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  چكيده
عنوان يكي از عوامل وقوع ادوار تجاري نام برده شده اسـت. بـر ايـن     نقدينگي به از رشد

كه نقدينگي در اقتصاد ايران و در طي يك دهـه اخيـر رشـد قابـل      توجه به اين اساس و با
ذا در اين تحقيق، مسئله اثرگذاري رشـد نقـدينگي بـر وقـوع ادوار     توجهي داشته است، ل

مطالعه شده و براي اين كار از  1396تا  1353تجاري در اقتصاد ايران در فاصله بازه زماني 
جوسيليوس استفاده شده است. نتايج حاصل از تحقيق نشـان  - روش همجمعي جوهانسن

گـذاري بخـش    رمايهسـ ان قيمـت نفـت،   دهد كه در اقتصاد ايران متغيرهايي نظير نوسـ  مي
گيري ادوار تجاري در اقتصاد   ترين عوامل شكل  خصوصي و رشد حجم نقدينگي از عمده

چنين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در بلندمـدت، رشـد    هم آيند. ايران به حساب مي
و  گذاري بخـش خصوصـي    دار و سرمايه  حجم نقدينگي بر ادوار تجاري اثر منفي و معني

  يمت نفت تاثير مثبت بر آن دارند.نوسان منفي ق
 

- قيمتـي نفـت، روش جوهانسـن      ادوار تجاري، رشد حجم نقدينگي، نوسان :ها واژهكليد
  جوسيليوس، ايران.
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  مقدمه. 1
هنـوز  ، هـاي علمـي دربـاره ادوار تجـاري     پس از گذشت حدود يك قرن از اولين بررسـي 

منازعات زيادي بر سر علل پيدايش و ساز و كار سرايت آن وجود دارد. در ديدگاه لوكـاس  
(Lucas, 1977) هـاي   شناخت و درك ادوار تجاري نخستين گام در طراحي مناسب سياست

توانـد    تثبيت است. بسياري از اقتصاددانان توافق دارند كه محرك و علت ادوار تجاري مـي 
هاي پولي و مالي، تغيير در تقاضـاي مصـرفي و سـرمايه گـذاري،       ياستهاي س  شامل تكانه

كـه   هاي ناشي تغيير قيمت نفت و فناوري باشد. اما درباره ايـن  هاي تجاري مانند تكانه تكانه
ها براي توصيف نوسانات ادوار تجاري اهميت بيشتري دارند، توافـق    كدام يك از اين تكانه

هاي مقابله با ادوار تجاري توافـق    ددانان درباره علل بروز و راهعبارت ديگر، اقتصا ندارند. به
هاي خورشيدي نسبت  كه حتي زمان پيدايش دوره تجاري را به لكه طوري چنداني ندارند، به

دانستند.  هاي هوا شناسي و نزوالت آسماني بي ارتباط نمي دادند و تناوب آن را با چرخه مي
ــابراين نوســان ــا بن ــرتبط مــي  دوره هــاي زراعــي را ب دانســتند. برخــي از  هــاي تجــاري م

هاي تجاري را به عملكرد هماهنگ اصل  اقتصاددانان(اقتصاد دانان طرف عرضه)، وقوع دوره
دهند. از سوي ديگر، با توجه به نقش نفت به عنوان يك  شتاب و ضريب فزاينده نسبت مي

ي واسـطه نقـش دارد، بـروز    كاالي راهبردي كه در توليد بسياري از كاالها بـه عنـوان كـاال   
يادزاده، هاي نفتي را نيـز بـر اقتصـاد جهـاني مـوثر مـي دانسـتند(جمال ديكالـه و صـ          تكانه
1387:  69.(  

نوسانات  از جلوگيري و اقتصادي تثبيت اقتصاددانان هدف ترين الزم به ذكر است كه مهم
تـورم،   نظيـر  كالن، اقتصاد عمده از سوي ديگر، متغيرهاي باشد. مي اقتصادي هاي  و بي ثباتي

 ادوار شـناخت  بنـابراين  هسـتند.  ادواري هـاي  حركت داراي همگي بيكاري و اقتصادي رشد

دهد.  ارائه كالن اقتصاد متغيرهاي بين موجود هاي  ارتباط از تري مناسب درك تواند  تجاري مي
نكتـه را   هاي توليد ناخالص ملي واقعي در طول زمان، چند نگاهي بر سير حركت و نوسان

عبارت ديگر بروز ركود و رونق در  نمايد. نخست آن كه وجود ادوار تجاري يا به روشن مي
گيرد. دومين نكته حائز اهميت ايـن اسـت كـه يـك همبسـتگي       اقتصاد مورد تاييد قرار مي

هاي مربوط به توليد ناخالص ملي وجود دارد، يعني ادوار تجاري بـه دليـل    سريالي بين داده
شوند، بدين ترتيب در  حول و حوش يك مقدار معمول مشخص نميي تصادفي انحراف ها
كه توليد در يك سال كمتر  يا بيشتر از مقـدار طبيعـي آن باشـد، ايـن وضـع بـراي        صورتي

چندين دوره تداوم خواهد يافت. بنابراين دريـك نظريـه دور تجـاري معتبـر، هـم عوامـل       
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قرار گيرد، نكته سوم اين است كه بـا بهبـود    آشفتگي و هم ساز و كار تداوم آن بايد بررسي
هـاي اقتصـادي، همـراه بـا      تـر سياسـت   كـارگيري مناسـب   موقعيت اقتصادي كشورها و بـه 

ها در ادوار تجاري تا حدودي كاهش مي يابـد (مـواليي و    هاي نظري، دامنه نوسان پيشرفت
  ).229: 1393گلخندان،

هر كشور رونـد نوسـانات توليـدات     هاي تجاري درتوان بيان كرد كه چرخه در كل مي
كند؛ به نحوي كه اين نوسانات در عملكرد هركشوري نقش مهمـي را ايفـا     ملي را تبيين مي

هـاي   ريـزي   هاي تجاري، از اين جهت داراي اهميت است كه برنامه بررسي چرخه نمايد. مي
چنـدان   نوسـانات  اين ريشه و علت و اقتصادي بدون درك چگونگي نوسانات ناخالص ملي

 بـا  تا شود مي سبب چرخه ها اين پيدايش موجبات و علل لذا شناسايي رسد.  نمي نظر به موثر

 و شـود  اجتنـاب  هـا  بحران بروز آن يعني منفي آثار از اقتصادي صحيح كالن هاي  ريزي برنامه
 منـابع  بهينه تخصيص نتيجه در و آن حفظ و اقتصادي رونق به نيل آن يعني مثبت آثار از بتوان

دليل وابستگي زياد به صادرات نفت و رشد باالي حجم نقـدينگي   بهره برد. اقتصاد ايران به
در كشور، اغلب مواقع درگير ادوار تجاري بوده است. اين ادوار بيشتر از نوع ركود بـوده و  
اثرات منفي بر اقتصاد ايران داشته است. از اين رو بايستي عوامل موثر بـر ادوار تجـاري در   

در اين تحقيق، هاي تجاري،  يران بررسي گردد. در همين راستا و با توجه به اهميت چرخها
 1396تـا   1353ني تاثير رشد نقدينگي بر ادوار تجاري در اقتصاد ايران و در فاصله بازه زما

  مطالعه شده است.
 

