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 چکیده
باشند، لذا شناسایی مرتبط می آمریکا تجاري چرخه با مختلف کشورهاي در رونق و رکود هايچرخه

بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تواند باعث پیشرکودهاي شدید آمریکا و علل آن می
هاي تجاري آمریکا  با استفاده از سه  کند. در این مقاله، سیکلتدابیر الزم براي کاهش آثار منفی آن را فراهم 

هاي حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل ژگیوی
تجاري آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه 

 هاي فصلی اقتصاد آمریکا ادهبر اساس د 2010تا سال  1960شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 
  باشد.می  VARو روش تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از تکنیک

در اقتصاد  رکود شدیدي 2008و  1980دهد طی سال هاي هاي پژوهش در قسمت اول نشان مییافته 
هاي رونق ترین دورهشاهد طوالنی 1990و  1980هاي آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه

 اقتصادي بوده است. 
هاي رونق و رکود هاي ادوار تجاري ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دورهگیژمقایسه وی 

هاي در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار باالتري است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاري، جنبه
لگوي ایران منطبق بر مشترك بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، ا

یافته است. در مورد علل ادوار تجاري، کشورهاي در حال توسعه و الگوي آمریکا منطبق بر کشورهاي توسعه
گذاري مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاري طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا سرمایه

 ونزاي قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.  معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوك بر
 

 برداري.هاي تجاري، خودرگرسیوناقتصاد ایاالت متحده آمریکا، اقتصاد ایران، سیکلکلیدي: واژگان 

 JEL  :C32 , E31, E32, F41 بنديطبقه
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 . مقدمه1

 همین علتکنند و به نوسانات اقتصادي در عملکرد اقتصادي هر کشور نقش مهمی را ایفا می

. از آنجا که اهمیت باالیی برخوردار است بردن به دالیل بروز آن ازپی شناسایی این پدیده و
المللی و کشورهاي دنیا با یکدیگر ارتباط تجاري و اقتصادي دارند، رکود اقتصادي بازارهاي مالی بین

بینی یک رکود پیش تواند باعثرکود اقتصادي در آمریکا بر سایر کشورها تأثیرگذار بوده و می
جهانی همزمان گردد. به طور مثال در مورد اقتصاد ایران، این رکودها باعث کاهش ارزش دالر شده 

هاي تجاري و از میزان درآمدهاي نفتی خواهد کاست. لذا شناسایی عوامل ایجاد کننده چرخه
کند که آن را فراهم میهاي آینده کمک نماید و موجبات بینی وقوع بحرانتواند به پیشآمریکا می

  هاي کالن اقتصادي با استعانت از پشتوانه نظري، از آثار منفی آن کاست.ریزيبتوان در برنامه

است که بین نوسانات اقتصادي و رشد اقتصادي رابطه مستقیمی وجود  موضوع مهم دیگر آن 
دارد، بدین معنی که رکود اقتصادي باعث کاهش تقاضا براي کاالها و به تبع آن کاهش سطح تولید 

گردد و در زمان رونق اقتصادي عکس این و اشتغال و در نهایت، کاهش نرخ رشد اقتصادي می
تري رخ دهد، هاي زمانی کوتاهکه هرچه نوسانات اقتصادي در دوره دهد. بدیهی استفرایند رخ می

). ضمناً تأثیر نوسانات اقتصادي در (Mail, 2009تأثیر آن بر نرخ رشد اقتصادي کمتر خواهد بود 
نرخ رشد اقتصادي کشورهاي تأثیر گذار در اقتصاد جهانی (مانند ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه 

، رکود اقتصادي در الشعاع خود قرار دهد؛ به عبارت دیگراقتصاد جهان را تحتتواند کل اروپا) می
گذار، باعث بحران اقتصادي و رونق اقتصادي آنها منجر به بهبود اقتصادي کشورهاي بزرگ و تأثیر

گردد. از این رو، ممانعت از بروز رکود اقتصادي و یا به تأخیر انداختن و کوتاه سایر کشورهاي جهان می
 هاي اقتصادي جهان می باشد.نمودن نوسانات اقتصادي، از جمله اهداف همه کشورها به ویژه ابرقدرت

هاي تجاري آمریکا و مقایسه نتایج آن به عنوان یک کشور هدف از این تحقیق، مطالعه علل سیکل 
باشد. نفتی میهاي توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و متکی به درآمد

چارچوب نظري تحقیق، بر اساس نظریه ادوار تجاري است که توسط دورنبوش فیشر و استارتز 
)Dornbush .Fisher &Startz, 2004) و کولی و پرسکات (Cooly & Prescott, 1995 مطرح (

  شده است.
فرضیه اصلی تحقیق به شرح زیر است: سرمایه گذاري مسکونی بخش خصوصی و حجم  
هاي نفتی در ینگی از عوامل رکود اقتصادي آمریکا طی سال هاي اخیر می باشد و  کاهش درآمدنقد

 تشدید رکود اقتصاد ایران مؤثر است. 

پرسکات (براي استخراج اجزاي سري زمانی) و الگوي -ضمناً از تکنیک فیلتر آماري هادریک 
 ستفاده شده است. ) براي شناسایی علل ادوار تجاري  اVARخود رگرسیونی برداري(
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هاي فصلی اقتصاد بر اساس داده 2010تا سال  1960دوره مورد بررسی در این مطالعه، از سال  
 .  است 1350- 1389زمانی داده هاي مورد استفاده دراقتصاد ایران دوره  آمریکا است و

ر تجاري؛ دهی این مقاله به این صورت است: بخش اول، مفهوم و اهمیت بررسی ادواسازمان 
هاي اصلی ادوار تجاري اقتصاد آمریکا؛ بخش دوم، پیشینه تحقیق؛ بخش سوم، محاسبه مشخصه

هاي هاي تجاري آمریکا و مقایسه آن با علل چرخهبخش چهارم، بررسی مهمترین علل چرخه
 گیري و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.تجاري ایران و بخش پنجم، به نتیجه

  

 . مفهوم و لزوم بررسی ادوار تجاري 2
آید، تصویر سینوسی شکل با الگوي تکراري و منظم در ها صحبت به میان میکه درباره چرخهزمانی

تري اشاره دارد. بندد. اما در اقتصاد و سایر علوم، اصطالح چرخه به مفهوم عمومیذهن نقش می
است که با طول دورة زیر ده  1لکه خورشیدي ها، چرخۀها براي چرخهشاید یکی از مهمترین مثال

 تا بیست سال متغیر است.
بندي نظریات  پذیري آنها است؛ اما با توجه به جمعها، ماهیت برگشتواقعیت مهم درباره چرخه 

 ها می توان به تعریف واحد زیر اشاره کرد:دانشمندان علوم مختلف درباره چرخه
هاي مثبت و منفی داللت دارد که اغلب پذیر از حرکتتهاي مختلف برگشواژه چرخه به دوره 

هاي تجاري نیز با این مفهوم سازگار است اما به جاي باشد. تعریف چرخهگیري دقیق میقابل اندازه
 (Kydland and Prescott, 1990: p.3).اشاره دارد  3»انحراف«به  2»حرکت«

ا تقریباً تمام تعاریف معناي مشابه دارند؛ تعاریف زیادي براي ادوار تجاري ارائه شده است، ام 
 4هاي تجاري مطالعات فراوانی انجام داده، وزلی میچلیکی از اقتصاددانانی که در رابطه با چرخه

هاي تجاري با انتشار کتاب خود در باب چرخه 1913دانشمند برجسته آمریکایی است. وي در سال 
ها و تقسیم هر چرخه هاي زمانی به توالی چرخهسريبا دیدگاهی توصیفی و تجزیه تعداد زیادي از 

ادامه یافت. آنها  1946در سال » برنز و میچل«پردازد. این کار توسط به چهار مرحله مجزا می
 اند:تعریفی علمی از ادوار تجاري به صورت زیر ارائه داده

یی که اقتصاد خود هاي اقتصادي کشورهاادوار تجاري نوعی از نوسانات است که در کل فعالیت" 
آیند. یک اند، به وجود میهاي تجاري استوار نمودهرا اغلب براساس اقتصاد بازار یا فعالیت بنگاه

هایی با شود و دورههاي اقتصادي شروع میچرخه با گسترش و رونق تقریباً همزمان در بیشتر فعالیت

