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ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1396/11/8

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ در وﻗﻮع ﺳﯿﮑﻞﻫــﺎي ﺗﺠــﺎري در اﻗﺘﺼــﺎد

اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﮑﻞﻫﺎي ﺗﺠﺎري و اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﻮﯾــﺎﯾﯽﻫــﺎي آنﻫــﺎ ،ﻣﺮﺣﻠــﻪ
ﮐﻠﯿــﺪي درك ﻧﻘــﺶ ﺑﺎزارﻫــﺎي ﭘــﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼــﺎد اﺳــﺖ .ﺑــﺮاي اﯾــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋــﺎت دوره

زﻣﺎﻧﯽ 1392-1370ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ دادهﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ اﺳــﺘﺨﺮاج ﺳــﯿﮑﻞﻫــﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑــﺮداري و اﺑﺰارﻫــﺎي
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬــﻢ و ﻣﺤــﻮري
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﺪرن و اﻣﺮوزي وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﺳﯿﮑﻞﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼــﺎدي اﺳــﺖ .ﭘﯿــﺪاﯾﺶ

ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﮑﻞﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ و دوراﻧﯽ از ﺷــﺮاﯾﻂ
ﺗﻮرﻣﯽ و ﯾﺎ رﮐﻮدي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺮا ي آنﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﺧــﻮد ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻣﻨــﺘﺞ ﺑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻧــﺎﮔﻮار
دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮدد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾــﺪه ،ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻠــﻞ ﺑــﻪوﺟﻮد آﻣــﺪن آن و

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺠﺎري ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ،ﻣﺪل ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮداري ).(VAR

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيE32, P16, C32 :JEL
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مقدمه

مسأل مهمومحوریتمامیاقتصادهایمدرنوامروایوجودپدیدهسیل هیایتجیاریوییا
نوسانا اقتصادیمیباشد.پیدایشننینسیل هایتجاریک دربسییاریاامیواردبا یثبیروا
مشل تیبرایاقتصادهاگشت ودورانیااشیرایطتیورمیوییارکیودیناخواسیت رابیرایننهیا
ب وجودنوردهک خودمملناستمنتجب شرایطناگواردیگریبرایاقتصادگردد.درنتیج ،بی 
نبرمیرسدمطالع اینپدیده،بررسیی هی بی وجیودنمیدنننونگیونگیاابیینبیردننناا
شمارمینید .

هایسیاستگذاراناقتصادیهرکشوریب 

مهمتریندغدغ 

سیل هایتجارینوساناتیهستندک تحیت نیواندورههیایمتیوالیرونیقورکیودتعریی 
میشوند.فعالیتهایاقتصادیمعموالًدارایدومرله اسیت،رکیودورونیق.امیانیکی تولییدو

اشتغالافتمیکندوب گسترشفقروتنزلرفاهوپاییننمدنسیط انیدگیافیرادمنجیرگیردد،
فعالیتهایاقتصادیدناررکودشدهاستوامانیک تولیدواشتغالافزایشمییابدو

میگویند
بارفاهوافزایشبهبوداندگیجامع توامباشد،میگوینداقتصاددرلالبهبودیارونیقمییباشید.
ورمتوالیپیشمینیند،اماهیچدونرخ ونوسانیمشاب همنیسیتند.بی 

اگرن ایننرخ هاب 
بیانبهتراگرن میتواناالحاظامانینرخی هیارادرقیالبیمشیاب  بقی بنیدینمیود؛امیادامنی 
تغییرا نرخ هایمتوالیکام ًبایکدیگیرمتالیاو هسیتند.ااسیویدیگیردورههیایرونیقو
رکودهماالحاظشد ،مد و وام وجودیلزوماًااتقارنبرخوردارنیسیتندومملیناسیت
تالاو هاینشلارینیزباهمداشت باشند.مملناستبرخیلیواد  بیعیینبییرسیی ،الزلی ،
خشلسالیو وفانبخش هاویامجمو اقتصادراتحیتتیأثیرشیدیدقیراردهید،امیامعمیوالًدر
بسیاریاامواردپساامدتیاقتصیادمیی توانیدخیودرابیاشیرایطجدییدتطبییقدادهودرنتیجی 
هییچگونی سییل اقتصیادیقابی م لبی ایبی وقیوعنپیونیدد(Masaki &Layton, Allan P

 .)Katsuura, 2001
درنتیج باتوج ب نلا اشارهشدهودغدغ اقتصادداناندرخصوصبررسیتیأثیرمتغیرهیای
ک ناقتصادیبر ولدورانرونقویارکیوداقتصیادیدرکشیورهامطالعیا متعیددی یور 
گرفت است.نالشا هیاینمطالع بررسینقیشبانیکمرکیزی(سیاسیتهیایپیولی)دربیروا
سیل هایتجاریدرکنارسایرمتغیرهایتوضیحیهمانندقیمتنالت،نقیدینگی،مخیارجدولیت
دادههیایفصیهیمییباشید.مقالی لاضیردرپینج
و...درایران یسالهای1370-1392براساس 
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بخشتدوینشدهاست،پساامقدم لاضردربخشدومادبییا موضیوعشیام مبیانینبیری،
بخشسومشام مطالعا تجربیموردبررسیقرارگرفت است.دربخشنهارمنتیایجمحاسیبا 
وبرنوردهایمدلهایروشخودرگرسیونبرداریموردتجزی وتحهی قرارگرفتی ودرنهاییت
دربخشپنجم،ب جمعبندیونتیج گیریلا

اابرنوردهااختصاصیافت است .


مبانی نظری

یکسیل تجاریرامیتوانب نهارمرله تقسمنمودک  بارتنیداا)1(:بهبیود)2(،رونیق،
رودمیگویندک اقتصیاددرمرلهی بهبیود


الباالمی
()3رکودو()4بحران.وقتیک تولیدواشتغ
است.وقتیک ب اشتغالکام نزدیکمیشودومنابعبالداکثرظرفییتخیودکیارمییکننیدبی 
مرله رونقمیرسد.هنگامیک تولیدناخالصمهیواشتغالسیرنزولیپییدامییکنیدمییگوینید
فعالیتاقتصادیدناررکودشیدهاسیت.وقتییکی کیاهشتولییدواشیتغال مییقوورفشیود
میگوینیداقتصیاددنیاربحیرانشیدهاسیت(.) Dauten &Valentino, 1987مرلهی رکیودوییا

کسادیمعموالًبینیکتاسی سیال یولمیی کشیدکی در یینننیرکبیلیاریروبی افیزایش
میگذارد.هنگامیک مرله رکودبیشااس سالادام یابدونرکبیلاریب افزایشخیودادامی 

دهد،میتوانگالتک اقتصاددناربحرانشدهاست.هنگامیک نرکبیلاریباالبماندوفعالییت

کسبوکاراقتصادیدر ولمد ششسالویابیشتردناررکودشیودمییتیوانننرابحیران
بزرگنامید(.)Prescott & Edward, 1990مرال سیل تجاریاایکدورهرکودتیادورهای
دیگییرویایییکدورهرونییقتییادورهایدیگریییکسیییل کام ی راتشییلی میییدهیید.مهییمتییرین
وهملرکتی.3تغییرپذیری،درجی 
ویژگیهاینرخ هایتجاری بارتنداا:تغییرپذیری،1تداوم 2

بیثباتییکمتغیررابییانمییداردودرواقیعمییزانتمایی متغییربی نوسیاناسیت.سیط بیاالی

تغییرپذیریمتغیردرمقایس بامتغیرمرجع،نشانگرتوانسریهایامانیبرایایجیادنرخی اسیت.

یگییرد( & Tayeb nia
اینخصو یا برایاراییابی هی ادوارتجیاریمیوردبررسییقیرارمی 

________________________________________________________________
1- Volatility
2- Persistence
3- Huffman; 1994

4

اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه)

.)ghasemi,p 53,2005مد امانیک یکنرخی اقتصیادیکامی  ییمییکنید،مییتوانیداا
یلسالتابیشاایکده متغیرباشد؛امانلت قاب توج ایناسیتکی وقتییرکیودشیروعشید،
اقتصادتمای ب  مهلردانقباضیااخودنشانمیدهدواینوضعیتبراییکسالیابیشترادامی 
مییابد.همچنیندرمد رونق،اقتصاد مهلردانبسا یااخودنشانمیدهدک برایمدتیدوام

یابد.وجودننینگرایشیدرلینرکودیارونقتداومنامیدهمیشود.هملرکتیینییزبی ایین


می
ایدربسیاریاابخشهیایاقتصیادیومتغیرهیایکی ن

معنااستک الگویمشاهدهشدهنرخ 
اقتصادیکموبیشب  ور همزمانبانوسانا درمتغیرمرجیعلرکیتکنید.ایینبیدانمعنیی
استک دریکدورهتجاری،مرله لضیضواوجدرموردمتغیرهایمطرحشدهدریکامیان
ور گرفت است.تحهی هملرکتیب وسییه دودییدگاه"امیاننیرخش"و"سیمتوسیوی
مطرحمیشود.باتوج ب امان،متغیرهامییتواننیدپیشیرو،1همزمیان2وپسیرو(میرخر)3

نرخش"
غیرهایپیشروننهاییهستندک تغییرلرکتننهادرنقاطنرخ ایقب اامتغیرمرجیع

باشند.مت
انجاممیپذیرد(.)Hadian & Hashempoor,p 69,2003ب  ور مشاب ،متغیرهیایهمزمیانبی 

ور همزمانباتولیدناخالصداخهیومتغیرهایپسروبعداامتغیرمرجعلرکتمیکننیدواا
یشیوند
نبرجهت وراستانییزبی سی گیروههیمجهیت،مخیال جهیتوغییرادواریتقسییممی 
().Ghasemi,2004سیل هایتجاریانواعمختهالیدارند؛ک ب شرحایرهستند :
سیکل ژوگالر:کهمنتووگ ر4نخستینکسیاستک ب تحوال سییلهیدرسیال1860پیی
برد؛بدینمعنیک درمطالعا خودمشاهدهکردکی فعالییتهیایاقتصیادیابتیدادرمسییرخیود
رسدوسپسمسیرنزولیراانتخابکردهوتنزلمییابنید.اودر

