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 چكيده

 

 1378 – 1338اين مقاله مسائل اساسي نوسانات ادوار تجاري ايران را با استفاده از داده هاي ساالنه 

تحليل مي كند. ابتدا نوسانات ادوار تجاري شناسايي و سپس شاخص هاي آماري انتخا بي استفاده و 

كه  شود مي. بويژه نشان داده مي شودليل حخواص ادواري متغير هاي كليدي اقتصاد كالن محاسبه و ت

متغيرهاي كليدي در راستاي روند ادوار تجاري يا درروند ضد ادوار تجاري حركت مي كنند و يا 

ا نتايج بعالوه نتايج حاصله باينكه شدت و دامنه نوسانات آنها در مقايسه با محصول چگونه است. 

, VARمطالعات ساير كشور ها مقايسه خواهد شد. در ادامه, متغير هاي مهم اقتصاد كالن در قالب مدل 

سازي و تخمين زده مي شود. با استفاده از اين مدل, اثر تكا نه هاي متعدد روي متغير هاي اقتصاد مدل

 كالن ارزيابي مي شود. 

عموما  طي دوره مطالعهشان مي دهد كه جاري نروند ادوار ت يافته هاي اين مطالعه در خصوص

و سپس بعد از چند سال, فعاليت هاي اقتصادي بعد از تكانه هاي  نفتي به سمت رونق حركت كرده 

هم جهت با ادوار تجاري بوده در  در اين مطالعه تمامي متغير هاي واقعي روند ركود شروع شده است.

شد رابطه مبادله روند ضد ادوار تجاري داشته اند. ساير متغير حاليكه در ميان متغير هاي اسمي، تورم و ر

هاي اسمي در برخي سال ها  با ادوار تجاري هم جهت و در بعضي سال هاي ديگر، از روند ضد ادوار 

  تجاري برخوردار بوده اند.

اقتصاد كشور  با روند ركود و رونق كشورهاي پيشرفته طرف تجاري ايران نوسانات  عموما

اين به دليل آن است كه اقتصاد ايران يك اقتصاد باز و از شرايط جهاني تاثيرپذير است گ است. هماهن

 و ساير كشور از طريق بخش تجارت خارجي در نوسانات اقتصاد ايران تاثير مي گذارند. 

مدل ادوار تجاري تاييد مي كند كه پول در اقتصاد ايران خنثي نيست وعرضه پول در بلند مدت 

يد  اثرمثبت دارد. عالوه بر آن رابطه عليت دو طرفه بين متغير هاي توليد، پول، تورم و نرخ ارز روي تول

توسط اين مطالعه تاييد مي شود. مضافا اينكه, اثرتكانه برهر يك از متغير هاي  مدل روي خود و ساير 

 متغيرها در كوتاه مدت از بين نمي رود. 

                                                 
   نیست.غال ایشان تنهاد محل اش است و لزوماً نظرات هدننظرات نویسارائه شده در این گزارش مطالب  1 
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 مقدمه .1

به عنوان   -علي رغم سابقه طوالني در اقتصاد  – اليت هاي اقتصاديموضوع تحليل نوسانات فعامروزه 

 (Business Cycle)ادوار تجاري در قالب يكي از رشته هاي جديد در حوزه اقتصاد كالن است 

انحرافات مكرر و سيستماتيك محصول از روند بلند مدت و  تئوري ادوار تجاري بهشناخته شده است. 

در اين  . [Lucas,(1977)]دهدمورد مقايسه و تحليل قرار مي  را ا با اين متغيرهمچنين رفتار ساير متغيره

بررسي و تحليل حقايق و ويژگي هاي ادوار تجاري ايران و ارتباط آن با متغير به  اوال ين مقالهراستا, ا

و ثانيا يك مدل ادوار  مي پردازد 1338 - 1378طي سال هاي  كشور هاي كليدي اقتصاد كالن

شناسايي و مورد تخمين قرار و با استفاده از اين مدل, آثار تكانه ها  VAR در قالب مدلتجاري 

 .شودمي ارزيابي 

در اين مطالعه منظور ازشناسايي حقايق ادوار تجاري اين است كه بعضي از خواص مهم 

اخص كل نوسانات متغير هاي اقتصاد كالن و ارتباط آن متغير ها با متغير رشد توليد كل كشور )كه ش

 از آنجاييكه اقتصاد ايران يك اقتصاد باز است وفعاليت هاي اقتصادي كشور است( مستند سازي شود. 

از طريق بخش خارجي )صادرات و واردات و نقل انتقال سرمايه( به اقتصاد بعضي از كشور جهان 

اير كشورها نيز مرتبط است، نتايج حاصله از مطالعه نوسانات اقتصادي ايران با نوسانات اقتصادي س

 مقايسه مي شود.

بر مطالعه هادريك  براي بررسي هدف اول مبتنيمورد استفاده (Methodology) روش شناسي 

و  -كه به طور مكرر در تحليل نوسانات اقتصادي استفاده مي شود - (Hodrick Prescottت )پرسكا

، روند ادوار تجاري شناسايي  تهادريك پرسكا ز روش. با استفاده اندستشاخص هاي آماري انتخابي ه

سپس انحرافات ساير متغيرهاي كليدي با انحرافات محصول از روند بلند مدت مورد مقايسه قرار مي  و

گيرد و اينكه آيا متغيرهاي كليدي در راستاي روند ادوار تجاري يا درراستاي روند ضد ادوار تجاري 

ا در مقايسه با محصول چگونه است از ديگر حركت مي كنند و يا اينكه شدت و دامنه نوسانات آنه

 مباحث اين مطالعه است.

براي مطالعه هدف دوم, از تكنيك هاي جديد اقتصاد سنجي استفاده شده و يك مدل با استفاده از 

متغير هاي اقتصاد كالن براي كشور كه داراي يك اقتصاد باز است شناسايي, تخمين و تحليل مي شود. 

از آنجاييكه تجاري شامل توليد, تورم, نقدينگي و نرخ ارز در بازار موازي هستند.  متغير هاي مدل ادوار
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مل اقتصادي، تحت تاثير عوامل غير اقتصادي از جمله عوامل سياسي و انوسانات اقتصادي عالوه بر عو

مي  رارمداقه ق, اثر اين عوا مل نيز مورد لهقرار مي گيرند, در اين مقاوقوع تكانه هاي داخلي و خارجي 

 ارزيابي مي شود.  نيز گيرد. با استفاده از اين مدل, اثر تكا نه هاي متعدد روي متغير هاي اقتصاد كالن

بخش هاي ديگر مقاله بشرح زير سازماندهي شده است. بخش دوم مباني نظري ادوار تجاري را 

ي متغير هاي مورد بحث قرار مي دهد. بخش سوم روش شناسي تجزيه سري هاي زماني و روند زداي

اقتصاد كالن را توضيح مي دهد. بخش چهارم با استفاده از شاخص هاي آماري، خواص ادوار تجاري را 

 و در بخش بعدي, نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعات ساير كشورها مقايسه مي شود. بخش ششمشناسايي 

و با استفاده از اين مدل اثر تكانه  شناسايي و برآورد مي كند را يك مدل ادوار تجاري براي اقتصاد ايران

    ها بر متعير هاي كالن مدل  مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نهايتا بخش پاياني نتيجه گيري مي كند.

 مباني نظري ادوار تجاري .2

در حد تحليل افزايش يا كاهش متغير هاي اقتصاد كالن محدود  1930نظريه هاي ادوار تجاري تا دهه 

كينز عوامل مؤثر برتوليد, تورم و اشتغال را در يك زمان مشخص مورد توجه قرار داد.  1930بود. دردهه 

به تحليل عوامل موثر بر متغير هاي اقتصاد كالن مطالعه ادوار تجاري  ،لوكاس بدنبال كار 1977در سال 

ول از انحرافات مكرر و سيستماتيك محص در طول زمان متمركزشد. و در واقع, تئوري ادوار تجاري به

بنابراين  روند بلند مدت و همچنين رفتار ساير متغيرها با اين متغير مورد مقايسه و تحليل قرار مي گيرد.

تئوري ادوار تجاري به تحليل عواملي كه موجب نوسانات محصول در اطراف روند بلند مدت خود 

 متمركز است.

و مكانيزم هاي انتشار  (Shocks) تئوري هاي جديد ادوار تجاري به تحليل مركب تكانه ها 

(Propagation Mechanisms)  كه مبتني بر تغييرات همزمان ميان متغير هاست و موجب نوسانات

فعاليت هاي اقتصادي مي شود, مربوط است. در تئوري هاي ادوار تجاري و طبيعت تكانه ها و مكانيزم 

ربرد هاي سياستي آن، ميان و كا -كه موجب نوسانات فعاليت هاي اقتصادي مي شود -هاي انتشار

علماي اقتصاد توافق عمومي وجود ندارد  با اين وجود, باور عموي بر اين است كه تكانه ها روي 

 .[Mankiw,(1989)]فعاليت هاي اقتصادي اثر بلند مدت دارند 
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به نقش  مدل هاي ادوار تجاري كينزين هاي جديد كه به تحليل عدم تعادل مي پردازند 

بر روي نوسانات فعاليت هاي تاكيد مي كنند. اينگونه  (Demand Shocks)هاي تقاضا  برجسته تكانه

مدل ها مبتني بر ديدگاه هاي كينزين هاي سنتي هستند كه در آن تقاضاي كل و شكست مكانيزم 

بازار, ادوار تجاري را ايجاد مي كنند. تفاوت كليدي بين تئوري كينز ين هاي قديم و كينز ين هاي 

ن است كه تئوري كينز ين هاي جديد بر بهينه يابي كارگزاران اقتصادي استوار است و داراي جديد اي

اين مزيت مي باشد كه مبتني بر پايه هاي اقتصاد خرد است.كينز ين ها جديد همانند كينز ين هاي 

اكنش قديم معتقدند كه قيمت ها و دستمزد ها به اختال ل ها واكنش سريع نشان نمي دهند بلكه اين و

به دليل چسبندگي, آهسته است. دليل عمده اين تعديل آهسته اين است كه كارگزاران اقتصادي براي 

اتخاذ تصميمات اقتصادي خود اطالعات ناقص دارند. عالوه بر آن، بدليل اينكه از قبل قرارداد هايي 

هستند. در نتيجه بين كارگران و كارفرمايا براي يك دوره منعقد مي شود، دستمزد هاي اسمي ثابت 

كنند و لذا مجموعه تكانه هاي تقاضاي (Clear) بازار هاي كاال و نيروي انساني نمي توانند آنا تسويه

كل, موجب نوسانات در اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي مي شوند. يكي از مثال هاي روشن، تكانه 

 هاي سياستي است كه باعث نوسانات در تقاضاي كل مي شوند.