                                                                                                                   
1. Sunspot 

2. Departure 
3. Deviation 
4. W. Mitchell 
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د و دوباره پس از مدتی، به مرحله رونق در گستره مشابه رکود عمومی، تنزل و آغاز رونق را به دنبال دار
شود. این توالی تغییرات، تکرارپذیر، اما فاقد تناوب معین است. از لحاظ دوره، چرخه بعدي منتهی می

سال تا ده و یا دوازده سال متغیر است که قابل تقسیم به هاي تجاري بیش از یکتداوم زمانی چرخه
  (Burns and Mitchell, 1946, p.3).  "باشدهاي مشابه نمیسانتر با خصوصیات و نوهاي کوتاهچرخه

)، در تعریفی مشابه، ادوار Dornbush, Fisher and Startz, 2004دورنبوش، فیشر و استارتز ( 
هاي اقتصادي پیرامون مسیر رشد هاي منظم از رکود و رونق در فعالیتنشیب تجاري را فراز و

نیز ادوار تجاري را انحرافات تکرارپذیر تولید ناخالص واقعی حول روند   1دانند. لوکاساقتصادي می
 داند.بلندمدت آن می

هاي اصلی ادوار تجاري است. در این تعریف برنز و میچل، توصیف واضح و روشن از ویژگی 
 شود:سه نکته اساسی دیده می ،تعریف

شوند بلکه براي به تولید ملی نمی هاي مهم اقتصادي فقط مربوطها در فعالیتالف) این نوسان 
ها و متغیرهاي بازار مالی نیز بااهمیت تلقی بعضی متغیرهاي دیگر نظیر اشتغال، سطح قیمت

 شوند.می

هاي خاصی از اقتصاد یا تعداد مشخصی از متغیرها ندارند ب) ادوار تجاري اختصاص به بخش 
شوند. به این هاي اقتصادي مطرح مییتبلکه رونق و رکود به صورت همزمان در بسیاري از فعال

 گویند.می» 2حرکتیهم«ویژگی 

آورند؛ به شوند اما الگوي متناوب پدید نمیج) الگوهاي کسادي و رونق به طور پیوسته تکرار می 
ها همواره برابر نیستند و دنباله رونق و رکود، بارها و بارها در این معنی که گسترش و شدت نوسان

 شوند.ده میاقتصاد مشاه

ها و از نوسان ترین هدف اقتصاددانان تثبیت اقتصادي و جلوگیرياز آنجایی که مهم 
شود یا رونق، هاي اقتصاد است، اهمیت اطالع داشتن از اینکه اقتصاد در آینده وارد رکود میثباتیبی

هم و اساسی اقتصاد رو از مباحث م نیازي اساسی براي بررسی ادوار تجاري است. ادوار تجاري از آن
هاي تولید ناخالص داخلی و علت ریزي اقتصادي بدون درك از چگونگی نوسانکالن است که برنامه

ها مفهومی ندارد. بر اساس نظر لوکاس شناخت و درك ادوار تجاري، اولین گام و ریشه این نوسان
کالن، نظیر تورم، هاي تثبیت است. از طرفی متغیرهاي عمده اقتصاد در طراحی مناسب سیاست

هاي ادواري هستند، بنابراین شناخت ادوار تجاري رشد اقتصادي و بیکاري، همگی داراي حرکت
 هاي موجود بین متغیرهاي اقتصاد کالن ارائه دهد.  تري از ارتباطتواند درك مناسبمی

                                                                                                                   
1. Lucas 
2. Commovment 
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 . مروري بر مطالعات انجام شده   3
، از مدل "لیز زمان واقعی سیکل تجاري آمریکاآنا"اي تحت عنوان )، در مطالعه2011( 1چاوت 

در تعیین تاریخ سیکل تجاري و ارزیابی شرایط اقتصادي از سال  2 (DFMS)خطی احتمال غیر
مدت و به طور استفاده نموده است. نتایج حاکی از آن است که رکودها عموماً کوتاه 1959 - 2011

ساله هستند. دهه تر و به طور متوسط پنجیها طوالنساله هستند، در حالی که رونقمتوسط یک
 ترینطوالنی 2007 - 9ترین رونق آمریکا به مدت ده سال بوده، در حالی که رکود شاهد طوالنی 1990

 رکود در دوره مورد بررسی بوده است.
)، در مطالعه Gallegati, Gallegati and Polasek, 2004گالگاتی، گالگاتی و پوالسک ( 

هاي ، پس از شناسایی چرخه1950-98هاي ري کشورهاي حوزه مدیترانه طی سالهاي تجاچرخه
هاي تجاري این گیري چرخهبه اندازه ،هایی، با معرفی شاخصBPتجاري با استفاده از فیلتر آماري 

ها براي کشورهاي مختلف، دهد مقدار این شاخصاند. نتایج این مطالعه نشان میکشورها پرداخته
ها در اي که مقدار این شاخصیافتگی آن کشورها مرتبط بوده، به گونهسطح توسعه متفاوت و به

 تري است.تر در سطح پائینیافتهکشورهاي توسعه
اي به بررسی حقایق آشکار شده ترکیه و مکزیک و مقایسه )، در مطالعهAlper, 2000آلپر ( 

نتایج به دست آمده براي این دو کشور با اقتصاد آمریکا پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان 
هاي پولی و مالی، الگوي مشخصی میان کشورهاي ترکیه و مکزیک وجود ندارد دهد بین سیاستمی

اند که نشان تغیرهایی خالف ادوار تجاري براي این دو کشور محاسبه شدهها و تورم، ماما قیمت
هاي سمت تقاضا درك بهتري از ادوار تجاري در هاي سمت عرضه نسبت به شوكدهد شوكمی

دهند. در این مطالعه نرخ تورم براي اقتصاد آمریکا، بر خالف کشورهاي در حال توسعه ارائه می
 هت با ادوار تجاري محاسبه شده است. جترکیه و مکزیک متغیري هم

هاي اي به بررسی ارتباط سیکل)، در مطالعهStock and Watson, 1998استاك و واتسون ( 
، اشتغال بخشی، وريهها، بهرهاي مختلف اقتصاد کالن نظیر تولید، نرخ بهره، قیمتتجاري و جنبه

 ،اند. در این مطالعهآمریکا پرداختهبراي اقتصاد  1953-96هاي گذاري و مصرف طی سالسرمایه
تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر مرجع انتخاب و براي شناسایی ارتباط سایر متغیرها با این 

دهد متغیرهایی نظیر مصرف، استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می BP(3(متغیر از فیلتر 
مبستگی مثبت و قوي با تولید ناخالص داخلی وري کل داراي هگذاري، اشتغال و بهرهسرمایه

                                                                                                                   
1. Chauvet 

2. Dynamic Factor Markov Switching 

3. Band-Pass  Filter 
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هستند. همچنین متغیرهایی مانند مخارج دولت و نرخ دستمزد واقعی داراي همبستگی پائین با 
شوند. در میان اي معرفی میاي که متغیرهاي غیر چرخهتولید ناخالص داخلی بوده، به گونه

باشد اما نرخ تورم، دوار تجاري میکننده متغیري خالف امتغیرهاي قیمتی، شاخص قیمت مصرف
  شود.جهت با ادوار تجاري معرفی میمتغیري هم

هاي تجاري در ایران با استفاده گیري سیکلاي به اندازه)، در مطالعه1389طیب نیا و قاسمی ( 
دهد، متوسط هاي پژوهش نشان میپرداخته اند. یافته 1350 - 80طی دوره زمانی  BP از فیلتر 
هاي رونق از تندي بیشتري نسبت ي رکود بیشتر و دورههاي رونق از متوسط طول دورههارهطول دو
هاي رونق بیشتر بوده و هاي رکود از دورهاند، اما دامنه نوسان دورههاي رکود برخوردار بودهبه دوره

جاد رونق نشان داده شده نفت از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در ای VARهمچنین با تخمین مدل 
 و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثرتري داشته است.

