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 بررسی ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران

 عوامل مؤثر بر شکاف تولیدتأکید بر  با

 
  مسلم انصاري نسبو  عبدالمجید جالئي اسفندآباديسید 

 

 58/5/1398تاريخ پذيرش:         1/6/1398تاريخ وصول: 

 
 چکیده:

های اشتغال و طرفداران ادوار تجاری حقیقی بر نقش عوامل حقیقی چون چرخه

 آثارکید دارند. در پژوهش حاضر به بررسی تکنولوژی در ایجاد ادوار تجاری تأ

 3111-3131های این عوامل در ایجاد ادوار تجاری در ایران برای دوره چرخه

 های موردپرداخته شده است. لذا ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات چرخه

نظر استخراج شده و سپس با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ به آنالیز آن 

های تجاری در ایران در اینکه چرخهدهد که اول پرداخته شده است. نتایج نشان می

های رونق نسبت به طول دوره مورد بررسی نامتقارن بوده و دوم اینکه چرخه

اند. در ادامه نتایج حاکی از آن است های رکود از شدت بیشتری برخوردار بودهچرخه

وری به ترتیب متغیرهایی موخر، پیشرو بهره ، اشتغال وهای انباشت سرمایهکه چرخه

علیت  آزموناند. نتایج همزمان بوده و هر سه متغیری موافق ادوار تجاری بودهو 

هیسائو نیز نشان داد که چرخه انباشت سرمایه و ادوار تجاری علیتی دو طرفه دارند 

اما برای دو متغیر دیگر علیت تنها از سوی ادوار تجاری به طرف دو متغیر چرخه 

ذا در مجموع نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت وری وجود دارد. لاشتغال و چرخه بهره

کیدی بر اهمیت این سه متغیر در ف عرضه در نوسانات تولید است و تأمتغیرهای طر

 مدیریت ادورا تجاری دارد.

   JEL :C2 ،C5 ،E3 ،O3 یبندطبقه
 

پرسکات، مدل مارکوف -هاي عوامل تولید، ادورا تجاري، فیلتر هودريکچرخه های کلیدی:واژه
 علیت هیسائو آزمونسوئیچینگ، 
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 مقدمه -3

 کشور يک در اقتصادي هايشاخص ترينمهم از يکي واقعي داخلي ناخالص تولید
 نشان را اقتصاد کلي رفتار که داخلي ناخالص تولید نظیر کمیتي شود.مي محسوب

 صحیحي درك آوردن دست به براي مفیدي اطالعات برگیرنده در تواندمي دهد،مي
 اين به نبوده برخوردار يکنواخت روندي از متغیر باشد. اين کشور اقتصادي وضع از

 ترينمهم که آنجايي از است. شده نوسان دچار خود بلندمدت روند حول که معني
 اقتصاد هايثباتي بي و هانوسان از جلوگیري و اقتصادي تثبیت اقتصاددانان هدف
 شود،مي رکود يا رونق دوره وارد آينده در اقتصاد اينکه از داشتن اطالع اهمیت است،
 و مهم مباحث از رو آن از تجاري ادوار است. تجاري ادوار بررسي براي اساسي نیازي
 هاينوسان چگونگي از درك بدون اقتصادي ريزي برنامه که است کالن اقتصاد جذاب
لوکاس  نظر براساس ندارد. مفهومي هانوسان اين ريشه و علت و داخلي ناخالص تولید

 است تثبیت هايسیاست مناسب طراحي در گام اولین تجاري، ادوار درك و شناخت

 (.1351)صیادزاده و ديکاله، 

 چگونگي و تجاري ادوار پیدايش علل درباره مختلفي هايهدر مجموع نظري

 نظريات توانمي اما است شده ارائه اقتصادي هايبخش ديگر به نوسانات انتقال

 هايشوك و تقاضا طرف هايشوك گروه دو در هامحرك نوع براساس را مذکور

  (.1395)آرمن و پیرو،  نمود بنديطبقه عرضه طرف

نقش عوامل طرف تقاضا در توجیه ادوار تجاري بیشتر در تفکر پیروان مکتب 

به ويژه با استدالل مبتني بر توهم نیروي کار و عدم تقارن کینز مشهود است و آنها 

اطالعات، معتقدند که تغییرات حجم پول قادر است نوسانات تولید را نشان دهد و 

 4و استیلگیتز 3، آکرالف5، کروگمن1همچنین طرفداران معاصر اين گروه مانند منکیو

اسمي و حقیقي در هاي سعي در توجیه ادوار تجاري با در نظر گرفتن چسبندگي

اما از سوي ديگر طرفداران مکتب کالسیک با استفاده اند. ها داشتهدستمزدها و قیمت

از اصل انتظارات عقاليي نشان دادند که تغییرات طرف تقاضا قادر به توجیه ادوار 

تجاري نیستند از اين رو گروهي تحت عنوان طرفداران ادوار تجاري حقیقي مانند 

                                                           
1 Mankiw 
2 Krugman 
3 Akerlof 
4 Stiglitz 
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نشان دادند نوسانات متغیرهاي حقیقي هستند  1و النگ و پالسر 6اتو پرسک 8کیدلند 

شوند لذا بايد ريشه ادوار تجاري را در تغییرات که باعث ايجاد ادوار تجاري مي

 جستجو کرد. وريبهرههاي متغیرهاي بازار کار و شوك

 نآزموثیرگذاري انديشه طرفداران ادوار تجاري حقیقي و صحت با توجه به تأ

آن در کشورهاي مختلف و از آنجايي که مطالعات اندکي در اين راستا براي اقتصاد 

عوامل طرف عرضه در  آثارايران صورت گرفته لذا پژوهش حاضر سعي در بررسي 

رو در اين پژوهش ابتدا ادبیات مرتبط با ايجاد ادوار تجاري در ايران دارد. از اين

بررسي خواهد شد و سپس با معرفي هاي مرتبط با آن موضوع و برخي پژوهش

هاي مورد نظر پرداخته خواهد شد و در انتها مدل برآوردهاي مورد استفاده، به روش

 بندي بحث ارائه خواهد شد.گیري و جمعنیز نتیجه

 ادبیات موضوع -2

اصطالح دور تجاري يا دور اقتصادي، اشاره به نوسانات گسترده اقتصاد در تولید و يا 

ي اقتصادي در طول چند ماه يا چند سال دارد. اين نوسانات پیرامون روند هافعالیت

افتد و به طور معمول شامل تغییرات در طول زمان بین رشد بلندمدت اتفاق مي

هاي رکود نسبي يا هاي رشد نسبتا سريع اقتصادي )انبساط يا رونق( و دورهدوره

 (.5006، 5نران و شفريباشد )ساليتنزل )انقباض يا رکود( مي

هاي ( در تعريفي، ادوار تجاري را فراز و نشیب1998) 9دورنبوش و ديگران

دانند. هاي اقتصادي پیرامون رشد اقتصادي ميمنظم از رکود و رونق در فعالیت

ناخالص داخلي  تکرارپذير تولید 11( نیز، ادوار تجاري را انحرافات1991) 10لوکاس

 (. 1395داند )آرمن و پیرو، حقیقي حول روند بلندمدت آن مي

ادوار تجاري بخش جدايي ناپذيري از اقتصاد از اين رو اقتصاددانان معتقدند 

در گذر زمان بوده و در واقع واقعیت اين است که رونق و رکود، زمان به زمان اتفاق 

افتد. رشد سريع قبل از يک رکود بزرگ يا بالعکس. تجربه نشان داده است که مي

                                                           
5 Kydland 
6 Prescott 
7 Long & Plosser 
8 Sulliran & Sheffrin 
9 Dorenbusch et al. 
10 Lucas 
11 Deviations 
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ي امري اجتناب ناپذيرند، چه اين دوره رونق باشد يا رکود. همان گونه که ادوار تجار