قديم و جديد  مقتقدند كه هم تغييرات پيش بيني شده و هم پيش بيني نشدهء سياست  كينزين ها

هاي پولي, موجب نوسانات محصول مي شوند. اختال هاي برونزا ي مصرف و سرمايه گذاري ناشي از 

تغيير در درجه خوش بيني و بد بيني در اقتصاد در قالب شكل گيري انتظارات, منشا نوسانات در 

و اشتغال مي شود. در نتيجه نوسانات اقتصادي منحصرا مي توانند نتيجه تغيير در انتظارات تقاضاي كل 

براي اطال عات بيشتر، بطور مثال، مراجعه شود  [باشد كه در قالب رضايت خاطر فردي شكل مي كيرد 

. مهمترين توصيه هاي سياستي كينز ين هاي جديد اين است كه سياست Woodford, (1991)] به

صادي براي با ثبات سازي اقتصاد موثر است، بخصوص در شرايط انقباظ در فعاليت هاي اقتصادي اقت

 كه از بد بيني نسبت به اقتصاد ناشي مي شود.

شايان ذكر است در تئوري اوليه انتظارات عقاليي كه مبتني بر تحليل تعادل است در خصوص 

گزاران اقتصادي ناقص است ولي بازارهاي ادوار تجاري، اعتقاد بر اين است هرچند اطال عات كار

كاال و نيروي انساني آنا تسويه مي شوند و تنها تغييرات پيش بيني نشده در سياست هاي پولي مي 

 توانند منجر به نوسانات محصول شوند.
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با توجه به مباحث فوق، مدل هاي كينز ين هاي جديد, چار چوب خوبي براي تحليل نوسانات 

فراهم مي كنند. چرا   -كه از تكانه هاي سياستي و غير سياستي ناشي مي شود  -ديفعاليت هاي اقتصا

كه تغيير در سياست ها و يا انتظارات كارگزاران اقتصادي به طور منظم رخ نمي دهد. بنابر اين,  

چارچوب ارائه شده توسط كينز ين هاي جديد براي تحليل نوسانات نامنظم مناسب هستند. در اين 

گر ركود يا رونق اقتصادي پديدار مي شود يا از بين مي رود به دليل اعما ل سياست هايي چارچوب ا

است كه در واكنش به عدم تعادل هاي اقتصاد صورت مي گيرد و يا اينكه مستقال كارگزاران 

 اقتصادي به اين عدم تعادل ها واكنش نشان مي دهند. 

مانند تغييرات  (Supply Shocks)رضه در تئوري كينز ين هاي جديد  و قديم تكانه هاي ع

قيمت كاال ها  يا رابطه مبادله ممكن است موجب نوسانات اقتصادي شود. اما تكانه هاي عرضه 

ضمن اينكه همانند   (Real Business Cycle Theories)درقالب تئوري هاي ادوار تجاري واقعي 

ستوار هستند, اين تئوري ها مبتني بر اين تئوري هاي ادوار تجاري انتظارات عقاليي بر تحليل تعادل ا

ايده است كه نوسانات اقتصادي ناشي از تكانه هاي تصادفي )منفي يا مثبت( در فن آوري توليد است. 

چون نوسانات اقتصادي ناشي از اين پديده است كه كارگزاران اقتصادي در فرآيند بهينه يابي در 

واقع در پاسخ به تكانه بهره وري تصميم مي گيرند كه  تخصيص منابع تغيير ايجاد مي كنند. آنها در

زمان خود را چگونه بين كار و استراحت توزيع كنند و يا اينكه چگونه درآمد خود را بين مصرف 

حال و آينده اختصاص دهند.  بنابراين, در اين ديدگاه ادوار تجاري واقعي, بيكاري اختياري و يا 

 رخوردار هستند.سياست اقتصادي از اهميت ناچيزي ب

سياست دولت ها بر اين بوده است كه با اتخاذسياست هاي منسجم, نوسانات  1930از دهه 

منافع حاصله از كاهش نوسانات ادوار تجاري  Lucas, (1987)] [ادوار تجاري را كاهش دهند. لوكاس 

شي از فرم تابع براي مصرف را ناچيز محاسبه كرده است. ولي مطالعات بعد اشكال اين محاسبه را نا

مورد استفاده دانستند و منافع حاصله از كاهش نوسانات ادوار تجاري را قابل توجه برآورد كرده اند. 

هزينه هاي رفاهي ناشي از ادوار تجاري را اندازه گيري كرده و به ,Otrok]   [(2001)اخيرا اتراك 

   2نتايج متفاوتي در مقايسه با نتايج لوكاس دست يافته است.

                                                 

هر چند كه موضوع هزينه هاي رفاهي نوسانات ادوار تجاري حائز اهميت است ولي در اين مقاله به اين موضوع پرداخته نمي  2 

 شود.
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 متغير هاي اقتصاد كالنوند زدايي ر .3

در اين بررسي، سري هاي زماني به دو قسمت تجزيه مي شوند. قسمت اول به روند بلند مدت سري 

زماني مربوط است و قسمت دوم به انحرافات از روند بلند مدت بر مي گردد. روشهاي مختلفي براي 

ك پرسكات در سطح گسترده اي براي آنها، روش هادري درميان 3تجزيه سري ها استفاده مي شود.

تجزيه و تحليل ادوار تجاري مدرن مورد استفاده قرار مي گيرد. هر چند استفاده از تابع توليد يكي از 

روشهايي است كه در اين خصوص توصيه مي شود، ولي از آنجاييكه اقتصاد ايران طي دهه هاي 

فت، جنگ و خشكسالي قرار گرفته، استفاده گذشته تحت تاثير تكانه هاي متعددي مانند تكانه هاي ن

از اين روش براي ايران توصيه نمي شود. زيرا بخشي از عوامل توليد بكار گرفته شده طي دوران 

جنگ و خشكسالي  به افزايش محصول منجر نشده است. حتي مي توان اذعان داشت طي دوره تكانه 

ايش يافته كه در واقع ناشي از استفاده بهينه هاي نفت, توليد كشور با افزايش قيمت نفت به شدت افز

مجموعه عوامل توليد كشور نبوده است. لذا تفكيك عوامل توليد و محصول بالقوه از عوامل  توليد و 

به عنوان  -محصول بالفعل امكانپذير نيست. مع الوصف در اين بررسي, روش هادريك پرسكات 

بكار گرفته شده است كه ذيالً  -ه گسترده مي شود روشي معتبر كه در سطح بين المللي نيز اسنفاد

 معرفي مي شود.

( براي شناسايي روند و تجزيه و تحليل Hodrick-Prescott filter)پرسكات - هادريك فيلتر

نوسانات متغير هاي كليدي اقتصاد كالن ايران استفاده شده است. اين فيلتر توسط كيدلند و پرسكات 

]([Kydland & Prescott,(1982 و پرسكات] ([Prescott, (1986  در سطح گسترده اي براي شناسايي

 4روند متغيرهاي اقتصاد كالن در قالب مدل ادوار تجاري استفاده شده است.

، در تعريف روند آن است كه بوسيله يك  HP ،[Hodrick-Prescott, (HP)]نكته كليدي فيلتر

متغيرها كه  (Smooth Sequence) دنباله روان شروش براي برازگيرد. اين روش محاسباتي انجام مي

كليدي ادوار تجاري حفظ مي شود، استفاده مي شود. در واقع، معيارهاي زير بوسيله درآن حقايق

                                                 

 Canova, (1998]) [براي آشنايي با روشهاي مختلف روند زدايي، رجوع شود به   3 

شناخته شده است. براي كاربرد اين روش، بطور مثال ،  Aز نوع ا Henderson-Whittakerاين مدل همچنين بنام روش 4

 مراجعه شود.  Kim,buckle & Hall,(1996])[ و كيم ، باكل و هال  [Prescott, (1990)]به مطالعه پرسكات 
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بدست مي آيد استفاده شده  HP( براي انتخاب جزء روندي كه بوسيله 1995كيدلند و پرسكات)

 است:

  دنباله باشد.منحني كه بدست مي آيد بايد به خوبي برآزش 

  اين منحني بايد از يك انتقال خطي دنباله بدست آيد بنحوي كه براي همه دنباله ها

 استاندارد باشد.