)، در بررسی تحلیل ادوار تجاري اقتصاد ایران با 1387هوشمند، فالحی و توکلی قوچانی ( 
گذاري و دهند متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایهپرسکات،. نشان می -استفاده از فیلتر هادریک 

ادوار تجاري هستند، اما متغیرهاي واردات، صادرات نفت  جهت باصادرات، متغیرهایی همزمان و هم
گذاري در ماشین آالت و تجهیزات و مصرف هاي دولت، سرمایهو گاز، صادرات غیرنفتی، هزینه

باشند. نتایج آزمون علیت گرنجري این کاالهاي بادوام متغیرهاي پیشرو براي اقتصاد ایران می
تواند به عنوان منبع اصلی ادوار تجاري درات نفت وگاز میمطالعه حاکی از آن است که نوسانات صا

 در اقتصاد ایران شناخته شود.
 

 هاي ادوار تجاري. ویژگی4

 هاي ادوار تجاري در اقتصاد آمریکا. ویژگی1-4
ها از جزء رشد هاي سريباید نوسانات چرخههاي تجاري، میهاي چرخهبراي مطالعه مشخصه

بلندمدت آن جدا شود که در تحقیق حاضر، براي استخراج اجزاء سري زمانی، از فیلتر آماري 
شود. در مرحله اول، سري زمانی مورد نظر روندزدایی در دو مرحله استفاده می 1پرسکات -هادریک 

اري و جزء شود. سپس از تفاوت سري زمانی با جزء استخراج شده، مجموع دو جزء ادوار تجمی
شود؛ به این گاه جهت جداسازي جزء نامنظم از ادوار تجاري اقدام میآید. آننامنظم به دست می

صورت که بر اساس خصوصیت آماري این فیلتر، باقی مانده حاصل از آن داراي ویژگی متغیر 
تجاري و عالوه تصادفی است. بنابراین، با اعمال مجدد این فیلتر بر سري زمانی مورد نظر جزء ادوار 

). 59: ص 1381پور، هاشم(گردد باشد، استخراج میبر آن باقی مانده حاصل که جزء نامنظم می
                                                                                                                   
1. Hodrick and Presscott 
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= لگاریتم متغیر مورد نظر) با یک جزء tYاین فیلتر از حداقل کردن مجموع مربع انحرافات سري (
شود. این شاخص مقید به عنوان شاخص خوبی برازش تلقی میآید که به ) به دست می/tروند (

 کند: را اندازه گیري می 1مجموع مربعات تفاضل مرتبه دوم جزء روند است که درجه همواري

 

)1(   
        

+ λ  τ 
این ضریب خطی، سري مورد شود. با افزایش نامیده می 2»هموارسازي«در این رابطه  λپارامتر  

ttYبرابر با صفر انتخاب شود،  λشود، ولی وقتی مطالعه هموارتر می است و چرخه براي  �/
 ∞به سمت  λها صفر است و جزء روند مشخصاً همان سري زمانی مشاهده شده است. اگر Tتمامی 

کند. در این مطالعه، ی گرایش پیدا میمیل کند در این صورت جزء روند، به سمت یک روند خط
انتخاب و متغیر تولید ناخالص  1600هاي فصلی بنابر تحقیقات انجام شده براي داده λمقدار عددي 

هاي ادوار تجاري اقتصاد گیري ویژگیملی به عنوان متغیر مرجع و به عنوان شاخصی جهت اندازه
گیري می شود ها اندازه، این ویژگیHPی با فیلتر آمریکا در نظر گرفته شده است و بعد از روندزدای

 گیرد.و مورد تحلیل قرار می

دهد. براي را نشان می 1960-2010هاي ) ادوار تجاري براي اقتصاد آمریکا طی سال1نمودار ( 
است. در نقاط برگشتی،  3ها و طول آنها در ادوار تجاري، احتیاج به نقاط برگشتیشناسایی دوره
در دو طرف نقطۀ معکوس، یا به عبارتی نقاط حداکثر (اوج) یا حداقل نسبی مسیر حرکت 
کنند: رکود و رونق. طول این نقاط دو مرحلهی اصلی هر چرخه را مشخص می باشد.(حضیض) می

انجامد تا اقتصاد از نقطه اوج خود به نقطه هایی که به طول میدوره رکود به صورت تعداد سال یک
هایی که که طول یک دوره رونق عبارت است از تعداد سالشود، در حالییحضیض برسد تعریف م

 انجامد تا اقتصاد از نقطه حضیض خود به نقطه اوج دست یابد. به طول می

  

                                                                                                                   
1. Degree of Smoothness 

2. Smoothing Parameter 

3. Turning Points 
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 HP) بر اساس فیلتر 1960-2010ادوار تجاري اقتصاد آمریکا ( .1نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

) شش دوره 1بگیریم، بر اساس نمودار ( اگر دوره تجاري را بین دو نقطه حضیض در نظر  
توان نقاط چرخش (نقاط اوج و سال) قابل شناسایی است که می 83/7تجاري (میانگین هر دوره 

 ) نشان داد.1حضیض)، مربوط به هر دوره تجاري را بر اساس زمان و توالی وقوع در جدول (

  

  HPاساس فیلترفهرست نقاط اوج و حضیض اقتصاد آمریکا بر  .1جدول 
 1960-2010طی دوره 

 2007 2003 2000 1994 1989 1983 1979 1975 1973 1971 1968 1963 1960 سال
نقطه  ویژگیها

 اوج
نقطه 
 حضیض

نقطه 
 اوج

نقطه 
 حضیض

نقطه 
 اوج

نقطه 
 حضیض

نقطه 
 اوج

نقطه 
 حضیض

نقطه 
 اوج

نقطه 
 حضیض

نقطه 
 اوج

نقطه 
 حضیض

نقطه 
 اوج

 تحقیقمأخذ : محاسبات 

 
کنیم، به این را تعریف می tSها شاخص وضعیتهاي اصلی رکودها و رونقبراي تعیین مشخصه 

کند، لذا هاي رونق مقدار صفر را اختیار میرکود مقدار یک و درطول سال هايدر طول سال tSصورت که 
  (Gallegati, Gallegati and Polasek, 2004, p.7):هاي رکود و رونق عبارت است متوسط طول دوره
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هاي رکود و رونق نیز به صورت قدرمطلق فاصله بین نقطه حضیض تا اوج (یا بر دوره 1دامنه 
هاي رونق و رکود شود، لذا متوسط وسعت و گستردگی دورهدر یک دور تجاري تعریف می عکس)

 ): 7برابر است با (همان، ص

)3(                     
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فاصله میان نقطه اوج تا حضیض و حضیض تا اوج (به صورت درصد)  tTPوtPTکهبه طوري 
 گیرند.می را به ترتیب اندازه

همچنین با تصور یک مرحله از چرخه تجاري به عنوان مثلثی با ارتفاع وسعت و قاعده طول  
 ):Ibid: 8چرخه را با نسبتی از وسعت و طول دوره به دست آورد ( 2توان شدتدوره، می

 
)4(                                    )(

)(

)(

EXPREC

EXPREC
EXPREC DURATION

AMPLITUDE
STEEPNESS � 

 هاي فوق براي اقتصاد آمریکا در جدول زیر آمده است نتایج محاسبه شاخص 
 

 HPهاي تجاري آمریکا بر اساس فیلتر هاي چرخهمشخصه .2جدول 
 (تندي)شدت 

 دامنه
 (بر حسب درصد)

 طول دوره
 دوره (بر حسب سال)

 رونق رکود رونق رکود رونق رکود
566789� 56679:� 566;<� 56689� = ; 7><=�7>97�
5667:=� 5667� 566:=� 566�� = � 7>9��7>9<�
566=<8� 566=;=� 567:9� 5676<� : = 7>99�7>8=�
566788� 566��9� 566>:� 567=<� ; < 7>8:�7>>:�
5667<=� 566768� 566:>� 566<;� = < 7>>;��66=�
566=89� 56679=� 5677<� 566<>� = : �66:��676�
566�=>� 56678>� 56686>� 56689;�  متوسط ==5: ;5=

 مأخذ : محاسبات تحقیق

                                                                                                                   
1. Amplitude 

2. Steepness 
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هاي رکود بیشتر است. رونق از متوسط طول دوره هايدهد متوسط طول دورهنتایج نشان می 
هاي رکود از هاي رکود بیشتر است. اما دورهرونق از دورههاي گستردگی دوره همچنین وسعت و

توان )، می2تر به جدول (هاي رونق برخوردار هستند. با نگاهی دقیقشدت بیشتري نسبت به دوره
انداز (شروع رکود: هاي تجاري سوم به علت بحران وام و پسمالحظه کرد که اقتصاد آمریکا در دوره

)، رکودهاي 2008مستغالت (شروع رکود:  حباب قیمت مسکن و ) و ششم به علت ترکیدن1980
ترین ، اقتصاد آمریکا شاهد طوالنی1990و  1980شدیدي را پشت سر گذاشته است. همچنین دهه 

 باشد.هاي رونق اقتصادي میدوره
 

 هاي ادوار تجاري ایران و آمریکا. مقایسه ویژگی2-4
هاي ادوار تجاري ژگی. ویپردازیمتجاري ایران و آمریکا میهاي ادوار در این قسمت به مقایسه ویژگی

هاي معرفی شده در قسمت قبل، پرسکات و شاخص -اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک 
 محاسبه شده که نتایج در جدول زیر آمده است.

