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 چکیده

 ها و عامالن اقتصادی تاثیر بسزاییتوجه به جایگاه تولید در اقتصاد، نوسانات آن بر بخشبا 
داشته، از این رو شناخت علل ایجاد ادوار تجاری از اهمیت باالیی برخوردار است. لذا در 

های متغیرهای پژوهش حاضر به استخراج ادوار تجاری و بررسی نحوه و اندازه تاثیر چرخه
پرداخته شده  3111-3131ر ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران برای دوره تقاضای کل د

ه سوئیچینگ ب-پرسکات و سپس مدل مارکوف-است. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک
های استخراج و بررسی ادورا تجاری پرداخته شده که نتایج حاکی از عدم تقارن در چرخه

های رونق و رکود نیز نشان از آن دارد که الت رژیمتولید در ایران داشته، نتایج احتما
های رونق هرچند با شدت کم، از احتمال باالتر برخوردار های رکود نسبت به چرخهچرخه

 های مورد نظر و استفادهاند. در ادامه با استفاده از شاخصتر اتفاق افتادهبوده و در دوره طوالنی
متغیرهای طرف تقاضا و ادوار تجاری پرداخته  چرخه از آزمون علیت هیسائو به بررسی رابطه

گذاری و مخارج دولت، همگی شده است. نتایج نشانگر آن است که سه متغیر مصرف، سرمایه
زمان و هم جهت با ادوار تجاری بوده و رابطه علیت هر سه متغیر با ادوار تجاری متغیرهایی هم

خر و خالف جهت ادوار تجاری بوده و علیت دو طرفه بوده است. اما تراز تجاری متغیری مو
 تنها از سمت تراز تجاری به سوی ادوار تجاری وجود دارد.

پرسکات، مدل -های طرف تقاضا، فیلتر هودریکادوار تجاری، چرخه های کلیدی:واژه

 سوئیچینگ، آزمون علیت هیسائو.-مارکوف

 . JEL:C20 ،C50 ،E30 ،O30 بندیطبقه

                                                 
  نویسنده مسئول مکاتبات 

 77-311صفحات / 3131زمستان / 4/ شماره سوم/ سال اقتصاد کاربردیهای نظریهفصلنامه 

 13/31/31 :تاریخ پذیرش      62/12/31تاریخ دریافت: 
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 مقدمه -1
ه به با توجادوار تجاری یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مفاهیم علم اقتصاد است. 

اقتصادهای مختلف، شناخت ادوار تجاری و بررسی علل آن امروزه از  نوسانات روزافزون

اهمیت فراوانی برخوردار شده است. بررسی ادوار تجاری از آن جهت دارای اهمیت است 

ی افزایش بیکاری و فقر است و همچنین افزایش نوسانات و که رکود اقتصادی به معنا

، 3گذاری و رشد اقتصادی را کاهش دهد )استیگلیتزتواند سرمایهثباتی میفضای بی

های تثبیت اقتصادی، شناخت ، اولین گام در طراحی سیاست6(. مطابق نظر لوکاس6111

 های تجاری است.و درک سیکل

های علمی درباره ادوار تجاری، هنوز لین بررسیپس از گذشت حدود یک قرن از او

منازعات زیادی بر سر علل پیدایش و سازوکار سرایت آن وجود دارد. این موضوع از آن 

های اقتصادی بدون شناخت چگونگی نوسانات ریزیجهت دارای اهمیت است که برنامه

(. برخی 3117تولید ناخالص ملی و ریشه آن مفهومی ندارد )هوشمند و همکاران، 

ها در تولید را در سمت عرضه اقتصاد دانسته و برخی دیگر بر این های این چرخهریشه

اند که نوسانات متغیرهای سمت تقاضای کل است که باعث ایجاد ادوار تجاری در عقیده

، طرفداران 1شود. نگاه دوم به ویژه پس از انتشار تفکرات جان مینارد کینزاقتصاد می

محققان مختلف سعی در تشریح نحوه تاثیرگذاری متغیرهای طرف تقاضا  بسیاری یافت و

گذاری، مخارج دولت و تراز تجاری در ایجاد ادوار تجاری نمودند. اعم از مصرف، سرمایه

لذا برخی از محققان معتقدند که همواره متغیرهای اقتصادی نظیر تولید، مصرف و 

هایی این نوسانات، قاعده و ها و تناوبدوره گذاری با نوسانات مواجه بوده، که درسرمایه

اند )فاضل و همکاران، اند و ادوار تجاری را پدیدار نمودهنظم خاصی را به خود گرفته

3136.) 

در مجموع هر چند در نحوه و اندازه تاثیرگذاری نوسانات سمت تقاضا در ایجاد ادوار 

های متغیرهای ند اهمیت چرخهتواتجاری اختالف نظراتی وجود دارد اما کمتر کسی می

سمت تقاضا را در ایجاد ادوار تجاری نادیده بگیرد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع 

رو ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و الگوی مارکوف مذکور، تحقیق پیش

                                                 
1 Stigilitze 
2 Lucas 
3 John Maynard Keynes 
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 هسوئیچینگ سعی در استخراج و شناخت ادوار تجاری در ایران داشته و سپس با استفاد

های متغیرهای سمت تقاضا )مصرف، از علیت هیسائو در پی بررسی آثار چرخه

گیری ادوار تجاری در ایران برای دوره گذاری، مخارج دولت و تراز تجاری( در شکلسرمایه

خواهد داشت. لذا در این تحقیق ابتدا ادبیات موضوع مربوطه بررسی شده 3131تا  3111

ورد های ممرتبط با موضوع، روش انجام تحقیق و تکنیکهای و سپس با مروری بر پژوهش

های ها و برآورد مدلاستفاده معرفی خواهند شد. در ادامه نیز پس از ارائه نتایج تخمین

 گیری بحث پرداخته خواهد شد.بندی و نتیجهمورد نظر، به جمع

  دبیات موضوعا -2
درباره ادوار تجاری، هنوز های علمی پس از گذشت حدود یک قرن از اولین بررسی

منازعات زیادی بر سر علل پیدایش و سازوکار سرایت آن وجود دارد. این موضوع، از آن 

های اقتصادی بدون شناخت چگونگی نوسانات ریزیجهت دارای اهمیت است که برنامه

 (.3117 تولید ناخالص ملی و ریشه آن مفهومی ندارد )هوشمند و همکاران،

ری یا دور اقتصادی، اشاره به نوسانات گسترده اقتصاد در تولید و یا اصطالح دور تجا

های اقتصادی در طول چند ماه یا چند سال  دارد. این نوسانات پیرامون روند رشد فعالیت

د های رشافتد و به طور معمول شامل تغییرات در طول زمان بین دورهبلندمدت اتفاق می

های رکود نسبی یا تنزل )انقباض یا رکود( ونق( و دورهسریع اقتصادی )انبساط یا ر نسبتاً