 .اين منحني بايد بطور ساده براي تمامي دنباله ها قابل محاسبه باشد 

  هر گونه تغيير جزئي در حجم نمونه نبايد تغييرات قابل مالحظه درمقادير اجزاء

(Components) يجاد كند.ا 

HP  ازحداقل كردن مجموع مربع انحرافات سري}t{Y ، با يك جزء روندt  بدست مي آيد كه ،

به عنوان شاخص خوبي برآزش تلقي مي شود. اين شاخص مقيد به مجموع مربعات تفاضل مرتبه دوم 

ر اين بودن را اندازه گيري مي كند. بناب (Degree of Smoothness)جزء روند است كه درجه روان 

 تابع هدف و قيد آن بشرح ذيل است .
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بعنوان جزء ادواري تفسير در حاليكه  t- tYعبارت ،لگاريتم متغير مورد نظر است tY جايي كه 

 بعنوان تغيير در نرخ رشد جزء روند تفسيرمي شود. )]t- t)( t - t+1 -1[( عبارت

،  كه ضريب رابطه قيد است،  (Smoothing Parameter)وقتي مقدار عددي پارامتر روان كننده 

مانند يك روند خطي عمل مي كند كه بطور پايدار در حال افزايش  HPبزرگ انتخاب شود، فيلتر 

در معادالت  tگ  انتخاب شود، يك روند رواني ازبزر است . به عبارت ديگر وقتي مقدار عددي 

است و دوره  t=tYبرابر با صفر انتخاب شود در نتيجه  ( انتخاب شده است ولي وقتي 2( و )1)

(Cycle)  براي تماميt صفر است. در اين مطالعه مقدار عددي  ها  بر حسب مقاديري كه نرم افزاز

 اب و بكار گرفته شده است.هاي اقتصاد سنجي پيشنهادي مي كنند انتخ
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 خواص اجزاء ادوار تجاري  .4

تشكيل مي  1378  - 1338براي دوره  PDSمنابع آماري اين مطالعه را داده هاي ساالنه سري زماني 

با استفاده از نما گرهاي اقتصادي بانك مركزي  1378 - 1375دهد. با اين وجود, داده هاي سال ها ي 

بر  1380و   1379بودجه ساالنه بروز شده است. داده هاي سال هاي  جمهوري اسالمي ايران و قوانين

اساس آمارهاي رسمي پيش بيني شده سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي استفاده شده 

 است. 

مباحث اين بخش در دو قسمت ارائه مي شود. در قسمت اول, روند ركود و رونق اقتصادي  

ند ها با نوسانات ساير متغيرهاي كالن مورد تحليل قرار مي گيرد و در كشور به همراه مقايسه اين رو

 قسمت دوم, با استفاده از شاخص هاي انتخابي, خواص ادوار تجاري محاسبه و تحليل مي شود.  

  روند ادوار تجاري توليد و مقايسه آن با متغير هاي كليدي اقتصاد كالن 4.1

 2نمودار براي روند زدايي استفاده شده است.  HP همان طوري كه در قسمت قبل بحث شد از فيلتر

را نشان مي دهد در  آن بلند مدت روندبه قيمت هاي ثابت و همچنين  واقعي داخلي توليد ناخالص

 مي دهد.از روند مدت را نشان  واقعي يداخلانحراف توليد ناخالص  1نمودار حاليكه 

 واقعي روند و توليد ناخالص2نمودار  از روند انحراف توليد ناخالص واقعي 1نمودار 
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ايران هفت دورهء اقتصاد  وره مورد مطالعه،طي دمشاهده مي شود,  1نمودار همان طوري كه در 

هر دوره تجاري طي اين مدت بطور و  را تجربه كرده است اقتصادي رونق و ركود كامل تجاري
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در حال خارج  1379شايان ذكر است اقتصاد ايران از سال  متوسط شش سال بطول انجاميده است.

 د به سمت رونق است.ي است و در حال حاضر روند حركت اقتصااقتصادشدن ازركود 

طي دوره مورد مطالعه شديدا تحت تاثير تكانه هاي نفتي  اقتصاد ايران نشان مي دهد كه 1نمودار 

وارد نوسانات شديد   1353اولين تكانه نفتي سال قرارگرفته است. فعاليت هاي اقتصادي كشور پس از 

هر چند ادامه مي يابد. اين نوسانات شديد و تا سالهاي پاياني جنگ تحميلي  ستا ركود و رونق شده

تي مي تكانه نفدورهء مشابه دورهاي قبل از  زپس از اين دوره, عمق نوسانات اقتصادي حتي كمتر اكه 

دوره مع الوصف،  .ولي نقش تكانه هاي نفتي در ايجاد نوسانات اقتصادي كماكان پا بر جا است شود

ونق اقتصادي عموما همزمان با دوره هايي است كه قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي در هاي ر

بخش  كه استروند مبين اين حقيقت ر بوده است. اين ثمقايسه با دوره هاي قبل و بعد از آن درحداك

ست با اين وجود نبايد نقش سيا .شته استايجاد رونق و ركود اقتصادي ايران نقش مسلط دا نفت در

هاي اقتصادي به ويژه سياست پولي و مالي را در ايجاد روند رونق و ركود از طريق تبديل منابع ارزي 

را   -جهت هزينه كردن در داخل كشور كه منجر به انبساط مالي در كشور مي شده است   -به ريالي 

و رونق  كم اهميت جلوه داد. در واقع سياست هاي اقتصادي دولت بخشي از عمق و درجه ركود

 اقتصادي كشور را تبيين مي كنند.  

و اجراي سياست هاي  1370نكته حائز اهميت اين است كه يك همزماني بين ركود اوايل دهه 

تعديل اقتصادي بويژه سياست يكسان سازي نرخ ارز وجود دارد كه با تجربيات بيشتر كشور ها مبني 

دارد. اين موضوع نقش نوسانات نرخ ارز بر  بر همراهي كاهش ارزش پول ملي با ركود نيز سازگاري

 فعاليت هاي اقتصاد ي كشور را بطور برجسته  نشان مي دهد.

ناخالص داخلي )توليد( كه شاخصي جهت اندازه گيري فعاليت هاي  در اين مطالعه متغير توليد

با  وند خودمتغيرها از رساير  انحرافو است در نظر گرفته شده به عنوان متغير مرجعاست,  اقتصادي

از روند بلند مدت ارزش  اتانحراف 4نمودار  د. ريگمي تحليل قرار مورد د مقايسه و يانحراف تول

انحراف از روند را با توليد مقايسه مي كند. همان طوري كه مشاهده مي شود, افزوده بخش صنعت 

عمومًا با انحراف از روند بلند مدت  توليد همراه است . اين  بلند مدت ارزش افزوده بخش صنعت

 همراهي از چند نظر حائز اهميت است :

 (Coincident) اوالً : نوسانات آنها همزمان است
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كه اقتصاد كشور با شرايط ويژه  1360 با ستثناء سال ( Pro-Cyclical) ثانياً : نوسانات هم جهت هستند

  اي روبرو بوده است.

 .بطور نسبي قدري بيشتر از توليد مي باشدنوسانات ارزش افزوده بخش صنعت و شدت اً : عمق ثالث

بنظر مي رسد دليل عمده آن وابستگي بيشتر اين بخش به منابع ارزي است كه بعد از تكانه نفتي سال 

نشان مي  3مودار ن   اتفاق افتاد در حاليكه اين پديده در سال هاي قبل از آن مشاهده نمي شود.   1353

از روند خودش  انحراف ارزش افزوده بخش صنعتدهد كه انحراف مصرف كل از روند، مشابه 

 است. 
و   (YD)انحراف توليد ناخالص واقعي مقايسه  3مودار ن   

 از روند  CD)هاي ثابت ) مصرف كل به قيمت 

و ارزش  (YD)انحراف توليد ناخالص واقعي مقايسه  4نمودار 

 از روند   (IVAD)  هاي ثابت افزوده بخش صنعت به قيمت
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وره تكانه نفتي انحراف مخارج واقعي دولت از روند را با توليد نشان مي دهد. باستناي د 6نمودار    

, در طول دوره مورد مطالعه, انحراف مخارج واقعي دولت از روند, هماهنگ و دربيشتر  1353سال 

موارد همزمان و هم جهت با توليد بوده است. نظر به اينكه بخشي از درآمد هاي نفتي به ريال تبديل و 

از روند, بيشتر از توليد در قالب مخارج دولت هزينه مي شود, عمق نوسانات مخارج واقعي دولت 

ارزي در انبساط و انقياظ مالي مهم است. اين  -است و نقش بخش نفت از طريق سياست هاي پولي

(. بااين تفاوت كه دامنه نوسانات انحراف سر 5 مودارنويژگي در سرمايه گذاري كل نيز صادق است )

است. به عبارت ديگر، در هنگام رونق ) ركود(  شدت افزايش )كاهش( سرمايه مايه گذاري بيشتر 

 است. گذاري بيشتر
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وسرمايه  (YD)مقايسه انحراف توليد محصول واقعي 5مودار ن

 از روند ID)) هاي ثابت به قيمتكل گذاري 

ومخارج  (YD)توليد ناخالص واقعي انحراف مقايسه  6نمودار    

 از روند   (GD)هاي ثابت  به قيمتلت دو
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-Counter)روند ضد ادواري   1375كه نقدينگي باستثناي سال  نشان مي دهد 8نمودار   

Cyclical ) نوسانات نقدينگي بيشتر ازتوليد ، دامنه  1353داشته است. تا قبل از اولين تكانه نفتي سال

 7 مودارن, دامنه نوسانات توليد بيشتر از نقدينگي بوده است.  1370بوده ولي به استثنائ نيمه آخر دهه 

و  ل كرده استابا وقفه اي مسير ادوار تجاري را دنب 1358شاخص قيمت ها تا سال كه  نشان مي دهد

اد در مسير بهبود صتقبنحوي كه وقتي ا (Pro-Cyclical) نوسانات آن موافق ادوار تجاري بوده است

قرار مي گيرد قيمتها نيز پس از وقفه اين روند را دنبال مي كند و وقتي كه اقتصاد در اوج رونق است 

اخص شاخص قيمت كما كان افزايش مي يابد و وقتي كه اقتصاد به سمت ركود حركت مي كند ش

روند حركت شاخص  1358دنباله رو روند حركت اقتصاد است. ولي بعد از سال  ,قيمت ها با وقفه

( روند شاخص 1380تا پايان دوره مورد  بررسي ) 1360قيمت ها تغيير مي كند. بويژه از ابتداي  دهه 

د اقتصاه يعني زماني ك (Counter-Cyclical)صاد قرار مي گيرداقتقيمت هاي در خالف مسير حركت 

اين پديده مي  در رونق است انحراف شاخص قيمت از روند بلند مدت در حداقل است و برعكس.