 
 HPمشخصه هاي چرخه هاي تجاري ایران بر اساس فیلتر . 3جدول 

�شدت (تندي)
 دامنه

�(بر حسب درصد)
 طول دوره

 دوره (بر حسب سال)
 رونق رکود رونق رکود رونق رکود
56678=� 566�=;� 5669=� 566:9� : � 7==8�7=:=�
566;79� 566;�� 56=7� 5676:� < � 7=::�7=;7�
567698� 567<>=� 56<:9� 56;68� < = 7=;��7=<6�
567:7� 56�69� 56;<:� 56<�7� : = 7=<7�7=<9�

566:<� 566>7� 56�=� 56:;;� ; ; 7=<8�7=9<�
566=9< 566778 56788� 566>: ; 8� 7=99�7=8>�

566<97� 566>�9�  متوسط =58= ; 7�<�56 =>:=56
  مأخذ : محاسبات تحقیق

 
رکود از متوسط طول  هايمتوسط طول دوره دهدمی ) براي اقتصاد ایران نشان3جدول ( نتایج 
هاي رونق وگستردگی بیشتري نسبت به دورههاي رکود از وسعت ي رونق بیشتر و دورههادوره

هاي هاي رکود بیشتر بوده است. همچنین دورههاي رونق از دورهاند، اما شدت دورهبرخوردار بوده
هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتی رونق اقتصادي همواره همزمان با دوره

حداکثر میزان خود برخوردار بوده است. شدیدترین هاي قبل و بعد از آن از در مقایسه با دوره
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شود. نتایج این بررسی به همراه نتایج به دست آمده رکودها نیز به دوران جنگ و انقالب مربوط می
 ) آمده است.2در قسمت قبلی این مقاله براي اقتصاد آمریکا، در جدول (

 
 ن و آمریکاهاي رکود و رونق در ایرامقایسه دامنه و شدت دوره .4جدول 

�شدت �دامنه �کشور
�رکود �رونق �رکود �رونق

6566<9� 6566>=� 656=;� 656�>� �ایران

6566�:� 65667>� 656687� 656688� �آمریکا

 مأخذ : محاسبات تحقیق     

 
هاي رکود و رونق در کشور ایران هاي شدت و دامنه دورههاي جدول فوق شاخصبر اساس یافته 

یافتگی سطح بسیار باالتري بوده که این امر به دلیل سطح توسعه در  مقایسه با کشور آمریکا در
بسیار پائین کشور ایران در مقایسه با کشور آمریکا و وابستگی شدید ایران به درآمدهاي نفتی است. 

هاي شدیدي در تولید ناخالص ملی همچنین اقتصاد ایران به دلیل حوادث انقالب و جنگ، نوسان
 خود تجربه کرده است.

 
 . حقایق آشکار شده ادوار تجاري اقتصاد آمریکا2-4

  3و پایداري 2، تغییرپذیري 1حرکتیادوار تجاري عبارتند از: هم ترین حقایق آشکار شدهمهم
 (تداوم).

 
 حرکتیهم

حرکتی بین متغیرهاي کالن اقتصادي است. در یکی از حقایق آشکار شده ادوار تجاري، وجود هم
استفاده  4حرکتی، از شاخص ضریب هبستگی متقابلبراي محاسبه شدت همتحقیقات انجام شده 

دهد. ضریب حرکتی بین متغیر مورد بررسی و تولید ناخالص ملی را نشان میشود که شدت هممی
جهت بین دو متغیر و ضریب منفی نشان دهنده رابطۀ حرکتی هممثبت نشان دهنده رابطۀ هم

 شود:  است. ضریب همبستگی از رابطۀ زیر محاسبه میحرکت خالف جهت بین دو متغیر 
                                                                                                                   
1. Synchronization 

2. Volatility 

3. Persistence 

4. Cross Correlation Coefficient  
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xxCبیانگر وقفه  �که در آن،  
 

معرف کواریانس دو متغیر  xyCنشان دهنده واریانس متغیر و

توسط رابطۀ  %5است و مقدار بحرانی ضریب در سطح 
T
هاي شود. براي دادهمحاسبه می ?96.1

است. همچنین شدت و جهت همبستگی بین  ±0.14مقدار آن حدود  T=204اقتصاد آمریکا با 
 شود: متغیرها طبق قواعد زیر تعیین می

)0(24.0با تولید داراي همبستگی باالست اگر  xمتغیر اقتصادي  -1  @xy�  و همبستگی پائین
%14)0(24.0است، اگر  AA xy�  0(%14و بدون همبستگی است، زمانی که( Axy�  و

 شود.اي نامیده میحالت اخیر، غیر چرخه
بیشترین مقدار را داشته باشد، آن  ��0اگر ضریب همبستگی براي مقادیر قبل از وقفه  -2 

بیشترین مقدار را اتخاذ کند، آن  ��0متغیر پیشرو و در صورتی که براي مقادیر بعد از وقفه 
باشد، متغیر همزمان  ��0شود. همچنین، اگر حداکثر وقفه در ضریب متغیر مؤخر محسوب می

 شود.تشخیص داده می
 

 تغییرپذیري
نسبی متغیرها، انحراف معیار آنها نسبت به انحراف معیار تولید ناخالص ملی (متغیر  به منظور محاسبه تغییرپذیري

مرجع) 
�
�
�

�
�
�
�

�

y
x

�
�

 

) Kamil and Lorenzo, 1998محاسبه شده است. بر اساس مطالعه کامیل و لورنزو (

شود و برخوردار باشد، متغیر با تغییرات باال معرفی می 2نسبی باالتر از  پذیريمتغیري که از تغییر
بیانگر تغییرات پائین است.  1باشد، تغییرات مالیم و کمتر از  99/1و  1اگر تغییرات نسبی بین 

غییرپذیري باالي یک متغیر نسبت به متغیر مرجع و پیشرو بودن آن معیاري جهت انتخاب علت ت
 ادوار تجاري است.

 

 پایداري
پایداري به این معنی است که نوسانات یک متغیر تا چه حد تمایل به تداوم قبل از برگشتن به روند 

بلندمدت دارد. شاخص پایداري، 
خودهمبستگی مرتبه اول است، که درجه چسبندگی ، ضریب �1

  (Mc Gough, 1995: p.49). کندیا تداوم متغیر مورد بررسی را اندازه گیري می

هاي آماري ذکر شده در این بخش به منظور شناسایی حقایق آشکار شده ادوار تجاري، ویژگی 
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شود.  محاسبه می 2010تا  1960به تفکیک متغیرهاي حقیقی، پولی و قیمتی، براي دوره زمانی 
پرسکات  -قبل از هر چیز، الزم به ذکر است که تمام متغیرها ابتدا توسط فیلتر هادریک 

هاي ) ویژگی5هاي آماري الزم براي آنها محاسبه شده است. جدول (روندزدایی، و سپس شاخص
نشان  2010تا  1960آماري حقایق آشکار شده ادوار تجاري اقتصاد آمریکا را براي دوره زمانی 

 دهد. می
اي تولید ناخالص ملی واقعی، به عنوان متغیر مرجع و ضرایب همبستگی متقابل بین جزء چرخه 

، بیانگر ضریب t اند. اعداد مذکور در ستوناي سري زمانی مورد بررسی محاسبه شدهجزء چرخه
 t-1اعداد مربوط به ستون همبستگی همزمان میان نوسانات متغیر و ادوار تجاري است. همچنین، 

