقتصادی در کشورهای در حا توسدعه متناسدب بدا
همزمانی چرخههای تجاری میتواند برای اثرگذاری هر گونه سیاست مشترک اقتصدادی
مناسب باشد .عالاه بر این ،اتخاذ سیاست هدای مشدترک اقتصدادی ا همچندین اجدرای
سرمایهگذاریهای مشترک متضمن آثار بلندمد برای پویایی اقتصدادهای آنهدا خواهدد
بود.
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