 (.6112، 3ران و شفرینباشد )سالیمی

ادوار تجاری نوعی نوسان ، کنند( ادوار تجاری را این گونه تعریف می2334) 6برنز و میچل

ها و موجود در فعالیت کل اقتصادی جوامع هستند که اغلب در کسب و کار بنگاه

هایی است که تقریبا هم گیرند. یک دور متشکل از رونقکل میهای تجاری شموسسه

 های عمومیدهد، مشابه با رکودها، انقباضهای اقتصادی رخ میزمان در بسیاری از فعالیت

شوند میپیوندد. این سلسله تغییرات تکرار احیاء شده و به مرحله رونق در دور بعدی می

و همکاران،  1)ابل کشددوازده سال طول می ولی به طور منظم ادوار تجاری از یک تا

6111.) 

                                                 
1 Sulliran & Sheffrin 
2 Burns and Mitchell 
3 Abel 
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های تواند شامل تکانهبسیاری از اقتصاددانان توافق دارند که محرک و علت ادوار تجاری می

ی های تجارگذاری، تکانههای پولی و مالی، تغییر در تقاضای مصرفی و سرمایهسیاست

، اما درباره این که کدام یک از این مانند تکانه ناشی از تغییر قیمت نفت و فناوری باشد

ها برای توصیف نوسانات ادوار تجاری اهمیت بیشتری دارند، توافق ندارند )هوشمند تکانه

 (.3117 و همکاران،

 نوسانات انتقال چگونگی و تجاری ادوار پیدایش علل درباره مختلفی در مجموع نظریات

 نوع براساس را مذکور نظریات توانمی اما است شده ارائه اقتصادی هایبخش دیگر به

 نمود. بندیطبقه عرضه طرف هایشوک و تقاضا طرف هایشوک گروه دو در هامحرک

 نظیر عواملی از و شودمی کل تقاضای منحنی انتقال موجب تقاضا طرف هایشوک

)آرمن و  گیردمی سرچشمه صادرات خالص و دولت هایهزینه گذاری،سرمایه مصرف،

 (.3136پیرو، 

جستجوی علل ادوار تجاری در سمت تقاضا و رواج این عقیده که تغییرات متغیرهای 

تواند عامل بروز نوسانات موجود در اقتصاد باشد در  اندیشه جان مینارد طرف تقاضا می

ها و دستمزد، کینز به اوج خود رسیده، کینز با توجه به سه مفهوم چسبندگی قیمت

رف های پولی و مالی طهایی سرمایه نقش خاصی را برای سیاستضریب تکاثری و کارایی ن

ها و کاهش دامنه نوسانات ادوار تجاری قائل شد )درگاهی و تقاضا در کنترل بحران

 (.3111 پرخیده،

همه اقتصاددانانی که در مکتب و  1، میلتون فریدمن6، ایروینگ فیشر3جان مینارد کینز

ند، اعتقاد دارند که برای درک ادوار تجاری به دو نکته گرایان فعالیت کردها و پولکینزین

ود. دوم شباید توجه کرد: اول اینکه باید دانست که تقاضای اسمی کل چگونه مشخص می

اینکه تغییرات گوناگون در اجزای تقاضای کل چگونه از یک سو بر تولید و از سوی دیگر 

 (.3117 گذارد )صیادزاده و دیکاله،بر قیمت اثر می

های برخی اقتصاددانان و مطالعات بسیاری از محققان حاکی از آن نظریات متعدد، تئوری

تاثیر بسزایی در نوسانات حجم تولیدات یک کشور  ،است که تغییرات سمت تقاضای کل

                                                 
1 John Maynard Keynes 
2 Irving Fisher 
3 Milton Friedman 
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که در  داشته و ایجاد ادوار تجاری ریشه در انتقاالت برون زای اجزای مخارج کل دارد

 ادامه به تفکیک هر یک شرح داده خواهد شد.

 مصرف -2-1

ها در ایجاد های این متغیر و قدرت این شوکبا توجه به ماهیت مصرف، در اندازه شوک

های مصرف و پاسخ متغیر ادوار تجاری اختالف نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند شوک

مصرفی کُند و ضعیف خواهد بود زیرا  مصرف به تکانه تکنولوژی با توجه به وجود عادات

مردم مصرف گذشته خود را انتخاب نموده و انحراف کوچکی از آن خواهند داشت و نتیجتا 

گیری عادات مصرفی در مدل ادوار تجاری واقعی موجب خواهد شد انحراف وجود شکل

تفاسیر، با تمام این  .(3131 مصرف از وضعیت با ثبات خود بسیار کمتر باشد )فخرحسینی،

های های مصرف در توجیه ادوار تجاری به ویژه رکود و رونقبسیاری محققان بر نقش تکانه

کند که تکانه مصرف توضیح داده نشده در سال بیان می 3بزرگ تاکید دارند. گوردون

منجر به بروز رونق و وقوع چرخه به سمت باال در امریکا بوده است. به طور مشابه،  3311

داند. لت اصلی رکود اوایل دهه نود میالدی آمریکا را شوک منفی مصرف میع 6بالنچارد

های آتی، ، ضمن تاکید بر تاثیرگذاری مصرف بر تولید دوره1همچنین استاک و واتسون

اد زای موجود در اقتصهای برونتواند تحت تاثیر شوککنندگان میمعتقدند رفتار مصرف

باشد. لذا اهمیت زا در سایر اجزای مخارج کل میقرار گیرد که ناشی از تغییرات برون

تواند حاوی اطالعات ارزشمندی در تفسیر زای مصرف میهای بروناطالع داشتن از شوک

 (.3117 های آتی باشد )هوشمند و همکاران،رفتار تولید در دوره

 گذاریسرمایه -2-2

و  ی و انباشت سرمایه بر رونقگذاربا وجود تاکید اقتصاددانان درباره تاثیر افزایش سرمایه