دهد و اعداد ضرایب مذکور را با توجه به یک دوره وقفه (یک فصلی) متغیر با ادوار تجاري نشان می
ضرایب همبستگی متقابل را با یک دوره پیشروي متغیر با ادوار تجاري نمایش  t+1مربوط به ستون 

 دهد. می
ادوار تجاري، ابتدا در هر ردیف و براي هر متغیر، به منظور شناسایی رابطه متغیرهاي مذکور با  

جهت متغیر با ادوار گیریم. عالمت مثبت، نشان دهنده رابطه همقدر مطلق عدد بزرگتر را در نظر می
 tتجاري و عالمت منفی بیانگر رابطه خالف جهت است. حال اگر عدد به دست آمده در ستون 

به صورت همزمان است. همچنین، اگر عدد بزرگتر در  باشد، رابطه متغیر مذکور با ادوار تجاري
شود. باشد، متغیر مؤخر شناخته می t+1باشد، متغیر پیشرو و اگر عدد بزرگتر از ستون  t-1ستون 

اي سري زمانی از شاخص ضریب خودهمبستگی همچنین به منظور بررسی پایداري جزء چرخه
اخص انحراف معیار نسبی استفاده شده و نتایج نسبی از ش مرتبه اول و براي محاسبه تغییرپذیري

 این بررسی به شرح زیر است:
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 حقایق آشکار شده ادوار تجاري براي متغیرهاي کالن اقتصاد آمریکا .5جدول
 )�xyضریب همبستگی متقابل (

 )�1پایداري  (

تغییر پذیري نسبی

�
�
�

�
�
�
�

�

y
x

�
�

 
 متغیر

t+1 t t-1 

�متغیرهاي حقیقی

65897<� 65>77=� 65>7<9� 65>;<� 65>9;� �مصرف

65<<=<� 659;8=� 658�9:� 65>8� =5�<�� �مصرف کاالهاي بادوام

�6587=9� �659<7� �65<<8� 65>:� 65>7:� �دواممصرف کاالهاي بی

659=<� 6599=�� 6599::� 65>;8� 659>7� �خدمات

659;>� 65878>� 658:<9� 65>;:� =5=;8� �گذاريسرمایه

65=9;;� 65:9:;� 65;<7=� 65>9>� 957�:� �گذاري مسکونیسرمایه

659=<8� 659=7>� 65<8:7� 65>;7� =5::��
گذاري سرمایه

�غیرمسکونی

65787=� 65=�68� 65:97:� 65>9�� 6577=� �تغییر در موجودي انبار

65:==;� 65=;9;� 65�;<8� 65>87� =5;8�� �صادرات

659<<=� 65866:� 658669� 65><:� =5;8�� �واردات

65�9=�� 65=98=� 65:<:�� 65>8=� 65�88� �کسري تراز تجاري

�656<<<� �657� �657=8=� 65><� 756<8� �هاي جاري دولتهزینه

65;:8�� 65;79>� 65:8:>� 65>8;� 75:7�� �هاي مصرفی دولتهزینه

65�:�8� 657<>�� 65�6;<� 65>9�� 7568>� �هاي کل دولتهزینه

�6596:7� �6596=8� �65<9:8� 65><>� 659:;� �کسري بودجه

�� � � � � �متغیرهاي پولی

�65769>� �656;:8� 65679:� 65><;� �5�=� �حجم پول

65:7�<� 65::>7� 65:><9� 65>88� 75<9�� �حجم نقدینگی

�65�69<� �6578�>� �657=;=� 65>9� ;5<:;� �پایه پولی

�� �� �� �� �� �متغیرهاي قیمتی

�65:7>=� �65:<;=� �65;:=<� 65>98� 6587:�
شاخص قیمت 

�کنندهمصرف

65;:;7� 65:;7=� 65==<7� 65>9>� 6577;� �نرخ تورم

�656668� �656<=;� �657:9�� 65>8;� >5>97� �قیمت نفت

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 . مقایسه حقایق آشکار شده ادوار تجاري ایران و آمریکا3-4
اي بعضی از در این قسمت براي مقایسه حقایق آشکار شده ادوار تجاري ایران و آمریکا، رفتار چرخه

. مقدار بحرانی متغیرهاي مهم کالن اقتصاد ایران مانند قسمت قبل بررسی و محاسبه شده است
شود. نتایج این بررسی و نتایج محاسبه می  ±0.3 ضریب همبستگی براي اقتصاد ایران تقریباً

) آمده است. اعداد داخل پرانتز براي اقتصاد ایران به ترتیب از 5قسمت قبل این مقاله در جدول (
به چپ تغییرپذیري نسبی و ضریب همبستگی متقابل متغیر مورد نظر با متغیر مرجع (تولید  راست

این اعداد براي  دهد که از مطالعه انجام شده به دست آمده است.ناخالص داخلی) را نشان می
 اند.) آمده5اقتصاد آمریکا در جدول (

 

 اي متغیرهاي کالن اقتصادي ایران و آمریکامقایسه رفتار چرخه .6جدول 

 متغیر ایران آمریکا

 مصرف )>659,  �<65( جهت،همزمان و هم جهتهمزمان، پیشرو و هم

 مصرف کاالهاي بادوام )=>65,  ��5;،  (جهتپیشرو و هم جهتپیشرو و هم

 دوام کاالهاي بیمصرف  )::65,  6589، (جهتمؤخر و هم مؤخر و خالف جهت

 گذاري سرمایه );658,  :58�(جهت، همزمان و هم جهتپیشرو و هم

 گذاري در بخش مسکن سرمایه )7>65,  �758(جهت، همزمان و هم پیشرو و هم جهت

 صادرات )�659,  7;5=(جهت، همزمان و هم جهتمؤخر و هم

 واردات )9>65,  =56=(جهت، پیشرو و هم جهتهمزمان، پیشرو و هم

 جهت مؤخر و هم
 مخارج دولت )�;65,  7577(جهت،پیشرو و هم (همبستگی پائین)

 حجم پولی )-8�65,  6589(اي غیرچرخه ايغیر چرخه

 حجم نقدینگی )=�65,  <65(اي غیرچرخه جهتپیشرو و هم

 کنندهشاخص قیمت مصرف )-;:65,  =<65(مؤخر و خالف جهت،  پیشرو و خالف جهت

 نرخ تورم )-:;65, ::�65(جهت، همزمان و هم جهتو هممؤخر 

 محاسبات تحقیق 
 

هاي مشترك حقایق آشکار شده ادوار ) بعضی از جنبه6) و (5هاي جداول (بر اساس یافته
دوام تغییرپذیري و تجاري قابل شناسایی است. از جمله: مصرف کاالهاي بادوام نسبت به کاالهاي بی

جهت با ادوار تجاري و با گذاري متغیري با تغییرات باال و همپایداري باالتري دارد. سرمایه
جهت با ادوار تجاري است. این نتایج تقریباً باشد. مصرف متغیري همزمان و همهمبستگی باال می
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 براي تمامی ادوار تجاري همانند اقتصاد ایران و اقتصاد آمریکا مشابه است.

هاي انجام شده در باب حقایق آشکار گذاري در بخش مسکن در غالب پژوهشدر مورد سرمایه 
کنند، حال آنکه این متغیر بینی ادوار تجاري معرفی میمتغیري با توانایی پیششده، این متغیر را 

براي اقتصاد ایران یک متغیر همزمان به دست آمده است. مخارج دولت براي اقتصاد ایران یک 
جهت با ادوار تجاري است؛ در حالی که این متغیر براي اقتصاد آمریکا یک متغیر متغیر پیشرو و هم

توان شود. در مورد متغیرهاي صادرات و واردات میپائین با ادوار تجاري معرفی می با همبستگی
جهت و با همبستگی باال نسبت به ادوار تجاري براي کشورهاي گفت این متغیرها، متغیرهایی هم

ایران و آمریکا محاسبه شده، اما متغیرهاي صادرات و واردات براي اقتصاد ایران به ترتیب متغیرهاي 
اند. زمان و پیشرو و براي اقتصاد آمریکا به ترتیب مؤخر و همزمان و پیشرو محاسبه شدههم

جهت با ادوار تجاري با متغیرهاي واردات و صادرات را متغیرهایی هم  (Mail, 2009)میل
کند. وي همین نتیجه را براي اکثر یافته معرفی میتغییرپذیري باال براي کشورهاي توسعه

 هاي فوق کامالً سازگار است.ل توسعه گرفته و این نتایج با یافتهکشورهاي در حا

اي و پایه پولی متغیري با همبستگی درمورد متغیرهاي پولی، حجم پول متغیري غیر چرخه 
اند اما حجم نقدینگی براي ایران پائین نسبت به ادوار تجاري براي هر دو کشور محاسبه شده

جهت و با همبستگی باال نسبت به ادوار ا متغیري پیشرو، هماي و براي آمریکمتغیري غیر چرخه
جهت متغیرهاي پولی را براي کشورهاي توسعه یافته، هم (Ibid)تجاري به دست آمده است. میل 

با ادوار تجاري با همبستگی پائین به دست آورده است؛ در حالی که این متغیرها براي بسیاري از 
 اي محاسبه شده است. ا غیر چرخهجهت یکشورهاي در حال توسعه هم

کننده و نرخ تورم متغیرهایی توان گفت شاخص قیمت مصرفدرباره متغیرهاي قیمتی می 
خالف جهت ادوار تجاري براي اقتصاد ایران محاسبه شده است (تأیید وضعیت رکود تورمی ایران). 