  مباني نظري تحقيق. 2
 هاي آن  ادوار تجاري و ويژگي 1.2

 چگـونگي انتقـال   و تجـاري  ادوار پيدايش علل درباره مختلفي هاي  به لحاظ تاريخي، نظريه

 براساس را نظريات مذكور توان  مي اما است. شده ارائه اقتصادي هاي  بخش ديگر به نوسانات

بندي كـرد.    طبقه عرضه هاي طرف شوك و تقاضا طرف هاي شوك گروه دو در ها محرك نوع
 مشـهود  مكتـب كينـز   پيروان تفكر در بيشتر تجاري ادوار توجيه در تقاضا طرف عوامل نقش

 كه معتقدند تقارن اطالعات، عدم و كار نيروي توهم بر مبتني استدالل با ويژه به ها آن و است

 ايـن  معاصـر  طرفداران چنين و هم دهد نشان را توليد نوسانات است قادر پول حجم تغييرات

 اسـتيلگيتز  و  (Akerlof)آكـرالف  ،)(Krugmanكـروگمن   ،(Mankiw)منكيـو   ماننـد  گـروه 
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(Stiglitz)  در  حقيقـي  و اسـمي  هاي  چسبندگي گرفتن نظر در با تجاري ادوار توجيه در سعي
 اصـل  اسـتفاده از  با كالسيك مكتب طرفداران ديگر سوي از اما اند.  داشته قيمتها و دستمزدها

 از نيسـتند  ادوار تجـاري  توجيه به قادر تقاضا طرف تغييرات كه دادند نشان عقاليي انتظارات

 پرسكات ، (Kydland) مانند كيدلند حقيقي تجاري ادوار طرفداران عنوان تحت گروهي رو اين

(Prescott) پالسر  و النگ و)Long & Plosser( هستند  حقيقي متغيرهاي نوسانات دادند نشان
 بازار تغييرات متغيرهاي در را تجاري ادوار ريشه بايد لذا شوند  مي تجاري ادوار ايجاد باعث كه

  ).85: 1395نسب و جاليي،كرد(انصاري جستجو وري  بهره هاي  شوك و كار
صـورت طيفـي تعريـف     توان بـه  هاي ادوار تجاري قبل از كينز را مي طور كلي تئوري به

عبارت ديگر اغلب سبب  هاي جديد پديدار گردد. به هاي نظريه ها ريشه نمود كه در ميان آن
چـون تئـوري سـنتي كينـزي، تئـوري پـولي فريـدمن         هاي مدرن بعدي هم گسترش تئوري

(Friedman)  ادوار تجاري پولي، تئوري ادوار تجاري حقيقي يـا  و يا پوليون، تئوريRBC  و
هـا   همين جهـت بررسـي آن   اند. به هاي ادوار تجاري كينزين هاي جديد شده باالخره تئوري

طور مثال تئوري كينزي ادوار  بيشتر براي درك اصولي و ريشه اي ديدگاه هاي اخير است. به
تر  ها را در قالب كلي توان آن دارد كه مي هاي مختلف آن، ريشه در نظرياتي تجاري با قرائت

عدم تعادل تقاضا كه محوريت آن بيشتر بر كمبود تقاضاي كل است، جسـتجو نمـود و يـا    
 و (Wicksellian)نظريات ادوار تجاري پوليون و فريدمن كه تحـت تـأثير نظريـه ويكسـل     

ـ   هاي پولي ادوار تجاري و يا تحليل عدم مداخلـه دولـت و سياسـت    تئوري ولي منسـجم  پ
اي  گونـه  هاي جديد كه بـه  چنين نظريات ادوار تجاري پولي كالسيك و هم (Hayek)هايك 

هاي ادوار  توان به تئوري هاي پولي ادوار تجاري بوده است. همين طور مي تحت تأثير نظريه
اي ديگر از كالسـيك جديـد، تحـت تـأثير تئـوري فرصـت        عنوان شاخه تجاري حقيقي به

هاي توليد در تئـوري ادوار   مباحث ابداع و نوآوري در توليد و نقش هزينهگذاري و  سرمايه
يافتـه   نوعي مدل گسـترش  هاي جديد كه به هاي كينزين تجاري اشاره نمود و باالخره تئوري

آن  )RBC(هاي كينزي است. بحث محوري اقتصاددانان طرفدار ادوار تجـاري حقيقـي    مدل
ير متغيرهاي حقيقي اسـت. بـر ايـن اسـاس عـاملين      است كه نوسانات اقتصاد در نتيجه تغي

اقتصادي با رويكرد و رفتـار عقاليـي بهينـه عمـل نمـوده و دچـار خطاهـاي سيسـتماتيك         
باشند و اقتصاد هميشه در حالت تعادل قرار دارد و اين شرايط  شوند. بازارها شفاف مي نمي

در اقتصـاد اسـت.   آل و يا مدل كالسيكي نيست بلكه يـك حالـت مـداوم     يك شرايط ايده
(بـرخالف   RBCمدت نيز صادق است. طرفـداران   عبارت ديگر شرايط ياد شده در كوتاه به
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هـا   لوكاس و طرفدارانش) معتقد هستند كه متغيرهاي اسمي نظير عرضه پول و سطح قيمت
بر روي متغيرهاي حقيقي نظير اشتغال و توليد مؤثر نيسـتند و در حقيقـت ايـن متغيرهـاي     

توانند رفتار و نوسانات متغيرهاي حقيقي را توضـيح دهند(اسـنودن و    كه مي حقيقي هستند
  ).19: 1383كوويچ، 

اصطالح دور تجاري يا دور اقتصادي، اشاره به نوسانات گسترده اقتصاد در توليـد و يـا   
ايـن نوسـانات پيرامـون رشـد      .هاي اقتصادي در طول چنـدماه يـا چنـد سـال دارد     فعاليت

هـاي رشـد    فتد و به طور معمول شامل تغييرات در طول زمان بين دوره ا بلندمدت اتفاق مي
 :Sulliran & Sheffrin, 2006(باشد هاي ركورد نسبي يا تنزل مي نسبتا سريع اقتصادي و دوره

36.(  
 و فـراز  را تجـاري  ادوار تعريفـي،  در  (Dorenbusch et al, 1995)ديگـران   و دورنبـوش 

 .داننـد   مـي  اقتصـادي  رشـد  پيرامـون  اقتصادي فعاليتهاي در رونق و ركود از هاي منظم نشيب
 داخلي حقيقي ناخالص توليد تكرارپذير انحرافات را تجاري ادوار نيز، (Lucas, 1997) لوكاس

  ).113: 1392داند(آرمن و پيرو،   مي آن بلندمدت روند حول
 زمان گذر اقتصاد در از ناپذيري جدايي بخش تجاري ادوار معتقدند اقتصاددانان رو از اين 

 قبل سريع رشد افتد.  اتفاق مي زمان به زمان ركود، و رونق كه است اين واقعيت واقع در و بوده

 ناپذيرند، اجتناب امري تجاري كه ادوار است داده نشان تجربه بالعكس. يا بزرگ ركود يك از