هاي رکود نیز براي تغییر و بازسازي اقتصادي هاي رونق خوشايند هستند، دورهدوره

 (.5010، 15مفیدند )کاراياني

و  18، رکود14، نقطه اوج13توان در چهار مرحله رونق و بهبودادوار تجاري را مي

شود که تولید خالصه نمود: رونق و بهبود به دوره زماني اطالق مي 16نقطه حضیض

ست که در آن روند ااي کند. نقطه اوج نقطهناخالص داخلي واقعي آغاز به رشد مي

شود. در نقطه اوج، افزايش تولید ناخالص داخلي متوقف و سیر نزولي آن آغاز مي

رسد. رکود يا سطح خود ميتولید، اشتغال و مخارج مصرف کنندگان به باالترين 

شود که با کاهش مقدار تولید ناخالص داخلي واقعي اي اطالق ميکسادي به دوره

ها تصمیماتي بر کاهش تعداد همراه بوده و طي آن به دلیل افت میزان فروش، بنگاه

اي به منظور کاهش هاي توسعهطرح کارگران، خريد کمتر مواد اولیه و توقف

کنند و به اين ترتیب اقتصاد سیر قهقهرايي خود را ادامه مخارجشان اتخاذ مي

شودکه در آن اقتصاد دهد. در نهايت نقطه حضیض يا بحران به موقعي اطالق ميمي

شود )صیادزاده و با نرخ باالي بیکاري و نزول درآمد سالیانه و مازاد عرضه مواجه مي

 (.1351دياکله، 

اد را حداقل با دو قاعده گسترده زير ( اين رفتار اقتص1953) 11النگ و پالسر

 (:1358کنند )درگاهي و پرخیده، مشخص مي

گیري شود، آنگاه الف( اگر سیکل تجاري با میزان انحراف از خط روند اندازه

نوسانات باال و پايین موجود در اطراف خط روند هر کدام از متغیرها )تولید، قیمت، 

 از خود نشان  15يادي براي پايدارياشتغال، مصرف و سرمايه گذاري( تمايل ز

 دهند.مي

اي ههاي اقتصادي )براي مثال تولید بخشب( نکته مهم ديگر آنکه فعالیت

رار تر( از خط روند قکنند. زماني که يک بخش باالتر )پايینمختلف( باهم حرکت مي

 .دها نیز تمايل دارند که در باالي )پايین( خط روند خود حرکت کنندارد، ديگر بخش

                                                           
12 Caraiani 
13 Expansion & Recovery 
14 Prosperity 
15 Recession 
16 Trough or Depression 
17 John B. Long & Charles I. Plosser 
18 Persistence 
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ا ههاي مختلفي درباره علل پیدايش ادوار تجاري و چگونگي انتقال نوساننظريه

 هاي سمت تقاضاينها، تکانهاقتصادي ارائه شده است. بعضي از آهاي به ديگر بخش

دانند و بعضي ديگر، علت را کل را عامل اصلي يه وجود آورنده ادوار تجاري مي

اما در مورد اين که در عمل کدام يک از کنند. هاي سمت عرضه معرفي ميتکانه

شود، توافق قطعي وجود ندارد هاي ياد شده موجب پیدايش ادوار تجاري ميتکانه

 (.1351)هوشمند و همکاران،

با بکارگیري اصل اقتصادداناني گروهي از هاي پاياني قرن بیستم در دهه

ت ح علل متفاوهاي جديد سعي در تشريانتظارات عقاليي در قالب مکتب کالسیک

توان در دو گروه طرفداران ادوار تجاري پول و ادوار تجاري نمودند. اين افراد را مي

 طرفداران ادوار تجاري حقیقي دسته بندي نمود.

توان جزو را مي 51و واالس 50، سارجنت19از طرفداران ادوار تجاري پولي لوکاس

بست فرضیه انتظارات میالدي با کار 1910اولین کساني نامید که در اوايل دهه 

 عقاليي، تغییرات غیرمنتظره پول را علت نوسانات تولید و ريشه ادورا تجاري 

قابل مشاهده  55دانستند. اين موضوع در قالب تابع عرضه غافلگیرکننده لوکاسمي

 است:

Y-YN=α(P-Pe)                                                                                                    )1( 

( تنها در حالتي از سطح طبیعي Yنشانگر آن است که تولید واقعي ) (1)رابطه 

بیني نشود و تورم ها به درستي پیششود که سطح قیمت( منحرف ميNYآن )

برابر نباشد و اين هم با وجود انتظارات عقاليي تنها  (Pبا تورم واقعي ) (ePانتظاري )

 افتد که سیاست پولي غیر منتظره اعمال گردد.در صورتي اتفاق مي

هاي پس از ناکامي طرفداران ادوار تجاري پولي در توجیه برخي رويداد

میالدي بر تولید، توجه  10هاي نفتي دهه ثیر شوكاقتصادي به ويژه با مشاهده تأ

 53اقتصاددانان به نقش عوامل طرف عرضه بر تولید افزايش يافت. ابتدا نلسون و پالسر

هاي حقیقي عوامل طرف عرضه بسیار ثیر شوكتأنشان دادند که  1955در سال 

باشد. در ادامه فین کیندلند و ادوارد پرسکات هاي پولي بر تولید ميبیشتر از شوك

                                                           
19 Robert Lucas 
20 Thomas Sargent 
21 Wallace 
22 Lucas Surprise Supply Function 
23 Nelson & Plosser 
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ثیر تأد دريافتند که حذف پول از چارچوب معادالت مدلشان، در مطالعات خو

 ها و به ويژه روند تولید نخواهد داشت. برآوردمعناداري بر نتايج 

هاي حجم پول، چه لذا در تفکر طرفداران ادوار تجاري حقیقي، نوسان

 رو،هاي تولید ندارد )آرمن و پیبیني شده و چه پیش بیني نشده اثري بر نوسانپیش

ها و هاي تجاري حقیقي، شوكهاي دوره( و مهمترين عامل محرکه در نظريه1395

هاي پولي شده است ها و تنشهاي بازار کار و فن آوري بوده که جايگزين شوكتنش

 (. 1354 )گرجي و مدني،

با وارد کردن متغیر استراحت در تابع  ،هاي ادوار تجاري حقیقيدر مدل

استراحت، تغییرات نیروي کار در پاسخ به  -از تئوري کارمطلوبیت افراد و استفاده 

ا شود. نیروي کار بانتظارات دستمزدهاي حقیقي و نرخ بهره حقیقي توضیح داده مي

مقايسه دستمزد حقیقي حال و دستمزد حقیقي مورد انتظار آينده و محاسبه ارزش 

رات وري و تغییهاي بهرهگیرد که چگونه در پاسخ به شوكحال مطلوبیت تصمیم مي

 ،54و رومر 1959دستمزد حقیقي ساعات کار و استراحت خود را انتخاب کند )پالسر، 

5001). 