هاي سمت عرضه، منبع اصلی نوسانات هستند و دهد در اقتصاد ایران شوكاین نتیجه نشان می
دهند. براي اقتصاد آمریکا شاخص قیمت عرضه درك بهتري از ادوار تجاري ارائه میهاي سمت مدل

جهت با ادوار تجاري به دست آمده کننده متغیري خالف جهت، اما نرخ تورم متغیري هممصرف
براي کشورهاي توسعه یافته شاخص قیمت مصرف کننده را متغیري خالف  (Ibid)است. میل 

جهت با ادوار تجاري با همبستگی باال تگی باال ولی تورم را متغیري همجهت ادوار تجاري با همبس
کند. وي شاخص قیمت مصرف کننده را براي بیشتر کشورهاي در حال توسعه متغیري معرفی می

خالف ادوار تجاري به دست آورده، اما براي تورم در این کشورها قاعده مشخصی یافت نشده، و 
براي اقتصاد آمریکا منطبق  اد ایران شبیه کشورهاي در حال توسعه والگوي مشاهده شده براي اقتص

 بر کشورهاي توسعه یافته است.
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 شناسایی علل اصلی ادوار تجاري  -5
 1VARتخمین یک مدل چرخه تجاري در الگوي  -1-5

در این قسمت براي شناسایی علل عمده ادوار تجاري در اقتصاد آمریکا از الگوي 
بینی نقاط برگشت (اوج و استفاده شده است. این روش در پیش  (VAR)برداريخودرگرسیون

 دهد.حضیض) نوسانات اقتصادي، نتایج قابل قبولی را ارائه می
انتخاب متغیرهاي کالن اقتصادي الزم براي تحلیل  (VAR)اولین قدم در توسعه یک مدل  
ا فرض کردن متغیرهاي کالن، باشد. به عقیده سیمز فارغ از مسائل مربوط به درونزا یا برونزمی
بینی بهتري از متغیرهاي کالن به دست دهد. بر مبناي توان سیستمی را طراحی کرد که پیشمی

این روش، طبقه متغیرهاي برونزا وجود نداشته، فقط یک مجموعه معادالت شکل خالصه شده با 
 شود. هاي مساوي براي همه متغیرها تخمین زده میوقفه

، جهت شناسایی محرك اصلی ادوار تجاري در اقتصاد آمریکا، از الگوي در این مطالعه 
ترین متغیرهاي تأثیرگذار بر تولید ناخالص ملی خودرگرسیونی پنج متغیره با استفاده از عمده

توانند به عنوان علت ادوار تجاري مطرح شوند (پیشرو با ، که از بعد نظري می(GNP)حقیقی 
گذاري مسکونی سرمایه ،(IMP)، واردات (COND)صرف کاالهاي بادوام تغییرپذیري باال)، شامل م

استفاده شده است. الزم به ذکر است اگرچه  )M2(و حجم نقدینگی  (PRFI)بخش خصوصی 
گذاري نیز شرایط متغیر پیشرو و تغییرپذیري نسبی باال را دارد اما به دلیل متغیر سرمایه

گذاري در گذاري مسکونی بخش خصوصی و اینکه سرمایهتغییرپذیري نسبی باالتر متغیر سرمایه
آشکار شده، متغیري با توانایی  هاي انجام شده در باب حقایقبخش مسکن در غالب پژوهش

 است.  هاي آن انتخاب شدهگذاري و زیرگروهبینی ادوار تجاري است، این متغیر از بخش سرمایهپیش

حجم نقدینگی نیز به دلیل تغییرپذیري نسبی تقریباً باال و داشتن شرایط متغیر پیشرو به عنوان  
ها به صورت فصلی و انتخاب شده است. داده تواند عامل ادوار تجاري باشد،یک متغیر پولی که می

و متغیرها به صورت لگاریتمی مورد استفاده قرار  در نظر گرفته شده 1960-2010براي دورة زمانی 
 ها به قرار زیر است:اند. فرم تبعی مورد استفاده و تبیین دادهگرفته

)6(   LGNP=f(LPRFI,LM2,LCOND,LIMP) 
  

                                                                                                                   
1. Vector Auto Regressive 
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 1انباشتگیآزمون مانایی و هم
هاي سري زمانی، قبل از آنکه به تحلیل و تخمین معادالت الگو پرداخته شود، باید آزمون در داده

هاي زمانی متغیرها انجام گردد. در این مطالعه، براي تعیین ریشه واحد براي تعیین مانائی سري
استفاده  PP3)(پرون  -و آزمون فیلیپس  2(ADF)فولر تعمیم یافته  -درجه ایستایی از آزمون دیکی 

فولر تعمیم یافته و  -هاي ریشه واحد انجام شده است. نتایج آزمون دیکی ) آزمون7و در جدول (
بار  باشند و پس از یکدهد که کلیه متغیرها در سطح مانا نمیپرون نشان می -آزمون فیلیپس

 اند.گیري، به صورت مانا درآمدهتفاضل

  

     براي متغیرهاي مورد استفاده در مدل (Unit Root Test). آزمون ریشه واحد 7جدول 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 -574/2و  -462/3بدون روند به ترتیب  %10و  %1مقادیر بحرانی در سطح اهمیت  *
 

گیري اطالعات بلندمدت بین انباشته باشند، در حین تفاضلزمانی که متغیرهاي غیرایستا هم 
شود. بدین منظور تخمین می رود و باعث وارد آمدن لطمه به کارآیی الگويمتغیرها از دست می

انباشتگی بین متغیرهاي مدل انجام شود. در این مطالعه، الزم است قبل از تخمین الگو، آزمون هم
 -انباشتگی انگل انباشتگی بین متغیرهاي مدل، از آزمون همبراي شناسایی وجود یا عدم وجود هم

 ئه شده است.) ارا8استفاده و نتایج این آزمون در جدول ( 4(EG)گرنجر 

                                                                                                                   
1. Cointegration  

1. Augmented Dicky Fuller  
3. Philips and Perron  

4. Engel Granger  

مقدار 
بحرانی در 

سطح 
 5اهمیت 
 درصد

مقدار آماره در تفاضل مرتبه 
 اول

مقدار بحرانی 
در سطح 

 5اهمیت 
 درصد

 مقدار آماره در سطح

آماره  متغیر
 –فیلیپس 

 (PP)پرون 

  –آماره دیکی 
فولر تعمیم 

 (ADF)یافته 

آماره 
 –فیلیپس 

 (PP)پرون 

  –آماره دیکی 
فولر تعمیم 

 (ADF)یافته 

��589;� �>5=68� �<5=97� ��589;� 75�<9� 65996� LGNP 

��589;� �9567=� �95=76� ��589;� 75=8<� 659<;� LIMP 

��589;� �;5;76� �;5<>9� ��589;� �75;6<� �75<96� LPRFI 

��589;� �7:5<�9� �7:5=;6� ��589;� �658;=� �65876�
LCON

D 

��589;� �<59<:� �<589;� ��589;� �5=7�� �5699� LM2 
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 براي همجمعی (EG)گرنجر  –. آزمون انگل 8جدول 

 مقدار بحرانی در 

 درصد 5سطح اهمیت 

 فولر   –آماره دیکی 

 (ADF)تعمیم یافته 
 متغیر

�589;-� �75>;��  (Residual)جمالت پسماند 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