 هـاي   دوره هسـتند،  خوشايند رونق هاي  كه دوره گونه  همان ركود. يا باشد رونق دوره اين چه

 .(Caraiani, 2010: 76)اقتصادي مفيدند بازسازي و تغيير براي نيز ركود

 حضـيض  و نقطه ركود اوج، نقطه بهبود، و رونق مرحله چهار در توان  مي را تجاري ادوار

 واقعـي  داخلـي  توليد ناخـالص  كه شود  مي اطالق زماني دوره به بهبود و رونق نمود: خالصه

 داخلـي  ناخـالص  توليـد  روند افزايش آن در كه است اي  نقطه اوج نقطه كند.  مي رشد به آغاز

 به كنندگان مصرف مخارج و اشتغال اوج، توليد، نقطه در شود.  مي آغاز آن نزولي سير و متوقف

 مقـدار  كـاهش  بـا  كه شود  مي اطالق اي  دوره به يا كسادي ركود رسد.  مي خود سطح باالترين

 هـا  بنگـاه  فـروش،  ميـزان  افـت  دليـل  بـه  آن طـي  و بوده واقعي همراه داخلي ناخالص توليد

 اي  توسـعه  هـاي   طـرح  توقـف  و اوليـه  مواد كمتر خريد تعداد كارگران، كاهش بر تصميماتي

ادامـه   را خـود  قهقرايـي  سير اقتصاد ترتيب اين به و كنند  مي اتخاذ شان  كاهش مخارج منظور به
 نـرخ  اقتصاد بـا  آن در شود كه  مي اطالق موقعي به بحران يا حضيض نقطه نهايت در دهد.  مي
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شـود(جمال ديكالـه و     مـي  مواجـه  عرضـه  مـازاد  و سـاليانه  درآمـد  نـزول  و بيكـاري  بـاالي 
  ).63: 1387صيادزاده،
 گسترده قاعده دو با حداقل را اقتصاد رفتار اين (Long &. Plosser, 1983)پالسر  و النگ

  كنند:  مي مشخص زير
 گـاه نوسـانات   آن شود، گيري  اندازه روند خط از انحراف ميزان با تجاري سيكل اگر الف)

و  مصـرف  قيمت، اشتغال، متغيرها(توليد، از كدام هر روند خط اطراف در موجود پايين و باال
  .دهند  نشان مي خود از  پايداري براي زيادي تمايل گذاري)  سرمايه
 باهم هاي مختلف) بخش توليد مثال اقتصادي(براي هاي  فعاليت كه آن ديگر مهم نكته ب)

 نيز ها بخش ديگر قرار دارد، روند خط از تر)  باالتر(پايين بخش يك كه زماني كنند.  مي حركت

 .)1: 1385كنند(درگاهي و چرخيده،  حركت خود روند خط باالي(پايين) در كه دارند تمايل

 :اند از عبارتهاي تجاري  ترين ويژگي چرخه مهم

  تغييرپذيري
ثباتي يك متغير را بيان كرده و در واقع ميزان تمايل متغير به نوسان   درجه بي تغييرپذيري

هـاي    دهد. سطح باالي تغييرپذيري در مقايسه با متغير مرجع، نشانگر توان سري را نشان مي
تجـاري مـورد   زماني براي ايجاد چرخه است. اين خصوصيات بـراي ارزيـابي علـل ادوار    

تواند از يك   كند، مي  گيرد. مدت زماني كه يك چرخه اقتصادي كامل طي مي بررسي قرار مي
سال تا بيش از يك دهه متغير باشد. اما نكته قابل توجه اين است كه وقتي ركود شروع شد، 

دهد و اين وضعيت براي يـك سـال يـا      اقتصاد تمايل به عملكرد انقباضي از خود نشان مي
دهـد    يابد. همچنين در مورد رونق اقتصاد عملكرد انبساطي از خود نشان مـي   تر ادامه ميبيش

ر حـين ركـود يـا رونـق تـداوم      يابـد وجـود چنـين گرايشـي د     كه بـراي مـدتي دوام مـي   
 شود. مي  ناميده

 حركتي هم

هـاي    اي در بسياري از بخـش   حركتي نيز به اين معنا است كه الگوي مشاهده چرخه  هم
بيش به صورت همزمان با نوسـانات در محصـول     و  اقتصادي و متغيرهاي كالن اقتصادي كم

حركت كند. اين بدين معني اسـت كـه در يـك دوره تجـاري، حضـيض و اوج در مـورد       
وسـيله دو   حركتـي بـه   متغيرهاي مطرح شده در يك زمان صورت گرفته است تحليـل هـم  

شود. با توجه به زمـان، متغيرهـا     مي ديدگاه  زمان چرخش و سمت و سوي چرخش مطرح
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ــي ــرو   م ــد پيش ــان  ،(Leading indicators)توانن ــرو  (Coincident indicators)همزم و پس
)(Lagging indicators ها در نقاط  هايي است كه تغيير حركت آن باشد، متغيرهاي پيشرو آن

طور مشابه، متغيرهاي  د. بهپذير  قبل از متغير مرجع انجام مي (Lagging indicators)اي   چرخه
همزمان به صورت همزمان با متغير مرجع و متغيرهاي پسرو بعد از متغيرهاي مرجع حركت 

جهت، مخالف جهت و غيرادواري تقسـيم   كنند و از نظر جهت راستا نيز به سه گروه هم  مي
ر شوند. اگر متغيري هم جهت و هم راستا بـا متغيـر مرجـع حركـت كنـد، بـه آن متغيـ         مي
جهت و در نهايت  جهت و اگر در جهتي با متغير مرجع حركت كند، به آن متغير خالف هم

صورت تصادفي در طول زمان حركـت كنـد، متغيـر     متغيري را كه بدون الگوي خاص و به
  ).83: 1394نامند (گلخندان،  اي مي  غيرچرخه

 

  ها طي ادوار تجاري پول، نقدينگي و قيمت 2.2
دبيات مربوط به نظريات ادوار تجاري به نقش پول در ادوار تجـاري  حجم قابل توجهي از ا

هـاي غلـط پـولي در محقـق شـدن ادوار       گيري مكتب پوليون، نقش سياسـت  دارد. با شكل
تر شد. گرچه، پيش از اين مكتب اتريشي نشان داده بود كـه   تجاري نسبت به گذشته نمايان

اري دارد؛ لكـن بـا ظهـور مكتـب     اعتبارات و قبض و بسط آن نقـش مهمـي در ادوار تجـ   
انتظارات عقاليي، اين لوكاس بود كه تعميم منطقي از مكتب پولي فريدمن ارائه كرد. هسـته  
مركزي ادوار پولي لوكاس دربردارنده اين مضمون است كه عوامل پولي پديده مشـترك در  

ل و توليد بروز هر دوره تجاري است. در مطالعات مربوط به بررسي ارتباط تجاري ميان پو
 ,Stock & Watson(طي سه دهه گذشته، بيشتر به موضوع عليت گرنجري تمركز شده است 

1998: 13.(  
، همبستگي تجربي بين پـول و توليـد را بـا اسـتدالل      )King & Placer(كينگ و پالسر 