( 1953( و همچنین النگ و پالسر )1955پس از مطالعات کیدلند و پرسکات )

اقتصاد کالن مدرن از تالش براي تفسیر نوسانات به عنوان ترکیبات سیکلي قطعي 

ست برداشته و معتقد است که اقتصاد به وسیله انواع هاي متفاوت دبا مدت زمان

هاي کم و بیش تصادفي تحت هاي متفاوت و در فاصلهها، در اندازهمختلف شوك

بال شوند. به دنقرار گرفته و سپس اين اختالالت در تمام اقتصاد منتشر ميثیر تأ

در زمینه ادوار تجاري، تحقیقات زيادي براي  56و فريش 58مطالعات اسالتسکي

ها و چگونگي انتشار آنها صورت گرفته است )درگاهي و چرخنده، شناسايي شوك

1358.) 

هاي جديد با لحاظ نقش متغیرهاي طرف عرضه به توجیه در حالي که کالسیک

، 51اند اما در مقابل گروهي از طرفداران کینز مانند منکیوادوار تجاري پرداخته

                                                           
24 Romer 
25 Slutsky 
26 Frisch 
27 Mankiw 
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در مقابل  31"هاي جديدکینزين"تحت عنوان  30و استیلگیتز 59، آکرالف55کروگمن

هايي در سیستم اقتصاد ها و اصطکاكانواع چسبندگيسعي نمودند نشان دهند. 

ها و د که قیمتشوموجب مي گیرندوجود دارد که از علل متفاوتي نشأت مي

اندازه کافي انعطاف نداشته باشند و دستمزدها براي تسويه مداوم و پیوسته بازار، به 

 .توانند اثرات حقیقي بزرگي را در اقتصاد خلق نمايندهاي تقاضا ميدر نتیجه شوك

تالالت هايي که اخکید دارند که منشا شوكأددانان کینزي جديد بر اين نکته تاقتصا

 هم توانند هم طرف عرضه اقتصاد باشند ونمايند، ميکلي را در اقتصاد ايجاد مي

هايي در بازارها وجود دارند که اين ها و نقصانطرف تقاضا. از طرف ديگر چسبندگي

نمايند؛ به طوري که ها را تقويت نموده و در سیستم اقتصادي ماندگار ميشوك

توانند نوسانات بزرگ و طوالني را در تولید و اشتغال ايجاد نمايند. آنچه براي مي

هاي اقتصادي نیست، بلکه نحوه واکنش نشا شوكهاي جديد اهمیت دارد، مکینزي

با بروز يک شوك تقاضا مثال ناشي از اعمال يک سیاست  .ها استاقتصاد به اين شوك

ها و اي از چسبندگيها و دستمزدها به دلیل وجود مجموعهپولي انقباضي، قیمت

ثرات تن اهاي اسمي و حقیقي به اندازه کافي انعطاف ندارند تا با کاهش يافاصطکاك

يابد و در نتیجه مقادير تولید و اشتغال کاهش مي .تغییر حجم پول را خنثي نمايند

 .نمايدمدت ايجاد ميانقباض پولي يک رکود را حداقل در کوتاه

هاي جديد يک نماينده از عامالن اقتصادي را فرض کرده در مجموع کالسیک

نتخاب بین کار و فراغت دارد سازي مطلوبیت خود با توجه به اکه سعي در ماکزيمم

انداز تقسیم تواند درآمد خود را بین مصرف و پسو از آنجا که اين عامل نماينده مي

هد خواثیر تأهاي بعد نمايد لذا تصمیمات وي در دوره جاري بر تولید اين دوره و دوره

 شودوري باعث ميگذاشت. به عنوان مثال وجود يک شوك مثبت در تکنولوژي و بهره

که عامل نماينده، فراغت کمتر و کار بیشتر را ترجیح دهد که اين باعث افزايش 

هاي اشتغال شده و در ادامه افزايش تولید را به دنبال خواهد داشت. از اين رو چرخه

هاي ادوار هاي حجم سرمايه، از ريشههاي اشتغال، عالوه بر سیکلوري، چرخهبهره

شوند. با توجه به اهمیت اين نظريات در انديشه محققان معاصر، تجاري قلمداد مي

                                                           
28 Krugman 
29 Akerlof 
30 Stiglitz 
31 New Keynesian 



 1398 پايیز، 3 ، شماره13هاي اقتصادي سابق(، دوره )بررسيفصلنامه اقتصاد مقداري                   09

 
 

 

 

هاي فراواني در اين حیطه صورت گرفته است که در ادامه به مروري بر برخي پژوهش

 :شوداز آنها پرداخته مي

( به بررسي ادوار تجاري با رويکرد تابع تولید براي 5018و همکاران ) 35فارزانا

اند. آنها براي اين امر از تابع نموده 5005تا  1913شور پاکستان در طول دوره ک

یر نشان هاي اخاند. نتايج آنها براي سالتولید و فیلتر هودريک پرسکات کمک گرفته

القوه از تولید ب شدر ده سال اخیر تولید بالفعل پاکستان بی 5005بجز سال  ددهمي

اري واقعي کمتر از بیکاري بالقوه بوده است. همچنین لذا در اين دوره بیک و آن بوده

درصد در  15/5تا  11/6دهد که در ده سال اخیر تولید بالقوه از نتايج آنها نشان مي

 نوسان بوده است.

 ادوار( در مطالعه خود به بررسي رابطه میان 5018) 33جیورجي و گامبتي

براي متغیر مصرف خانوارهاي نها مدل خود را آاند. تجاري و رفتار مصرف پرداخته

نموده و  برآورد 5010تا  1954هاي بین کشور اياالت متحده امريکا و در طول سال

ا اند. نتايج آنههاي پانل ديتا و تابع واکنش آني کمک گرفتهدر اين راستا از روش

زا منجر به هاي مالي برونهاي تجاري بوجود آمده از شوكدهد که سیکلنشان مي

ابرابري در مصرف خانوارها در اياالت متحده شده که اين تغییرات مصرف، کاهش ن

ثیرات أت و همچنین تولید حقیقي را تحت تگذاري، مخارج دولمتغیرهاي سرمايه

 متفاوت قرار خواهد داد.