ناایستایی جمالت پسماند به اثبات رسید، از آنجایی که وجود ریشه واحد و یا به عبارت دیگر  
انباشته نیستند و یک رابطۀ تعادلی با مفهومی بین گیري خواهیم کرد که متغیرهاي الگو همنتیجه

در مدل تعیین شود.  ، باید طول وقفه بهینه آنها در بلندمدت برقرار نیست. اما قبل از تخمین مدل
استفاده و   2(SC)بیزین  -و شوارتز AIC(1(اینجا براي تعیین طول وقفه بهینه از معیارهاي آکائیک 

آن محاسبه  SCو  AICتخمین و مقدار  9تا  1هاي مختلف الگوي مورد نظر این مطالعه براي وقفه
ا وقفۀ نماید، لذ را حداقل میSC و AIC معیارهاي  1دهد که وقفه شده است. نتایج نشان می

 باشد.  در مدل موردنظر، یک می VARبهینه الگوي 
 

 تخمین الگو
 GNP ،PRFI ،M2 ،CONDبا پنج متغیر درونزا شامل  VARدر این مرحله به تخمین الگوي  

  پردازیم.می IMPو 

)، خودهمبستگی (به وسیله Whiteفروض کالسیک شامل ناهمسانی واریانس (به وسیله آزمون  
) آزمون شده که همگی 6) براي معادله (Ramzy) و خطاي تصریح (به وسیله آزمون LMآزمون 

ها در باشد. نتایج این آزمونحاکی از عدم نقض فروض اساسی رگرسیون در مدل برآوردي می
 جدول زیر آمده است.

 هاي نقض فروض کالسیک مدل برآوردي. آزمون9جدول 
  آزمون White   LM  آزمون   Ramzy آزمون 

656>:=��659;>7�� 75==>;��657;>=�� 6567>>��658887��
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 دهنده احتمال هستند.اعداد داخل پرانتز نشان *
 

                                                                                                                   
1. Akiake Information Criteria 

2. Schwarz Information Criteria 
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بعد از تخمین الگو براي شناسایی مهمترین علت ادوار تجاري اقتصاد آمریکا طی پنج دهه 
) 10که در جدول ( GNPکنیم. نتایج تجزیه واریانس می استفاده GNPگذشته، از تجزیه واریانس 

ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول در توجیه بی GNPبه نمایش درآمده حاکی از آن است که 
طی دوره زمانی کاهش یافته و درصد توضیح  GNPدهندگی متغیر  دوره داشته و درصد توضیح

این نتایج  نقدینگی در حال افزایش است. گذاري مسکونی بخش خصوصی و حجمدهندگی سرمایه
 5/5گذاري مسکونی بخش خصوصی،  درصد نوسانات توسط سرمایه 2/23دهد تقریباً نشان می

درصد توسط مصرف کاالهاي بادوام و  5/0درصد توسط واردات،  7/1درصد توسط حجم نقدینگی، 
  .شودتوضیح داده می GNPدرصد توسط نوسانات  1/69
 

 GNP. تجزیه واریانس 10جدول 
Period  S.E. DLOG(GNP) DLOG(PRFI) DLOG(M2) DLOG(COND) DLOG(IMP)  

7� 65669�89� 766� 6� 6� 6� 6�

�� 65668�9:� 8659:<:7� 7<5:6:6<� 65:>9<6=� 65:=98<9� 75>7:6;;�

=� 6566896>� 9=5;<89;� �75>;=;� �57<>977� 65;6:�>;� 7586=9:<�

:� 65668899� 965866;;� �=5�><�=� =5<<;=67� 65;66<�� 759=9=�

;� 65668>::� <>59;;�>� �=5=<�7� :5<;896>� 65;6;><<� 75979>=>�

<� 65668>97� <>5=:<6<� �=5�97�<� ;57969=� 65;6:;6:� 75969::<�

9� 65668>8=� <>5799�>� �=5�7=;�� ;5:67<;;� 65;6:=:;� 7596=788�

8� 65668>89� <>576>>� �=57>6:� ;5:>:�:<� 65;6=>>:� 75967:<;�

>� 65668>8>� <>568=;>� �=578=7<� ;5;�8;99� 65;6=89<� 759669>=�

76� 65668>>� <>569=8>� �=5787==� ;5;:6:� 65;6=87<� 75966;<=�

   مأخذ: محاسبات تحقیق
 

گیري کلی از مدل ساخته شده براي اقتصاد آمریکا حاکی از این حقیقت است که نتیجه
توانسته است بیشترین اثرات را بر گذاري مسکونی بخش خصوصی در پنج دهه گذشته سرمایه

د. بحران اخیر هاي اقتصادي داشته باشنوسانات ایجاد شده در تولید ناخالص ملی و بالطبع بر سیکل
، از بازار مسکن 1930هاي اقتصاد این کشور بعد از بحران ترین بحران اقتصاد آمریکا، یکی از عمیق

 آغاز شده است.
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 نتخمین الگو براي ایرا -2-5
با پنج متغیر درونزا شامل تولید ناخالص داخلی  VARدر این مرحله از تحقیق، به تخمین الگوي 

)GDP(   1376به قیمت ثابت سال) نفت ،Poil) مخارج کل دولت ،(G به عنوان شاخصی از (
)، به عنوان شاخصی از سیاست هاي پولی و شاخص بهاي M2هاي مالی، حجم نقدینگی (سیاست

) و متغیر هاي Rev) و متغیر انقالب (CPI( 1376خدمات مصرفی به قیمت ثابت سال کاالها و 
می پردازیم. فرم تابع تبعی مورد استفاده به  1350-1386براي دوره زمانی    S1 , S2 , S3فصلی

 صورت زیر است :
LGDP = F(LPoil , LG, LM2 , LCPI, REV) 

، متغیري مانا است؛ اما سایر متغیرها  GDPشد. متغیرضمناً، آزمون مانایی براي متغیرها انجام  
گیري مانا شدند. آزمون هم انباشتگی (بر اساس آزمون اثر و آزمون بار تفاضلنامانا بودند و با یک

بزرگترین مقدار ویژه) براي تبیین رابطه بلند مدت بین متغیرهاي مدل انجام شد و نتایج آن حاکی 
هاي زمانی که سريهاي موجود در مدل است. بعبارت دیگر، در حالیاز رابطه بلندمدت بین متغیر

اي که ترکیب خطی بین نامانا بودند، اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال کرده اند، به گونه
اي الگو با توجه به اندازه نمونه و تعداد متغیرها، از گردد. همچنین براي ساختار وقفهآنها مانا می

) استفاده گردید، که نتیجه نهایی از HQکوئین (–)، و حنان SBC)، شوادرز (AICئیک (معیار آکا
براي استنتاج نتایج مربوط به  مقایسه معیارهاي فوق، وقفه یک به عنوان مرتبه بهینه انتخاب گردید.

، در  GDP، از تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج تجزیه واریانسVARالگوي چرخه در مدل 
در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در   GDP) ارائه شده و حاکی از این است که11جدول (

طول دوره داشته که البته در این فرایند به تدریج نقش سایر متغیرها در بی ثباتی تولید، افزایش و 
ص داخلی، ، کاهش یافته است. براي مثال از دوره اول تا ششم، بعد از تولید ناخال GDPنقش خود

درصد از تغییرات تولید را توجیه  9متغیر مخارج دولت بیشترین سهم را در نوسانات تولید داشته و 
کند، اما از دوره هفتم تا پایان دوره، بعد از تولید ناخالص داخلی، شوك هاي قیمتی نفت می

نات تولید را توجیه در صد از نوسا 25مهمترین عامل تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی بوده است و 
در صد از  25، به خودش بستگی دارد و GDPدر صد از نوسانات  61کند. به عبارت دیگر، می

در صد از نوسانات اقتصادي را نیز مخارج  9نوسانات تولید، توسط تکانه نفتی توجیه می شود و 
تولید ناخاص ملی دولت توجیه می کند و سهم بی ثباتی سایر متغیر هاي موجود در مدل بر متغیر 

 1ناچیز است.
                                                                                                                   

)، مؤید نتایج تجربی این تحقیق 1389) و طیب نیا و قاسمی (1387. مطالعات تجربی هوشمند و همکاران (1
 مبنی بر قیمت نفت و درآمدهاي نفتی به عنوان علت مهم ادوار تجاري در ایران می باشد.