ترقیکردهوب لداکثر عودمی
مطالعا خودمحاسب کردک نقاط یعودیونزولییفعالییتهیاتقریبیاًدرفوا ی امیانیمعیین
پیوست تلرارمیشوند.مجموعمرال ک سیل اقتصادیراتشلی میدهندب سییل ک سییک
مشهوراست.مد سیل ووگ ربین6تا10سالاست ( .)Gorji,2000
________________________________________________________________
1- Leading Indicators
2- Coincident Indicators
3- Lagging Indicators
4- Clement Juglar
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سیکل کیچن:ووافکیچن1درمطالع خودبیانمییداردکی سییل هیادوگونی انید:سییل 
مده2وسیل جزئی.3بناب ا تقاداوسیل جزئیب  ورمتوسطداراییکدوره40ماه اسیت.
اوهمچنینبراین قیدهاستک دربسیاریاامواقعیکسیل  مدهمملناستشیام دووییا
س سیل جزئی40ماه باشد.ب  بیارتیدرمرلهی ترقیی،ییکییاننیدسیقوطهمیراهاسیتو
یگیرنید؛لیذا
همچنیندرمسیرنزولینیزلرکا درننیدنقطی لالیترونیقوترقییبی خیودمی 
هایکونکترییافیت( Korotayev

م لب میشودک درداخ سیل ووگ رمیتوانسیل 

 .)& sirel; 2010
سیکل کندراتیف:درسال1925نیلوالیکندراتی

4

نبری وجودسیل هایگسیتردهتیریرا

نسبتب دیگرسیل هامطرحنمود.اودرمطالعا خودب وجودسیل هاییبادورهامیانیبیین7
تا11سالوسیل هایکوتاهمد تر3/5سال دراقتصادپیبرد.ب  وه،کندراتی معتقداسیت
ک سیل هایبهندمد تریهمدراقتصادوجوددارندک ب  یورمتوسیطییکدوره50سیال را
یمینمایند .

ووافشومپیتردردیدگاهس سیلهیخود،سیل دوره40ماه کوتیاهمید کییچن،سییل 
دورهمیانمد 6الی10سال ووگ روسیل دوره48الی60سال کندراتی رادرهمنمیختی 
است.اانقط نبراوهرسیل کندراتی شام ششسیل ووگ روهیرسییل ووگی رشیام 
س سیل کیچنمیباشد) .(Lavasani,2010
باتوج ب تئوریهایسنّتیاقتصاد،یلیااویژگیهاییکرویمتغییرپیذیرمثی نبیامپیولی
یک سیلیک لدودسال1880تاوقوعجنگجهانیاوللاکمبود،وجیودمجمو ی ایاا
نیروهایباااریخودب خودتنبیمشیونده ایاسیتکی با یثثبیا بهنیدمید سیط قیمیتهیا
میشوند.سااوکاریک ایننیروهاتوسطننفعالیّتمییکننیدمعمیوالًتوسیطتئیوریک سییلی
.)Bordo,1984باتوج ب تئیوریمیذکور،تغیییرا تولیید ی در

کاالییپولتو ی میشود(
نهایتهرلرکتتورمییاضدتورمیسط قیمتراخنثیخواهدکیرد.بی هیرلیالمسیئه ایین
________________________________________________________________
1- Joseph Kitchin
2- Major Cycle
3- Minor Cycle
4- Nikolai D.Kondratieff
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استک شونهایغیرمنتبره رض یاتقاضای

میتواننداثرا کوتاهمد قاب تیوجهیبیر

یریهایاسمیداشت باشند .
سط قیمتومحصولواقعیدرمواجه باانعطافناپذ 
ینالمههیتغییرپذیر،تثبیتاراشپولرایجکشورهاب قیمیتثابیت ی ،تلیی 
دریکرویمب 
ینالمههییفیراهممییکنید.بی هیرلیالننیینثبیاتیهنگیام
گاهاسمیپایداریبرایسیستمپولیب 
اشتغالومحصولبیثبا هستند،مشیخصمییشیود.

باشونهایخارجیک  ام ایجاد

رؤیایی
ینالمههیتغییرپذیربی معنیایفقیداناسیتق لپیولیومیالیاسیت،
گذشت اااین،تبعیتاارویمب 
نونتحتننینرویمیالزامنخستلالظقابهیتتبدی پولهایرایجبی فهیزقیمتییونی تثبییت
اقتصادداخهیاست) .)Bergman, u &, M. Bordo 1998
میتواننداا مهیا بیاااربیاا
دریکرویمپولیبدونپشتوان ،ب  ورتئوریک،مقاما پولی 
یادیگرابزارهایسیاستیبرایمقابه باانواعشونهاییاستالادهکنندکی مملیناسیتبیرسیط 
قیمتوفعالیّتواقعیتحتاینمعیارپولیاثرا نیامطهوبیداشیت وموجیبثبیا اسیمیکوتیاه
مد وبهندمدّ شود.همین ورننینرویمیاستق لسیاسییمیالیداخهییبیشیتریبی ارمغیان
مینورد .وهبرایناستق لسیاسیمقاما و رفداریاایکرویمبدونپشتوان انعطافپذیر
میشود .
ومتدربرابرشونهایخارجی 

نرکارا،با ثایجادمقا
همانندیکرویمتغییرپذیر،کشورهاییک رویمهایپولیبدونپشیتوان راتعقییبمییکننید،
میتوانندب نرکهایاراتثبیتشدهبایلدیگروفادارباشند.مزیّتکهییدیایین می ،اجتنیاباا
هزین هایمعام تیارا(مبادل )درتجار بینالمههیاست.ب هیرلیالییکسیسیتمنیرکتثبییت
شدهبرمبنایپولبدونپشتوان ،تلی گاهاسمیپایداررویمتغییرپذیرپولیراارائ نمیدهدمگیر
اینک تمامیا ضاپولهایرایجشانرابرلسبپولرایجیککشورغالیبتعییینکننید(بیرای
مثالایاال متحدهتحتبرتونوودایانلماندرسیستمپولیاروپا) .
درادام روندورودبخشپولیدرمبالیثنرخی هیایتجیاریپرداختی شیدهوسییرتلامی 
نبری هاوتئوریهاینرخ هایتجاریارائ شوند.دراولینگیامتئیورینرخی تجیاریلقیقیی
یهیاینرخی تجیاریجدییدی
مطرحمیشودودرادام بیاتلامی وتصیحی فیرو نن،تئیور 
لا

پررنگترخواهدشد .

درننها

خواهندشدک ب تدریجنقش وام پولی
ت شتعدادایادیاامحققینبرایدرنارتباطبینسیاستپولی،تورمونرخ هایتجیاری

منجرب توسع نارنوبیشدهاستک مدلنئیوکینزینامییدهمییشیودوبی  یورگسیتردهبیرای
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تجزی وتحهی سیاستپولیمورداستالادهقرارمیگیرد.درادام ،ابتداب معرّفیتئورینرخ های
تجاریلقیقیومدلهایپولیک سیلیپرداخت تابراسیاسننبتیوانبی تبییینمیدلنئیوکینزی
پرداخت.

تئوری چرخههای تجاری حقیقی ( )RBCو مدلهای پولی کالسیکی

بعداامقاال اولی ایک توسطکیدلندوپرسلا ()1982وپرسیلا ()1986نگاشیت شید،
تئوریRBCب نارنوبمرجع مدهایبرایتجزی وتحهی نوسانا اقتصیادیتبیدی شیدوتیا
لدایادیهست تئوریاقتصادک نشد.اثرانق ب 
 RBCدارایدوبعدمالهومیوروششناختیاسیت.ااجنبی روششیناختی،تئیوریRBCبیا
قا عیّتبلارگیریمدلهایتعادلتصادفی مومیپویا()DSGEراب  نوانابزارمرکزیتجزیی 
وتحهی اقتصادک نتصدیقکردومعادال رفتاریکی متغیّرهیایکی نراتو یی مییکننید،
هاومصرفکننیدگان

دورهایشدندک بنگاه
شرطهایمرتب اولنندست اامسائ میان 
جایگزین 
باننمواج هستند.ب  وهاقتصاددانان رفدارRBCبیراهمیّیتجنبی هیایمقیداریمیدلسیاای
تأکیدنمودندب  وریک میتواناینتأکیدرادرنقشیک دردرج بندی،شبی سیاایواراییابی
مدلهایشانمنعلسشده،مشاهدهکرد.قاب توّج ترینبعدانق بRBCمالهومیاستک متلیی
برس ادّ ایاساسیایراست :
کارایی چرخههای تجاری:بخشا بمنوسانا اقتصادیدرکشورهای نعتیپیامیدتعیادلی
هستندک ناشیااواکنشاقتصادبی تغیییرا بیروناای وامی واقعیی(ااجمهی تلنولیووی)در
بیا طلاناست.باتوجی بی دییدگاه
محیطیاستک مشخص هایننرقابتکام وبااارهای 
مذکورنوسانا دورهایلزوماًنشاندهندهتخصیصناکارایمنیابعنیسیتند،یعنیینوسیانا ایجیاد
شدهتوسطمدلاستانداردRBCب  یورکامی بهینی انید؛لیذا،سیاسیتهیایتثبیتییمملیناسیت
مطهوبنبودهولتیضدتولیدیباشیند.اییناسیتنباطبیاتالسییرمتیداولکینیز()1936کی درنن
دورههاییبابهرهبرداریناکاراواندنمنابعتو ی
رکودهارا 
) J. 2008