گذاری موجب کاهش دور تجاری رو به باالی اقتصاد اما بسیاری معتقدند افزایش سرمایه

های رکود گذاری شده و کاهش سودآوری تولید، اقتصاد را به دورهکارایی نهایی سرمایه

 1اوا(، اوز3321) 4خواهد کشاند. این دیدگاه در نظریات اقتصاددانانی همچون لوکاس

                                                 
1 Gordon 
2 Blanchard 
3 Stock and Watson 
4 Lucas 
5 Uzawa 
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( قابل مشاهده است و در طی زمان 3373) 6(، جورگنسون3327) 3(، توبین3323)

( با شرح اثر 3312) 1( با معرفی اثر تکنولوژی و یا رومر3312اقتصاددانانی همچون سولو )

گذاری و دانش سعی در معرفی متغیرهایی جهت کنترل کاهش کارایی نهایی سرمایه

 هایاز جدیدترین مطالعات انجام شده درباره تاثیر شوک اند.مدیریت ادوار تجاری نموده

(، 6117) 4اسمیتس و ووترس توان به مطالعاتگذاری بر ادوار تجاری میسرمایه

 1باچمان و بایر و (6131) 7(، آکانده6136) 2(، بیگیو6111) 1جاستینیانو و همکاران

 ( اشاره نمود.6131)

 مخارج دولت -2-3

های مالی و بویژه مخارج میالدی، با توصیه کینز، نقش سیاست 11پس از رکود بزرگ دهه 

دولت جهت تحریک تقاضای کل از اهمیت باالیی برخوردار شد. کینز نشان داد مخارج 

مراتب بزرگی را بر تولید برجای گذارد. اما ه دولت از طریق ضریب فزاینده قادر است آثار ب

انتقاداتی را نیز در پی داشت. برخی از این نقش مثبت افزایش مخارج در تحریک تولید، 

که ممکن است اند به طوریها در این ارتباط تاکید داشتهانتقادات بر نقش وقفه

های مالی اعمال شده برای دوره رکود، به دلیل وجود وقفه، در دوره رونق بر سیاست

ر تاثیرگذاری (. از این رو خصوصیت وقفه د3112 اقتصاد اثرگذار باشد )زائر و غالمی،

ها های مالی، مسئله شناسایی ادوار تجاری را هنگام بررسی کارایی این سیاستسیاست

 .نمایدحائز اهمیت می

( با 3331) 3گیرند اما باروهای رشد نقش مخارج دولت را نادیده میهرچند اغلب مدل

، طراحی مدلی نشان داد هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی

تواند منجر به چرخه رو به باال و انحصارها و مسایل مربوط به کاالهای عمومی باشد، می

(، موری و 6131) 31رونق اقتصادی شود. محققان متعددی همچون بارسقیان و همکاران

                                                 
1 Tobin 
2 Jorgenson 
3 Romer 
4 Smets and Wouters 
5 Justiniano et al. 
6 Bigio 
7 Akande 
8 Bachmann and Bayer 
9 Barro 
10 Barseghyan et al. 
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( در سالیان اخیر آثار متفاوت مخارج 6132) 6( و پاپاجیورجیو و همکاران6134) 3همکاران

 اند.را مورد بررسی قرار داده دولت بر ادوار تجاری

 تراز تجاری -2-4

اشته مستقیم د اثربا توجه به توابع واردات و صادرات در ادبیات اقتصادی، تولید بر وادرات 

اما در تابع صادرات از جایگاه مستحکمی برخوردار نیست. این روابط توسط مطالعات 

محققان متعدد تایید شده است. مطالعات تجربی پیرامون متغیرهای واردات و صادرات در 

ست ولی دهد که وادرات بالقوه یک متغیر موافق ادوار تجاریبروز ادوار تجاری نشان می

قد ارتباط معناداری با ادوار تجاری است، لکن، تراز تجاری که خالص صادارت صادرات فا

. مبانی نظری توجیه کننده نتایج فوق، مرتبط با تعادل استاست، یک متغیر مخالف ادوار 

تواند ای میای و واسطهطرف عرضه اقتصاد است به طوری که واردات کاالهای سرمایه

روابط فوق به روشنی برای  1ت کند. در مطالعه دالتورهتوان تولید را در طرف عرضه تقوی

 (.3117 بسیاری از کشورهای در حال توسعه استخراج شده است )هوشمند و همکاران،

د اندر مجموع با توجه به ماهیت متفاوت صادرات و واردات، تحقیقات تجربی سعی نموده

نموده که از آن جمله می  از زوایای مختلف تاثیر حساب جاری بر ادوار تجاری را بررسی

(، دمیتروف و 6133) 2(، انگل و وانگ6111) 1(، رافو6117) 4توان به مطالعات ناروزنی

 ( اشاره نمود.6131) 7روبرتس

آید نظریات متعددی در پی بررسی آثار متغیرهای طور که از موارد گفته شده برمیهمان

و هر یک به دنبال تشریح آثار سمت تقاضای اقتصاد در ایجاد ادوار تجاری مطرح شده 

اند. در سالیان اخیر نیز در مطالعات متعدد، شواهد بسیاری در برخی از این متغیرها بوده

 این راستا ارائه شده است که در ادامه به مرور برخی از آنها پرداخته خواهد شد.

های ر سیکلای به بررسی آثار اجزای مخارج دولت ب( در مطالعه6131و همکاران ) 1گراندو

 341نها در مطالعه خود آاند. تجاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته

                                                 
1 Mourre et al. 
2 Papageorgiou et al. 
3 Dele Torre 
4 Narozny 
5 Raffo 
6 Engel and Wang 
7 Dmitriev and Roberts 
8 Granado 
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مورد بررسی  GMMبه کمک روش پانل دیتا پویا  3317-6117کشور را در طول دوره 

دهد که مخارج آموزش و همچنین سالمت در کشورهای نها نشان میآاند. نتایج قرار داده

هر دو  توسعه یافته رفتار کمتر رفتاری موافق سیکلی داشته اما در کشورهاییافته توسعه

 است. متغیر مخالف سیکلی

های تجاری را برای ( در مطالعه خود رفتار متقابل مخارج دولت و سیکل6134) 3ساالس

برآورد  6136تا  6111های های ماهانه بین سالکشور منتخب و با استفاده از داده 31

های موقتی و دائمی را به کمک فیلتر هودریک . وی در این راستا ابتدا شوکنموده است

( از یکدیگر تفکیک نموده و سپس جهت برآورد مدل از روش پانل دیتا پویا HPپرسکات )

GMM دهد به نحوی که در کمک گرفته است. برآوردهای وی نتایج متفاوتی را نشان می

های تجاری فنالند رابطه مخارج دولت و سیکلبرخی از کشورها چون آمریکا، بلژیک و 

مخالف سیکلی بوده و در برخی دیگر همچون انگلیس، آرژانتین و اکوادور این رابطه موافق 

 سیکلی بوده است.