نتيجه اخير با بيشتر نتايج تحقيقات  تواند يك تصوير همزمان  بودن ركود توام با تورم را نشان دهد.

 )1992)[ ده شده استهدراقتصاد انگلستان نيز مشا ,اين نوع روندمشابه دارد هر چند كه  تتجربي مغاير

، [Blanckburn & Ravn.   كمتر از  1350و  1340انحراف شاخص قيمت در دهه  شدتبا اين وجود

 .بوده است انحراف شاخص قيمت طور نسبي بيشتر از توليد  1370و  1360توليد بوده ولي دهه هاي 
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و سطح  (YD)يمقايسه انحراف توليد محصول واقع 7مودار ن

 از روند  PCD)ها ) قيمت عمومي

 (YD)انحراف توليد ناخالص واقعي مقايسه  8نمودار   

 از روند  (M2D)ونقدينگي 
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لند مدت مورد مقايسه انحرافات درآمد هاي نفتي به قيمت ثابت با توليد را از روند ب 10نمودار  

قرارمي دهد. درآمد هاي نفتي در مقايسه با ساير متغيرها از نوسانات شديدي برخوردار است و دامنه 

نوسانات آن خيلي زياد است و اين در شرايطي است كه اوال همزمان و ثانيا هم جهت با روند نوسانات 

 با درآمد هاي نفتي هماهنگ است.توليد است. بنابر اين در حالت عمومي, ادوار تجاري توليد 

  
رابطه و  (YD)توليد محصول واقعي مقايسه انحراف 9مودار ن   

 از روند TOT))تجاري 

و  (YD)انحراف توليد ناخالص واقعي مقايسه  10نمودار  

 داز رون    (OD)هاي ثابت  به قيمتدرآمد هاي نفتي 
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انحرافات رابطه مبادله و توليد را از روند بلند مدت مورد مقايسه قرارمي دهد. همان  10نمودار 

طوري كه مشاهده مي شود، رابطه مبادله عموما روند ضد ادواري تجاري داشته و دامنه نوسانات آن از 

 به شدت افزايش يافته است.  1370تا نيمه اول دهه  1360دهه 
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 دوار تجاري متغير هاي اقتصاد كالنحقايق اساسي ا 4.2

 براي تجزيه و تحليل خواص سري هاي زماني از شاخص هاي زير استفاده مي شود:

   شاخص تغييرات: براي اندازه گيري ميزان تغييرات سري هاي زماني از درصد

انحراف معيار آنها استفاده مي شود. اين شاخص ميزان نوسانات سري زماني را 

 نشان مي دهد.

 خص پايداري: اين شاخص بوسيله ضريب خودهمبستگي مرتبه اول سري هاي زماني شا

اندازه گيري مي شود وميزان چسبندگي سري زماني را در مقايسه با سال گذشته نشان مي 

 دهد.

 ها با ضريب همبستگي متقاطع: اين شاخص درجه همزماني يا ناهمزماني  روند سري زماني

و سه  (Lag) ه گيري مي كند. اين روند  با استفاده از سه وقفهمتغير مرجع )توليد( را انداز

شناسايي مي شود. در واقع مقادير مثبت )منفي( اين شاخص به مفهوم (  Lead) تقدم

سازگار بودن با ادوار تجاري )ضد ادوار تجاري( را نشان مي دهد. مقادير ضريب 

نا   (cycle)رد نطر با دوره همبستگي متقاطع نزديك به صفر مبين اين است كه متغير مو

نشان t-i   (t+i)همبسته است و مقادير )مطلق( ضريب همبستگي متقاطع بزرگتر در ستون 

 مي دهد كه يك متغير در دوره تقدم ) تاخر( ايجاد مي كند.    

از آنجاييكه متغير توليد بيانگر مجموعه فعاليت هاي اقتصادي يك كشور است، اين متغير در 

ار تجاري به عنوان متغير مرجع انتخاب مي شود و ساير متغير هاي كالن با آن مورد مقايسه ادبيات ادو

قرار مي گيرد. در اين قسمت نيز متغير توليد ناخالص داخلي واقعي به عنوان متغير مرجع انتخاب شده 

ص هاي است. در اين راستا، متغير هاي كالن اقتصادي به دو دسته عمده زير طبقه بندي شده و شاخ

 فوق به تفكيك هر طبقه محاسبه و در جدول مجزا براي كل دوره و سه زير دوره ارائه شده است.

  متغيرهاي واقعي شامل توليد، هزينه و سرمايه گذاري كل، درآمد هاي نفتي، مخارج دولت

 و ارزش افزوده بخش صنعت است. تمامي اين متغير ها به قيمت هاي ثابت هستند.

 امل پايه پولي و نقدينگي اسمي , دو شاخص سرعت گردش پول )بر متغيرهاي اسمي ش

اساس پايه پولي و نقدينگي(, شاخص قيمتي كاال ها و خدمات مصرفي شهري و رابطه مبادله 
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)كه بر حسب نسبت شاخص قيمت صادرات به شاخص قيمت واردات تعريف مي شود( 

 هستند. 

تجاري ايران و مقايسه آن با متغير هاي  اينك با استفاده از شاخص هاي فوق، حقايق ادوار

 .مورد تحليل قرار مي گيرد 1378 – 1338واقعي و اسمي اقتصاد كالن  براي دوره هاي 

 

 خواص ادوار تجاري

 
به منظور تحليل خواص ادوار تجاري، شاخص هاي آماري متغير هاي واقعي و اسمي به تفكيك مورد 

واقعي را نشان مي دهد. در اين قسمت براي  واص ادواري متغيرهايخ 1جدول بررسي قرار مي گيرد. 

هستند و همچنين از جزء  (Stationary)تحليل خواص ادوار تجاري از تفاضل اول متغير ها كه پايا 

حاسبه شده، م HPمتغيرها كه جز ادواري آن با استفاده از روش   (Temporary Component)زودگذر 

 استفاده شده است. 

نشان مي دهد كه تغييرات در رشد درآمد هاي نفتي به قيمت هاي ثابت نزديك به  1جدول 

شش برابر رشد توليد است و در مقايسه با متغير هاي اين جدول, بيشترين تغييرات را دارد. تغييرات 

مصرف است. ميزان تغييرات رشد رشد سرمايه گذاري و مخارج دولت بيش از دو برابر رشد توليد و 

ارزش افزوده صنعت از تغييرات رشد توليد قدري بيشتر است. مقايسه اين شاخص با استفاده از نتايج 

نشان مي دهد كه در مجموع تغييرات متغيرها ) به استثناء سرمايه گذاري( بر اساس نتايج   HPفيلتر 

 ل اول نشان مي دهد.قدري كمتر از حالتي است كه نتايج تفاض , HPفيلتر 

 ( 1378 – 1338اقتصاد كالن كشور به قيمت واقعي ) واص ادواري متغيرهايخ   1جدول     

 SD متغير

% 
yx

SDSD /  3- t 2- t 1- t t t+1 t+2 t+3 

Y 

 

7.5 

4.7 
1.00 
 

59. 
52. 

       

I 

 

16.6 

12.6 
2.21 
2.68 

49. 
53. 

24.- 

58.- 
24. 

03. 
54. 

56. 
75. 

80. 
57. 
48. 

21. 
10.- 

07. 
51.- 

C 

 

7.6 

4.6 
1.01 
0.98 

57. 
48. 

25.- 
48.- 

23. 
13. 

44. 
52. 

58. 
66. 

53. 
44. 

40. 
06. 

21. 
38.- 

G 

 

17.5 

9.2 
2.23 
1.96 

36. 
23. 

11.- 
19.- 

33. 
34. 

21. 
34. 

32. 
41. 

26. 
23. 

16. 
02. 

19. 
16.- 

O 

 

43.5 

26.6 
5.80 
5.66 

06. 
11. 

13. 
03. 

42. 
44. 

31. 
42. 

52. 
44. 

16. 
02.- 

19. 
19.- 

07. 
36.- 

IV 

 
8.1 
5.0 

1.08 
1.06 

34. 
28. 

07. 
30.- 

36. 
16. 

47. 
46. 

65. 
62. 

49. 
31. 

24. 
20.- 

06.- 
56.- 
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 توجه: 

 IV, O, G, C, I, Y   به ترتيب تفاضل اول توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت، سرمايه گذار كل به قيمتهاي

ثابت ، مصرف كل به قيمتهاي ثابت،  مخارج دولت به قيمتهاي ثابت، درآمد هاي نفتي به قيمت هاي ثابت و ارزش 

ر( متغير ها مربوط به مقادير فيلتر شده اين متغير ها است افزوده بخش صنعت به قيمت هاي ثابت است. سطر دوم )زي

 محاسبه شده است.    HPكه با استفاده از روش

 SD  انحراف معيار متغير ها و
y

x

SD

SD
 نسبت انحراف معيار هر يك از متغيرها با توليد ناخالص داخلي  است.  

 ستون هاي بعدي به ترتيب ضريب همبستگي مرتبه او( ل  و ضريب همبستگي متقاطع هر يك از متغيرها با توليد  )

 ( است. Lag( و تاخر ) Leadبه صورت تقدم )    = i)  1و 2و t-i    3 (و  t+iناخالص داخلي  در طي دوره  

در شرايطي كه رشد درآمد هاي نفتي بيشترين تغييرات را طي اين دوره داشته، شاخص ضريب 

همبستگي نيز نشان مي دهد كه كمترين چسبندگي را نسبت به تغييرات دوره قبل داشته است. ضريب 

همبستگي محاسبه شده بر اساس تفاضل اول نشان مي دهد كه بيشترين ميزان چسبندگي به ترتيب 

متعلق به رشد توليد و مصرف به قيمت هاي واقعي است. رشد سرمايه گذاري و مخارج دولت به 

هاي واقعي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. ضريب همبستگي رشد ارزش افزوده صنعت نشان قيمت 

مي دهد به داليل مختلف از جمله وابستگي اين بخش به بخش خارجي از طريق واردات كاال هاي 

 سرمايه اي و واسطه اي، از كمترين ميزان چسبندگي ميان متغير هاي انتخابي برخور دار بوده است. 