میکنددرتضیاداسیت . (Galí,
 

اهمیّت شوکهای فن آوری به عنوان منبع نوسانات اقتصادی:اییناد یابیرگرفتی ااقابهییت

مدلپای ایRBCدرایجادنوسانا واقعگرایان درتولیدودیگرمتغیّرهایک ناقتصادیاسیت.
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درواقعاینقابهیتناشیااشونهایفننوریاست،امانیک فر شیودتنهیانییرویمحرکی 
بهرهوریک  ام است.بدینمالهومک لتیاگرفر شود،تنهیانییرویمحیرن
وناا،تغییر 
بر 
بهرهوریک  ام است،بااینلالشونهایفننوریبا ثایینتغیییرخواهنید
بروناا،تغییر 

شدونوسانا اقتصادیراایجادمیکنند.ننینتالسیریاانوسانا اقتصیادیبیرخی فدییدگاه
سنتّیاستک تغییرفننوریراب  نوانمنبعرشدبهندمدّ وبییارتبیاطبیانرخی هیایتجیاری
معرّفیکردهاست( . (Galí, J. 2008
نقش محدود عوامل پولی:تئوریRBCدرتلاپویتوضی نوسانا اقتصادیهیچارجا یبی 
وام پولیندادهلتیوجودبخشپولیرامجزانمودهاست؛همچنین،اینروشبرایبانکهای
درنبرمیگیرد.دراینروش()RBCبی 

مرکزیودیگرنهادهایسیاستگذارینقشمحدودی
مدلهایبزرگمقیاساقتصادک ناتلامیشودبدوناینکی بی نیالشهیاییکی درارتبیاطبیا
ننهادرارایابیسیاسی() Lucas,1976وجودداردیابدوناینک بی موانیعشناسیایی
سودمندی 
مدلهایشیان() Sims,1980توجی شیود؛البتی ،کیولیوهانسین
شدیداًقراردادیمتلیبرتخمین 
()1989ت شکردندتابخشپولیراواردمیدلمتیداولRBCکننیددرلیالیکی درارتبیاطبیا
فرو

رقابتکام وانعطافپیذیریکامی قیمیتهیاودسیتمزدهاتردییدوجیودداشیت.نهایتیاً

نارنوبیایجادشدک با نوانمدلپولیک سیلیشناخت میشودو موماًبی رفی(ییانییزی
میکند.اینیافت هیابیا
یشبینی 
نزدیکب بی رفی)سیاستهایپولیرانسبتب متغیرهایواقعیپ 
این قیدهشدیداًمقبول(مخصو یاًبیینبانیکهیایمرکیزی)درتضیادهسیتندکی سیاسیتهیای
میتوانندبررشدمحصولواشتغاللداق درکوتاهمد مرثرباشند .
اقتصادی 
لذا،درسالهایاخیراقتصادک نشاهدتوسع نس جدیدیاامدلهاینرخ تجیاریپیولی
کونکمقیاسبودهاستک  موماًب مدلهایکینیزینهیایجدیید()NKییامیدلهیایجدیید
تهالیقینئوک سیکهابرمیگردد.اینمدلهایجدیید،ا یولکینیزینهیا(رقابیتنیاقصو یدم
انعطافپذیریهایاسمی)رابایکنارنوبتعادل مومیپویاییتهالیقمیکنندک پیشااایین

تالدّایادیب الگوینرخ تجاریلقیقی()RBCوابست بود.اینمدلهامیتوانندبرایتجزیی 
وتحهی ارتباطبینپول،تورمونرخ هایتجاریوبرایاراییابیمییزانمطهوبییتسیاسیتهیای
پولیجایگزینمورداستالادهقرارگیرند .
یریهیایاسیمیبی  نیوان امی  یدمخنثیایی
ب  وهتأکیدبرفروضینون دمانعطافپذ 
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ونارنوبهایپولیک سییلیارائی مییدهید.سیااوکار

مدلهایNK
پولی،تمایزواضحیبین 
کهیدیک اا ریقننپولمیتوانیددارایاثیرا واقعییباشیدا یط لاًمالییا تیورمینامییده
میشودک نناثرا االحاظمقداریاندنهستندو ام ا یهی یدم
میشود؛البت  موماًتأیید 
ییهایپولینیستند.
خنثا 

مدل کینزینهای جدید

ینزینهایجدیددستورهایسیاسیتیمتالیاوتیارائی 
هیرغماینک مدلRBCومدلپولیک 
ینزینهایجدید
میدهنداماشباهتهایمهمیبینننهاوجوددارد،ب گون ایک دربطنمدلک 
موضوعرامیتواندرفرو

ردپایمدلRBCمشهوداست.این

اینمدلهامشاهدهکرد.فیر 

نخستمبتنیبر مرنامحدودخانوارهاستواینک خانوارهاباتوجی بی قییدمحیدودیتبودجی 
میاندورهای،مطهوبیتناشیاامصرفوفراغترالداکثرمیکنندودومینفر
اابنگاههاک ب تلنولووییلسانیدسترسیدارند،درمعیر

ک تعدادایادی

مبتنیبیرایین

انتقیاال تصیادفی

بییرونااهسییتند.منبییورااانتقییاال تصییادفیبییروناا،تغییییرا ناشییااشییونهییایتصییادفیو
نشدهبروناایغیرااتغییرا تلنیلیاست.هرننیدکی انباشیتدروناایسیرمای ،بی 

یشبینی
پ 
نوانیکمرلال ا هیتئوری،RBCدرنسخ هایمتعارفمدلجدیدکینزینهیالضیورنیدارد؛
میتوانننرادراینمیدلهیاجیاداد(.)Smets, Frank, and Raf Wouters,2003
اماب سادگی 
همچنینباتوج ب تئوری،RBCیکوضعیتتعادلیشل دهنده،یکفرایندتصادفیبرایتمام
ایخانوارهاوبنگاههاباتوجی 

متغیّرهایدرونااییاااقتصاداستک باتصمیما بهین میان 
دوره
هایننهاوباتوج ب تسوی تمامیبااارهاسااگارند .

ب اهدافومحدود 
یت
هرلال،روشمدلساایکینزینهایجدید،مشخص ساختاریDSGEمدلهیایRBCرا

ب
بافروضیدرهممینمیزدک بافرو

مدلهایپولیک سیلیتالاو دارند.مهمترینارکیانو

ینزینهایجدید بار استاا .)Galí, J,2008 (:
هایمدلهایک 


یژگی
و
رقابت انحصااری:قیمیتکاالهیاونهیادههیاتوسیط یام ناقتصیادیخصو ییدرراسیتای
لداکثرساایاهدافشانتعیینمیشوندک ایندرتضادباامانیاستک قیمتکاالهاونهیادههیا
توسطیکمتصدیلراجبینامتعیینشوندک درت شبرایتسوی تمامبااارهای(رقابتی)باهم
ویکدفع است .
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هامیتوانندقیمتکاالهیاوخیدماتیراکی 
انعطاف ناپذیریهای اسمی :هیرغماینک بنگاه 
میفروشندتعدی کنندبااینلالبامحدودیتهایواردبرتناوبمواج هسیتند.درواقیعمملین
استبنگاههابابخشیااهزین هایمربوطب تعدی ننقیمتهامواج شوند.ننیننوعا طلاکی
برایکارگرانباوجوددستمزدهاینسبندهب کارمیرود .
عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی:ب  هتوجود دمانعطافپیذیریهیایاسیمی،تغیییر
نرکهایبهرهکوتاهمد اسمی،ن توسطبانکمرکزییاتوسطتغییردر رض پول،باتغییرا 
درنرکهایبهرهواقعیی

نمییابند،بنابراینمنجرب نوساناتی
یکب یکدرتورمموردانتبارتطبیق 
محصولواشتغالمیشود.

میشوند.اینامرموجبتغییرمصرفوسرمای گذاریودرنتیج 

درادام نحوهتعام سیل هایبخشمالی،نقدینگی،تورمو...نمایشدادهشدهاست.


نمودار ( :)1ارتباط متقابل چرخههای تجاری و مالی در سطح جهان
منبع :کالسن و همکاران ،صندوق بينالمللی پول ،2102 ،بررسی  200چرخه تجاری و  700چرخه مالی


کالسیینوهملییاران200،نرخ ی تجییاریو700نرخ ی مییالیرابررسیییکییردهونشییاندادهانیید
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همحرکتینرخ هایتجاریومالی،فارغاامح (44کشورتوسع یافت ونوظهور)وامانوقیوع
( )2007-1960یکنبمانلارناپذیراقتصادیاست.اینمطالع نشانمیدهدنرخی هیایتجیاری،
لرکتاند .

مالیِونقدینگیمتناظر 
هم
رکودهایهمراهباانقبا بخشمالی ،میقترند.اگرخیروجاارکیودبیارونیقمیالیهمیراه
باشد،دورهبهبودکوتاهترخواهدبودواگرخروجاارکودبیارونیقمیالیهمیراهباشید،بهبیودبیا
شد بیشتریرکخواهدداد(نمودارشماره)2بررسییتجربییدادههیانشیانمییدهید،همزمیانی
رکوداقتصادیوانقبا ا تباریسببمیشودرکود میقتروخروجاانن یوالنیتیرباشید.اا
ننجاک مشاب اینتجرب درایرانهماتالاقافتاده،درادام بی بررسییایینخصو ییتدراقتصیاد
ایرانپرداخت شدهاست.دورههاییک نرکرشدماندهلقیقیاامتوسطرشیدایینمتغییربییشتیر
دورههایانبساط(انقبا
(کمتر)بودهب  نوان 


شدهاند.
)ا تباریدرنبرگرفت  



نمودار ( :)2وضعیت چرخههای تجاری و اعتباری
منبع :عينيان و برکچيان1391 ،
جدول ( :)1همزمانی رکود و رونق تجاری با انقباض و انبساط اعتباری
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نمودارشماره،2وضعیتاقتصیددادکی نرااادوبعیدنرخی هیایا تبیاریوتجیاریبیرای
سالهای1375تا1391نشانمیدهد .بقاینمقایس ،بخیشبیانلی11دورهانقبیا و11دوره
انبساطوبخشواقعی10دورهافولو12دورهبهبودداشت است.دراکثرسیالهیا(15سیالاا22
سال)بخشواقعییومیالیدروضیعیتیلسیانیبیودهانید(8دورهافیولانقبیا و7دورهبهبیود
انبساط).خ

اینتناظروضعیتدراقتصادک ندرجدولشماره،1نوردهشدهاست.بنیابراین

ب نبرمیرسداقتصادایرانیادورانرشداقتصادیباتورمباال(انبساطا تباری)یارکیودبیاتیورم
م یمراتجرب کردهاست .
نمودارشماره،3ااابتدایده 70ترکیبهایمتنیاظررشیدتولییدناخیالصداخهییلقیقییو
ا تباریرانشانمیدهد.مسیتطی تییره(روشین)،فضیاییرانشیانمییدهیدکی نیرکرشیدتولیید
ناخالصداخهیلقیقیونرکرشدماندهبدهیلقیقیاامقدارمتوسطبیشتر(کمتیر)بیودهاسیت.
90،87و91ک اقتصادباکاهشنیرک
بیشترسالهایده 80درمنطق تیرهقرارگرفت اند.سالهای 
رشدتولیدوانقبا

ا تباریمواج بودهدرمنطق روشدنقراردارند .