( به بررسي ادوار تجاري در کشور عربستان 5016) 34الخريف و السعدون

اند. آنها در اين راستا از رويکرد تابع اختهپرد 5018تا  1950هاي سعودي براي سال

دهد تولید و فیلترهاي کالمن و هودريک پرسکات بهره جستند. نتايج آنها نشان مي

که در هر سه روش شکاف تولید بالفعل از تولید بالقوه در پنج سال اخیر بیش از 

ز تولید اهمین میانگین براي کل دوره است. در مجموع میانگین شکاف تولید بالفعل 

درصد بوده است. آنها  9/3درصد اما در پنج سال اخیر  5.4بالقوه در کل دوره 

کل  وريبهرهاي از اين شکاف، با متغیر دهند که بخش عمدههمچنین نشان مي

 عوامل تولید قابل توجیه و توضیح است.

                                                           
32 Farzana 
33 Giorgi and Gambetti 
34 Alkhareif & Alsadoun 
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( در مطالعه خود به بررسي ادوار تجاري در 5016) 38فدريک و منگیستاب

ن راستا از اند. آنها در ايپرداخته 5018تا  1960کشور آفريقاي جنوبي و براي دوره 

دهد که اند. نتايج آنها نشان ميو فیلتر کالمن کمک گرفتهفیلتر هودريک پرسکات 

صد بوده است که در 3/5تا  9/1نرخ رشد بالقوه در طول دوره به طور متوسط بین 

هاي معدن و صنعت و بیشترين مربوط به بخش خدمات کمترين رشد مربوط به بخش

 بوده است.

هاي بررسي ويژگي"( در پژوهش خود تحت عنوان 1351صیادزاده و ديکاله )

مورد بررسي قرار  1335-58ادوار تجاري را در دوره  "ادوار تجاري در اقتصاد ايران

هاي مورد نظر خصاان از فیلتر هودريک پرسکات و محاسبه شدادند. آنها در اين می

هاي رکود و رونق به تريب دهد که شدت دورهاستفاده نمودند. نتايج آنها نشان مي

و وسعت و  6/4و  59/0هاي رکود درصد و همچنین وسعت و طول دوره 8/6و  11

 بوده است. 6/4و  3/0هاي رونق به ترتیب طول دوره

( در پژوهشي به بررسي عدم تقارن در ادوار تجاري ايران 1395)آرمن و پیرو 

اند. آنها ابتدا ادوار تجاري ايران را با استفاده از فیلتر هودريک پرسکات براي پرداخته

دو  آزمون ها همچوناند. نتايج برخي از روشاستخراج نموده 1335-1356دوره 

بر عدم تقارن در  ديگررده اما روش يید نکادوار تجاري را تأ اي عدم تقارن درنمونه

به  هاي نفتيثیر تکانهأادوار تجاري ايران تاکید دارد. نتايج آنها همچنین حاکي از ت

 عنوان علل عدم تقارن ادوار تجاري در ايران است.

ثیر أبررسي ت"( در مطالعه اي تحت عنوان 1393زارع مهرجردي و همکاران )

ي سع "هاي مختلف اقتصادي ايرانهاي تولید بخشوري کل عاملادوار تجاري بر بهره

با به کارگیري  1310-59وري در ايران براي دوره گذار بر بهرهأثیردر بررسي عوامل ت

دهد که هرچند متغیرهايي چون نها نشان ميآهاي ترکیبي نمودند. نتايج روش داده

شته اما ادوار تجاري در ايران دا وريبهرهثیر مثبتي بر أآزادسازي تجاري و نرخ ارز ت

کل عوامل تولید در ايران در دوره مورد نظر برجاي گذاشته  وريبهرهي منفي بر أثیرت

 است.

ادوار تجاري حقیقي تحت "( در پژوهش خود با عنوان 1393فخر حسیني )

با استفاده از رهیافت تعادل عمومي پويا  "ترجیحات مصرفي و فراغت در اقتصاد ايران

به بررسي ادوار تجاري در ايران پرداخته است.  1348-59ره تصادفي براي دو

                                                           
35 Feddereke & Mengisteab 
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دهد که وجود پارامترهاي عادات مصرفي و فراغت در مدل هاي وي نشان مييافته

و اگر پارامتر  تواند میزان مصرف، فراغت و تولید را بیش از پیش تغییر دهدمي

اهش لید را بیشتر کتواند توگیري عادات فراغت در تابع مطلوبیت وارد شود، ميشکل

 دهد.

طور که مشاهده شد تحقیقات مختلفي به بررسي ادورا تجاري همان

اند. وجه تمايز پژوهش حاضر با تحقیقات قبل خود اين است که تحقیقي پرداخته

ي و گذاردرباره نقش عوامل طرف عرضه بر پايه تابع تولید )يعني اشتغال، سرمايه

 مطالعات است. از سوي ديگر( در ايجاد ادوار تجاري در ايران صورت نگرفته وريبهره

اندکي از مدل مارکوف سوئیچینگ جهت بررسي عدم تقارن در ادوار تجاري کمک 

نون اي تاکعلیت هیسائو، هیچ مطالعه آزموناند و همچنین با توجه به مزاياي گرفته

عرضه و ادوار تجاري با استفاده از در ايران به بررسي رابطه دو طرفه عوامل طرف 

 علیت هیسائو نپرداخته است. آزمون

 روش انجام تحقیق -1

ي هاي تجاري و بررسطور که پیشتر گفته شد هدف اين تحقیق استخراج سیکلهمان

ها است. حصول به هدف سهم نوسانات متغیرهاي طرف عرضه در ايجاد اين سیکل

اساسي است که در ادامه به تشريح هر يک از اين مذکور مستلزم برداشتن چهار گام 

 ها پرداخته خواهد شد:گام

 هاي اجزاي تقاضاي کل و ادوار تجاري گام نخست: محاسبه چرخه

يکي از مهمترين مباحث در تحلیل ادوار تجاري، جداسازي روند و دوران در 

ه است که هاي متعددي ابداع و معرفي شدهاي زماني ست. براي اين امر، روشسري

هاست. ترين اين روشيکي از شاخص 36پرسکات-در اين بین روش فیلتر هودريک

از  tSروش مذکور، يک فیلتر خطي دو طرفه است که مسیري هموار شده را با نام 

نسبت به مجذورات جمع شده  tSدر پیرامون  tyحداقل کردن واريانس سري زماني 

آورد. لذا تابع هدف و قید مربوطه در فیلتر هودريک به دست مي tSدو تفاضل 

 پرسکات عبارتند از:

(5          )                                                        2

2

min : (y )


 t t

t

s


   

                                                           
36 Hodrick-prrescott Filter (HP) 
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توان چنین نوشت:له را ميأتابع الگرانژ مساکنون   
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گويند و مقدار آن بستگي به دوره انتشار مي 31را پارامتر هموارسازي که در آن 