های تجاری و ( در مطالعه خود به بررسی رابطه میان سیکل6131) 6جیورجی و گامبتی

ی متغیر مصرف خانوارهای کشور ایاالت نها مدل خود را براآاند. رفتار مصرف پرداخته

برآورد نموده و در این راستا از  6131تا  3314متحده امریکا و در طول سالهای بین 

دهد که اند. نتایج آنها نشان میهای پانل دیتا و تابع واکنش آنی کمک گرفتهروش

بری در زا منجر به کاهش نابراهای مالی برونهای تجاری بوجود آمده از شوکسیکل

، گذاریمصرف خانوارها در ایاالت متحده شده که این تغییرات مصرف، متغیرهای سرمایه

 مخارج دولت و همچنین تولید حقیقی را تحت تاثیرات متفاوت قرار خواهد داد.

 های تجاریهای سیکل( در تحقیقی با عنوان تعیین کننده6132و همکاران ) 1پاپاجورجیو

 3331-6136دوره  درهای مالی، مطالعه خود را برای دوازده کشور اروپایی و سیاست

های در این راستا از تلفیق رویکرد پانل دیتا و تکنیک خودرگرسیو با وقفه، انجام داده

اند. آنها در پژوهش خود تاثیر دو دسته متغیرهای مرتبط با بودجه کمک گرفته 4توضیعی

اند ر تجاری در کشورهای مذکور مورد بررسی قرار دادهدولت و تجارت خارجی را بر ادوا

های غیرمستقیم دولت مهمترین ای و مالیاتدهد مخارج سرمایهکه نتایج نشان می

                                                 
1 Salas 
2 Giorgi and Gambetti 
3 Papageorgiou 
4 Panel ARDL 
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متغیرهای موافق سیکلی بوده و از سوی دیگر آزادی تجاری متغیری مخالف سیکلی 

ایی مالی عمیق های دولت و همگرگیرند که سیاستباشد. در مجموع آنها نتیجه میمی

 های تجاری در کشورهای مذکور بکاهد.تواند از نوسانات شدید سیکلمیان کشورها می

حرکتی متغیرهای کالن اقتصادی ای به بررسی هم( در مطالعه3117هوشمند و همکاران )

نها در این راستا از فیلتر هودریک پرسکات آاند. های تجاری در ایران پرداختهو سیکل

(HP کمک ) دهد که اند. نتایج آنها نشان میرا در نظر گرفته 3111-3114جسته و دوره

های دولت و صادرات متغیرهایی موافق سیکلی گذاری، هزینهمتغیرهای مصرف، سرمایه

در ایران بوده از سوی دیگر متغیرهای حجم پول، شاخص قیمت مصرف کننده و تورم 

 اند.متغیرهایی مخالف سیکلی بوده

 ای با عنوان عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران( در مطالعه3131مکاران )طیبی و ه

و تابع تجزیه واریانس، به علل و  SVARتقاضای کل، الگوی  -با استفاده از الگوی عرضه 

-3117های گیری ادوار تجاری در ایران طی سالشناخت متغیرهای مهم در ایجاد و شکل 

تقاضای کل، نشان  -نتایج حاصل از تجزیه واریانس الگوی عرضه  .اندپرداخته 3143

ثباتی خود بیشترین نقش را در طول دوره دهد که تولید ناخالص داخلی در توجیه بیمی

های تجاری در ایران دهد که علت اصلی بروز چرخهداشته است. همچنین نتایج نشان می

گذاری، مصرف، تراز تجاری همچون سرمایههای اصلی تولید ناخالص داخلی ناشی از مولفه

های ناشی از آن، تاثیر و مخارج دولتی است. در کنار این امر، قیمت نفت اوپک و نوسان

های تجاری به جا گذاشته خود را از طریق تراز تجاری، رابطه مبادله و نرخ ارز بر چرخه

 .است

های تجاری در یت چرخه( در مطالعه خود به بررسی موقع3131غالمی و هژبر کیانی )

 اند.های مالی بر این چرخه را در ایران مورد بررسی قرار دادهایران پرداخته و تاثیر محرک

( کمک گرفته و سپس به برآورد یک الگوی HPآنها ابتدا از فیلتر هودریک پرسکات )

VAR  امه برننها حاکی از آن است که بهترین آاند. نتایج پرداخته3133تا  3111برای دوره

محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت 

 .استو در شرایط رونق کاهش مالیات 

های تجاری در ایران را ( به سهم متغیرهای مختلف در سیکل3131موالیی و گلخندان )

 از فیلتر هودریک اند. آنها مدل مورد نظر خود را با استفادهمورد بررسی و مقایسه قرار داده

تا  3111و همچنین تابع تجزیه واریانس برای دوره  VAR(، یک الگوی HPپرسکات )
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دهد که تولید ناخالص داخلی حدود نها نشان میآاند. نتایج در ایران برآورد نموده 3113

درصد از ادوار تجاری در ایران را توضیح داده و سپس به ترتیب متغیرهای قیمت نفت،  21

کننده بیشترین سهم را در کل دولت، حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف مخارج

 .اندتوجیه ادوار تجاری در ایران داشته

توان دریافت که متغیرهای طرف تقاضا نقش مهمی در از بررسی تحقیقات پیشین می

های تولید دارند لذا پژوهش حاضر نیز در پی بررسی تاثیر متغیرهای طرف ایجاد چرخه

بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین در غالب تحقیقات بررسی شده، تقاضا 

کمک گرفته شده که در پژوهش حاضر  HPهای تجاری از فیلتر جهت استخراج سیکل

نیز از همین فیلتر استفاده خواهد شد. اما نوآوری پزوهش حاضر در استفاده از الگوی 

تجاری و همچنین استفاده از آزمون علیت هیسائو مارکوف سوئیچینگ جهت بررسی ادوار 

 جهت بررسی ارتباط دو طرفه متغیرهای طرف تقاضا و ادورا تجاری در ایران است.