نمودار ( :)3همزمانی انبساط (انقباض) اعتباری با بهبود (افول) تجاری
منبع :گزارش بانک مرکزی 1393
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پیشینه تحقیق

درادام ب بررسیجدیدترینتحقیقا خارجیوداخهیانجامشدهدرراستایموضوعتحقیق
لاضرپرداخت خواهدشد .
)(Sylwester & Lan,2010برایبررسیاینل تان اندااهاستانهیاینیینبیاسیاسیتهیای
مالیمشاب دارایادوارتجاریهمزمانهسیتند،اامیدلهمبسیتگیفرانلی ورا)1998(1اسیتالاده
استانهایدارایوضعیتمالیمشاب تمای ب لرکا سییل 
کردند.نتایجنشاندهندهننبودک  
تجاریمشاب دارند.
) (Vitor Castro,2010درمقال خودب بررسیتاثیرا برخی وامی ماننیدشیاخصپیشیرو،
ولمد رکودورونقگذشت ،قیمتنالتو...برروی ولمد رکودورونقدرپیانهیاا13
کشور نعتیدر ولمد 50سالپرداخت است.هدفا هیاویافتندالی واقعی یولمید 
یکرکودیارونقمیباشدک دراینراستا وام مرثربیرپاییانییکرکیودییارونیقدرفا یه 

سالهایبین2006-1965بااستالادهاایکمدلمد امیانگسسیت نامیونشیدهاسیت.شیواهد

ننهیا
ارائ شدهدراینمقال نشانمیدهدک مد امانرکودورونقتنهابی  میر(سین)واقعیی 
بستگیندارد :ولمد انقبا

وانبساطهمچنینبی  یورمثبیتبی رفتیارمتغیرهیایموجیوددر

شاخصپیشرومرکبوسرمای گذاریبستگیداشت وب  ورمنالیتوسطقیمتنالتخامووقوع
یکنقط اوجدرنرخ هایکسبوکارایاال متحدهتحتتأثیرقرارمیگیرد.
()H. lyetomi et al,2011درمطالع ایبا نوان«ن نیزیادوارتجیاریراایجیادمییکنید 
تجزی وتحهی میزانتولیدا  نعتیواپن» هتایجادادوارتجاریدرواپنرابااستالادهاانبری 
بررسیمیکنند.دراینمقال اادادههایتولیدا  نعتی

ماتریستصادفیبرایسال1978-2007
نشانمیدهدک  ام ا هیایجادادوارتجاریشونهیای

واپناستالادهشدهاست.یافت هایننها
تقاضایواقعیاست.
))Michawlides et al,2013درمقال ایبا نوان«ادوارتجیاریوبحیراناقتصیادیدریونیان
بهندمد تعادلدرمنطق یورو»تأثیرا بینالمههی،بی  یورخیاص
()2011-1960تجزی وتحهی  
ااایاال متحدهواتحادی اروپارابرروینرخ کسبوکاریونانتجزی وتحهیی مییکننید.در
________________________________________________________________
1- Rose & Frankel
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اینمطالع تعادلبهندمد اقتصادیونانتوسطمدلتصحی خطیایبیرداریاراییابیشیدهاسیت.
کهیای
نتایجیکتغییرجهیتمعنییداردرتعیادلبهنید مید اقتصیادیونیانبی  یرفافیزایشنیر 
همگراییبااقتصادایاال متحیدهوکشیورهایغییرمرکیزیاتحادیی پیولیاروپیابعیداااجیرای
پیادهساایسیاستپیولیمشیترن،تولییدناخیالص
سیاستپولیمشترنرانشانمیدهد.پساا 

داخهییونانبااقتصادایاال متحدههماهنگشدهاست.درنهایتاینل نرخ هایکسبوکیار
یونانتالدیتوسیطادوارتجیاریاییاال متحیدهوهمچنییناانوسیانا اسیپانیاوایرلنیدمتیأثر
میشود(.)Panayotis G. Michaelides, Theofanis Papageorgiou, Angelos T.Vouldis

))Samadi & owji,2011درمطالع ایب بررسینقشسیاستمالیدرتثبیتاقتصادیاییران،
یدوره1353-1386پرداخت اند.نتایجبیانگرننبودهک سیاستمالیاییراندردورهیبررسیی
شده،ماهیتکینزیداشت ،اماهموارهموافقادوارتجاریا مالشدهاسیت.اییننتیایجنشیانداده
ک سیاستمالین تنهانقیشمیرثریدرتثبییتاقتصیادینداشیت بهلی  یامهیدرجهیتافیزایش
نوسانهایاقتصادیبودهاست.

))Kiani & moradi,2011درمطالع ایبا نوان«تعییننقاطنرخشدرادوارتجاریاقتصیاد
ایرانبااستالادهااالگویخودبااگشتیسوئیچینگمیارک »بی بررسییتعیییننقیاطنیرخشدر
ادوارتجیاریدراقتصییادایییرانبییااسیتالادهاادادههییایفصییهیدردورهامییانی()1367:1-1387:2
پرداخت  اند.نتایجبدستنمدهللایتااننداردک در یدورهیادشیدهدرسی مقطیعامیانی،
والنیتریناینرکودهاباتیداومهالیتفصی ظهیورکیردهاسیت.

نهاررکوداتالاقافتادهاست،
نتایجبدستنمدهبراینداللتداردک دردورهموردبررسیهرباروقوعرکود،ب  ورمتوسیط
1/74فص تداومداشت است.ایندرلالیاستک برواهردورهرونقدردورهموردبررسییدر
اقتصادایران6/66فص ادام یافت است.
))Gorji et al,2015بی بررسییی هی پیییدایشسیییل هییایتجییاریدرایییرانوراهکارهییای
برونرفتااننپرداختند.دراینمقال ب بررسی ه پیدایشسیل هایتجاریدراقتصیاداییران

رویلردمدلهایخودرگرسیونبرداری()VARومیدل

دردورهامانی1350–1390بااستالادهاا
تصحی خطا() ECMپرداخت شدهاست.نتیایجبدسیتنمیدهموییداییناسیتکی تیورمقیدر 
توضی دهندگیبرایسیل هایتجاریرانداردوب  بارتیتورم هتسیل هیایتجیارینیسیت؛
اماسیل هایتجاری هتتورممیباشدک تأییدکنندهنبری سیل هایتجاریدرمورد هیتاا
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بنابراینمیتوانننینگالتک یکرابط  هیتیکسوی ااسیمت

قیمتهااست؛
سمتتولیدب  
سیل هایتجاریب سمتتورموجوددارد؛همچنیندرمورد هیتگرنجیریبیینلجیمپیولو
سیل هایتجاریدراقتصادایراننشاندادهشدهاستک ییکرابطی  هییتدوسیوی بیینرشید
لجمپولوسیل هایتجاریوجیودداردبی  یوری کی هیمرشیدلجیمپیولمنجیربی ایجیا د
سیل هایتجاریدراقتصادایرانشدهوهموقوعسیل هایتجاریتوضیی دهنیدهتغیییرا در
لجمپولدرکشورمیباشد.


روش تحقیق و برآورد مدل

پژوهشلاضراالییثهیدفکیاربردیاسیت،اییرابیااسیتالادهااامینی وبسیترشیناختیو
معهوماتیک اا ریقتحقیقبنیادیفراهمشده،ب بررسینقشبانکمرکزیدرایجادسیل هیای
ی-
تجاریدراقتصاداییرانمییپیردااد؛ امیااالییثروشوماهییتتحقییقایینپیژوهشتحهیهی 
تو یالیمیباشد،ک ب منبورشناساییایینمیورددراییراناامیدلهیایخودرگرسییونبیرداری
()VARوابزارهییایتحهیی نناسییتالادهمیییشییود.دراییینتحقیییقابتییدابییااسییتالادهااروشفیهتییر
هایتولیدناخالصداخهیاستخراجمیشودسپسب بررسیمانیاییییا

هودریک-پرسلا سیل 
ناماناییمتغیرهابراساسناموندیلیفولرتعمیمیافت پرداخت میشود.ب دنبالننبابهرهگیریاا
مالهومهمانباشتگی،رابط بهندمد ننهاباکمیکنامیونیوهانسین)، (Johansen 1988میورد
بررسیقرارخواهدگرفتودرادام اامدلخودرگرسیونبرداریک  میدهتیریندلیی شیهر 
اینالگوهاایناستکی نوسیانا کوتیاه مید متغیرهیارابی مقیادیرتعیادلیبهندمدتشیانارتبیاط
دهند،استالادهمیگردد.پسااتخمینمیدل،پوییاییهیایکوتیاهمید متغیرهیادرواکینشبی 


می
تلان هایمثبتدرمتغیرهایتوضیحیمیوردبررسییقیرارمییگییردوپیسااننبوسییه تحهیی 
تجزی واریانس،سهمنوسانا کوتاهمد متغیرهانسبتب سایرمتغیرهایالگیوتعییینمییگیردد.
تخمینمعادال مدلذکرشدهبی کمیکنیرمافیزاراقتصادسینجی Eviews9یور مییگییرد.
جامع نماریاینتحقیقشام متغیرهایسریامانیب کاربردهشدهدردورهامانیتحقیقااسال
هایفصهیمیباشد.