فوق، سازي تابع پرسکات با استفاده از حداقل-ها دارد. لذا فیلتر هودريکداده

 نمايد.هاي موقت و دائمي متغیر مورد نظر را محاسبه ميسیکل

 هاي رونق و رکود در ادوار تجاريهاي دورهگام دوم: بررسي ويژگي

هاي رونق و رکود در ادوار تجاري از مدل مدل هاي دورهجهت بررسي ويژگي

 39کمک گرفته خواهد شد. مدل مذکور ابتدا توسط کوانت 35سوئیچینگ-مارکوف

( 1959) 41( معرفي و سپس توسط همیلتون1913) 40( و کوانت و گولدفلد1915)

ها هاي تجاري توسعه داده شد که وجه تمايز آن با ديگر روشجهت بررسي چرخه

 ش مذکور از يک رژيم به رژيم ديگردر سرعت انتقال آن است به نحوي که در رو

بط مربوط به يک مدل گیرد. براي شرح روش فوق، رواصورت مي 45انتقال به سرعت

AR(1)  براي متغیرty  1=، تحت دو رژيمts  2=وts توان چنین نوشت )کازروني را مي

 ( :1391و همکاران، 

 𝑦𝑡 = {
0,1 1,2 1t ty                      𝑠𝑡 = 1

0,2 1,2 1t ty                      𝑠𝑡 = 2
                              )8(  

رژيم متفاوت  mتبعیت کرده و داراي  pاز فرآيند اتورگرسیو مرتبه  tyاگر متغیر 

 تر چنین بازنويسي نمود:توان براي حالت عموميباشد رابطه فوق را مي

 (6             )                            
it i t

1 1

( ( ) u ) I (s i)

 

   
pm

t j t j

i j

y i y 

                                                           
37 Smoothing Parameter 
38 Markov Switching 
39 Quandt 
40 Goldfeld 
41 Hamilton 
42 Sudden Switching 
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                                                           )1(  

در رابطه فوق احتمال انتقال وضعیت از يک رژيم به رژيم ديگر در قالب 

نشانگر  که ijPاحتماالت شرطي قابل محاسبه خواهد بود. به عنوان مثال در مدل فوق، 

 شود:است به صورت زير تعريف مي jبه رژيم  iانتقال از رژيم 

 (5     )              
t 1

1

(s j ); 1,( , j) (1,2,...,m)
m

ij t ij

j

P P s i P i



      

يم است و هچنین ژر Nنتیجه يک زنجیره مارکف با   tSاست و  2σN(0,~tu(که در آن 

tS  براي همهt  ها مستقل ازtu  ،(.1395است )صالحي و همکاران 

توان چنین بازگو نمود: فرض در مجموع فرآيند مدل مارکوف سوئیچینگ را مي

 کنید که الگوي ذيل وجود داشته باشد:

 (9     )                                                          
t tt S t S ty X .      

که در آن 
t t 1 t 2 t pX (y , y ,..., y )    و

tS ( يک بردارp 1 از ضرايب )AR  و

tS  بردار ) بوده ومیانگین هر وضعیتm 1هاي الگوي خود ( معادل تعداد وضعیت

بازگشتي مارکوف سوئیچینگ و 
t

2

t S: N(0, )   است که پارامترهاي مدل را بايد با

 رفتن توزيع نرمال براياستفاده از روش حداکثر راستنمايي تخمین زد. با در نظر گ

 توان تابع راستنمايي را چنین نوشت:مي  tyتوزيع متغیر 

 (10   )                                                  
N

t t 1 t
t p 1

L( S) f (y y ,S )

 

    

 ، tX است که شامل همه مشاهدات، t-1سري زماني تا زمان  ty-1منظور از 

(j<tمي ) عملگرد سیگماي جمع عبارت است از:شود. عبارت تحت 

 (11 )              t t

t

t

2

t S S2

t t 1 S 2t
S

(y X. )1
f (y y ,S ).exp log

2 2.


    
   

  

  

نمود. از اين رو مدل مارکوف سوئیچینگ  برآوردتوان مدل مورد نظر را لذا مي

 نمايد. برآوردهاي غیرخطي را با استفاده از تابع راستنمايي قادر است مدل

 اجزاي تقاضاي کل با ادوار تجاريها و ارتباط گام سوم: بررسي مشخصه



 91                      با تأکید بر عوامل مؤثر بر شکاف تولید بررسي ادوار تجاري حقیقي در اقتصاد ايران

 


 

 

هاي ادوار تجاري و ارتباط آن با اجزاي تقاضاي کل، براي بررسي مشخصه

از اهمیت بااليي  48و پايداري 44، تغییرپذيري43حرکتيهاي هممحاسبه شاخص

 ها معرفي خواهند شد:برخوردار است که در ادامه اين شاخص

خص ضريب همبستگي حرکتي از شاحرکتي: براي محاسبه شدت همهم

و  هم جهت حرکتيِشود که ضريب مثبت نشان دهنده رابطه هممتقابل استفاده مي

ضريب منفي حاکي از رابطه حرکت خالف جهت دو متغیر خواهد بود. ضريب 

 شود:همبستگي از رابطه زير محاسبه مي

 (15              )                                                

   0 0

xy

xy

xx yy

C

C C
   

معرف کوواريانس  xyCدهنده واريانس متغیر و نشان xxCبیانگر وقفه،  که در آن، 

1.96دو متغیر است و مقدار بحراني ضريب در سطح پنج درصد توسط رابطه 

T



 

بین متغیرها طبق قوانین زير شود. همچنین شدت و جهت همبستگي محاسبه مي

 شود:تعیین مي

با تولید داراي همبستگي باالست اگر  xمتغیر اقتصادي  -الف

 0 0.24xy   و همبستگي پايین است اگر 0.14 0 0.24xy   و بدون

همبستگي است زماني که  0 0.14xy  نامیده اي که حالت اخیر، غیرچرخه

 شود.مي

بیشترين مقدار را  0اگر ضريب همبستگي براي مقادير قبل از وقفه  -ب

 0داشته باشد، آن متغیر پیشرو و در صورتي که براي مقادير بعد از وقفه 

شود. همچنین اگر حداکثر بیشترين مقدار را اتخاذ کند، آن متغیر موخر محسوب مي

شود )هاديان و هاشم باشد، متغیر همزمان تشخیص داده مي 0وقفه در ضريب 

 (.1355پور، 

تغییرپذيري: به منظور محاسبه تغییرپذيري نسبي متغیرها، انحراف معیار آنها 

xنسبت به انحراف معیار تولید 

y





 
  
 

اساس مطالعه کامیل و  . برشودميمحاسبه  

                                                           
43 Commovment 
44 Variability 
45 Persistence 
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برخوردار باشد، متغیر  5( متغیري که از تغییرپذيري نسبي باالتر از 1995) 46لورنز