ضريب همبستگي متقاطع تفاضل اول متغيرها با رشد توليد, مبين اين است كه عموما متغير  نتايج

هستند و  بيشترين همبستگي رشد توليد با سرمايه گذاري   (Pro-Cyclical)ها با رشد توليد هم جهت 

شد پايداري ر ،(Lead)است و اين پديده از بعد نظري نيز حمايت مي شود. با افزايش وقفه و تقدم 

درآمد هاي نفتي و مخارج دولت نسبت به ساير متغير ها كمتر شده است. از آنجاييكه مقدار اين 

به طور نسبي باال است, مي توان  t+iشاخص براي متغيرهاي رشد مصرف و مخارج دولت براي ستون 

اعث تقدم نتيجه گرفت كه اين متغير ها باعث وقفه دردوره شده اند در حاليكه رشد درآمد هاي نفتي ب

   در دوره شده است.

 1338اقتصاد كالن كشور به قيمت اسمي را براي كل دوره  واص ادواري متغيرهايخ 2جدول 

نشان مي دهد. همان طوري كه مشاهده مي شود، تغييرات رابطه تجاري نزديك به پنج برابر  1358  –

رشد توليد است. در ميان آنها  رشد توليد است. تغييرات ساير متغير ها نيز بيش از تغييرات متغير

برابر رشد توليد است. ضريب همبستگي مرتبه  7/1تغييرات رشد سرعت گردش پايه پولي در حدود

اول نشان مي دهد كه تورم، رشد نقدينگي و پايه پولي در مقايسه با ساير متغير هاي اسمي از 
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كه متغير هاي اسمي بويژه متغير چسبندگي بيشتري برخوردار  هستند. همبستگي متقاطع نشان مي دهد 

هاي پولي، شاخص تورم و رشد رابطه مبادله, رفتار ضد دوره اي داشته اند.  هرچه وقفه ها و تقدم ها 

(Leads)  افزايش مي يابد، همبستگي متغير هاي پولي با رشد توليد بيشتر در حاليكه همبستگي متغير

فه ها و تقدم ها, همبستگي شاخص هاي سرعت هاي قيمتي كمتر مي شود در حاليكه با افزايش وق

گردش پول با رشد توليد كاهش مي يابد. از آنجاييكه مقادير مطلق همبستگي  متغير هاي رشد پايه 

با رشد توليد به طور نسبي باال است, مي توان نتيجه گرفت كه اين متغير  t-iپولي و نقدينگي در ستون 

 ها باعث تقدم دردوره شده اند.

 ( 1378 – 1338)اسمياقتصاد كالن كشور به قيمت  واص ادواري متغيرهايخ 2 جدول  

 SD متغير

% 
yx

SDSD /    t 3-  t 2-  t 1-  t t+1 t+2 t+3 

MB 

 

10.9 

5.6 
1.45 
1.19 

.52  
32.  

34.-  

16.  
24.-  
11.  

26.-  
15.-  

30.-  
40.-  

16.-  
33.-  

.12  
03.  

.29  
32.  

M2 

 

8.5 

3.8 
1.13 
81.  

.60  
30.  

28.-  
.10  

12.-  
24.  

14.-  
06.  

01.-  
5.-  

.001  
23.-  

.08  
17.-  

.35  
20.  

VB 

 

13.0 
8.0 

1.73 
1.7 

.34  
38.  

.09  
20.-  

.25  
20.  

.29  
48.  

.57  
78.  

.24  
39.  

07.-  
16.-  

30.-  
54.-  

V2 

 

9.1 
5.8 

1.21 
1.23 

.35  
38.  

03.-  
17.-  

.16  
21.  

.21  
47.  

.43  
69.  

.13  
36.  

07.-  
08.-  

43.-  
56.-  

P 

 

9.4 
4.1 

1.25 
87.  

.76  
39.  

31.-  
17.  

28.-  
27.  

35.-  
05.  

44.-  
21.-  

41.-  
34.-  

43.-  
35.-  

26.-  
06.  

TOT 

 

33.6 
12.1 

4.48 
2.57 

.14  
32.  

.14  
06.  

23.-  
22.-  

47.-  
40.-  

44.-  
46.-  

45.-  
20.-  

15.-  
26.  

.22  
60.  

 توجه: 

 P, V2, VB, M2, MB  وTOT  به ترتيب تفاضل اول پايه پولي، نقدينگي، سرعت گردش پول محاسبه شده بر

اساس  پايه پولي و نقدينگي،  شاخص قيمت كاال هاي و خدمات مصرفي شهري و رابطه مبادله  است. سطر دوم 

 محاسبه شده است.    HPاستفاده از روش )زير( متغير ها مربوط به مقادير فيلتر شده اين متغير ها است كه با

 SD  انحراف معيار متغير ها و
y

x

SD

SD
 نسبت انحراف معيار هر يك از متغيرها با توليد ناخالص داخلي  است.  

 ( ستون هاي بعدي به ترتيب ضريب همبستگي مرتبه اول و ضريب همبستگي متقاطع هر يك از  )  متغيرها با توليد

 ( است. Lag( و تاخر ) Leadبه صورت تقدم )    = i)  1و 2و t-i    3 (و  t+iناخالص داخلي  در طي دوره  
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 مقايسه ادوار تجاري ايران با ساير كشورها .5

با  1نمودار  مقايسه مقايسه ادوار تجاري ايران با ساير كشورها نتايج حائز اهميتي را نشان مي دهد.

 نشان مي دهد كه در عموم كشورهاي جهان يك همزماني نسبي در فرآيند 12نمودار  و  11دار نمو

 . ستداشته اوجود ركود و رونق  نوسانات اقتصادي براي

 ادوار تجاري و شكاف محصول در كشور هاي عمده صنعتي 11دار نمو

، 1970سالهاي  اقتصاد تمامي كشورها در از نمودار ها به طور تقريبي مي توان استنتاج كرد كه 

و نيمه  1979، 1973  در حاليكه در حوالي سال هايبوده تقريبا مواجه با ركود  1990و  1981، 1975

همان طوري كه قبال اشاره شد, از آنجاييكه اقتصاد ايران  با رونق نسبي مواجه بوده اند. 1980دوم دهه 

يك اقتصاد باز است و بخش تجارت خارجي از بعد منابع درآمد هاي نفتي در قالب صادرات و از بعد 

به ساير كشور هاي جهان متصل مي  كاالهاي مصرفي و سرمايه گذاري در قالب واردات, ايران را

 سازد، آثار رونق و ركود درآن كشور ها به اقتصاد ايران از اين طريق منتقل مي شود.
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 ادوار تجاري و شكاف محصول در كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه  12نمودار 

 

ه هاي شاخص هاي ادوار تجاري ايران با ساير كشور ها باختصارمقايسه مي شود. اينك يافت

داده هاي يازده كشور را براي سال هاي  Danthine and Donaldson, (1993)]  [دانتين و دونالدسن

اين مطالعه نشان مي دهد شاخص قيمت روند ضد  . نتايج5مورد مطالعه قرار داده اند  1990 – 1958

و در چهار كشور از يازده كشور, دامنه نوسانات متغير هاي سرمايه گذاري و  6ري داردادوار تجا

مصرف بيشتر از توليد است.  نتايج مشابهي نيز در مطالعه حاضر بدست آمده است. در مطالعات ايشان, 

هت با نوسانات مصرف بيشتر از توليد است ولي نوسانات اين دو متغير براي ايران تقريبا برابر و هم ج

براي  Blackburn and Ravn, (1992)]  [ادوار تجاري است. نتيجه مشابهي توسط بلك برن و راون

نشان مي دهد كه همبستگي  كشور انگلستان بدست آمده است.  بعالوه، يافته هاي دانتين و دونالدسن

بت است. سرعت گردش پول با توليد منفي است در حاليكه همبستگي اين دو متغير براي ايران مث

                                                 

  ، استراليا، اتريش، افريقاي جنوبي و سوئيس.G7  كشور ها شامل كشور هاي  5 

 را براي كشور هاي صنعتي بدست آورده است.( نتايج مشابهي 1995ون الس ) 6 
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 ,Cooley and Hansen)نتايج اخير در خصوص اقتصاد ايران با نتايج مطالعات كوولي و هنسن 

 سازگار است.  1994 – 1954براي داده هاي آماري امريكا طي دوره  [(1998)

 و شواهدتجربي  مدل ادوار تجاري .6

ادوار تجاري در اقتصاد رابطه بين عرضه اسمي پول و تغييرات اقتصاد كالن در مركز ثقل تحليل هاي 

را تشكيل مي دهد. اين موضوع از دو ديدگاه كالسيك ها و كينز ين ها )جديد( مورد بحث قرار 

گرفته است. كالسيك ها با تاكيد بر بهينه سازي, انعطاف پذيري قيمت ها, تسويه خودكار بازار ها, 

ر تجاري واقعي ارائه كرده اند در تعادل و كارايي, تحليل خود را  در قالب انتظارات عقاليي و ادوا

حاليكه كينزين ها )جديد( روي شكست مكانيزم بازار, چسبندگي قيمت ها و دستمزد ها و عدم تعادل 

متمركز شده اند. در اين راستا, ابتدا رابطه بين تكانه عرضه اسمي پول و توليد )يا بيكاري( در قالب 

ن مدل توسعه پيدا كرده است. توسعه مباحث نظري منحني فليپس مورد مطالعه قرارگرفته و سپس اي

  ,Phelps (1967, 1970)  Lucas (1972, 1973)آن در دهه هاي گذشته توسط محققان از جمله

Sargent and Wallace (1975), Barro (1976a), Friedman (1968),  .صورت گرفته است 

وار تجاري از يك مدل چهار متغيره با توجه به ويژگي هاي اساسي اقتصاد ايران, براي تحليل اد

.  (E)و نرخ ارز   (M)، نقدينگي  (DP)، تورم    (Y)استفاده شده است. اين متغير ها عبارتند از توليد

تكانه هاي نفتي، انقالب اسالمي و جنگ تحميلي به مدل  متغير هاي مجازيعالوه بر اين متغير ها, 

ي تحليل هاي ادوار تجاري را تشكيل مي دهد, در قالب كه هسته اصلاضافه شده اند. اين چهار متغير

مورد آزمون و تحليل قرارگرفته اند. در اين راستا ابتدا رتبه تجمعي سري هاي زماني مورد  VARمدل 

استفاده در مدل بررسي و تعيين مي شود و سپس مدل ادوار تجاري و فرآيند تخمين آن ارائه خواهد 

 شد.