بااستالادهااداده
1370تا1392
اخهیمیباشدومتغیرهایفر یمدلشام 

متغیرا هیدراینمطالع نوسانا تولیدناخالصد
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هایمالی،شاخصقیمتها(تورم)بی  نیوانییک

مخارجک دولتب  نوانشاخصیااسیاست
متغیرجایگزینبراینرکبهره،نقدینگیب  نوانشاخصیااسیاستهیایپیولیوقیمیتنالیتبی 
نوان ام برونزااستالادهکردهاییم.درایینمطالعی ابیزارسیاسیتپیولیتغیییرا درلجیمپیول
ایرادراقتصادایرانتنهاابزارهایسیاستپولینرکرشدلجمپولمیباشدوااابیزاری

میباشد؛

تحت نواننرکبهرهبرایسیاستپولیدرایراناستالادهنمیشود،نوندراقتصادایراننرکسود
بانلیکارکردموردنبرقا دهسیاستگذاریتیهوررادراقتصادایرانالقاءنمییکنیدوبی  ی وه
دولتوسایرنهادهادرتعیینننمداخه میکنند،بانکمرکزیاینگیرایشراداردکی براسیاس
تعیینضمنینرکرشدپای پولی،مسیرسیاستپولیراترسیمکند.همچنینبیاتوجی بی اینلی در
درسیاستگذاریپولیتبعیتنمیکنید،رابطی ایکی 

اقتصادایرانبانکمرکزیااقا دهخا ی
بتواندابزارسیاستگذاریپولی،یعنینرکرشدپای پولی،راب  ور تیابعیااانحیرافتیورمو
تولیداامقدارهدفنناننشاندهید،رابطی ایخواهیدبیودکی بییانگررویلیرد ی لدیدیدر
سیاستگذاریپولیاست؛بنابراینتنهاابیزارسیاسیتگیذاریپیولیدراقتصیاداییرانتغیییرا در
لجمپولمیباشد.الامب ذکراستک دادههاب  ور فصیهیدرنبیرگرفتی شیدهانیدونلتی 

دیگراینل االگاریتممتغیرهابرایهمگنشدنننهااستالادهگردیدهاست؛ایرامث ًارقیامتولیید
یاهزین هایدولتباشاخصقیمتنالتتالاو بسیاردارد.تابعاستالادهشیدهدرتخمیینبی شیرح
ایراست :

تخمین مدل

ب  ورسنتیدرمطالعا سیل هایتجاری،متغیرهایکی ناقتصیادیبی ییکرونیدوییک
جزءنرخ اییانوسانیتجزی میشود.1شیبخطروندرا یوامهیهمچیونتوسیع فنیاوری،رشید
________________________________________________________________
کنند.اینتقسیمپذیریوجداساایروندوسیل 


)،کارمی
-1البت نبری پردااانجدیدیک تحت نوانسیل هایتجاریلقیقی(RBC
ارتباطمیباشیند.درنتیجی ،اادییدگاه

راقبولندارند.ننهامعتقدندک روندوسیل یلیمیباشندوجداساایسیل ااروندموضو یبی

کوتاهمد ومیوقتیبیودهولیذاهیچگونی نییاایبی بررسییننهیاوالتمیاالًارائی 
ایننبری پردااانوقوعنوسانا ویاسیل هاموضو ی 
هانمیباشد.


هاییبرایاابینبردننن
راهل 
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واشتعیینمیکند.یلیاادالی ارائی شیدهبیرایانحیرافاقتصیاداامسییر

جمعیتوتوسع نم
رشدبهندمد ،وجودنو یلرکتموجیاستکی ا یط لاًننرا«نرخی ییاسییل تجیاری»
می نامند.اگرن هیچاتالیاقنبیریدرمیوردامیانوقیوعاییننرخی هیاوجیودنیدارد؛امیاوقیوع

ناپذیرتهقیشدهاست.هدفسیاستهیای


ایاجتناب
دورانهایرکودورونقدرهراقتصاد،مسئه 

پولیومالینیزهموارهکاهشدامن نوساناینسیل هابودهاست.براساسمبالیثسیریامیانی
میتوانبیانکردک رونددرواقعجزءنامانایسریواجزاینرخ ایونیامنبم،جیزءمانیاینن

محسوبمیشوند(.گرجی)1388،

نونتولیدناخالصداخهیجامعترینمعیارسنجشسط فعالیتهایاقتصادیاست،نوسیانا 
نننیزجایگاهیویژهدرمطالعا سیل تجیاریدارد.اکثیرمطالعیا  یور گرفتی دراقتصیاد
ایراناافیهترهاییااقبی هودریک–پرسلا (،)HPتجزی موجک،روشباکسیتر–کینیگو
ب منبوراستخراجسیل هایتجاریاستالادهکردهاند،ک دراینمطالع ب منبوردستیابیب رونید
بهندمد تولیدناخالصداخهیاافیهترکریستیانو-فیتزگرالد(1)CFاسیتالادهشیدهاسیت.فیهترهیای
میانگذرمخته درمحاسب میانگینمتحرنباهمتالاو دارند.درایینجیااافیهترهیاینامتقیارن
نمون کام ک  مومیترینفیهتراست،استالادهمیشود.فیهتر()CFبی  یور نامتقیارنبیانمونی 
کام  ،مومیترینفیهترمیانگذراستک درننبرخ ففیهترهایمتالاو با ولثابیت،وان،
یباشید
باتوج ب  ولوقال وتقدمتغییرمیکند.دلی استالادهاافیهترکریستیانو–فیتزگرالداینم 
ک اینفیهتراملانخارجکردنتمامینوسانا ب بیروناافبهتیرمییانگیذرشیدهوسیریامیانی
روشهیا
یگیرد.اینفبهترتعدادمشاهدا کمتیرینسیبتبی سیایر 
تحتتأثیرایننوسانا قرارنم 
لذفکردهواینامراملانتجزی سیل هاااروندرابهبودمیبخشید.همچنییناسیتالادهاافبهتیر
یژگیهای گیامتصیادفیبیودنرانداشیت باشیدنییزنتیایج

کریستیانو–فیتزگرالدامانیک سریو
رضایتبخشیرابدستمیدهد.درنهایتالامب ذکراستک اینفیهترییکفیهتیرامیانمتغییر
میباشد.برایناساسامانمحاسب سیل هایتجاریوتاللیکننااادواربااستالادهااوانهای
متالاو در ولامانمنجرب اینمیشودک دریکنمون کام ونامتقیارنسییل هیایتجیاری
________________________________________________________________
1- Christiano - Fitzgerald

18

اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه)

مثبتومنالیب دقتباالتریاستخراجشوند.دراینمقال ،اادادهتولیدناخالصداخهیلقیقیبی 
قیمتثابت1383ب  ور فصیهیدرمقطیع1370-1392اسیتالادهشیدهاسیت.تمیامیمتغیرهیای
شدهاند.
تحقیققب اانامونومدلساایبااستالادهاافیهترX_12فصهیادایی 
ب منبوراستخراجسیل هایتجاری،سریامانیتولیدناخیالصداخهییلقیقییاییرانبی دو
قسمتتجزی شدهاست.قسمتاولب روندسریامانیمربوطاسیتوقسیمتدومبی نوسیانا 
سیلهییعنیانحرافا ااروندبرمیگردد.درایننوعاافیهترهابامشیخصنمیودندامنی ایبیرای
میانگیذر1درواقیعفیهتیریخطیی
تناوبسری،جزءسیلهیااسریهایامانیجدامیشود.فیهتر 
استک میانگینمتحرنوانیدوب 2اادادههامیگیرد.برایاستالادهااایینفیهتیردرابتیدابایید
دامن (دورهتناوب)انتخابشود.ایندامن بیاجالیتا یداد( PUو)PLنشیاندادهمییشیوند.بی 
نوانمثال،ننانچ تصوربراینباشدک سیل هایتجاریاا3تا8سال ولمیکشید،بنیابراین
ولسیل هارابایددرایندامن استخراجنمود.لالاگردادههایمربو فصهیباشد،اینا داد
متناظربا PL=12وPU=32فص میشود). (2003,Christiano – Fitzgerald


Fixed Length Symmetric (Christiano-Fitzgerald) Filter
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نمودار ( :)4فیلتر نامتقارن با نمونه کامل
مأخذ :محسابات تحقيق

________________________________________________________________
)1- Band – Pass filter (BP
2- Two-sided weighted moving average
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نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران

مطابقنمودار(،)1سریسیلهینشاندهندهسریفیهترشیدهوسیریغیرسییلهیتالیاو مییان
سریفیهترشدهومقادیرواقعیسریمییباشید.بیرایتعیییندورههیایرکیودیورونیق،ااجیزء
سیلهیب دستنمدهاستالادهمیشود.برایتعییننمیودندورهرکیودورونیقبیااسیتالادهااجیزء
سیلهی،الاماستک بتواننقیاطاوجولضییضرامشیخصنمیود.درایینتحقییقاامطالعیا 
هامبرگووراستندیگ() Hamberg & Verstandig ,2008ونین،گویکومیهر(Chin 2000