 روش انجام تحقیق -3
های تجاری و بررسی طور که پیشتر گفته شد هدف این تحقیق استخراج سیکلهمان

ا است. حصول به هدف مذکور هسهم نوسانات متغیرهای طرف تقاضا در ایجاد این سیکل

مستلزم برداشتن چهار گام اساسی است که در ادامه به تشریح هر یک از این گام ها 

 پرداخته خواهد شد:

 های اجزای تقاضای کل و ادوار تجاری گام نخست: محاسبه چرخه

های یکی از مهمترین مباحث در تحلیل ادوار تجاری، جداسازی روند و دوران در سری

های متعددی ابداع و معرفی شده است که در این بین روش ست. برای این امر، روشزمانی

هاست. روش مذکور، یک فیلتر ترین این روشیکی از شاخص 3پرسکات-فیلتر هودریک

از حداقل کردن واریانس سری  tSخطی دو طرفه است که مسیری هموار شده را با نام 

آورد که به دست می tSنسبت به مجذورات جمع شده دو تفاضل  tSدر پیرامون  tyزمانی 

 توان چنین نوشت:تابع الگرانژ آن را می

(3) min : 𝜆 = ∑(𝑦𝑡

𝐼

𝑖=2

− 𝑠𝑡) + [∑(𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡) − (𝑠𝑡 − 𝑠𝑡−1)

𝐼

𝑖=2

]

2

 

                                                 
1 Hodrick-prrescott Filter (HP) 
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ها دادهگویند و مقدار آن بستگی به دوره انتشار می 3را پارامتر هموارسازیکه در آن

وقت های مسازی تابع فوق، سیکلپرسکات با استفاده از حداقل-دارد. لذا فیلتر هودریک

 نماید.و دائمی متغیر مورد نظر را محاسبه می

 های رونق و رکود در ادوار تجاریهای دورهگام دوم: بررسی ویژگی

-ل مارکوفهای رونق و رکود در ادوار تجاری از مدل مدهای دورهجهت بررسی ویژگی

( و کوانت 3376) 1کمک گرفته خواهد شد. مدل مذکور ابتدا توسط کوانت 6سوئیچینگ

های ( جهت بررسی چرخه3313) 1( معرفی و سپس توسط همیلتون3371) 4و گولدفلد

ها در سرعت انتقال آن است به تجاری توسعه داده شد که وجه تمایز آن با دیگر روش

گیرد. صورت می 2ژیم به رژیم دیگر  انتقال به سرعتنحوی که در روش مذکور از یک ر

، تحت دو رژیم tyبرای متغیر  AR(1) برای شرح روش فوق، روابط مربوط به یک مدل

=1ts  2=وts (:3133توان چنین نوشت )کازرونی و همکاران، را می 

(6) yt = {
0,1 1,2 1t ty                      st = 1

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

رژیم متفاوت باشد  mتبعیت کرده و دارای  pاز فرآیند اتورگرسیو مرتبه  tyاگر متغیر 

 تر چنین بازنویسی نمود:توان برای حالت عمومیرابطه فوق را می

(1) yt = ∑(∑(ßijyt−j) + ut) Ii(st = i)

p

j=1

)

m

i=1

 

(4) Ii(st = i) = {
 st = i → 1
 st ≠ i → 1

} 

در رابطه فوق احتمال انتقال وضعیت از یک رژیم به رژیم دیگر در قالب احتماالت شرطی 

به  iنشانگر انتقال از رژیم  که ijPقابل محاسبه خواهد بود. به عنوان مثال در مدل فوق، 

 شود:است به صورت زیر تعریف می jرژیم 

(1) Pij = 𝑃(st+1 = j|𝑠𝑡 = 𝑖): ∑ Pij

𝑚

𝑗=1

= 1, (i, j) ∈ (1,2, … , m) 

                                                 
1 Smoothing Parameter 
2 Markov Switching 
3 Quandt 
4 Goldfeld 
5 Hamilton 
6 Sudden Switching 



 
 
 
 
  
 

    ...در دیآثار عوامل موثر بر شکاف تول یررسب                                                        11  

 

 tSرزیم است و هچنین  Nنتیجه یک زنجیره مارکف با  tSاست و  2σN(0,~tu(که در آن 

 (.3136است )صالحی و همکاران،  tuها مستقل از  tبرای همه 

 ها و ارتباط اجزای تقاضای کل با ادوار تجاریگام سوم: بررسی مشخصه

کل، محاسبه های ادوار تجاری و ارتباط آن با اجزای تقاضای برای بررسی مشخصه

از اهمیت باالیی برخوردار است که در  1و پایداری 6، تغییرپذیری3حرکتیهای همشاخص

 ها معرفی خواهند شد:ادامه این شاخص

حرکتی از شاخص ضریب همبستگی متقابل استفاده حرکتی: برای محاسبه شدت همهم

منفی حاکی حرکتی هم جهت و ضریب می شود که ضریب مثبت نشان دهنده رابطه هم

از رابطه حرکت خالف جهت دو متغیر خواهد بود. ضریب همبستگی از رابطه زیر محاسبه 

 شود:می

(2) ρ𝑥𝑦 =
𝐶𝑥𝑦(𝐿)

√𝐶𝑥𝑥(0)𝐶𝑦𝑦(0)
 

 .معرف کوواریانس دو متغیر است xyCدهنده واریانس متغیر و نشان xxCبیانگر وقفه،  Lکه 

3/32مقدار بحرانی ضریب در سطح پنج درصد از رابطه  √T⁄ شود. همچنین محاسبه می

 شود: شدت و جهت همبستگی بین متغیرها طبق قوانین زیر تعیین می

|𝑃𝑥𝑦(0)|با تولید دارای همبستگی باالست اگر  xمتغیر اقتصادی  -الف ≥ 1/64 ،

1/34همبستگی پایین است اگر  ≤ |𝑃𝑥𝑦(0)| ≤ و بدون همبستگی است اگر  1/64

1/34 ≥ |𝑃𝑥𝑦(0)| شود. ای نامیده میکه حالت اخیر، غیرچرخه 

بیشترین مقدار را داشته باشد،  L=1اگر ضریب همبستگی برای مقادیر قبل از وقفه  -ب

بیشترین مقدار را اتخاذ   L=1آن متغیر پیشرو و در صورتی که برای مقادیر بعد از وقفه

باشد،  L=1شود. همچنین اگر حداکثر وقفه در ضریبحسوب میکند، آن متغیر موخر م

 (.3116شود )هادیان و هاشم پور، زمان تشخیص داده میمتغیر هم

تغییرپذیری: به منظور محاسبه تغییرپذیری نسبی متغیرها، انحراف معیار آنها نسبت به 

)انحراف معیار 
δx

δy
( 3331) 4لورنزمحاسبه شده است. برای اساس مطالعه کامیل و  (

برخوردار باشد، متغیر با تغییرات باال معرفی  6متغیری که از تغییرپذیری نسبی باالتر از 