باشد، تغییرات ماليم و  99/1و  1شود و اگر تغییرات بین با تغییرات باال معرفي مي

ت به متغیر نسببیانگر تغییرات پايین است. تغییرپذيري باالي يک متغیر  1کمتر از 

مرجع و پیشرو بودن آن معیاري جهت انتخاب علت ادوار تجاري است )مواليي و 

 (. 1393گلخندان، 

ست که نوسانات يک متغیر تا چه حد تمايل به پايداري: پايداري به اين معني

تداوم قبل از برگشتن به روند بلندمدت دارد. شاخص پايداري، 
1يب ، ضر

که درجه چسبندگي يا تداوم متغیر مورد بررسي را  ستگي مرتبه اول استخودهمب

 .کندگیري مياندازه

 هاي اجزاي تقاضاي کل و ادوار تجاريثیر متقابل چرخهتأگام چهارم: بررسي 

علیت دو طرفه دو متغیر  آزمونهاي متعددي جهت در سالیان اخیر روش

طراحي شده که در اين بین روش علیت گرنجر يکي از پرکاربردتري آنهاست. گرنجر 

مجموع روابط زير را پیشنهاد  برآورد( براي بررسي ارتباط متقابل دو متغیر، 1969)

 نمود:

(13        )                                  
1

1 1

 

 

    
m m

t i t i j t j t

i j

Y Y X   

(14   )                                   2

1 1

 

 

    
m m

t i t i j t j t

i j

X X Y    

توان درباره رابطه دو متغیر روابط فوق و بررسي پارامترهاي مدل مي برآوردبا 

x,y کامال ،بهینه وقت طول انتخاب به گرانجر نسبت علیت آزمون بحث نمود. اما 

وقفه انتخابي کمتر از  طول ،آزمون اين انجام در بوده به نحوي که چنانچه حساس

دار خواهد بود و چنانچه طول وقفه انتخابي، بیشتر طول وقفه بهینه باشد، نتايج تورش

 خواهند آاز طول وقفه مناسب باشد، در اين صورت پارامترهاي تخمین زده شده ناکار

 (.1358 بود )مهرگان و همکاران،

 بیني نهايياي پیشدو روش علیت گرانجر و خط( با ترکیب 1951) 41هیسائو

(، يک روش خود رگرسیوني سیستماتیک جهت انتخاب طول وقفه AFPEآکائیک )

بهینه ارائه نمود به نحوي که ابتدا طول وقفه متغیر وابسته )معلول( تعیین شده 

                                                           
46 Kamil & Lorenzo 
47 Hsiao 
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سپس با توجه به آن، طول وقفه بهینه متغیر مستقل )علت( محاسبه خواهد شد. در 

 متغیر وابسته بر خودش به شرح زير رگرس مي شود:   وقفه mاين روش ابتدا 

(18               )                          
1

( ) ( )
m

t i t i it

i

d y d y  



    

ها را افزايش داده و هر بار با استفاده از مجموع مربعات تعداد وقفه برآورددر هر 

( FPEرابطه زير، معیار خطاي پیش بیني نهايي )( و به کمک ESSخطاي رگرسیون )

 محاسبه خواهد شد:

(16      )                                            1 ( )
( ) .

1

T m ESS m
FPE m

T m T

 


 
  

، طول وقفه بهینه FPEتعداد مشاهدات است. با محاسبات فوق، کمترين  Tکه در آن 

(*m)  را تعیین خواهد نمود. در مرحله دوم براي تعیین طول وقفه بهینه متغیر مستقل

مدل زير پرداخته خواهد  برآوردهاي مختلف اين متغیر به )علت(، با وارد نمودن وقفه

 شد:

(11          )              
*

1 1

( ) ( ) (x )
m n

t i t i j t j jt

i j

d y d y d    

 

     

جايي خواهد بود که  ،*nدر اين حالت طول وقفه بهینه متغیر مستقل )علت( 

 معیار زير حداقل شود:

(15            )                     * 1 ( * )
( *, ) .

* 1

T m n ESS m n
FPE m n

T m n T

   


  
 

به بررسي رابطه متغیرهاي مورد  FPE(m*,n*)و  FPE(m*)در انتها با مقايسه 

 Yعلیت متغیر  Xمتغیر  FPE(m*)>FPE(m*,n*) نظر پرداخته خواهد شد. چنانچه

 نیست.   Yعلیت متغیر  Xمتغیر  FPE(m*)<FPE(m*,n*)است و اگر 

 نتایج تجربی -4

ها و روندهاي زماني از يک هاي متعددي جهت استخراج چرخهدر سالیان اخیر روش

اي سعي در نیل به هدف سري زماني طراحي و معرفي شده که هر يک از دريچه

تن از اقتصاددانان  اند. در اين بین الگوي معرفي شده توسط دومورد نظر داشته

توجه بسیاري از محققین را به خود جلب نموده و در  ،هودريک و پرسکات، برجسته

 هاست.يکي از پرکاربردترين روشاين روش، اين راستا 



 1398 پايیز، 3 ، شماره13هاي اقتصادي سابق(، دوره )بررسيفصلنامه اقتصاد مقداري                   099

 
 

 

 

هاي متغیرهاي تابع ثیر چرخهجايي که هدف پژوهش حاضر، بررسي تألذا از آن

هاي متغیرهاي مورد ابتدا بايد چرخهتولید بر ادوار تجاري در ايران است، بنابراين 

نظر استخراج شده و سپس به تحلیل آنها پرداخته شود. قبل از استفاده از فیلتر 

 شود:پرسکات، به بررسي مانايي متغیرها پرداخته مي-هودريک

 حرکتي، تغییرپذيري و پايداريهاي همشاخص :3جدول 

 متغیر
 فیلیپس پرون آزمون ديکي فولر آزمون

 آماره بحراني t آماره آماره بحراني t آماره

GDP 564/8- 9181/5- 311/6- 9146/5- 

CAP 151/3- 9181/5- 553/4- 9146/5- 

EMP 611/4- 9181/5- 913/8- 9146/5- 

TFP 864/3- 9181/5- 594/3- 9146/5- 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

مانا هستند. در  همان طور که از جدول فوق مشخص است تمامي متغیرها در سطح

شود. ادامه به استخراج ادوار تجاري با استفاده از فیلتر هودريک پرسکات پرداخته مي

اين فیلتر در واقع با حداقل کردن مجموع مجذور انحراف متغیر از روند آن ادوار 

 آورد:تجاري را بدست مي

(19 )                     
2T T 1

tr 2 tr tr tr tr

t t t 1 t t t 1

t 1 t 2

(Y Y ) (Y Y ) (Y Y )


 

 

        

tr متغیر و  tYکه در آن 

tY روند آن وT  تعداد مشاهدات است و همچنینλ  عامل

کند که با توجه به مطالعه کننده است که میزان هموار بودن روند را تعیین ميموزون

 شود:( اينگونه تعیین مي5001) 45ريوماراول و دل

λ  = 

 100    براي داده هاي سالیانه

1600  براي داده هاي فصلي

14400 براي داده هاي ماهانه
}
 
 