)Geweke & Miller,برایتعییننقاطنرخشیاستالادهشدهاست.ییکنقطی اوجامیانیاتالیاق
میافتدک مقدارسریسیلهیب دستنمدهاامقادیرقبهیوبعدیننبیشترباشد.البت باتوج بی 
اینک یکسیل تجاریلداق برای12دوره(فص )ادام مییابد،هیجنقط اوجیدرفا یه -
ایکمتراا12دورهنمیتواندنزدیکنقط اوجدیگرب وقوعبپیوندد.بنابرایننقطی اوجپیایینتیر
ب  نوانبخشیاارونقجاریادغامو بق بندیمییشیود.بیااسیتالادهااهمیینروشوبی همیین
ترتیبنقاطلضیضتعری میشود.فا ه بیندونقط اوجوییادونقطی لضییضییکسییل 
کام تجاریراتشلی میدهد.درایینتحقییق ،فا یه بییندونقطی لضییضرابی  نیوانییک
سیل کام تجاریدرنبرگرفت شدهاست.درادام دورههایبینیکنقطی لضییضتیااوجرا
ب  نوانرونقوبینیکاوجتالضیضراب  نوانرکوددرنبرگرفت شدهاست.درییکنگیاه
دقیقتراینروشیکسیل راب گون ایتعری مییکنیدکی سییل هیایجزئییتعریی شیده
توسطووافکینن1رانیزدربرمیگیرد.2
یباشدک سریفیهترشدهتولیدناخالصداخهیی
همچنینبراساستابعواکنشبسامدمشخصم 
ب سریا هیدریکفرکانسمشخص،واکنشمناسبنشانمیدهد.نتایجلا

اااینبررسی

نشانمیدهدک اقتصادایرانااسال1370-92مجمو اًنهارسیل راپشیتسیرگذاشیت اسیت.
ب وریک دورهامانی1371فص اولتا1373فص سومدورهرکودی،دوره1373فصنهارم
________________________________________________________________
1- Joseph Kitchin
-2ووافکینندرمطالع خودبیانمیداردک سیل هادوگون اند:سیل  مدهوسیل جزئی.بنابی ا تقیاداوسییل جزئییبی  یور
متوسطداراییکدوره 40ماه است.اوهمچنینبراین قیدهاستک دربسیاریاامواقعیکسیل  مدهمملناستشام دوویاسی 
سیل جزئی 40ماه باشد.ب  بارتیدرمرله ترقی،یکیانندسقوطهمراهاستوهمچنیندرمسیرنزولیینییزلرکیا درننیدنقطی 
لالترونقوترقیب خودمیگیرند.لذام لب میشودک درداخ سیل ووگ رمیتوانسیل هایکونکترییافت.
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تا1377فص اولرونق،دوره1377فص دومتا1383فص نهارمرکود،دوره1384فص اول
تا1386فص سومرونق،دوره1386فص نهارمتا1388فص نهارمرکیود،دوره1389فصی 
اولتا1390فص نهارمرونق،دوره1391فص اولتیا1392فصی نهیارمدورهرکیودیبیوده
است .


نمودار ( :)5سیکلهای تجاری اقتصاد ایران در دوره زمانی  1370-92براساس دادههای فصلی
مأخذ :محسابات تحقيق

درنمودارایرب بررسینوسانا درنقدینگیوتولیدناخالصداخهیپرداخت شیدهاسیت،بیر
ایناساسمیتوانبیانکردک دورههایامانیک نقدینگیتغییرکردهاستقب اادورهرکودو

یارونقاقتصادیبودهاست.همانگون ک درشل ایرمشخصمیباشدب  ورمتوسطبیااسیتالاده
های(لضیضهای)نرکتغییرنقدینگیتقریبیاًلیدود9میاه(6

دورهمشاهدهمیشودک اوج

اا23
ماه)،اااوجهای(لضیضهای)سط فعالیتاقتصادیجهوتربودهاست.اینامیرمییتوانیدبییانگر
اینموضوعباشدک نوسانا وتغییرا درنرکرشدنقدینگیبی  نیوانشاخصییبیرایسیاسیت
هایتجاریدراقتصادایرانمیباشد.

پولیدراقتصادایرانیلیاا وام ایجادکنندهسیل 
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نمودار ( :)6سیکلهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران طی دوره  1370-92براساس دادههای فصلی
مأخذ :محسابات تحقيق

دیگرمتغیرهایمورداستالادهدراینتحقیقشام ،مخارجدولت،تورموقیمتنالتمییباشید.
دراینقسمتااتحقیقب منبورجهوگیریاابروارگرسییونکیاذبدرمیدلبی بررسییوجیود
ر یش والددرمتغیرهایتحقیقپرداخت شدهاست.جدولایرنتایجلا ی اانامیونهیایریشی 
)رانشانمیدهد.نتایجنشاندهنیدهایینامیر

والددیلیفولرافزوده()ADFوفیهیپسپرون(PP
میباشدک رشدقیمتنالت،رشدنقدینگیورشدمخارجدولتدارایریش والدمییباشید؛امیا

سایرمتغیرهایتحقیقااجمه سیل هایتولیدناخالصداخهیوتورمدارایریش والیدنیسیتو
درسط مانامیباشند.

جدول ( :)2آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق
آزمون دیکی فولر افزوده ()ADF
متغیرها

آماره

چرخههای توليد ناخالص داخلی
رشد نقدینگی
نرخ تورم
رشد مخارج دولت
رشد قيمت نفت

آزمون
3.67
-13.26
-0.83
-2.53

مقادیر بحرانی
در سطح %95
-3.46
-3.45
-3.46
-3.45
مأخذ :محسابات تحقيق

آزمون فیلیپس – پرون ()PP
آماره آزمون
-2.45
14.03
-13.26
-4.30
-2.68

مقادیر بحرانی
در سطح %95
-1.94
-3.45
-3.45
-3.45
-3.45
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آزمون هم انباشتگی

دراینمرله برایبررسیوجودویا دموجودرابط بهندمد بینمتغیرهیایمیدل،ااروش
همانباشتگییوهانسن-جوسیهیوساستالادهگردیدهاست.برایتخمینرابط بهندمد بااستالادهاا
روشهمانباشتگییوهانسن–جوسیهیوسالاماست؛ابتدامرتب بهین مدلبااستالادهاامی نهیای

تعیینوقال مدلخودرگرسیونبرداریتعیینگردیده،سپسرابطی بهندمید بیینمتغیرهیایمیدل
تخمینادهشدهودرنهایتبااستالادهاانمارههاینامیوناثیرمیاتریسولیداکثرمقیادیروییژه،

تعدادبردارویابردارهایهمانباشتگیبینمتغیرهایمدلتعیینشود.

تعیین مرتبه بهینه مدل VAR

تعیینوقال بهین بایدبراساس تعدادمتغیرهیایمیدلولجیمنمونی  یور گییرد.درجیدول
شماره،7وقال بهین براساسمعیارهایمخته انتخابوقال بهین برایمدلانتخابینشاندادهشیده
است.ب دلی اینل استالادهاامعیارشوارتزبا ثاادستدادندرجی ناادیکیمتیرینسیبتبی 
دیگرمعیارهامیشود،لذادراینتحقیق،وقال بهین براساسمعیارشوارتزانتخابگردیدهاست.


جدول ( :)7تعیین تعداد وقفههای بهینه مدل
Lag
0
1
2
3
4
5
6
7
8

SC
AIC
22.65028
22.50457
20.21318
19.33890
18.49577
16.89292
17.21873
14.88732
13.45311
10.39313
12.05905
8.270505
8.436532
3.919420
7.098262
1.852583
*2.511696* -3.462549
منبع :نتایج حاصل از تحقيق

HQ
22.56310
19.69014
17.53685
15.82395
11.62246
9.792531
5.734142
3.960003
*-1.062432

همان ورک ااجدولفوقپیدااست،وقال بهین دراینمدلبراساسمعیارشوارتزوقال هشت

میباشد.درگامبعدیموضوعبررسیوجودرابط بهندمد بینمتغیرهامطرحمیشیودکی بیرای
اینمنبوراانامونهمانباشتگییوهانسونبرایپیبردنبی وجیودرابطی بهندمید بیینمتغیرهیا

نمارههایناموناستالادهشدهاستک نتایجنندرجدولشماره،8ذکرشدهاست.
براساس 
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جدول ( :)8آزمون هم انباشتگی یوهانسون
آزمون Trace

آزمون

مقدار

آماره

فرضیه

فرضیه

مقدار

آماره

فرضیه

فرضیه

بحرانی%95

آزمون

مخالف

صفر

بحرانی%95

آزمون

مخالف

صفر

69.81

192.35

1r

=0r

33.87

100.91

=1r

=0r

47.85

91.43

2r

1r

27.58

42.25

=2r

1r

29.79

49.18

3r

2r

21.13

28.47

=3r

2r

15.49

20.71

4r

3r

14.26

18.19

=4r

3r

3.84

2.51

5r

3.84
4r
مأخذ :محسابات تحقيق

2.51

=5r

4r

نتایجتحقیقمشخصمیباشدک برایهردونمارهنامونفرضی  الرمبنییبیر یدم

براساس
وجودرابط بهندمد بینمتغیرهادرسط معنییداری95در یدردشیدهورابطی بهندمید بیین
متغیرهاوجوددارد.براساسنتایجلداکثرس رابط تعادلیبهندمد بینمتغیرهاوجوددارد.
نمودارهای کنش -واکنش آنی )(IRF

جدولشماره،9نتایجتخمینبردارخودرگرسیونیتأثیرسیاستهیایپیولیوسیایرمتغیّرهیای
معرّفیشده،برنرخ هیایتجیاریرانشیانمیی دهید.ااننجیاییکی نتیایجتخمیینمیدلخیود
رگرسیونیبرداریقاب تالسیرنیستند،نتایج رفاًارائ شدهاندودرادام توابیع لیسالعمی ننیی
ارائ شدهاستک ا ّ ا ا ینجدولبیانگرنناستکی اگیرییکتلانی ییاتغیییرناگهیانیبی 
اندااهیکانحرافمعیاردرمتغیرهایمرثربرنرخی تجیاریرکدهیدمییزاننرخی تجیاریدر
دورههایبعدنگون خواهدبود.