دهد، توضيح دادند.   زا به نوسانات در توليد واكنش نشان مي كه عرضه پول به طور درون اين
اساس حاوي پول دروني يعني پول خلـق شـده    M1عيارهاي استاندارد عرضه پول همانند م
دارند كه خدمات مبادالت پول دروني   وسيله سيستم بانكي است. كينگ و پالسر اعالم مي به

طور ساده بعنوان محصول يك بخش اقتصـادي يعنـي بخـش بـانكي دانسـت.       را بايستي به
هاي مختلف در داخل يك مدل  انتظار داشت محصول بخشكه بايستي  طوري درست همان

جهت حركت نمايند، بايستي انتظـار داشـت كـه     طور هم ادوار تجاري حقيقي چند بخش به
جهـت حركـت نمايـد. افـزايش در       طـور هـم   ها بـه  محصول بخش بانكي نيز با ساير بخش
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يستم بانكي با خلـق  دهد. س  وري هر بخش تقاضا براي خدمات معامالتي را افزايش مي بهره
جهت با سـيكل معيارهـاي پـولي      دهد. بنابراين رفتار هم پول دروني بيشتر واكنش نشان مي

وسيله  توان لزوما بعنوان مدرك اثرات حقيقي تغييرات پولي بيروني ايجاد شده به  كلي را نمي
جهـت ادوار    متواند رفتار هـ   كه داستان كينگ و پالسر مي مقامات پولي تعبير نمود. در حالي
ها را واضح كنـد.اين يـك    جهت ادوار قيمت  تواند رفتار هم  تجاري را توضيح دهد ولي نمي

هاي حقيقـي قابـل شناسـايي مثـل تغييـرات        واقعيت شناخته شده است كه در غياب شوك
قيمت نفت اوپك، تورم گرايش به افزايش در دوران رونق و كـاهش در دوران ركـود دارد.   

بازي نموده و  1960ي فيليپس  نقش مركزي را در مباحث اقتصاد كالن دهه همبستگي منحن
با اين حال  .بوده است 1970انگيزه تجربي اوليه براي نظريات كالسيك جديد اوليه در دهه 

جهت با سيكل را به واسطه تقاضا بـراي    كه مدل كينگ و پالسر تغيرات پولي هم جائي از آن
دهند، اين نوسانات در پول همراه با نوسانات در مانده   قرار مي خدمات مبادالتي مورد  تائيد

مـدت از سـوي     ها. بنابراين منحني فيليپس كوتـاه  باشد نه نوسانات در قيمت  حقيقي پول مي
كـه كينـگ و    گونـه   ماند. در واقـع همـان    پردازان ادوار تجاري واقعي بدون توضيح مي نظريه

ها اين پـيش بينـي خـالف را در بـر دارد كـه سـطح        آنسازند، مدل   پالسر خاطر نشان مي
جا كه تقاضا براي پول بيروني  معني از آن  ها بايد خالف جهت ادوار تغيير نمايد. بدين قيمت

يابد و اين حجم پول بيرونـي اسـت كـه سـطح       حقيقي، احتماال در دوران رونق افزايش مي
كند كه در دوران رونـق    ل بيروني ايجاب ميكند، لذا تعادل در بازار پو  ها را تعيين مي  قيمت

 ).85: 1395نسب و جاليي،ها كاهش يابد(انصاري سطح قيمت

نقدينگي و تورم از عوامل عمده تاثيرگذار بر ادوار تجاري است. براساس ديـدگاه لينـد   
(Linde, 2003) گيري  توانند بر چگونگي شكل ، متغيرهايي مانند نقدينگي و نرخ بهره نيز مي

)، 2003وار تجاري تاثيرگذار باشند. در واقـع مبنـاي نظـري ايـن متغيرهـا در مـدل لينـد(       اد
هاي نئوكالسيكي مبتني بر اقتصادهاي باز و كوچك اسـت. در ايـن ارتبـاط كاسـارس      مدل

(Casares, 2001) هاي پولي بـر ادوار تجـاري در    ، در مطالعه خود براي بررسي اثر سياست
گذاري،  اي چسبنده، متغيرهايي مانند نقدينگي، مصرف، سرمايهه يك مدل ساختاري با قيمت

مدت و تعريف محدود پول را وارد كرد كه از بين متغيرهاي ياد شـده   نرخ بهره اسمي كوتاه
هاي باوقفه ادوار تجاري است، در حالي كـه   مدت جزء شاخص متغير نرخ بهره اسمي كوتاه

هـاي   نقـدينگي نشـان دهنـده شـاخص     گـذاري و  متغيرهاي ديگر ازجمله مصرف، سـرمايه 
  (Aghion et al, 2015: 1).زمان ادوار تجاري هستند هم
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هاي تجـاري و نقـدينگي، فـارغ از محـل و زمـان وقـوع يـك نظـم          حركتي چرخه هم
كه ركودهاي همراه با انقباض بخش مـالي و نقـدينگي،    طوري انكارناپذير اقتصادي است. به

رونق نقدينگي و بخش مالي همراه باشد بهبود بـا شـدت   ترند. اگر خروج از ركود با  عميق
  (Switzer & Picard, 2015: 1).بيشتري همراه خواهد بود

  
 پژوهش ةپيشين. 3

به بررسي ارتباط ميان پويايي تورم وسرعت گردش  (Inklar et al, 2008)اينكالر و همكاران 
و  1951- 2005هـاي    دورهزا در اقتصاد امريكا براي  پول براساس سرعت تئوري رشد درون

هـاي   اند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه سرعت گردش پول طي دوره  پرداخته 1959- 2004
هاي پولي و اعتبـاري، نـرخ بهـره و     مورد بررسي شاهد نوسانات معني دار بوده است. تكانه

  وري محصول از عوامل موثر بر نوسانات سرعت گردش پول هستند. بهره
به بررسي ارتباط ميان پويايي تـورم و   (Kim & Subramanian, 2009)ن كيم و سوبرمنيا

هـاي   زا در اقتصاد امريكا براي دوره سرعت گردش پول براساس سرعت تئوري رشد درون
اند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه سرعت گردش پول  پرداخته 1959- 2004و  1951- 2005

هاي پولي و اعتباري،   دار بوده است. تكانه هاي مورد بررسي شاهد نوسانات معني طي دوره
  وري محصول از عوامل موثر بر نوسانات سرعت گردش پول هستند.  نرخ بهره و بهره

 تجـاري  سـيكل  واقعـي  زمـان  عنوان آناليز تحت اي  مطالعه در (Chauvet, 2011)چاوت 

 تـاريخ  عييندر ت (Dynamic Factor Markov Switching)آمريكا، از مدل احتمال غيرخطي 

 نتـايج  اسـت.  نمـوده  استفاده 1959- 2011سال  از اقتصادي شرايط ارزيابي و تجاري سيكل

 كه حالي هستند، در ساله  يك طور متوسط به و مدت  كوتاه عموماً ركودها كه است آن از حاكي

 رونـق  تـرين   طـوالني  شـاهد  1990دهه  .هستند ساله  پنج متوسط طور به و تر  طوالني ها  رونق

 دوره در تـرين ركـود    طـوالني  2007- 2009ركود  كه حالي در بوده، سال ده مدت به آمريكا