                                                 
1 Commovment 
2 Variability 
3 Persistence 
4 Kamil and Lorenzo 
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بیانگر تغییرات  3باشد، تغییرات مالیم و کمتر از  33/3و  3شود و اگر تغییرات بین می

 یپایین است. تغییرپذیری باالی یک متغیر نسبت به متغیر مرجع و پیشرو بودن آن معیار

 (. 3131جهت انتخاب علت ادوار تجاری است )موالیی و گلخندان، 

ست که نوسانات یک متغیر تا چه حد تمایل به تداوم قبل پایداری: پایداری به این معنی

، ضریب خودهمبستگی مرتبه اول 1Pاز برگشتن به روند بلندمدت دارد. شاخص پایداری، 

 کند.بررسی را اندازه گیری می است، که درجه چسبندگی یا تداوم متغیر مورد

 های اجزای تقاضای کل و ادوار تجاریگام چهارم: بررسی تاثیر متقابل چرخه

های متعددی جهت آزمون علیت دو طرفه دو متغیر طراحی شده در سالیان اخیر روش

( برای 3323یکی از پرکاربردتری آنهاست. گرنجر ) 3که در این بین روش علیت گرنجر

 اط متقابل دو متغیر، برآورد مجموع روابط زیر را پیشنهاد نمود:بررسی ارتب

(7) Yt = α1 + ∑ βi

m

i=1

Yt−i + ∑ λj

m

j=1

Xt−j + vt 

(1) Xt = α2 + ∑ βi

m

i=1

Xt−i + ∑ λj

m

j=1

Yt−j + wt 

بحث  x,yتوان درباره رابطه دو متغیر با برآورد روابط فوق و بررسی پارامترهای مدل می

بوده به  حساس کامال بهینه وقت طول انتخاب به گرانجر نسبت علیت آزمون نمود. اما

وقفه انتخابی کمتر از طول وقفه بهینه باشد،  طول آزمون، این انجام در نحوی که چنانچه

دار خواهد بود و چنانچه طول وقفه انتخابی، بیشتر از طول وقفه مناسب باشد، نتایج تورش

 (.3111)مهرگان و همکاران، در این صورت پارامترهای تخمین زده شده ناکارا خواهند بود 

بینی نهایی آکائیک دو روش علیت گرانجر و خطای پیش( با ترکیب 3313) 6هیسائو

(AFPE یک روش خود رگرسیونی سیستماتیک جهت انتخاب طول وقفه بهینه ارائه ،)

نمود به نحوی که ابتدا طول وقفه متغیر وابسته )معلول( تعیین شده سپس با توجه به 

وقفه   mه بهینه متغیر مستقل )علت( محاسبه خواهد شد. در این روش ابتدا آن، طول وقف

 شود:  متغیر وابسته بر خودش به شرح زیر رگرس می

(3) d(yt) = α + ∑ βi

m

i=1

d(yt−i) + et 

                                                 
1 Granger 
2 Hsiao 
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ها را افزایش داده و هر بار با استفاده از مجموع مربعات خطای در هر برآورد تعداد وقفه

( محاسبه FPEزیر، معیار خطای پیش بینی نهایی ) ( و به کمک رابطهESSرگرسیون )

 خواهد شد:

(31) FPE(m) =
T + m + 1

T − m − 1
.
ESS(m)

T
 

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

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

 های مختلف این متغیر به برآورد مدل زیر پرداخته خواهد شد:)علت(، با وارد نمودن وقفه

(33) d(yt) = α + ∑ βi

m

i=1

d(yt−i) + ∑ δi

n

j=1

d(xt−i) + et 

جایی خواهد بود که معیار زیر  ،*nدر این حالت طول وقفه بهینه متغیر مستقل )علت( 

 حداقل شود:

(36) FPE(m∗, n) =
T + m∗ + n + 1

T − m∗ − n − 1
.
ESS(m∗, n)

T
 

به بررسی رابطه متغیرهای مورد نظر  FPE(m*,n*)و  FPE(m*)در انتها با مقایسه 

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

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

 نتایج تجربی -4
طور که پیشتر گفته شد از دیرباز اقتصاددانان در پی یافتن ریشه ادوار تجاری و همان

اند و هر یک در پاسخ به علل ادوار تجاری بر متغیر خاصی تاکید های تولید بودهسیکل

جان  3اشتغال، بهره و پول اند. در این میان به ویژه بعد از انتشار کتاب نظریه عمومینموده

مینارد کینز، نقش متغیرهای کالن طرف تقاضا در ایجاد ادوار تجاری بیش از پیش نمایان 

شد و محققان متعددی بر تاثیر متغیرهای طرف تقاضا بر ادوار تجاری تاکید نمودند. لذا 

ف رطور که پیشتر گفته شد، هدف مقاله پیش رو بررسی تاثیر چرخه متغیرهای طهمان

گذاری، مخارج دولت و تراز تجاری در ایجاد ادوار تجاری تقاضایی چون مصرف، سرمایه

در اقتصاد ایران است. جهت نیل به هدف مذکور، ابتدا باید ادوار تجاری تولید و همچنین 

گذاری، مخارج دولت و تراز تجاری در اقتصاد ایران های متغیرهای مصرف، سرمایهچرخه

طور که در بخش سوم به بررسی روابط بین آن پرداخته شود. هماناستخراج شده، سپس 

                                                 
1 The General Theory of Employment, Interest and Money 
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ها در این تحقیق از فیلتر هودریک پرسکات کمک مقاله بیان شد جهت استخراج چرخه

گرفته شده است. در نمودار زیر ادوار تجاری تولید در اقتصاد ایران محاسبه شده است. 