جدول ( :)9نتایج تخمین بردار خودرگرسیونی
)L(OILP
9.42E-07
][ 1.21404
1.68E-06
][ 2.36996
1.79E-06
][ 1.37904
1.35E-06
][ 1.31242
-7.19E-06
][-1.50540
1.22E-05

)L(M2
7.99E-07
][ 2.15369
-6.48E-07
][-2.91058
1.51E-07
][ 2.20362
3.44E-07
][ 1.50521
-1.74E-06
][-2.30884
1.78E-06

)L(GOV
-5.47E-06
][-1.01564
-2.58E-06
][-1.46651
-2.09E-06
][-2.36238
4.30E-06
][1.81263
-6.52E-06
][-1.11545
-1.63E-06

INFLATION
-0.000116
][-1.80474
0.000135
][ 1.90726
0.000113
][ 1.72664
0.000189
][2.33291
-0.000520
][-3.32015
0.000479

BR
0.396632
][ 2.11268
-0.346351
][-1.79388
-0.379850
][-1.88528
0.457627
][ 2.47754
-0.249188
][-2.22293
-0.816705

نام متغیر
)BR(-1
t-statistics
)BR(-2
t-statistics
)BR(-3
t-statistics
)BR(-4
t-statistics
)BR(-5
t-statistics
)BR(-6
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t-statistics
BR(-7)
t-statistics
BR(-8)
t-statistics
INFLATION(-1)
t-statistics
INFLATION(-2)
t-statistics
INFLATION(-3)
t-statistics
INFLATION(-4)
t-statistics
INFLATION(-5)
t-statistics
INFLATION(-6)
t-statistics
INFLATION(-7)
t-statistics
INFLATION(-8)
t-statistics
L(GOV(-1))
t-statistics
L(GOV(-2))
t-statistics
L(GOV(-3))
t-statistics
L(GOV(-4))
t-statistics
L(GOV(-5))
t-statistics
L(GOV(-6))
t-statistics
L(GOV(-7))
t-statistics
L(GOV(-8))
t-statistics
L(M2(-1))
t-statistics
L(M2(-2))
t-statistics
L(M2(-3))
t-statistics
L(M2(-4))
t-statistics
L(M2(-5))
t-statistics
L(M2(-6))
t-statistics

[-2.96612]
0.419454
[ 1.82314]
-0.743305
[-2.81921]
-0.64213
[-2.35590]
0.82145
[2.36665]
0.45024
[ 0.26382]
-475.0021
[-1.18725]
-0.6446
[-1.48623]
-0.6836
[-1.02806]
-0.5505
[-0.93700]
0.5963
[ 1.20569]
-0.76
[-2.20431]
0.208
[ 1.45727]
-0.817
[-1.28241]
-0.141
[-0.55353]
-2161.908
[-0.33565]
10601.41
[ 1.68036]
-0.588
[-1.16594]
0.78
[ 2.71262]
-0.05
[-0.39443]
0.28
[ 1.91158]
-0.912
[-0.13001]
0.3079
[ 0.01051]
-0.34
[-2.52092]
0.64
[ 2.39756]

[ 2.26542]
-0.000642
[-3.62962]
0.000461
[ 2.27497]
-0.360392
[-2.04433]
-0.442313
[-2.57911]
0.200970
[ 0.85758]
0.589654
[ 1.91779]
-0.307700
[-1.94669]
0.098902
[ 0.29753]
-0.011782
[-0.03533]
-0.569080
[-1.75893]
4.357125
[ 0.97648]
-0.506357
[-1.85166]
-0.826066
[-0.17264]
0.017803
[ 0.00359]
4.117483
[ 0.83185]
-5.977743
[-1.23292]
0.72833
[ 2.50773]
-7.193218
[-1.62138]
0.17168
[ 0.83828]
-0.87941
[-1.46907]
0.40405
[ 2.32001]
-0.70267
[-0.62500]
60.09206
[ 1.39768]
-38.94038
[-1.85694]

[-2.20678]
-1.09E-05
[-1.64803]
-9.44E-06
[-1.24893]
0.001691
[ 1.25703]
-0.004089
[-2.63890]
0.011226
[ 1.28372]
0.003216
[ 2.28035]
-0.010739
[-1.88545]
-0.004400
[-0.35474]
-0.000749
[-0.06024]
0.003627
[ 0.30046]
0.321487
[ 1.93084]
0.062228
[ 0.36301]
0.096458
[ 0.54023]
0.023929
[ 0.12920]
-0.154949
[-0.83892]
0.028323
[ 0.15655]
-0.212169
[-1.12024]
0.219692
[ 1.32708]
-1.831289
[-1.57194]
4.367893
[ 2.62972]
-2.523164
[-1.50224]
1.215018
[ 0.76213]
-0.375193
[-2.23387]
-1.065550
[-2.62841]

[ 1.75720]
-1.92E-06
[-2.25692]
7.56E-07
[ 1.77716]
0.001153
[ 2.36230]
2.69E-05
[ 2.03270]
0.001973
[ 1.75446]
0.000175
[ 2.11854]
-0.001096
[-1.70251]
-0.001063
[-0.66649]
0.003460
[ 2.16220]
3.47E-05
[ 0.02232]
-0.003254
[-0.15194]
0.043980
[ 1.99473]
0.020006
[ 0.87116]
-0.029737
[-1.24832]
0.025577
[ 1.07666]
-0.060605
[-2.60448]
0.011513
[ 0.47262]
-0.032884
[-1.54442]
1.013036
[ 6.76077]
0.058453
[ 2.27361]
-0.228564
[-1.05802]
0.333078
[ 1.62437]
-0.378328
[-1.83347]
0.319880
[ 1.46673]

[ 1.89307]
-7.37E-06
[-1.36499]
3.20E-06
[ 2.51726]
0.001661
[ 2.30876]
-0.006283
[-1.20031]
0.000959
[ 0.13408]
-0.004826
[-2.51432]
0.012248
[ 1.23468]
0.013974
[ 1.37746]
-0.006169
[-0.60625]
-0.006691
[-0.67767]
0.037696
[ 0.27680]
-0.155650
[-1.11016]
0.100850
[ 0.69058]
-0.054815
[-0.36185]
0.311873
[ 2.06448]
-0.109198
[-0.73796]
0.006012
[ 0.03881]
-0.279402
[-2.06353]
0.524706
[ 0.55067]
-0.466619
[-134348]
0.119496
[ 2.08698]
0.113554
[ 0.08709]
-1.523127
[-2.16077]
1.928540
[ 1.39059]
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-0.362461
][-2.25888
-0.107722
][-2.11321
1.154354
][ 7.86482
-0.356109
][-1.58871
0.163792
][ 0.75141
-0.140879
][-2.63849
-0.091042
][-2.44395
0.282273
][ 1.47789
-0.135879
][-2.70839
-0.084856
][-2.61465
-0.755340
][-1.37134
0.977597
0.956758
46.91048

-0.230777
][-1.04816
0.154771
][ 1.03439
0.022704
][ 1.98366
-0.061690
][-1.75013
0.051782
][ 1.51062
-0.011847
][-2.34145
0.003055
][ 1.09473
-0.029814
][-1.99263
-0.021786
][-0.72225
0.013387
][ 2.61665
-0.111524
][-1.28756
0.999888
0.999784
9583.941

-7.256364
2.941847
][-2.15818
][ 1.71855
-9.090237
-2.147140
][-2.29158
][-1.84570
-2.470678
-0.151836
][-1.51374
][-1.84611
3.721761
0.192924
][ 0.50674
][ 0.70396
-1.016197
-0.115677
][-0.14228
][-0.43404
2.682574
0.019527
][ 1.37105
][ 0.07238
0.966328
-0.081185
][ 20.14381
][-2.32379
-0.777913
-0.101621
][-2.12430
][-7.43517
4.790851
0.230613
][ 2.76227
][ 1.98334
-1.858072
-0.077040
][-2.41076
][-1.45642
22.72746
-0.640425
][ 1.25931
][-1.95098
0.720924
0.991397
0.461318
0.983395
2.776994
123.8880
مأخذ :محسابات تحقيق

0.15
][ 1.33129
-0.23
][-2.20181
0.997
][ 2.31528
-0.87873
][-0.00480
-0.03
][-1.27052
0.93509
][ 3.82625
-0.29557
][-2.62575
0.75431
][ 1.22784
0.28645
][ 6.49941
0.213444
][ 1.61708
1.23335
][ 1.91297
0.871644
0.752242
7.300121

))L(M2(-7
t-statistics
))L(M2(-8
t-statistics
))L(OILP(-1
t-statistics
))L(OILP(-2
t-statistics
))L(OILP(-3
t-statistics
))L(OILP(-4
t-statistics
))L(OILP(-5
t-statistics
))L(OILP(-6
t-statistics
))L(OILP(-7
t-statistics
))L(OILP(-8
t-statistics
C
t-statistics
R-squared
Adj. R-squared
F-statistic

واکنش،پاسخهاییاستک متغیردرونیسیستمب تلان ناشیااخطاهامیدهید.

توابعکنش-
اینتوابعاثریکوالدتلان راب اندااهییکانحیرافمعییاررویمقیادیرجیاریونینیدهمتغییر
درونزامشخصمی کنند.نمودارهیایاییراثیرییکوالیدتلانی تصیادفیرابیرسییل تجیاریو

دورههایرکودورونقرادراقتصادایران،ب میزانیکانحرافمعیاراانالی لگاریتمنقیدینگی،

تورم،لگاریتمقیمتنالتولگاریتممخارجدولترانشانمیدهد.