  .است بوده بررسي مورد
 توليـد  تـابع  رويكـرد  با تجاري ادوار بررسي به (Farzana et al, 2015) همكاران و فارزانا

 و تابع توليـد  از امر اين براي ها آن اند.  نموده 1973- 2008 دوره طول در پاكستان براي كشور
 جـز  به دهد  نشان مي اخير هاي  سال براي ها آن نتايج اند.  گرفته كمك پرسكات هودريك فيلتر

 دوره اين در لذا و بوده بالقوه آن توليد از بيش پاكستان بالفعل توليد اخير سال ده در 2008 سال
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 ده در كـه  دهـد   مي نشان ها آن نتايج همچنين است. بوده بالقوه بيكاري از كمتر واقعي بيكاري

  .است بوده درصد در نوسان 12/8تا  17/6 از بالقوه توليد اخير سال
 ميـان  رابطـه  بررسي به خود مطالعه در (Giorgi & Gambetti, 2015) گامبتي و جيورجي

خانوارهـاي   مصـرف  متغيـر  براي را خود مدل ها آن اند.  پرداخته مصرف رفتار و تجاري ادوار
 راستا اين و در نموده برآورد 2010 تا 1984 بين سالهاي طول در و امريكا متحده اياالت كشور

 كـه  دهـد   مـي  هـا نشـان   آن نتـايج  انـد.   گرفته كمك آني واكنش تابع و ديتا پانل هاي  روش از

 مصرف در نابرابري به كاهش منجر زا برون مالي هاي شوك از آمده وجود به تجاري هاي سيكل

 مخـارج  گـذاري،   سرمايه مصرف، متغيرهاي تغييرات اين كه شده متحده اياالت در خانوارها

  .داد خواهد قرار تأثيرات متفاوت تحت را حقيقي توليد همچنين و دولت
 كشـور  در تجاري ادوار بررسي به (Alkhareif & Alsadoun, 2016) السعدون و الخريف

تـابع   رويكرد از راستا اين در ها آن اند.  پرداخته 2015تا 1980 هاي  سال براي سعودي عربستان
 هر در دهد كه  مي نشان ها آن نتايج جستند. بهره پرسكات هودريك و كالمن فيلترهاي و توليد

 كل براي ميانگين از همين بيش اخير سال پنج در بالقوه توليد از بالفعل توليد شكاف روش سه

درصد اما  4/2 دوره كل در بالقوه توليد از بالفعل توليد شكاف ميانگين مجموع در است. دوره
 ايـن  از اي عمـده  بخـش  كـه  دهنـد   مي نشان است. همچنين بوده درصد 9/3سال اخير  5در 

 .است توضيح و توجيه قابل توليد كل عوامل وري  بهره متغير با شكاف،

 ادوار بررسي به خود مطالعه در (Fedderke and Mengisteab, 2016) منگيستاب و فدريك

از  راستا اين در ها آن اند.  پرداخته 2015 تا 1960 دوره براي و جنوبي آفريقاي كشور در تجاري
 رشد كه نرخ دهد  مي نشان ها آن نتايج اند.  گرفته كمك كالمن فيلتر و پرسكات هودريك فيلتر

 مربوط رشد كمترين كه است بوده درصد 3/2تا  9/1بين  متوسط طور به دوره طول در بالقوه

  .است خدمات بوده بخش به مربوط بيشترين و صنعت و معدن هاي  بخش به
اي با انجام تعديالتي در الگوهـاي ادوار تجـاري    ) در مطالعه1388شهرستاني و اربابي( 

منظـور   حقيقي در يك اقتصاد كوچك باز، براي اولين بار يك مدل تعادل عمـومي پويـا بـه   
طراحي كـرده   1383الي  1388ن براي سالهاي بررسي خصوصيات ادوار تجاري اقتصاد ايرا

هاي  است. نتايج تحقيق نشان داده كه با در نظر گرفتن فقط شوك تكنولوژي تغييرات نوسان
تر از مقادير مشاهده شده اقتصاد ايران است كه بـا در نظـر     متغيرهاي كالن الگو بسيار پايين

بهتري با مشـاهدات اقتصـاد ايـران    هاي قيمت نفت نتايج الگو سازگاري   گرفتن نقش شوك
تواند برخي از خصوصيات ادوار تجاري اقتصـاد ايـران را توضـيح دهـد.       كند و مي  پيدا مي
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هاي سـيكلي متغيرهـايي نظيـر      دهد كه تغييرات نوسان  همچنين نتايج بدست آمده نشان مي
رات مشاهده شـده  دست آمده از الگو با تغيي گذاري، توليد و تراز تجاري به  مصرف، سرمايه

گـذاري و    حركتي مصرف، سرمايه  اقتصاد ايران تفاوت اندكي دارد. همچنين همبستگي و هم
 شود.  واردات با ادوار تجاري در الگو همانند مشاهدات واقعي ديده مي

هـاي تجـاري بـر     اي تحت عنوان بررسي اثر سيكل ) در مطالعه1392اقبالي و همكاران(
هاي تجاري بـر نـابرابري تـاثير منفـي      ه اين نتيجه رسيدند كه سيكلتوزيع درآمد در ايران ب

شـود.   دارد. بر اين اساس، در دوران ركود نابرابري زياد و در دوران رونق نابرابري كـم مـي  
همچنين افزايش دستمزدها باعث كاهش نابرابري گرديـده و درآمـدهاي نفـت نـابرابري را     

  دهد. افزايش مي
هاي تجـاري اقتصـاد آمريكـا و     اي با عنوان سيكل  در مطالعه )1393موالئي و گلخندان(

مطالعه موردي با اقتصاد ايران، به اين نتيجه رسيدند كه شدت و دامنـه دورههـاي رونـق و    
ركود در ايران در مقايسه با آمريكا در سطح بسيار باالتري است. در باب حقايق آشكار شده 

تغيرها در دو كشور تأييد شـده اسـت. در مـورد    هاي مشترك بعضي از م  ادوار تجاري، جنبه
ساير متغيرها، الگوي ايران منطبق بر كشورهاي در حال توسعه و الگوي آمريكا منطبـق بـر   

گـذاري مسـكوني بخـش      يافته است. در مورد علل ادوار تجاري، سـرمايه   كشورهاي توسعه
مريكا معرفي شـده  ترين علت ادوار تجاري طي پنج دهه گذشته در اقتصاد آ خصوصي مهم

نـزاي قيمـت نفـت مهمتـرين عامـل      است، در حالي كه در مورد اقتصـاد ايـران شـوك برو   
  .است  بوده

اي با عنوان بررسـي ادوار تجـاري حقيقـي در      ) در مقاله1395انصاري نسب و جاليي(
 هاي اين عوامل در اقتصاد ايران با تاكيد بر عوامل موثر بر شكاف توليد به بررسي آثار چرخه

پرداخته است. لذا ابتـدا بـا اسـتفاده از     1338- 1393ايجاد ادوار تجاري در ايران براي دوره 
هاي مورد نظر استخراج شده و سـپس بـا اسـتفاده از مـدل      فيلتر هودريك پرسكات چرخه