 اي زمانيرتبه تجمعي سري ه     6و1

 DF ) (Dickey نظر به اينكه تكانه هاي متعددي به اقتصاد ايران وارد شده است آزمون هاي استاندارد

– Fuller وADF Augmented Dickey – Fuller)  (  مناسب نيستند.  براي تعيين رتبه تجمعي متغيرها

اي المس داين و پاپل و همچنين از آزمون ه ] Perron,(1989)   [بنابر اين از آزمون هاي پرون
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Lumsdaine and Papel, (1997)] [  كه به ترتيب اثر يك و دو تغيير ساختار را در تعيين رتبه تجمعي

 سري هاي زماني در نظر مي گيرند, استفاده شده است.

با استفاده از آزمون پرون, مدل زير براي تعيين رتبه تجمعي سري هاي زماني در سطح بكار گرفته 

 شده است:







k

i

tititttt
YcYTBdDTY

1

1
ˆˆˆˆˆˆˆ   

(3) 

 در حاليكه مدل
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1

1
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(4) 

براي تعيين رتبه تجمعي سري هاي زماني در تفاضل اول استفاده شده است. نتايج آزمون هاي مختلف   

Perron    گزارش شده است. نتايج آزمون ها نشان مي دهد كه توليد ناخالص   4جدول و 3جدول در

 داخلي, نقدينگي و نرخ ارز بازار موازي در سطح ناپايا هستند در حاليكه تفاضل اول آنها پايا است.

 براي سطح سري هاي زماني Perron دآزمون ريشه واح 3جدول    

   





k

i

tititttt
YcYTBdDTY

1

1
ˆˆˆˆˆˆˆ   مدل رگرسيون:        

    Y   M2t    Et   

n    38   39    39 

k    1   0    0 

    0,46   0.50    0.54 

̂     0.63   0.39    0.24 

̂t     (2.02)  (2.38)   (4.28) 

̂     0.006   0.02    -0.008 

̂t     (2.44)  (2.19)   (-1.44) 

̂     -0.11   -0.05    0.25 

̂
t     (-2.62)  (-0.89)   (2.35) 

d̂     0.001   0.17    0.25 

d
t ˆ     (0.03)  (2.58)   (1.45) 

̂     -0.04   0.003    0.07 

̂
t     (-067)  (1.10)   (2.87) 

̂     0.93   0.90    0.92 

1
t     (-1.92)  (-1.06)   (-1.67) 
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 براي تفاضل اول سري هاي زماني Perron  آزمون ريشه واحد 4جدول   

     





k

i

titittttt
YcYDTTBdDTY

1

1
ˆˆˆˆˆˆˆˆ   مدل رگرسيون:           

    Y   M2t    Et  

n    38   38    38 

k    1   0    1 

    0,46   0.50    0.54 

̂     0.02   0.09    1.69 

̂t     (3.71)  (2.79)   (2.89) 

̂     -   -    -0.002 

̂t            (-0.71) 

̂     -0.11   -0.04    -0.930 

̂
t     (-2.93)  (-1.30)   (-2.36) 

d̂     0.003   0.14    0.47 

d
t ˆ     (1.61)  (2.16)   (2.63) 

̂     0.22   0.58    0.61 

1
t     (-4.32)  (-3.23)   (-3.90) 

 توجه: 

 E, M2, Y  رخ ارز بازار موازي است.به ترتيب توليد ناخالص داخلي, نقدينگي و ن 

 D وTB    .متغير هاي مجازي هستندD = 1  اگرt* t    1 =است. و در غير اين صورت برابر صفرt TB  

 = *tو در غير اين صورت برابر صفر.    t*  tاگر   t tDT =و در غير اين صورت برابر صفر است.  *t = tاگر 

 E.براي    t* = 1358 و Mبراي  t* = 1357و  Yبراي    1356

 n   .تعداد مشاهدات استk تعداد وقفه ها و نسبت حجم نمونه قبل از شكست ساختار به كل دوره. 

همان طوري كه از نمودار زيرمشاهده مي شود, متغير تورم با بيش از يك تغيير ساختارمواجه است. 

و ديگري مربوط به دوره اجراي سياست هاي تعديل  1350يكي مربوط به تكانه نفتي در نيمه اول دهه 

 است. 1370در نيمه اول دهه 
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 DP            

Years

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1338 1343 1348 1353 1358 1363 1368 1373 1378 1380

 
بنابر اين مدل هاي پرون كه مبتني برفرض يك تغيير ساختار هستند براي آزمون پايايي اين سري  

 زماني كاربرد ندارد.
Variable DP             Sample from 1339 to 1378 

******************************************************************************* 

     Order   Autocorrelation    Standard    Box-Pierce      Ljung-Box 

                    Coefficient           Error      Statistic        Statistic 

******************************************************************************* 

       1      .75175             .15811      22.6052[.000]    24.3440[.000] 

       2        .52426           .23077  33.5991[.000]   36.4952[.000] 

       3        .50079          .25884  43.6309[.000]  47.8826[.000] 

       4        .45151         .28203    51.7852[.000]   57.3960[.000] 

       5        .39640          .29955   58.0705[.000]    64.9384[.000] 

       6        .41769       .31239     65.0493[.000]  73.5592[.000] 

       7        .38590          .32605     71.0062[.000]   81.1407[.000] 

       8        .25187       .33728    73.5438[.000]    84.4713[.000] 

       9        .12843          .34195   74.2036[.000]    85.3652[.000] 

      10     .037479          .34315   74.2597[.000]    85.4439[.000] 

******************************************************************************* 

 

(كه وجود دو تغيير ساختار  (Lumsdaine and Papel, 1997در اين مقاله از آزمون المس داين و پاپل 

را آزمون مي كنند استفاده شده است. نتايج اين آزمون نشان مي دهد كه متغير تورم ناپايا است. عالوه 

تاييد مي  Ljung-Boxو   Box-Pierceهاي  كه جدول باال نشان مي دهد, آزمون  بر اين, همان طوري

كنند كه ضريب خود همبستگي تورم تا مرتبه هاي باالتراز نظر آماري معني دار هستند  كه مؤيد 

 وجود يك ريشه واحد در تورم است.

 

 مدل ادوار تجاري     6و2

يل ادوار تجاري از يك مدل چهار متغيره استفاده شده با توجه به ويژگي هاي اقتصاد ايران, براي تحل

. اين چهار  (E)و نرخ ارز   (M)، نقدينگي  (DP)، تورم    (Y)است. اين متغير ها عبارتند از توليد
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مورد آزمون و  VARكه هسته اصلي تحليل هاي ادوار تجاري را تشكيل مي دهد, در قالب مدل متغير

اين متغير ها, متغير هاي مجازي تكانه هاي نفتي، انقالب اسالمي و  عالوه برتحليل قرارگرفته اند. 

معني   1353جنگ تحميلي به مدل اضافه شده اند. نتايج تاييد مي كنند كه تنها اثر تكانه نفت در سال 

بنابر اين, اين متغير مجازي به مدل ادوار تجاري اضافه شده است. مقادير متغير هاي مجازي  دار است.

ل مورد نظر و سال هاي بعد از آن برابر يك و سال هاي قبل آن برابر صفر در نظر گرفته شده براي سا

 است.  

        مدل  تخمين براي  ] JohansenJuselius,[(1990) يوهانسن و جسليوستجمعي  روش هم

Vector Autoregressive (VAR) Model    .خودرگرسيوني رتبه مدل دربرداراستفاده شده است 

VAR(P)  با استفاده از معيار اطالعاتي شوارتز, SBC  اكايكAIC  وLR  Ratio) Likelihood)  تعيين

 شده است.

 VAR رتبه انتخاب آزمون  5 جدول

Test Statistics and Choice Criteria for Selecting the Order of the VAR Model 

******************************************************************************* 

 Based on 38 observations from 1341 to 1378. Order of VAR = 2 

 List of variables included in the unrestricted VAR: 

 Y               DP              M               E 

 List of deterministic and/or exogenous variables: 

 D53 

******************************************************************************* 

 Order    LL        AIC      SBC             LR test         Adjusted LR test 

   2        210.7701  174.7701  145.2936             ------               ------ 

   1       184.6461  164.6461  148.2703  CHSQ( 16)=  52.2480[.000]   39.8735[.001] 

   0     -138.5279 -142.5279 -145.8031  CHSQ( 32)= 698.5960[.000]  533.1391[.000] 

******************************************************************************* 

وجود يك وقفه در مدل را پيشنهاد مي كنند. با  SBC وجود دووقفه ولي معيار LR و AIC رهايمعيا      

 ( .5 جدولانتخاب شده است ) P=2  در نظر گرفتن اين نتايج،

براي تعيين تعداد بردارهاي هم تجمعي استفاده شده است. همان طوري كه   traceو  maxدو آماره 

وجود دو رابطه هم تجمعي بين متغيرها مدل را در سطح پنج  maxمشاهده مي شود، آماره  6جدول در

با  وجود يك  رابطه هم تجمعي را تاييد مي كند. traceدرصد پيشنهاد مي كنند در حاليكه ، آماره 

, مدل مبتني بر وجود يك  رابطه  cetraآماره  توجه به مباني نظري موضوع و همچنين بر اساس نتيجه

 هم تجمعي تخمين زده مي شود.  