 محمد موالیی و ابوالقاسم گلخنداندکترکل هاي تجاري اقتصاد آمریکا و مقایسه موردي با اقتصاد ایران/ یس
 

250

 GDP. تجزیه واریانس 11جدول
LCPI LGDP LM2 LG LPoil S.E. Period 

65667�76 >=57:6�> 657;7�8; :5=<;679 7579>87� 65�7;87��7�
65779;8; >�5>>7>= 657<�>:8 ;59:86>7 �5:�8::> 65=7=;<6 � 
65778;8: 885:7:6< 657=8>9< <589;=<� :5:<>89: 65:=>�9< = 
657�=�>7 8;58=;>; 65�=>89; 95>9;:=� ;57;=�9> 65=;9><; : 
657�<;:> 8=57�<>6 65<;:�76 85<7=<86 <57�=;8> 65=89<:� ; 
657;=�86 87587�=6 659<=7�; 8567�:;8 85�=;967 657=;986 < 
657�9<=7 985:�796 65>7�:8; >57�=968 775<:>67 65:79>6� 9 
656=:�9> 9<5�=678 65><=:<7 >567�=;6 7�5896;7 65:<87�6 8 
657�:<69 9:5>67�= 75�=<;67 >569<;:= 7=5>;968 657�=;9> > 
657�8<;6 9�5867�6 75=>967� >587�=68 7<5>69;� 65=�86=7 76 
65�89=76 9=56>9;7 75;=�768 >586>:=7 795=:68� 65;:7�68 77 
657�=686 <>5�6;7: 756>8;=6 >59;:=�7 7856<;:7 65;<87�= 7� 
657:<686 <8567�;: 7589<6>8 >5>6:=�7 7>59<;:7 65=96>�7 7= 
657�>67� <>57�=68 75:>967� >59;876> �65>97�6 65�7�<6> 7: 
657�=>86 <<5>67�= �5796>8< >5>7�69< ��57;6>8 65==89<6 7; 
6567�89= <:5<;67� �5=:76>7 >58>6789 ��5>67�= 65=867�= 7< 
657=86;7 <=5>7�6> �5==67�= >58�:;6� �=5>6897 65=886=8 79 
656<>7=6 <=5�67�; �5:67�;6 >58�6878 �:5>67�= 65=876>� 78 
657�6>;7 <�5==6>7 �5;;>6�7 >58967�8 �;5=8967 65=887�6 7> 
657:<87= <7597�>6 �59897�= >58<76>; �;5>897� 65=>7�86 �6 

 مأخذ : محاسبات نحقیق .
 
 پیشنهادات گیري و. نتیجه5

ي زمانی مورد مطالعه براي اقتصاد آمریکا ، شش دوره تجاري طی دورهHPبا استفاده از فیلتر 
هاي ادوار تجاري براي اقتصاد آمریکا هاي مرتبط با ویژگیشناسایی شده است. محاسبه شاخص

 دامنه. همچنین ي رکود بیشتر استي رونق از متوسط طول دورهدهد متوسط طول دورهنشان می
هاي رکود از شدت بیشتري نسبت به هاي رونق بیشتر است. اما دورههاي رکود از دورهدوره
هاي تجاري سوم به علت بحران هاي رونق برخوردار هستند. همچنین اقتصاد آمریکا در دورهدوره

) و ششم به علت ترکیدن حباب قیمت مسکن و مستغالت 1980انداز (شروع رکود: وام و پس
، 1990و  1980)، شدیدترین رکودها را پشت سر گذاشته است. همچنین دهه 2008شروع رکود: (

هاي ادوار تجاري باشد. مقایسه ویژگیهاي رونق اقتصادي میترین دورهاقتصاد آمریکا شاهد طوالنی
ا هاي رکود و رونق در کشور ایران در مقایسه بدهد شدت و دامنه دورهایران و آمریکا نشان می

یافتگی بسیار پایین کشور آمریکا در سطح بسیار باالتري است که این امر به دلیل سطح توسعه
 کشور ایران در مقایسه با کشور آمریکا و وابستگی شدید ایران به درآمدهاي نفتی است. 



 1393 زمستانـ  چهارمرشد و توسعه پایدار) ـ سال چهاردهم ـ شماره ( فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 

 
251

هاي مشترك حقایق آشکار مقایسه حقایق آشکار شده ادوار تجاري ایران و آمریکا بعضی از جنبه 
دوام دهد. از جمله: مصرف کاالهاي بادوام نسبت به کاالهاي بیادوار تجاري را نشان میشده 

جهت با ادوار تجاري و با گذاري متغیري با تغییرات باال و همسرمایه تغییرپذیري و پایداري باالتري دارد.
رد سایر متغیرها نیز جهت با ادوار تجاري است. در موباشد. مصرف متغیري همزمان و همهمبستگی باال می

 یافته است.الگوي ایران شبیه کشورهاي در حال توسعه و الگوي آمریکا شبیه کشورهاي توسعه

با استفاده  VARبراي استنتاج نتایج مربوط به علل چرخه تجاري اقتصاد آمریکا در قالب مدل  
ه واریانس تولید ناخالص توانند محرك ادوار تجاري باشند، از تجزیاز متغیرهایی که از بعد نظري می

گذاري مسکونی بخش خصوصی دهد سرمایهملی استفاده شده است. نتایج تجزیه واریانس نشان می
در پنج دهه گذشته توانسته است بیشترین اثرات را بر نوسانات ایجاد شده در تولید ناخالص ملی و 

ازارهاي سرمایه در آمریکا، اروپا که بهاي اقتصادي کشور آمریکا داشته باشد. از آنجاییباطبع سیکل
و بسیاري از کشورهاي آسیایی یکپارچه شده است، لذا به منظور جلوگیري از سرایت بحران مراکز 
مالی دنیا مانند آمریکا به سایر مراکز، وجود نهاد یا نهادهایی که بتواند بازارهاي یکپارچه سرمایه را 

و بر حسن گردش امور نظارت کند، ضروري نشان مند تنظیم، هدایت به صورت یکنواخت و قانون
توان گفت در بسیاري از مطالعات، قیمت دهد. در مورد علل ادوار تجاري در اقتصاد ایران میمی

اند. با توجه به نتایج به دست آمده از نفت و درآمدهاي نفتی به عنوان مهمترین علل شناسایی شده
 براي ایران مطرح کرد: تحقیق، می توان توصیه هاي سیاستی زیر را

هاي میان مدت و بلند مدت سعی نماید ساختار اقتصادي ایران را از ریزيدولت باید با برنامه -1 
وابستگی درآمدهاي نفتی به درآمدهاي ناشی از تولید و صادرات غیر نفتی که متکی بر تکنولوژي بومی 

  نفت بر درآمدهاي ارزي کشور بکاهد. باشد، تغییر دهد و بدین وسیله از اثرات شوك نوسانات قیمت
برخورداري از یک صندوق ذخیره ارزي کارآمد (همانند کشور نروژ) در ذخیره سازي درآمدهاي  -2 

ها و ارزي ناشی از صادرات نفت و گاز به منظور استفاده این ذخایر براي مقابله با کمبود ارز ناشی از شوك
گذاري استراتژیک و بنیادي در کشور می تواند تأثیرات سرمایهنوسانات اقتصادي و اعطاي تسهیالت براي 

 روند حرکتی ادوار تجاري ناشی از شوك نفتی را بر اقتصاد ایران به حداقل برساند.

از آنجا که رکودهاي شدید اقتصاد آمریکا از طریق کاهش بهاي نفت بر اقتصاد متکی بر  -3 
اطالع از این موضوع که اقتصاد آمریکا نسبت به  درآمد نفت ایران آثار منفی خواهد گذاشت، لذا

تواند به پیش بینی وقوع بحران هاي آینده بازارهاي سرمایه و باالخص بازار مسکن حساس است، می
 و اتخاذ تدابیر پس از وقوع آن براي کاهش این آثار منفی کمک کند.

گزین کردن سایر منابع درآمدي کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی در بودجه سالیانه ایران و جای -4 
 باشد.که متأثر از تغییرات نرخ ارزهاي خارجی نمی باشد، در کاهش رکود اقتصادي ایران مؤثر می
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