دهـد كـه اول اينكـه     ماركوف سوئيچينگ به آناليز آن پرداخته شده است. نتـايج نشـان مـي   
ران در طـول دوره مـورد بررسـي نامتقـارن بـوده و دوم اينكـه       هـاي تجـاري در ايـ    چرخه
انـد. در ادامـه    هاي ركود از شدت بيشتري برخوردار بوده هاي رونق نسبت به چرخه چرخه

ترتيـب   وري بـه  هـاي انباشـت سـرمايه، اشـتغال و بهـره      نتايج حاكي از آن است كه چرخه
انـد.   ري موافـق ادوار تجـاري بـوده   زمان بوده و هر سه متغي رو و هم متغيرهايي موخر، پيش

نتايج آزمون عليت هيسائو نيز نشان داد كه چرخه انباشت سرمايه و ادوار تجاري عليتي دو 
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طرفه دارند اما براي دو متغير ديگر عليت تنها از سـوي ادوار تجـاري بـه طـرف دو متغيـر      
وهش نشـانگر  وري وجود دارد. لذا در مجموع نتـايج ايـن پـژ    چرخه اشتغال و چرخه بهره

اهميت متغيرهاي طرف عرضه در نوسانات توليد است و تاكيدي بر اهميت اين سـه متغيـر   
  .در مديريت ادورا تجاري دارد

اي با عنوان ارزيابي عوامـل مـوثر بـر هـم زمـاني ادوار        ) در مقاله1396گزاري و قبادي(
 18  هاي  استفاده از دادهبا تجاري، مطالعه موردي مقايسه ايران با كشورهاي منتخب حوزه منا 

كشور منتخب حوزه منا و با استفاده از رويكرد اقتصادسنجي بـه ارزيـابي عوامـل مـوثر بـر      
پرداخته است. نتايج  1998- 2014زماني ادوار تجاري كشورهاي منتخب در دوره زماني  هم

هـاي    درون صـنعتي و همـاهنگي سياسـت     دهد كه شدت تجارت، تجارت  تحقيق نشان مي
زماني ادوار تجاري دارد، ولـي نـاهمگوني سـاختار توليـد سـبب        بر هم  تاثير معناداري مالي
  .زماني كمتري در ادوار تجاري برخوردار باشند شود كه از هم  مي

هـاي   اي با عنوان نقش بانك مركزي در ايجـاد سـيكل    ) در مقاله1397انواري و گرجي(
هـاي پـولي در وقـوع     مركـزي و سياسـت  تجاري در اقتصاد ايران به بررسـي نقـش بانـك    

اند. براي اين منظور با استفاده از اطالعـات دوره   هاي تجاري در اقتصاد ايران پرداخته سيكل
هاي اقتصادي به استخراج  هاي فصلي ابتدا با استفاده از فيلتر با تواتر داده 1370- 1392زماني
ت؛ سپس با اسـتفاده از روش  هاي توليد ناخالص داخلي و نقدينگي پرداخته شده اس سيكل

سبت به خودرگرسيون برداري و ابزارهاي تحليلي آن نشان داده شده كه نوسانات نقدينگي ن
  نوسانات توليد پيشرو است.

شود باتوجه به اهميت موضوع تحقيقـات مختلفـي در مـورد     طور كه مشاهده مي همان 
ادوار تجـاري در  ند كـه  ادوار تجاري صورت پذيرفته است كه همگي مبين اين مطلب هست

اقتصاد كشورهاي مختلف وجود داشته و عوامل متعددي بر وقوع آن تاثيرگذارنـد. بـر ايـن    
كه نقدينگي در اقتصاد ايران و در طي يـك دهـه اخيـر رشـد قابـل       توجه به اين اساس و با

توجهي داشته است، لذا در اين تحقيق، مسـئله اثرگـذاري رشـد نقـدينگي بـر وقـوع ادوار       
مطالعه شده و براي اين كـار از   1396تا  1353ري در اقتصاد ايران در فاصله بازه زماني تجا

شايان ذكر اسـت وجـه تمـايز    جوسيليوس استفاده شده است. - روش همجمعي جوهانسن
پژوهش حاضر با تحقيقات قبلي اين است كه تاكنون تحقيقي درباره تاثير رشد نقدينگي بر 

ن صورت نپذيرفته است كه در پژوهش حاضر اين موضـوع بـا   ادوار تجاري در اقتصاد ايرا
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بـر ادوار   گذاري بخش خصوصـي   رمايهسقيمت نفت و درنظر گرفتن ساير متغيرها از قبيل 
  تجاري مورد بررسي قرار گرفته است.

  
  برآورد مدل و تحليل نتايج. 4

   (Evangelos, 2015 &در اين تحقيق، مدل مورد مطالعه از  مقاله اميليـوس و اوانگلـوس   

(Emilios گردد: اقتباس شده و به شكل زير ارائه مي   

t= ( t, t, t, t)      )1(  

  صورت معادله قابل تخمين داريم: با بسط فرم تبعي باال و ارائه آن به
                       

t=  +  1 t+ 2 t+ 3 t+ 4 t+ t   )2(  

، tرشد حجم نقـدينگي در دوره   t ،GOLtمتغير چرخه تجاري در دوره BCYtكه در آن 
PINt   سرمايه گذاري بخش خصوصي در دورهt ،POSt  نوسان مثبت قيمت نفت در دورهt ،
NOSt  نوسان منفي قيمت نفت در دورهt پرسكات  - بوده، كه به روش فيلترينگ هودريك 

(Hodrick- Prescott)     :محاسبه شده است كه محاسبه آن به اختصار به ايـن صـورت اسـت
پرسـكات   - ابتدا اندازه زماني روند نرخ رشد متغير مورد نظر را بر اساس فيلتـر  هودريـك  

استخراج كرده و سپس اندازه روند متغير محاسبه شده از مقدار واقعي آن را محاسبه نمـوده  
اخـالل   جمله Utشود و  عنوان نوسان تلقي مي دست آمده و به ها به وت آنالتفا و در آخر مابه
  باشد. رگرسيون مي

هاي مدنظر تحقيق از پايگـاه اطالعـاتي بانـك جهـاني و       براي برآورد مدل مذكور، داده
هـاي مرسـوم اقتصادسـنجي      بانك مركزي استخراج شده و مدل تحقيق با اسـتفاده از روش 

ردد. قبل از براورد مدل، ابتدا آزمـون ريشـه واحـد بـراي بررسـي      گ سري زماني برآورد مي
 (Spurious) مانايي متغيرهاي مدل انجام شود تا معادله برآوردي رگرسيون كاذب(ساختگي) 

نباشد. زيرا در صورت مانا نبودن متغيرهاي تحقيق، تخمين رگرسيوني منجر به برآوردهـاي  
ين، ابتدا مانايي متغيرهاي مورد نظـر آزمـون شـده و    شود. بنابرا  دار و گمراه كننده مي تورش

گردد. در اين تحقيق براي آزمـون مانـايي متغيرهـا از آزمـون       سپس مدل تحقيق برآورد مي
ج آن در استفاده شده و نتاي )Fisher-ADF test Statistic( فولر تعميم يافته- واحد ديكي  ريشه

  ) ارائه شده است.1جدول(
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  نتايج آزمون ريشه واحد .1جدول 
 وضعيت متغير تفاضل مرتبه اول نتيجه