 آزمون انتخاب تعداد بردار  6جدول 
Cointegration with unrestricted intercepts and no trends in the VAR 

   Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix 

******************************************************************************* 
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 38 observations from 1341 to 1378. Order of VAR = 2. 

 List of variables included in the cointegrating vector: 

 Y               DP              M               E 

 List of I(0) variables included in the VAR: 

 D53 

 List of eigenvalues in descending order: 

.63493     .45999     .14798    .015477 

******************************************************************************* 

 Null    Alternative    Statistic     95% Critical Value     90% Critical Value 

 r = 0      r = 1             38.2913               27.4200                             24.9900 

 r<= 1      r = 2            23.4145               21.1200                             19.0200 

 r<= 2      r = 3             6.0856                14.8800                          12.9800 

 r<= 3      r = 4             .59272               8.0700                    6.5000 

******************************************************************************* 

 Use the above table to determine r (the number of cointegrating vectors). 

 

      Cointegration with unrestricted intercepts and no trends in the VAR 

          Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix 

******************************************************************************* 

 38 observations from 1341 to 1378. Order of VAR = 2. 

 List of variables included in the cointegrating vector: 

 Y               DP              M               E 

 List of I(0) variables included in the VAR: 

 D53 

 List of eigenvalues in descending order: 

.63493     .45999     .14798    .015477 

******************************************************************************* 

 Null    Alternative    Statistic     95% Critical Value     90% Critical Value 

 r = 0      r>= 1           68.3842              48.8800                               45.7000 

 r<= 1      r>= 2          30.0928              31.5400                              28.7800 

 r<= 2      r>= 3           6.6783               17.8600                              15.7500 

 r<= 3      r = 4           .59272                8.0700                                6.5000 

******************************************************************************* 

 Use the above table to determine r (the number of cointegrating vectors). 

 

 

براي تخمين رابطه بلند مدت مدل استفاده  شده است. ضرايب  ) ML) ياز روش حد اكثر راست نماي

 ارائه شده است. 7جدول تخمين زده شده بعد از نرمال كردن در 

 نتايج )نرمال شده( تخمين مدل  7جدول 
          ML estimates subject to exactly identifying restriction(s) 

      Estimates of Restricted Cointegrating Relations (SE's in Brackets) 

                         Converged after 2 iterations 

      Cointegration with unrestricted intercepts and no trends in the VAR 

******************************************************************************* 

 38 observations from 1341 to 1378. Order of VAR = 2, chosen r =1. 

 List of variables included in the cointegrating vector: 

 Y               DP              M               E 

 List of I(0) variables included in the VAR: 

 D53 

******************************************************************************* 

 List of imposed restriction(s) on cointegrating vectors: 

 a1=1 

******************************************************************************* 

                  Vector  1 
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 Y                    1.0000 

                  (   *NONE*) 

 

 DP                   2.4105 

                  (   .95947) 

 

 M                   -.60031 

                  (  .052608) 

 

 E                    .47714 

                  (  .055031) 

******************************************************************************* 

 LL subject to exactly identifying restrictions= 207.4158 

******************************************************************************* 

  

و ضرايب از نظر مباني نظري سازگار همانطوريكه مشاهده مي شود عالمت تمامي ضرايب با 

آماري معني دار هستند. نتايج تاييد مي كند كه پول روي توليد اثر مثبت دارد. بنابراين فرضيه 

بودن پول در اقتصاد ايران رد مي شود. نتايج حاصله از مدل هاي  (Neutrality Hypothesis)خنثي

 (Granger-Causality)راينها، آزمون عليت گرنجر تصحيح خطا نيز اين نتيجه را تاييد مي كند. عالوه ب

فرضيه خنثي نبودن پول را تاييد مي كند. عالمت ضرايب متغير هاي نرخ ارز و تورم داللت بر آن دارد 

كه با افزايش اين متغير, توليد كاهش مي يابد.  نتايج برآورد مدل هاي مختلف از جمله برآورد مدل 

نيز فرضيه خنثي بودن پول در  8مدل سه متغيره توليد، عرضه پول و تورم، 7دومتغيره توليد و عرضه پول

 اقتصاد ايران را رد مي كنند.  

مدل تصحيح خطا براي تمامي متغير هاي مدل برآورد شده است. نتايج تفصيلي در پيوست           

ن دارد كه شماره يك آمده است. ضريب تصحيح خطا در برخي از معادالت پايين است و داللت برآ

هرگونه انحراف از روند بلند مدت به زمان بيشتري نياز است تا دوباره تعادل ايجاد شود. با اين وجود، 

نتايج مدل هاي تصحيح خطا نشان مي دهد كه بين متغير هاي توليد، عرضه پول، تورم و نرخ اسمي 

 ارز در بازار موازي رابطه عليت دو طرفه وجود دارد. 

                                                 
 7  Barro (1979) 

 8Leiderman (1984)   
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 (Impulse Response)ي اثر تكانه بر مدل و متغير ها آن و تابع واكنش آني ارزياب      6و3

ابتدا اثر واردشدن يك تكانه روي پايداري مدل مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نمودار زير نشان مي دهد 

كه بردار تخمين زده شده وقتي به واسطه يك تكانه از تعادل خارج مي شود، تمايل شديد دارد كه به 

تعادل خود همگرايي داشته باشد. در واقع حدود سه سال و نيم به طول مي انجامد كه دوباره به سمت 

 تعادل برگردد.

       Persistence Profile of the effect of a system-wide shock to CV'(s)

 CV1          

Horizon
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برهر يك ازمتغير هاي مدل به ميزان   (A Unit Shock)واحد تكانه  نمودار هاي زير اثر يك

ه اثر تكانه به هريك يك انحراف معيار را روي بردار تخمين زده شده ارزيابي مي كند. علي رغم اينك

از متغير ها، روي رفتار مدل  و نحوه انحرافات متفاوت است. دامنه اثرگذاري تكانه به هر يك از متغير 

 هاي مدل روي مدل حدودا بين پنج تا هشت سال به طول مي انجامد تا به طوركلي اثر آن از بين برود.
 

     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for Y
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    Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for DP
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     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for M

 CV1          

Horizon

-0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5050

 

     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for E
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متغير هاي مدل به اندازه يك انحراف معيار روي اينك اثرپوياي يك واحد تكانه به هر يك از 

خود آن متغير وساير متغير هاي مدل مورد ارزيابي قرار مي گيرد. چهار نمودار زير اثر اين تكانه را 

روي متغير هاي مدل به تفكيك نشان مي دهد. اثر يك تكانه بر توليد روي متغير هاي مدل گسترده و 

تورم و نرخ ارز منفي است در حاليكه ميزان اثر آن روي نرخ ارز طوالني است. اثر اين تكانه روي 

عميق تر و گسترده تر از تورم است. شايان ذكر است اثر تكانه توليد روي خودش و روي نقدينگي 

 مثبت است هر چند كه اين اثر روي خودش گسترده از نقدينگي است. 
 

     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for Y
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     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for Y
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     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for Y
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     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for Y
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دينگي به اندازه يك انحراف معيار را روي ساير نمودار هاي زير اثرپوياي يك واحد تكانه به نق

متغير هاي مدل را نشان مي دهد. اين تكانه روي تمامي متغير هاي مدل اثر مثبت داشته است. با اين 

وجود ميزان اثرگذاري آن روي خودش در مقايسه با ساير متغر ها بيشتر بوده است. شايان ذكر است 

درصد افزايش و سپس اثر آن به  5/3د كه ابتدا آن را بيش ازاثر اين تكانه روي تورم موجب مي شو

صورت نوساني روي تورم ادامه مي يابد و در نهايت در حد باالي سه درصد در مسير بلند مدتي خود 
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به طور ثابت باقي بماند. نكته حائز اهميت اين است كه اثر اين تكانه هيچگاه در بلند مدت از بين نمي 

 رود.    

     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for M
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     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for M
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     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for M
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     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for M
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نمودار هاي زير، اثر يك واحد تكانه به نرخ ارز به اندازه يك انحراف معيار روي متغير هاي 

مدل نشان مي دهد. اين تكانه در مجموع اثر مثبت روي خودش و همچنين روي نقدينگي دارد با اين 

ز آن تفاوت كه اثر  تكانه روي خودش وسيع تراست. اثر اين تكانه روي توليد ابتدا منفي ولي پس ا

مثبت مي شود. با اين وجود, هيچگاه اثر مثبت آن بالغ بر نيم درصد نبوده است. اثر اين تكانه روي 

 تورم نيز به صورت نوساني بوده است.

 

 
     Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for E
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اثر يك واحد تكانه تورم به اندازه يك انحراف همانطوري كه در نمودار زير مشاهده مي شود, 

مثبت است در حاليكه روي توليد و نرخ ارز منفي مي باشد. معيار، روي خودش و روي نقدينگي 

 كماكان همانند تكانه هاي قبلي, اثر نوساني اين تكانه روي تورم قابل مشاهده است.  
 

    Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for DP
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 سياستي هاينتيجه گيري و پيشنهاد .7

حقيقات روش شناسي كه در تبا  روند و شاخص هاي ادوار تجاري اقتصاد ايران را  ابتدا اين مطالعه

ونتايج حاصله با نتايج تحليل قرار داده مورد ادوار تجاري مدرن بكار گرفته مي شود، استفاده و 

مطالعات ساير كشور ها مقايسه شده است. سپس با استفاده از يك مدل ادوار تجاري, ارتباط متغير ها 

اين مطالعه به تفكيك شناسايي و اثر تكانه بر متغير هاي مدل روي يكديگر بررسي شده است. نتايج 

 .هر قسمت بطور خالصه ارائه و پيشنهادات سياستي مربوط به هريك در قسمت مربوطه آمده است

و  1378 – 1338خواص ادوار تجاري متغير هاي مهم و كليدي اقتصاد كشور براي سال هاي 

اصله با نتيجه نتايج حمقايسه همچنين دوره جنگ و دوره هاي قبل وبعد از جنگ  شناسايي شده است. 