تولید به همراه روند بلندمدت طور که مشخص است در نمودار سمت چپ، منحنی همان

 های ادوار تجاری نشان داده شده است.آن رسم شده و در شکل سمت راست چرخه

 

 
 (: تولید ناخالص داخلی و روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی1نمودار )

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 
 های تولید ناخالص داخلی(: چرخه2نمودار )

 منبع: یافته های تحقیق
 

های رونق و رکود برای متغیر تولید طور که پیشتر گفته شد برای بررسی چرخههمان

ناخالص داخلی، نتایج حاصل از فیلتر هودریک پرسکات، با مدل مارکوف سوئیچینگ آنالیز 

نتایج برآورد  ( آورده شده است:3شوند. نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور در جدول )می

های رونق در مدل فوق شانگر آن است که متوسط چرخهمدل مارکوف سوئیچینگ ن



 
 
 
 
  
 

    ...در دیآثار عوامل موثر بر شکاف تول یررسب                                                        36  

 

دهد. ( را نشان می-31213های رکود مقدار )( بوده و همچنین متوسط چرخه6/331111)

های تجاری در ایران در طول دوره مورد بررسی توان دریافت که اوالً چرخهاز این نتایج می

های رکود از شدت بیشتری چرخه های رونق نسبت بهنامتقارن بوده و دوماً اینکه چرخه

تری برخوردار های رکود هر چند از میانگین پاییناند. اما با این حال چرخهبرخوردار بوده

( احتماالت رژیم های رونق و رکود نشان از 1اند اما نتایج نمودار همواره شده )نموداربوده

دت کمتر اما از احتمال های رونق هرچند با شهای رکود نسبت به چرخهآن دارد که چرخه

 اند.باالتر برخوردار بوده و در دوره طوالنی تر اتفاق افتاده

 (: نتایج مدل مارکوف سوئیچینگ برای ادوار تجاری1جدول )  
DW Sigma AR2 AR1 C2 C1 متغیر 
1143/3 111/31 1136/1- 6331/3 11/31213-  ضریب 331111/6 
 tآماره  373312/1 -121774/3 1261/3 -7111/4 344/37 -

 منبع: یافته های تحقیق
 

 
 (: نمودار هموار شده احتماالت رژیم های رونق و رکود 3) نمودار

 های تحقیقمنبع: یافته
 

مدل مارکوف سوئیچینگ همچنین احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نیز محاسبه 

نتایج حاکی از آن است که احتمال ( نشان داده شده است. 6نماید که نتایج در جدول )می

درصد است.  31و  71وقوع رونق به شرط رونق و رکود به شرط رکود به ترتیب بیش از 

درصد بوده  63از سوی دیگر احتمال وقوع رکود، زمانی که دوره فعلی رونق است، بیش از 

 درصد است. 2و احتمال وقوع رونق، اگر دوره کنونی رکود باشد بیش از 

 (: احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر2جدول )
  رونق رکود

 رونق 716241/1 637111/1
 رکود 124122/1 311314/1

 منبع: یافته های تحقیق
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طور که پیشتر گفته شد پس از استخراج و بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران، به همان

خواهد شد. جهت حصول به  تحلیل آثار اجزای تقاضای کل بر این ادوار تجاری پرداخته

حرکتی، تغییرپذیری و پایداری معرفی شدند لذا نتایج های هماین هدف، پیشتر شاخص

 های مذکور در جدول زیر آورده شده است:مربوط به شاخص

 حرکتی، تغییرپذیری و پایداریهای هم(: شاخص3جدول )

 p σx/σy 
Pxy 

t-1 t t+1 

Y 76/0  000/1  - - - 

c 71/0  2323/0  3073/0  7311/0  3233/0  

g 63/0  1633/0  3044/0  2230/0  2122/0  

i 26/0  2622/0  2207/0  6470/0  2306/0  

x 22/0  6402/0  0023/0-  0230/0  0272/0-  

 منبع: یافته های تحقیق

( مشخص است، مصرف متغیری با تغییرپذیری پایین، 1طور که از نتایج جدول )همان

تی حرکپایداری باال و دارای همبستگی زیاد با ادوار تجاری است. از سوی دیگر نتایج هم

( حاکی از آن است که مصرف متغیری هم زمان و هم جهت با ادوار تجاری 2633/1)

ا تغییر پذیری پایین و پایداری باال بوده که با ادوار است. همچنین مخارج دولت متغیری ب

نشانگر  xyP( برای شاخص 1161/1تجاری همبستگی شدید داشته و همچنین مقدار )

گذاری به از سوی دیگر سرمایه جهتی مخارج دولت با ادوار تجاری است.هم زمانی و هم

یین و پایداری باال برخوردار گذار در ادوار تجاری، از تغییرپذیری پاعنوان متغیری تاثیر

( همچنین نشان 7121/1حرکتی )بوده و همبستگی باالیی با ادوار تجاری دارد. ضریب هم

جهت با ادوار تجاری است. همچنین تراز گذاری متغیری هم زمان و همدهد که سرمایهمی

دوار ا تجاری متغیری با تغییرپذیری پایین و پایداری باال و دارای همبستگی زیاد با

( حاکی از آن است که -1121/1حرکتی مربوط به این متغیر )ست که نتایج همتجاری

جهت تحلیل بهتر ارتباط  تراز تجاری متغیری موخر و خالف جهت ادوار تجاری است.

طور که پیشتر عنوان شد، از آزمون علیت هیسائو اجزای تقاضای کل با ادوار تجاری، همان

تایج حاصل از برآورد آزمون علیت هیسائو برای چهار متغیر کمک گرفته خواهد شد. ن

 تقاضای کل و ادوار تجاری در اقتصاد ایران، در ادامه آورده شده است.
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 (: آزمون هیسائو برای تاثیر متقابل چرخه مصرف و ادوار تجاری4جدول )
 *SSE(m*) F(m*) m* SSE(m*,n*) F(m*,n*) n علت معلول

Y C 36/1 E+11 36/6 E+96 5 55/1 E+11 55/6 E+96 1 
C Y 15/6 E+19 13/3 E+95 6 55/2 E+19 55/5 E+95 1 

 منبع: یافته های تحقیق

های مصرف و ادوار تجاری است نتایج آزمون علیت هیسائو حاکی از رابطه دو طرفه چرخه

های به عبارت دیگر چرخه مصرف موجب چرخه تولید شده و چرخه تولید نیز چرخه

دنبال دارد که تاکیدی بر تاثیرپذیری مصرف از درآمد در نظریات مصرف مصرف را به 

 است.