I(1) 
7/6  
) *00/0( 

 با عرض از مبداُ و روند متغير چرخه تجاري

I(1) 
2/6  
) *00/0( 

 با عرض از مبداُ و روند نوسان منفي قيمت نفت

I(1) 
6/6  
) *00/0( 

 با عرض از مبداُ و روند نوسان مثبت قيمت نفت

I(1) 
1/4  

 *)04/0( 
 با عرض از مبداُ و روند سرمايه گذاري بخش خصوصي

I(1) 
7/5  
) *00/0( 

 با عرض از مبداُ و روند رشد نقدينگي

 درصد 5*: رد فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد در سطح معناداري                

  هاي تحقيق منبع: يافته                

دهد كه تمامي متغيرهاي مدل اعم از چرخـه تجـاري،     نتايج آزمون ديكي فولر نشان مي
گذاري بخش خصوصي و حجم   نوسان مثبت قيمت نفت، نوسان منفي قيمت نفت، سرمايه

باشـند.    هـا مانـا مـي    نقدينگي در سطح متغيرها مانا نبوده و در سطح تفاضـل مرتبـه اول آن  
از اين رو در ادامـه بايسـتي از   باشند.  عبارت ديگر متغيرهاي مدل انباشته از مرتبه اول مي به

همجمع بودن متغيرهاي مدل اطمينان حاصل كرد. براي اين كـار نيـز از آزمـون همجمعـي     
  شود.  جوسيليوس استفاده مي - جوهانسون

 وجود و بودن نرمال بر فرض گرنجر- انگل انباشتگي هم الزم به ذكر است كه در آزمون

 بردار يك از بيش است ممكن متغيره چند مدل در كه حالي انباشتگي است. در هم بردار يك

 بـردار  تعيين منظور از اين رو در اين تحقيق، به باشد. وجود داشته متغيرها بين انباشتگي هم

و آزمـون   (Trace) اثـر   آزمـون  و دو شـده  اسـتفاده  جوسيليوس - جوهانسون روش از بهينه
 انباشـتگي  هـم  بردارهـاي  دادتع تعيين براي (Maximum Eigenvalue) حداكثر مقادير ويژه 

 - انباشـتگي جوهانسـون    شـود. در ايـن روش، ابتـدا بـا اسـتفاده از تكنيـك هـم         استفاده مي
كنيم. از بين بردارهاي هم انباشتگي   جوسيليوس اقدام به تعيين تعداد بردارهاي همجمعي مي

بودن ميزان  موجود، فقط يكي از بردارهاي مذكور بر مبناي عالئم انتظاري ضرايب و معقول
 بـا  بهينه وقفه طول ابتدا فوق، روش به انباشتگي هم بررسي ضرايب، انتخاب خواهد شد. در
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در اين روش، دو آماره  .باشد مي شده و مقدار يك تعيين شوارتز و آكائيك معيار بردن كار به
شـود و  بايسـتي حسـاب     )Maxλ(و آماره حداكثر مقادير ويـژه    )Traceλ(هاي آماره اثر  نام به

كه آماره  اين صورت مقدار آن با مقادير بحراني در سطوح معناداري مختلف مقايسه گردد. به
محاسبه شده را با كميت بحراني ارائـه   )Maxλ() و آماره حداكثر مقادير ويژه Traceλآزمون اثر(

تـر اسـت،    كنيم. مادامي كه مقدار آماره آزمون از مقدار بحراني آن بزرگ  شده آن مقايسه مي
شود. هنگامي فرضيه صفر   بردار همجمعي در برابر فرضيه مقابل رد مي rفرضيه صفر وجود 

از كميـت بحرانـي آن   بردار همجمعي پذيرفته خواهد شد كه مقدار آمـاره آزمـون    rوجود 
  تر باشد. كوچك

 ردار همگرايي براساس آزمون اثرتعيين تعداد ب .2جدول

 )traceλ(مقدار آماره آزمون اثر  05/0مقدار بحراني در سطح  احتمال
فرضيه 
 مقابل

فرضيه 
 صفر

00/0 8/69 05/81 r ≥1 r=0 

04/0 8/47 2/48 r ≥2 r ≤1 

14/0 8/29 2/22 r ≥3 r ≤2 

17/0 5/15 6/11 r ≥4 r ≤3 

24/0 8/3 18/1 r ≥5 r ≤4 

  هاي تحقيق منبع: يافته            

در اين آزمون مادامي كه كميت آماره آزمون از مقدار بحراني آن بزرگتـر باشـد، فرضـيه    
صفر در برابر فرضيه مقابل پذيرفته خواهد شد. از اين رو براساس نتايج آزمون اثر، در سطح 

 گردد. تاييد ميدرصد، وجود دو بردار هم انباشتگي بين متغيرهاي مدل  5معناداري 
 

  تعيين تعداد بردار همگرايي براساس آزمون  حداكثر ويژه .3جدول
 (λMax)  مقدار آماره آزمون حداكثر ويژه  .05مقدار بحراني در سطح  احتمال

فرضيه 
 مقابل

فرضيه 
 صفر

05/0 8/30 77/32 r=1 r=0 

31/0 5/27 4/20 r=2 r=1 

21/0 1/21 1/16 r=3 r=2 

43/0 2/14 5/7 r=4 r=3 
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13/0 8/5 1/4 r=5 r=4 

 هاي تحقيق منبع: يافته

درصد نيز، در آزمـون حـداكثر مقـدار ويـژه، وجـود يـك بـردار         5در سطح معناداري 
گردد. با توجه به نتايج آزمون، براساس آزمون اثـر   انباشتگي بين متغيرهاي مدل تاييد مي هم

حداكثر مقادير ويژه تعداد اين بردارها و براساس آزمون  2تعداد بردارهاي همگرايي مساوي 
باشد. توجه به اين نكته ضروري اسـت كـه اگرچـه در عمـل ممكـن اسـت نتـايج         يك مي

دست آمده از دو روش آزمون اثر و حداكثر مقـادير ويـژه يكسـان نباشـد، امـا براسـاس        به
باشد. با توجه  تر از آزمون حداكثر مقادير ويژه مي مطالعات مونت كارلو آزمون اثر بعضاً قوي

كه اين بردارها صرفاً روابط آماري بوده و بايستي به لحاظ اقتصادي نيز توجيه داشـته   به اين
شود كه از لحاظ اقتصادي نيز براي مدل صـادق باشـد. بـردار      باشند، لذا برداري انتخاب مي

  نرمال شده اي كه چنين خصوصيتي داشته باشد، به شرح زير است:
BCYt = _ 310967/0 + 001848/0 PINt 

_ 017158/0 POSt + 014606/0 NOSt  )3(   

گـذاري بخـش     با توجه به معادله برآورد شده، متغير نوسان منفي قيمت نفت و سـرمايه 
خصوصي تاثير مثبت بر متغير چرخه تجاري دارد. ميزان تاثير متغيرهاي نوسان منفي قيمت 

 0018/0و  014/0ترتيـب   تجاري بهگذاري بخش خصوصي بر متغير چرخه   نفت و سرمايه
عبارت ديگر در بلندمدت و با ثابت بودن ساير عوامل، يـك واحـد افـزايش در     باشد. به  مي