 
 

 

کننده، عامل موزون λ ها سالیانه هستند،لذا در اين پژوهش از آنجايي که داده

پرسکات -رو ادوار تجاري با استفاده از فیلتر هودريکشود. از اينلحاظ مي 100

 استخراج شده که در نمودارهاي زير نشان داده شده است:

                                                           
48 Maravall & Del Rio 
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 تولید و روند بلندمدت آن :3نمودار 

 

 هاي تولید ناخالص داخليچرخه :2نمودار 

 

( 5بلندمدت آن رسم شده و در نمودار )، منحني تولید به همراه روند (1در نمودار )

هاي ادوار تجاري نشان داده شده است. نتايج حاکي از آن است که در طول چرخه

هاي رونق و رکود براي تولید اقتصاد ايران به طور متوالي بازه زماني مورد نظر، دوره

 و متعدد رخ داده است. 

هاي ها در اقتصاد ايران داراي خصوصیات متفاوت و ويژگياين رکود و رونق

تواند کمک شاياني به متمايزي هستند که استخراج و تحلیل اين خصوصیات مي

همان طور که در بخش پیشین گفته  روشناخت و مديريت اين نوسانات نمايد، از اين

شد در ادامه به آنالیز ادوار تجاري در اقتصاد ايران به کمک مدل مارکوف سوئیچینگ 

 پرداخته خواهد شد.

و تعداد  nبراي استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ بايد مقادير وقفه متغیر 

( يعني n=2دو )ها در اين تحقیق را بدست آورد. تعداد رژيم mهاي مورد نظر رژيم
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شود. همچنین براي بدست آوردن وقفه بهینه در رونق و رکود لحاظ مي هايرژيم

مدل مارکوف سوئیچینگ از معیارهاي آکائیک، بیزي شوارتز و هنان کوئین کمک 

 گرفته شده است که نتايج آن در جدول زير قابل مشاهده است:

 نتايج تعیین وقفه بهینه براي مدل مارکوف سوئیچینگ  :2جدول 
 مدل آکائیک بیزي شوارتز هنان کوئین

 AR(1)مارکوف سوئیچینگ با يک وقفه  596/4 355/4 301/4

 AR(2)مارکوف سوئیچینگ با دو وقفه  381/4 161/4 869/4

 AR(3)مارکوف سوئیچینگ با سه وقفه  351/4 615/4 414/4

 AR(4)مارکوف سوئیچینگ با چهار وقفه  306/4 885/4 351/4

 مأخذ: محاسبات تحقیق

باالترين مقدار را دارا هستند  (AR(2))هاي فوق در وقفه دوم از آنجايي که مقدار آماره

مدل  برآوردشود. لذا نتايج به عنوان وقفه بهینه انتخاب مي (M=2)لذا وقفه دوم 

 دول زير آورده شده است:جمارکوف سوئیچینگ با دو رژيم و دو وقفه در 

 نتايج مدل مارکوف سوئیچینگ براي ادوار تجاري در اقتصاد ايران :1جدول 
DW Sigma AR2 AR1 C2 C1 متغیر 

1/405 10/88 0- /859 1/5113 18659-  ضريب 113838/5 55/

- 91/14 4- /153 9/8658 4-  tآماره  8/119936 060114/

 مأخذ: محاسبات تحقیق

( حاکي از آن است که متوسط 1مدل مارکوف سوئیچینگ در جدول ) برآوردنتايج 

( -18659( و )5/113838هاي رونق و رکود در مدل مورد نظر به ترتیب )چرخه

هاي تجاري در ايران در طول بوده است. اين نتايج نشانگر آن است که اوال چرخه

هاي هاي رونق نسبت به چرخهبررسي نامتقارن بوده و دوما اينکه چرخهدوره مورد 

تواند اين عدم تقارن ادوار تجاري مي اند.رکود از شدت بیشتري برخوردار بوده

سد رعوامل طرف عرضه به نظر مي آثارهاي متعددي داشته باشد اما با توجه به ريشه

تواند از همچنین اين عدم تقارن مي .در ايران نامتقارن هستند وريبهرههاي شوك

امتقارن هاي نتواند به شوكيک سو به دلیل تغییرات بازار کار بوده و از سوي ديگر مي

 گذاري در ايران مرتبط باشد.سرمايه

مدل مارکوف سوئیچینگ همچنین احتمال انتقال از يک رژيم به رژيم ديگر را 

 نشان داده شده است: (5نمايد که نتايج در جدول )نیز محاسبه مي
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 احتمال انتقال از يک رژيم به رژيم ديگر :4جدول 
  رونق رکود

 رونق 0/105648 0/591388

 رکود 0/064066 0/938934

 مأخذ: محاسبات تحقیق

( نشانگر آن است که احتمال وقوع رونق به شرط رونق و رکود به 5نتايج جدول )

است. از سوي ديگر احتمال وقوع رکود، درصد  93و  10شرط رکود به ترتیب بیش از 

درصد بوده و احتمال وقوع رونق، اگر  59زماني که دوره فعلي رونق است، بیش از 

 درصد است. 6دوره کنوني رکود باشد بیش از 

و يا ( S=2)توان متوسط دوره باقي ماندن در رکود با استفاده از نتايج فوق مي

 را محاسبه نمود: (S=1)متوسط دوره باقي ماندن در وضعیت رونق 
1

3.33
1 0.70




  (S=1)= متوسط باقي ماندن در دوره رونق  

1
14.28

1 0.93



  (S=2)= متوسط باقي ماندن در دوره رکود  

هاي رکود دوره و دوره 3هاي رونق بیش از بنابراين در دوره مورد نظر، دوره

هاي تر نشان داده شد که شدت دورهاند هر چند پیشدوره طول کشیده 14بیش از 

هاي رونق کمتر است. در بخش پیشین، جهت تحلیل رونق بیشتر بوده اما طول دوره

حرکتي، تغییرپذيري و هاي همشاخصاجزاي تقاضاي کل بر اين ادوار تجاري،  آثار

 :شودميهاي مذکور پرداخته لذا در ادامه به محاسبه شاخص .پايداري معرفي شدند

 حرکتي، تغییرپذيري و پايداريهاي همشاخص :5جدول 

 p y/ σ xσ 
xyP 

t-1 t t+1 

GDP 0/61 1/000 - - - 

CAP 0/54 1/1680 0- /5153 0/1855 0/4515 

EMP 0/61 0/4614 0/5440 0/1599 0/1359 

TFP 0/11 0/0506 0/6691 0/1310 0/3415 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

داراي پايداري باال، تغیرپذيري  ،نتايج نشانگر آن است که چرخه انباشت سرمايه

 حرکتيماليم و همبستگي شديد با ادوار تجاري است. همچنین نتايج ضريب هم

( حاکي از آن است که چرخه انباشت سرمايه، متغیري موخر و موافق ادوار 4515/0)
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هاي اشتغال داراي پايداري باال، تغییرپذيري پايین تجاري است. از سوي ديگر چرخه

( نیز نشان 544/0حرکتي )نتايج ضريب هم است. با ادوار تجاري و همبستگي باال

موافق ادوار تجاري هستند. رو و هاي اشتغال متغیري پیشدهد که چرخهمي

وري داراي پايداري باال و تغییرپذيري بسیار اندك و هاي بهرههمچنین چرخه

( نشانگر 1310/0حرکتي )همبستگي بسیار باال با ادوار تجاري است که ضريب هم

وري در اقتصاد ايران متغیري هم زمان و موافق ادوار تجاري بهره آن است که چرخه

 است.