 گذاری و ادوار تجاری(: آزمون هیسائو برای تاثیر متقابل چرخه سرمایه5جدول )
 *SSE(m*) F(m*) m* SSE(m*,n*) F(m*,n*) n علت معلول

Y I 36/1 E+11 36/6 E+96 5 92/1 E+11 85/2 E+96 6 
I Y 36/5 E+19 65/1 E+96 6 15/5 E+19 52/6 E+95 2 

 منبع: یافته های تحقیق

های همچنین نتایج آزمون علیت هیسائو نشانگر اثرپذیری ادوار تجاری از چرخه

گذاری در نظریات ادوار گذاری دارد که این خود تاکیدی بر جایگاه متغیر سرمایهسرمایه

های یعنی چرخهتجاری و رشد اقتصادی است. همچنین این تاثیر دوطرفه بوده 

گذاری نیز متاثر از ادوار تولید در ایران است که خود تاکیدی بر توابع کالن سرمایه

 گذاری است.سرمایه

 (: آزمون هیسائو برای تاثیر متقابل چرخه مخارج دولت و ادوار تجاری6جدول )
 *SSE(m*) F(m*) m* SSE(m*,n*) F(m*,n*) n علت معلول

Y G 36/1 E+11 36/6 E+96 5 29/1 E+11 62/2 E+96 2 
G Y 16/3 E+96 29/1 E+95 1 52/5 E+96 15/1 E+95 1 

 منبع: یافته های تحقیق

های مخارج دولت و ادوار تجاری نیز دو طرفه رابطه دیگر متغیر تقاضای کل یعنی چرخه

های مخارج دولت و سیاست های مالی در ایران بوده و هم ادوار تجاری متاثر از چرخه

 های مخارج دولت تحت تاثیر ادوار تجاری در ایران هستند.چرخههست و هم 

 (: آزمون هیسائو برای تاثیر متقابل چرخه تراز تجاری و ادوار تجاری7جدول )
 *SSE(m*) F(m*) m* SSE(m*,n*) F(m*,n*) n علت معلول

Y X 36/1 E+11 36/6 E+96 5 66/1 E+11 66/6 E+96 2 
X Y 91/2 E+11 98/5 E+96 2 63/1 E+11 12/5 E+96 1 

 منبع: یافته های تحقیق
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های تراز تجاری علت ادوار همچنین نتایج آزمون علیت هیسائو نشانگر آن است که چرخه

های تراز تجاری نبوده و قادر به توضیح آن نیست. تجاری است اما ادوار تجاری علت چرخه

ای هایران، نفت و فرآوردهای از صادرات تواند به دو دلیل باشد اول آنکه سهم عمدهاین می

نفتی بوده و دوم اینکه سهم قابل توجهی از واردات ایران نیز مواد حیاتی مانند دارو یا 

های تراز تجاری در ایران محصوالتی که کمتر دارای جانشین داخلی بوده بنابراین چرخه

 گیرد.کمتر تحت تاثیر ادوار تجاری قرار می

های تحقیق منطبق با نتایج دیگر محققان بوده الب یافتهبا توجه به نتایج بدست آمده، غ

های این متغیر های تحقیق موافق سیکل بودن چرخهبه نحوی که در مورد مصرف، یافته

دهد که این یافته در مطالعات کریستانیو، اچینبام و اونز با ادوار تجاری را نشان می

(، طیبی و همکاران 3117) (، هوشمند و همکاران6131(، جیورجی و گامبتی )6111)

های ( مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین موافق سیکل بودن چرخه3131)

(، جیورجی و 6131وینبری )  ،(6131)گذاری نیز در مطالعات باچمان و بایر سرمایه

( نشان داده 3131و طیبی و همکاران ) (3117کاران )هم و هوشمند  (،6131گامبتی )

(، 6134های مخارج دولت در مطالعات ساالس )یگر چرخهشده است. از سوی د

(، غالمی و هژبر کیانی 3111(، درگاهی و چرخنده )6132پاپاجورجیو و همکاران )

های تحقیق حاضر موافق سیکلی ( همچون یافته3131(، موالیی و گلخندان )3131)

ج مطالعات انگل و های این تحقیق، نتاییافته، های تجاریاند. در مورد چرخهتعیین شده

(، طیبی و 3117، هوشمند و همکاران )(6131)(، دمیتروف و روبرتس 6133وانگ )

 .( را تایید نموده است3131همکاران )

 گیرینتیجه -5

از دیرباز روند تغییرات تولید و علل ایجاد این نوسانات ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف 

اند. در قرن اخیر توجه به عوامل طرف آن پرداختهای به توجیه ساخته و هر یک از زاویه

تقاضا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان متعددی سعی در توجیه ادوار 

های متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت و تراز تجاری تجاری به کمک چرخه

یجاد ادوار تجاری برای اند. در این پژوهش نیز سعی شد تاثیر این متغیرها در انموده

اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا به کمک فیلتر هودریک پرسکات ادوار 

تجاری استخراج شده و با کمک مدل مارکوف سوئیچینگ به تحلیل آن پرداخته شد. 

های تجاری در ایران در طول دوره مورد بررسی نامتقارن چرخه نتایج نشان داد که اوالً
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های رکود از شدت بیشتری برخوردار های رونق نسبت به چرخهاینکه چرخه و دوماً بوده

های مورد نظر و استفاده از آزمون علیت هیسائو به اند. در ادامه با استفاده از شاخصبوده

متغیرهای طرف تقاضا و ادوار تجاری پرداخته شده است. نتایج نشانگر  بررسی رابطه چرخه

زمان گذاری و مخارج دولت، همگی متغیرهایی همیر مصرف، سرمایهآن است که سه متغ

و هم جهت با ادوار تجاری بوده و رابطه علیت هر سه متغیر با ادوار تجاری دو طرفه بوده 

است. اما تراز تجاری متغیری موخر و خالف جهت ادوار تجاری بوده و علیت تنها از سمت 

از آنجایی که نتایج حاکی از موافق سیکلی ارد. تراز تجاری به سوی ادوار تجاری وجود د

لذا پیشنهاد ، گذاری و مخارج دولت دارد های سه متغیر مصرف، سرمایهبودن چرخه

شود که دولت با سیاست های مالی به مدیریت ادورا تجاری پرداخته و به ویژه با می

هیا نمودن ای از یک سو و ماختصاص سهم بیشتری از مخارج خود به مخارج سرمایه

های گذاری از دیگر سو، چرخهگذاران به سرمایههای الزم جهت تشویق سرمایهزیرساخت

رو به باالی تجاری را مورد هدف قرار دهد. همچنین با توجه به مخالف سیکلی بودن ادوار 

شود که دولت با مدیریت واردات از یک سو و تشویق صادرات از تراز تجاری پیشنهاد می

های تجاری نماید. لذا در مجموع های رونق سیکلسعی در افزایش دورهسوی دیگر 

توان دریافت که برای کنترل ادوار تجاری و کاهش پیامدهای منفی آن در اقتصاد می

های متغیرهای سمت تقاضای از اهمیت باالیی برخوردار بوده و ایران، مدیریت چرخه

ی جهت مصون ماندن از آثار منفی گذاران اقتصادمدیریت این متغیرها توسط سیاست

 .شودادوار تجاری، بویژه در دوران رکود، توصیه می
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