براساسنمودارشماره،7نتایجایرقاب ارائ است:

قسمت شمال غربی نمودار شماره :7

واکنشسیل هایتجاریب رشدنقدینگیدرک دورهمنالیمیباشد.اینامربدینمعنااست
ک باافزایشدررشدنقدینگی ولدورهماندندررکوداقتصادیافزایشمیییابیدوبی  بیارتی
تغیرپیشرومیتواند ام مهمیدربروارکیودورونیقاقتصیادیباشید.الامبیذکراسیتبیا

اینم
توج ب مبانینبریدر ورتیک اقتصاددراشتغالکام باشد،افزایشنقدینگیموجببهبودو
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رونقاقتصادمی شیوددرنتیجی تیأثیرمنالییرشیدنقیدینگیدرایینتحقییقبییانگر یدموضیعیت
مناسبدرکشورمیباشد.

اقتصادی


Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.
Response of BR to LM2

Response of BR to LGOV
.20

.20

.15

.15

.10

.10

.05

.05

.00

.00

-.05

-.05

-.10
10

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-.10
10

9

Response of BR to LOILP

8

7

6

5

4

3

2

1

Response of BR to INFLATION
.20

.20

.15

.15

.10

.10

.05

.05

.00

.00

-.05

-.05

-.10
8

7

6

5

4

3

2

1

-.10
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نمودار شماره  :7واکنش سیکلهای تجاری به شوک وارد شده از ناحیه متغیرهای تحقیق
مأخذ :محسابات تحقيق

قسمت شمال شرقی نمودار شماره :7

دورهمنالیی
واکنشسیل هایتجیاریبی مخیارجدولیتدرابتیدایدورهمثبیتودرانتهیای 
میباشد.برایناساسمیتوانبییانداشیتدردورانرکیوداقتصیادیافیزایشدرمخیارجدولیت
تواناییکاهشدورهرکوداقتصادیرادارد،امابایدتوج داشتباتوج بی اینلی دراواخیردوره
اینتأثیرمنالیاست،نمیتوانتغییردرمخارجدولتدولترایکراهلاربهینی جهیتاسیتخراج
اارکودقهمدادنمود.بی  بیارتیبراسیاس بیانیا کینیزدخالیتدولیتدراقتصیادییکسیاسیت
درمانگریوموقتاست.
قسمت جنوب غربی نمودار شماره :7

واکنشسیل تجاریب تورمدرک دورهمنالیمشاهدهمیشود.ب  بار دیگیرمتغییرنیرک
تورمدارایتأثیرمثبتومعنیداربر یولدورهرکیودمییباشید،بی  یوریکی بیاافیزایشییک

27

نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران

در دینن ،ولدورهرکودافزایشیاریسکخروجااایندورانکاهشمیییابید؛بنیابراینبیا
افزایشنرکتورم ،ولقرارگرفتندردورانرکوددرایرانافزایشمییابد؛البت نتایجاینبخیش
براساسنبری مقداریپولک مابینتورمولجمنقیدینگیارتبیاطبرقیرارمییسیااداییاددوراا
انتبارنبود،نراک همانگون کی در«قسیمتشیمالغربیینمیودارشیماره»7مشیاهدهشید،رشید
نقدینگیهمتأثیرمنالیبرسیل تجاریدارد.

قسمت جنوب شرقی نمودار شماره :7

واکنشسیل هایتجاریاقتصادایرانب قیمتنالتمثبتاسیت،بی گونی ایکی بیاافیزایش
قیمتنالت ولدورهرکودکاهشمییابد.اینامرمیتوانیدناشییااوابسیتگیبودجی واقتصیاد
ایرانب درنمدهایلا

اانالتباشد(باافزایشقیمتنالتبافر

ثبا  رض ،مییزاندرنمید

افزایشمییابد)


تجزیه واریانس ()VD

نتایجلا

نشانمیدهدک درکوتیاهمید (لیدود

ااتجزی واریانسدرجدولشماره،10

دهندگیرشدمخارجدولتاادورههایرکودورونیقبیاالترااقیدر 

س دوره)،قدر توضی 
توضی دهندگیرشدنقیدینگیمییباشید؛ امیادرمییانمید وبهندمید رشیدنقیدینگیقیدر 
اریودورههایرکودرونقدارد.

باالتریدرتوضی دهندگیسیل هایتج

جدول ( :)10نتایج حاصل از تجزیه واریانس
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BPGDP
100.0000
99.62781
98.87557
98.38223
98.03587
97.70750
97.40640
97.14997
96.97019
96.90753

M2G
INFLATION
0.000000
0.000000
0.041286
0.160016
0.258897
0.418677
0.537217
0.523232
0.772331
0.576255
0.998644
0.631368
1.210974
0.680218
1.404078
0.715845
1.547119
0.737038
1.608154
0.738837
مأخذ :محسابات تحقيق

GOVG
0.000000
0.151474
0.431926
0.546726
0.605553
0.652265
0.692234
0.719934
0.735401
0.735245

OILPG
0.000000
0.019411
0.014931
0.010590
0.009993
0.010228
0.010177
0.010174
0.010251
0.010231
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جمعبندی نتایج

بادرنبرگرفتنایننلت ک بسییاریاامتغیّرهیاورفتارهیایاقتصیادیولتییغییراقتصیادی
میتواندبرفرنیندنرخ هایتجاریمرثرباشد،اینمقال ب دنبالپاسخیبرایاینسرالبیودکی 

یتوانیددرمییدیریتنرخی هیایتجییاریو
نییارفتیارمتغیرهیاوسیاسیتهیایکی نپییولینییزمی 
پویاییهایننهامرثرباشد درایینمقالی سیعیشیدتیابیاتبییینتئورییکو رالییییکمیدل

خودرگرسیونیبرداری()VARب سرالفوقپاسیخدادهشیودبی گونی ایکی تیأثیرتجربییایین
ارتباطموردتجزی وتحهی قرارگیرد .براسیاستحهیی نوسیانا درمتغیرهیایتولییدونقیدینگی
میتوانبیانکردک دورههایامانیک نقدینگیتغییرکردهاستقبی اادورهرکیودوییارونیق

اقتصادیبودهاست.براساسنتایجبدستنمدهمشخصگردیدک ب  ورمتوسطبااسیتالادهاا23
دورهمشاهدهمیشودک اوجهای(لضیضهای)نیرکتغیییرنقیدینگیتقریبیاًلیدود)6(9میاهاا

اوجهای(لضیضهای)سط فعالیتاقتصادیجهیوتربیودهاسیت.ایینامیرمییتوانیدبییانگرایین
موضوعباشدک نوسانا وتغییرا درنرکرشدنقدینگیب  نوانشاخصیبیرایسیاسیتپیولی
دراقتصادایرانیلیاا وام ایجادکنندهسیل هیایتجیاریدراقتصیاداییرانمییباشید.جهیت
بررسیپویاییهایموجودمیانمتغیرهایالگو،ااتوابعکنش-واکنشاستالادهشد .

نتایجبیانگرواکنشمنالیسیل تجاریب تورممیی باشید.بی  بیار دیگیرمتغییرنیرکتیورم
دارایتأثیرمثبتومعنیداربر ولدورهرکودبودهب  وریکی بیاافیزایشییکدر یدینن،

یاریسکخروجااایندورانکاهشمییابید؛بنیابراینبیاافیزایشنیرک

ولدورهرکودافزایش
تورم ،ولقرارگرفتندردورانرکیوددراییرانافیزایشمیییابید.واکینشسییل هیایتجیاری
اقتصادایرانویادورههایرکودورونقب قیمتنالتمنالیمیباشدب  بار دیگیرمتغییرقیمیت

نالتخامتأثیرمنالیبر ولدورهرکودداشیت وبیاافیزایشدرقیمیتنالیت یولدورهرکیوددر
اقتصادایرانکاهشمییابد .همچنینمشاهدهگردییدکی بیاکیاهشدررشیدنقیدینگیمنجیربی 

افزایشدورهرکوداقتصادیمیشودوب  بارتیاینمتغیرپیشرومییتوانید امی مهمییدربیروا

رکودورونقاقتصادیباشد.درنهایتدرنمودارواکنشسییل هیایتجیاریبی مخیارجدولیت
شاهدواکنشمثبتدورههایرکودورونقبی رشیدمخیارجدولیتبیودیم.بی  بیارتیدردوران

رکوداقتصیادیافیزایشدرمخیارجدولیتتوانیاییکیاهشدورهرکیوداقتصیادیرادارد.نتیایج
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ااتجزی واریانسنشاندادک درکوتاهمد (لدودسی دوره)،قیدر توضیی دهنیدگی

لا

رشدمخارجدولتاادورههایرکودورونیقبیاالترااقیدر توضیی دهنیدگیرشیدنقیدینگی

امادرمیانمد وبهندمد رشدنقدینگیقدر باالتریدرتوضی دهندگیسیل هیای

میباشد؛

تجاریودورههایرکودرونقدارد .دراینراسیتاودرایینتحقییقننچی مطالعیا میابی نتیجی 

رسیدهاست،ک شایدبتوانب گون ایااننب  نواندستاوردتقریباًجدیدنامبرد،اییناسیتکی 
برایاقتصادایرانسیاستهایپولیتأثیرا قاب م لب ایداشت ولذابانکمرکیزیونقیشنن
دربرقراریتثبیتویا دمتثبییتدراقتصیاداییرانمییتیواناااهمییتاییادیبرخیوردارباشید.
همچنییینبراسییاسنتییایججییدولننییالیزواریییانسب ی ترتیییبنقییدینگی،تییورم،مخییارجدولییتو
درنمدهاینالتیباالترینسهمتوضی دهندگیتغییرا درسیل هیایتجیاریراداراهسیتند،بی 
هایپولیبیشااسیاستهایمالیتواناییایجیادسییل تجیاریرادرکشیوردارا

بارتیسیاست
هستند .
جهتگسترشنتایجموضوعلاضر؛درتحقیقا نتیبی نبیرمییرسیداسیتالادهاامیدلهیای
تعادل مومی()DSGEومدلهایخودرگرسیونبرداریدرلالتتغییرا رویممارک
)میتواندا
 VAR

(MS-

ا بیشتریرادراختیارسیاستگذارانوسیاستمدارانپولیقراردهد .
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