تشابهات زيادي و در مواردي ناسازگاري هايي بين اين  نشان مي دهد كه مطالعات ساير كشور ها 

 نتايج وجود دارد.

هفت دورهء تجاري رونق و ركود را تجربه كرده  1380 – 1338طي سال هاي  اقتصاد ايران   

به سمت رونق  كشورده, اقتصاد با توجه به نرخ هاي رشد پيش بيني شبه بعد  1379سال  زاست و ا

 . هر دوره تجاري طي اين مدت بطور متوسط شش سال بطول انجاميده است.كرده استحركت 

ادامه مي  1360در اقتصاد كشور ايجاد شده بود تا سال  1356ركودي كه به دنبال تكانه نفتي از سال 

جنگ تحميلي عميق تر مي شود ولي  يابد. اين ركود به دليل همزماني با و قوع انقالب اسالمي و آغاز

، اقتصادكشور درمرحله 1364اقتصاد كشور به سمت رونق حركي مي كند و تا سال  1360پس از سال 

رونق بوده است. پس از اين دوره, اقتصاد كشور به سمت ركود حركت مي كند و اين ركود در سال 

ر اين سال است. بنابراين مي توان به عمق خود مي رسد كه همزمان با افت شديد قيمت نفت د 1367

كه در خارج از  -اذعان داشت كه كاهش شديد درآمد هاي نفتي دولت به دليل كاهش قيمت نفت 

مي تواند يكي از عواملي با شد كه منجر به توقف جنگ  –مرز هاي جغرافيايي كشور تعيين مي شود 

      گرديد. 

هد كه تمامي متغير هاي واقعي هم جهت با ادوار نتايج اين مطالعه براي كل دوره نشان مي د   

تجاري بوده در حاليكه در ميان متغير هاي اسمي، تورم و رشد رابطه مبادله روند ضد ادوار تجاري 

در تنظيم سياست هاي اقتصادي توجه به اين اثر گذاري متفاوت متغيرها دركاهش نوسانات  داشته اند.
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ساير متغير هاي اسمي در برخي سال ها  با ادوار تجاري ر است. اقتصادي از اهميت ويژه اي بر خوردا

  هم جهت و در بعضي سال هاي ديگر، از روند ضد ادوار تجاري برخوردار بوده اند.

نظر به اينكه متغير هاي اقتصاد كالن ايران در مقايسه با كشور هاي پيشرفته از نوسانات بيشتري 

ب جهت كاهش نوسانات متغير هاي اقتصاد كالن براي برخوردارهستند, اتخاذ سياست هاي مناس

 باثبات سازي اقتصاد كشور موثر خواهد بود.

مقايسه روند ركود و رونق اقتصادي ايران با ساير كشور ها جهان، يك همزماني نسبي را در 

فرآيند نوسانات اقتصادي نشان مي دهد. اين به دليل آن است كه اقتصاد ايران يك اقتصاد باز و 

اثيرپذير  است و ساير كشور از طريق بخش تجارت خارجي در فرآيند رونق و ركود اقتصاد ايران ت

مع الوصف، آسيب پذيري اقتصادكشور از نوسانات اقتصادي ساير كشورها به ويژه   تاثير مي گذارند.

در  ازكشور هاي طرف تجاري بيشتر است. اين پديده, نكته بسيار مهمي است كه سياستگذاران بايد

 كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از تكانه هاي بين المللي توجه نمايند.     

يكي از نتايج مهم مدل ادوار تجاري اين است كه پول در اقتصاد ايران خنثي نيست و بين عرضه 

پول و توليد يك رابطه بلند مدت ومثبت وجود دارد. عالوه بر آن، اين مطالعه رابطه دوطرفه بين متغير 

توليد، پول، تورم و نرخ ارزاسمي در بازار موازي با يكديگر را تاييد مي كند كه توجه به اين  هاي

پديده در تنظيم سياست هاي اقتصادي حائز اهميت است. بويژه, توجه به اين يافته و نتايج مربوط به 

نوسانات روابط ادواري و ضد ادواري متغير ها با توليد, مي تواند راهكار مناسبي براي كاهش 

اقتصادي در هنگام ركود و رونق باشد. نتيجه مهم ديگر اينكه، اثرتكانه برهر يك از متغير هاي  مدل 

روي خود و ساير متغير در كوتاه مدت از بين نمي رود و اثر تكانه بر هريك از متغير هاي مدل روي 

 تورم به صورت ادواري است.
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 پيوست شماره يك:

 نتايج مدل هاي تصحيح خطا:

 براي تغييرات تورم ECMالف  نتايج تخمين جدول 

                       Ordinary Least Squares Estimation 

******************************************************************************* 

 Dependent variable is DDP 

 38 observations used for estimation from 1341 to 1378 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 INT                        1.8097              .60620                            2.9853[.005] 

 T                           -.0028117           .0013059          -2.1530[.039] 

 DDP(-1)                    .27808             .19163              1.4511[.156] 

 DY(-1)                     .28142             .17032              1.6522[.108] 

 ECM(-1)                   -.23586           .079349             -2.9724[.005] 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .21628    R-Bar-Squared                   .12129 

 S.E. of Regression           .062276    F-stat.    F(  4,  33)    2.2768[.082] 

 Mean of Dependent Variable  .0044707    S.D. of Dependent Variable     .066435 

 Residual Sum of Squares       .12799    Equation Log-likelihood        54.2555 

 Akaike Info. Criterion       49.2555   Schwarz Bayesian Criterion     45.1615 

 DW-statistic                  1.8724    Durbin's h-statistic            *NONE* 

******************************************************************************* 

 Diagnostic Tests 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   1)=   1.0949[.295]*F(   1,  32)=   .94940[.337]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   1.2099[.271]*F(   1,  32)=   1.0523[.313]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=  .053203[.974]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   2.0921[.148]*F(   1,  36)=   2.0975[.156]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 
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 براي تغييرات نقدينگي ECMب  نتايج تخمين  جدول

    Ordinary Least Squares Estimation 

******************************************************************************* 

 Dependent variable is DM 

 39 observations used for estimation from 1340 to 1378 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 INT                       -.94545              .47459             -1.9921[.054] 

 D53                       .065896             .033846           1.9469[.060] 

 DM(-1)                 .46710               .13665           3.4183[.002] 

 ECM(-1)               .13612               .062661             2.1723[.037] 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .47094     R-Bar-Squared                   .42559 

 S.E. of Regression           .062367    F-stat.    F(  3,  35)   10.3850[.000] 

 Mean of Dependent Variable    .20983    S.D. of Dependent Variable     .082290 

 Residual Sum of Squares       .13614    Equation Log-likelihood        54.9854 

 Akaike Info. Criterion       50.9854   Schwarz Bayesian Criterion     47.6583 

 DW-statistic                  2.0657     Durbin's h-statistic     -.39366[.694] 

******************************************************************************* 

 Diagnostic Tests 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   1)=   .42260[.516]*F(   1,  34)=   .37246[.546]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=  .085981[.769]*F(   1,  34)=  .075123[.786]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=   1.5732[.455]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=  .052517[.819]*F(   1,  37)=  .049891[.824]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 
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 براي تغييرات نرخ ارز ECMد  نتايج تخمين   جدول
                      Ordinary Least Squares Estimation 

******************************************************************************* 

 Dependent variable is DE 

 38 observations used for estimation from 1341 to 1378 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 INT                        3.5973               .77826           4.6223[.000] 

 DE(-1)                    -.29232             .11614           -2.5170[.017] 

 DDP(-1)                  .69465             .31319             2.2180[.034] 

 DY(-1)                   -1.4461               .32397           -4.4635[.000] 

 ECM(-1)                -.45340             .10523        -4.3084[.000] 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .71100     R-Bar-Squared                   .67596 

 S.E. of Regression            .10887    F-stat.    F(  4,  33)   20.2962[.000] 

 Mean of Dependent Variable    .11833   S.D. of Dependent Variable      .19126 

 Residual Sum of Squares       .39117    Equation Log-likelihood        33.0280 

 Akaike Info. Criterion       28.0280   Schwarz Bayesian Criterion     23.9340 

 DW-statistic                  1.9276   Durbin's h-statistic      .31971[.749] 

******************************************************************************* 

Diagnostic Tests 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   1)=  .060416[.806]*F(   1,  32)=  .050957[.823]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   3.9883[.046]*F(   1,  32)=   3.7524[.062]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=   1.2563[.534]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   .48280[.487]*F(   1,  36)=   .46327[.500]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 
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 براي تغييرات توليد ECMد  نتايج تخمين   جدول

                      Ordinary Least Squares Estimation 

******************************************************************************* 

 Dependent variable is DY 

 38 observations used for estimation from 1341 to 1378 

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob] 

 D56                        -.070160                   .022697          -3.0911[.004] 

 DY(-1)                   .47275                      .15574          3.0354[.005] 

 DE(-1)                  .087202                    .062973          1.3848[.175] 

 ECM(-1)               .0077560                  .0027306        2.8404[.008] 

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .50483     R-Bar-Squared                   .46114 

 S.E. of Regression           .056001      F-stat.    F(  3,  34)   11.5543[.000] 

 Mean of Dependent Variable   .048509    S.D. of Dependent Variable     .076289 

 Residual Sum of Squares       .10663    Equation Log-likelihood        57.7240 

 Akaike Info. Criterion       53.7240     Schwarz Bayesian Criterion     50.4488 

 DW-statistic                  1.9159    Durbin's h-statistic      .92640[.354] 

******************************************************************************* 

Diagnostic Tests 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   1)=   .39210[.531]*F(   1,  33)=   .34406[.561]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   .43548[.509]*F(   1,  33)=   .38257[.540]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=   .28797[.866]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   2.2598[.133]*F(   1,  36)=   2.2762[.140]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 