و  014/0گذاري بخش خصوصي، منجر بـه افـزايش      متغيرهاي نوسان منفي نفتي و سرمايه
ت چنين كاهش يـك درصـدي در نوسـان مثبـ     شود. هم  واحد در ادوار تجاري مي 0018/0

 31/0واحـدي و   0171/0ترتيـب   افـزايش بـه   قيمت نفت و رشد حجم نقدينگي منجـر بـه  
گردد. در مرحله بعدي الگوي تصحيح خطاي برداري بـرآورد    درصدي در ادوار تجاري مي

دار   چنين ضريب جمله تصحيح خطـا معنـي   باشد. هم  مي - 1638/0شده و اندازه آن برابر با 
 16/0باشد. اين عدد بيانگر اين مطلب است كه در هر دوره  يبوده و بين منفي يك و صفر م

 شود. درصد از عدم تعادل كوتاه مدت براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل مي

  
  
  



 141   بررسي تاثير رشد نقدينگي بر ادوار تجاري در اقتصاد ايران

  و پيشنهادات  گيري نتيجه. 5
چنـين   گـردد. هـم    حجم نقدينگي يكي از متغيرهاي كالن اقتصادي مهم در اقتصاد تلقي مي

اقتصاد تمامي كشورها امري محتمل بوده و از ساير متغيرهـاي  هاي تجاري در  وجود چرخه
در اين تحقيق، تاثير رشد نقدينگي بر اقتصاد ايـران  پذيرد. از اين رو   كالن اقتصادي تاثير مي

براي اين كار بعد از آزمـون مانـايي    مطالعه شده است. 1396تا  1353در فاصله بازه زماني 
ن جوسيليوس براي تعيين بردارهاي همجمعي استفاده ها، از روش همجمعي جوهانسو  داده

هاي انجام شده در اين تحقيق، وجود رابطه بلندمدت بين رشد   شده است. با توجه به آزمون
گـردد. زيـرا پـول بـه عنـوان ابـزار         هاي تجاري در ايران تاييد مـي  حجم نقدينگي و چرخه

سـازد. نوسـانات منـابع پـولي      ر ميهاي اقتصادي را متاث  معامالتي و وسيله پرداخت، چرخه
طور احض، اثـرات ضـد سـيكلي متفـاوتي بـر توليـدات ملـي در         طور اعم و نقدينگي به به

دار بــين ادوار تجــاري و   چنــين رابطــه مثبــت و معنــي مــدت و بلندمــدت دارد. هــم كوتــاه
گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران وجود داشته و بخش خصوصـي از طريـق    سرمايه
هاي   چنين با توجه به داده گيري ادوار تجاري كمك كند. هم  تواند به شكل  گذاري مي  سرمايه

داري داشـته و    اقتصاد ايران، نوسان مثبت قيمت نفت بر ادوار تجـاري تـاثير منفـي و معنـي    
نوسان منفي قيمت نفت بر ادوار تجاري در اقتصاد ايران، با توجه به ساختار اقتصاد وابسـته  

ثير مثبت و معنادار بر آن دارد. از اين رو، با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش به نفت، تا
  :شود كه  پيشنهاد مي

باتوجه به تاثير منفي رشد حجم نقدينگي بر اداور تجاري: الزام بانك مركزي به حفظ  -
ثبات در حجم نقدينگي، جلوگيري از رشد بـي رويـه آن و رعايـت رشـد بهينـه آن      

  .اقتصادي كشور متناسب با رشد
باتوجه به تاثير منفي نوسان مثبت قيمت نفت بر ادوار تجاري(و تاثير مثبـت نوسـان    -

منفي قيمت نفت بر ادوار تجاري): پيشگيري و كاهش آثار منفي افزايش درآمـدهاي  
  نفتي بر اقتصاد ايران از طريق كاهش وابستگي به نفت.

بر ادوار تجاري: اهتمـام بيشـتر   گذاري بخش خصوصي  باتوجه به تاثير مثبت سرمايه -
گـذاري بخـش    ريـزان اقتصـادي كشـور در تشـويق سـرمايه      گذاران و برنامه سياست

هاي اقتصـادي الزم در جهـت حمايـت و     ها و ظرفيت خصوصي و ايجاد زيرساخت
  .هاي بيشتر ورود بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري
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هـاي نفتـي در    عدم تقارن در ادوار تجاري و نقش تكانه). بررسي 1392آرمن، سيدعزيز و فرزانه پيرو (
  .4، شماره 10ايجاد آن، فصلنامه اقتصاد مقداري، دوره 

). راهنماي نوين اقتصاد كـالن، ترجمـه منصـور خليلـي     1383اسنودن، بي، اچ وين و پي وينار كوويچ (
 انتشارات برادران. :عراقي و علي سوري، تهران

هاي تجاري بـر توزيـع    ). بررسي اثر سيكل1392عليرضا و معصومه كياني ( اقبالي، عليرضا، جرجرزاده،
 ..56، شماره 18هاي اقتصادي ايران، دوره  درآمد در ايران، فصلنامه پژوهش

). بررسي ادوار تجاري حقيقي در اقتصاد ايران با تاكيد 1395انصاري نسب، مسلم و عبدالمجيد جاليي (
 .3، شماره 13دوره صلنامه اقتصاد مقداري، بر عوامل موثر بر شكاف توليد، ف

هاي تجاري در اقتصاد ايران،  ). نقش بانك مركزي در ايجاد سيكل1397انواري، فرزانه و ابراهيم گرجي (
  .15، شماره 25فصلنامه اقتصاد پولي، مالي، دوره 

هـاي ادوار تجـاري در اقتصـاد ايـران در       ). بررسـي ويژگـي  1387جمال ديكاله، آلن و علي صيادزاده (
  .46، شماره16هاي اقتصادي، دوره  ها و سياست ، فصلنامه پژوهش1385- 1338دوره

هاي كـالن و بخشـي در ادوارتجـاري     ). نقش و اهميت شوك1385(درگاهي، حسن و احمد چرخيده 
  .27، شماره 3هاي اقتصادي ايران، دوره  هاي مختلف صنعت ايران، فصلنامه پژوهش رشته فعاليت

). الگوي تعادل عمومي پويا براي ادوار تجاري اقتصاد ايـران،  1388(اربابي  و فرزين  شهرستاني، حميد 
 .1 شماره  ،9دوره  پژوهشنامه اقتصادي،

زمـاني ادوار تجـاري، مطالعـه مـوردي      ). ارزيابي عوامل موثر بر هم1396گزاري، مريم و  سارا قبادي (
، 5هـاي راهبـردي و كـالن، دوره    مقايسه ايران با كشورهاي منتخب حـوزه منـا، فصـلنامه سياسـت    

  .20شماره
. فصلنامه تحقيقات توسعه 1368- 1389هاي تجاري ايران طي دوره   ). چرخه1394ان، ابوالقاسم (گلخند

 .17،  شماره 5اقتصادي، دوره 

هاي تجاري اقتصـاد آمريكـا و مقايسـه مـوردي بـا        ). سيكل1393مواليي، محمد و ابوالقاسم گلخندان (
  .4ره، شما14هاي اقتصادي، دوره   اقتصاد ايران، فصلنامه پژوهش
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