متقابل چرخه  آثارهاي ادوار تجاري، در ادامه به بررسي پس از بررسي مشخصه

فته تر گمتغیرهاي تابع تولید با ادوار تجاري پرداخته خواهد شد. همان طور که پیش

علیت هیسائو کمک گرفته شده که نتايج آن در ادامه  آزمونشد در اين راستا از 

 آورده شده است:

 راي تاثیر متقابل چرخه انباشت سرمايه و ادوار تجاريآزمون هیسائو ب :6جدول 
 *SSE(m*) F(m*) m* SSE(m*,n*) F(m*,n*) n علت معلول

GDP CAP 1/63E+11 3/69E+09 8 1/34E+11 3/85E+09 4 

CAP GDP 1/01E+11 5/58E+09 3 1/16E+10 5/04E+09 4 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

است چرخه انباشت سرمايه و ادوار تجاري ( مشخص 4طور که از نتايج جدول )همان

گر از يک سو، چرخه انباشت در اقتصاد ايران علیتي دو طرفه دارند به عبارت دي

ار تجاري علت چرخه انباشت علت ادوار تجاري بوده و از سوي ديگر ادو سرمايه

 است. سرمايه

 تجاريگذاري و ادوار آزمون هیسائو براي تاثیر متقابل چرخه سرمايه :7جدول 
 *SSE(m*) F(m*) m* SSE(m*,n*) F(m*,n*) n علت معلول

GDP EMP 1/63E+11 3/69E+09 8 1/11E+11 4/31E+09 5 

EMP GDP 4/31E+06 9/59E+04 8 3/54E+06 9/31E+04 5 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

ها هاي اشتغال نشانگر آن است که اين چرخهعلیت هیسائو براي چرخه آزموننتايج 

علت ايجاد ادوار تجاري نبوده به عبارت ديگر تغییرات اشتغال قادر به توجیه ادوار 

هاي اشتغال تجاري در ايران نبوده است. اما از سوي ديگر ادوار تجاري علت چرخه
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هاي تولید در اقتصاد ايران توجیه چرخهتوان با بوده است لذا نوسانات اشتغال را مي

 و مديريت نمود.

 وري و ادوار تجاريآزمون هیسائو براي تاثیر متقابل چرخه بهره :1جدول 
 *SSE(m*) F(m*) m* SSE(m*,n*) F(m*,n*) n علت معلول

GDP TFP 1/63E+11 3/69E+09 8 1/65E+11 4/10E+09 3 

TFP GDP 6/51E-01 1/39E-05 5 4/65E-01 1/55E-05 8 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

وري نیز حاکي از آن است که علیت از سوي ادوار علیت براي چرخه بهره آزمون

وري علت ادوار تجاري بهره هايوري وجود دارد اما چرخهتجاري به چرخه بهره

وري در اقتصاد ايران قادر به توجیه ادوار هاي بهره، به عبارت ديگر چرخهندنیست

ه تنیستند که اين خود حاکي از آن است که اقتصاد ايران در سطح کالن نتوانستجاري 

ولید نوسانات تثیرگذار بر تغییرات تولید بهره جويد و وري به عنوان عاملي تأاز بهره

 ثیر متغیرهاي ديگر است. ايران بیشتر تحت تأ

هاي اشتغال، سرمايه در مجموع نتايج نشان داد عوامل طرف عرضه )چرخه

هاي اند. اما چرخهثیرگذاري در ايجاد ادوار تجاري داشتهوري( نقش تأبهرهگذاري و 

 هايد. به عنوان مثال چرخهنهاي مختلفي دارهر کدام از اين متغیرها نیز، خود ريشه

هاي ستثیر سیاتأثیر نرخ رشد جمعیت است که آن نیز تحت اشتغال در ايران تحت تأ

فرهنگي است. از سوي ديگر از آنجايي که مخارج  جمعیتي کشور و همچنین عوامل

د رسگذاري کشور دارد به نظر ميگذاري در مخارج سرمايهتأثیرعمراني دولت نقش 

گذاري ريشه در تغییرات درآمدهاي دولت )به ويژه درآمدهاي نفتي( نوسانات سرمايه

ز از ديگر ي تکنولوژي( نیها)به ويژه شوك وريبهرهدارد. از سوي ديگر تغییرات 

 ثر در ايجاد ادوار تجاري در ايران هستند.عوامل مؤ

 گیرینتیجه -5

شناسايي و بررسي علل ايجاد ادوار تجاري همیشه از مسائلي بوده که ذهن 

ن هر يک در پي ول نموده است. در اين راستا محققااقتصاددانان را به خود مشغ

اند. پژوهش حاضر به دسته اي از متغیرها در توجیه ادوار تجاري پرداخته آثاربررسي 

هاي عوامل تولید در ايجاد ادوار تجاري پرداخته و در اين راستا ابتدا بررسي چرخه

پرسکات استخراج نموده است. -هاي مورد نظر را با استفاده از فیلتر هودريکچرخه
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هاي تجاري در ايران د که اول چرخهسپس نتايج مدل مارکوف سوئیچینگ نشان دا

هاي رونق نسبت به در طول دوره مورد بررسي نامتقارن بوده و دوم اينکه چرخه

اند. در ادامه نتايج نشان داد که هاي رکود از شدت بیشتري برخوردار بودهچرخه

هاي انباشت سرمايه متغیري موخر و موافق ادوار تجاري، چرخه اشتغال چرخه

وري متغیري هم زمان و موافق ادوار رو و موافق ادوار تجاري و بهرهمتغیري پیش

علیت هیسائو نیز نشان داد که چرخه انبات سرمايه و  آزموناند. نتايج تجاري بوده

ادوار تجاري علیتي دو طرفه دارد اما براي دو متغیر ديگر علیت تنها از سوي ادوار 

وري وجود دارد. لذا در مجموع ه بهرهتجاري به طرف دو متغیر چرخه اشتغال و چرخ

ف عرضه در نوسانات تولید است و نتايج اين پژوهش نشانگر اهمیت متغیرهاي طر

 کیدي بر اهمیت اين سه متغیر در مديريت ادورا تجاري دارد.تأ
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