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ي تجاري و ديدگاههاي متعدد پيرامون علل ها سيكلدر اين مقاله ضمن مروري بر ماهيت 

 پولي و مالي است كه با الگوي مورد نظر تلفيقي از سياستهاي. شود ارائه مي ييوجود آنها الگو
نتايج .  برآورد شده است1338-1385براي سالهاي ) VAR( استفاده از روش خود توضيح برداري

ثيرگذار باشد و به أتوانند در ايجاد نوسانات اقتصادي ت  ميدهد كه عوامل پولي و مالي  ميمقاله نشان
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در . اند ثر بودهؤي تجاري مها سيكلاد رسد كه سياستهاي مالي بيشتر از سياستهاي پولي در ايج  مينظر
، در ايجاد تنشهاي شوند  مياين ميان عوامل ديگري كه همگي به نوعي به ساختار اقتصاد ايران مربوط

  .نمايند  مياقتصادي در اقتصاد ايران نقش مهمي را ايفا
  
  

  :ها كليد واژه
قتصادي، مدل هاي تجاري، سياستهاي مالي، نوسانات ا ايران، اقتصاد ايران، سيكل

  (VAR)اقتصادسنجي، الگوي 
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  مقدمه
 ةامروزه اقتصادهاي مدرن تجربه هاي فراواني از نوسانات اقتصادي دارند كه دربرگيرند

 به صورت متناوب پس از اغلبهاي مورد نظر كه  دوره. هاي رونق و ركود اقتصادي است دوره
.  معروف هستند»ي تجاريها سيكل«رونق اقتصادي، ركود اقتصادي را نيز به دنبال دارد به 

ي تجاري نوسانات مشخص خاص يك بخش و يا قسمتي از يك اقتصاد ها سيكلمنظور از 
يك .  بلكه مراد مجموعه حركت اقتصاد و يا حركت توليد ناخالص داخلي است؛باشد نمي

سيكل تجاري ممكن است چند سال به طول انجامد تا بتواند مجموعه دوره رونق و ركود را 
بر اين اساس برخي بر . نمايند  ميي تجاري را به دو دسته تقسيمها سيكلمعموالً . طي نمايد

ي ها سيكل و اساس پيدايش هدوب اين باورند كه اقتصادها ذاتاً داراي مشكالت دروني خود
حاليكه برخي ديگر دخالتهاي بيروني اقتصاد را عامل   در؛گيرد  ميتجاري از اين موضوع نشأت

 براي حل قضيه به دخالتهاي ؛رو نظريه اول از اين. دانند  ميجاد چنين نوساناتياساسي اي
 گروه دوم عامل دخالت را ؛ معتقدند و در مقابل- كه مراد همان دخالت دولت است-بيروني

ي ها سيكلده به بررسي شدر اين مقاله سعي . دانند  ميمشكل آفرين و سبب نوسانات فوق
  .ودتجاري در ايران پرداخته ش

  
  هاي تجاري  ماهيت سيكل

ي تجاري نوساناتي متعلق به مجموعه و يا ها سيكلد شهمانطور كه در مقدمه ذكر 
 :دشو  ميكل اقتصاد است و با نوساناتي كه در زير مجموعه ها و يا بخشهاي اقتصاد مشاهده

از سوي ديگر . نظير نوسانات در بخش كشاورزي و يا در بخش صنعت متفاوت است
 نيز شود  مشاهده مي1ي تجاري با نوساناتي كه در يك اقتصاد به صورت فصلياه سيكل

اصوالً نوسانات فصلي ريشه در نوسانات طبيعي نظير شرايط آب و هوايي و يا . متفاوت است
 كه بر اساس رفتارهاي اجتماعي نظير سفرهاي تفريحي و اعياد دارندتغييرات عرضه و تقاضا 

توان با شناخت،   چرا كه مي؛ه نوسانات فصلي نيز حائز اهميت استالبته مطالع. گيرد  ميشكل

                                                 
1. Seasonal  
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روي حركات و نوسانات باقيمانده تمركز بيشتري بر مجزا كردن و بيرون كشيدن عامل فصل 
اين در حالي است كه حركتهاي سيكلي به صورت امواج در تمامي فعاليتهاي اقتصادي . نمود
ي ها سيكل. دهند  ميات خود را در كل اقتصاد نشاند و پس از يك وقفه زماني اثرشو  ميظاهر

 به ؛ از نوسانات فصلي متمايز نمود، طبيعت روند و آهنگ آنهااستفاده ازتوان به   ميتجاري را
 داراي روند آزاد هستند و عليرغم آنكه داراي ها سيكلتوان گفت اين نوع   مياين معني كه

ند، كن از الگوي خاص و مشخصي تبعيت نمي ولي از نظر زماني ؛الگوي قابل تشخيص هستند
  . درحاليكه نوسانات فصلي داراي يك روند ثابت هستند

توان به چهار مرحله تقسيم نمود كه عبارتند از دوره بهبود   ميي تجاري راها سيكل
كه اقتصاد در حال نزديك شدن به اشتغال كامل است و اين حركت تا مرحله دوم كه مرحله 

مرحله سوم با كاهش و سير نزولي . رود  مي مرحله آرماني آن است پيشرونق و در حقيقت
 و روند مذكور تا مرحله بحران كه در حقيقت حضيض توليد هد شتوليد ناخالص ملي آغاز

  . رود  مي پيش،ناخالص داخلي است
  

  هاي تجاري  اختالف نظرها در مورد علل پيدايش سيكل
ي تجاري ها سيكليه هاي مختلف پيرامون د نظرشهمانطور كه در بخشهاي قبلي ذكر 

دانند در مقابل   مي را برونزاها سيكلتوان به صورت كلي به نظريه هايي كه عامل   ميرا
اين در حالي است كه جدا . هاي درونزا بودن سيكل تجاري تقسيم نمود طرفداران نظريه

انون مشخص و مدوني در حقيقت ق. ستنمودن درونزايي و برونزايي عليت نيز چندان آسان ني
آدام . به نظريه و نظريه پرداز ارتباط داردنيز براي تمايز ميان آنها وجود ندارد و ماهيت آن 

ريشه نوسانات نيز ها   نئوكالسيك،گذار مكتب كالسيك و به پيروي از آن اسميت به عنوان پايه
دانند و بر اين  مياز آن  نظريه ارزش در ارتباط با مبادله كاال و خدمات و تأثيرات حاصل دررا 

  منجر به پيدايش ادواري از كاهش و يا افزايش توليد در اقتصاد،اساس نوسانات در ارزش
بر اساس نظريه ارزش ريكاردو اقتصاد به سمت تعادل تمايل دارد و بنابراين هر گونه . شود مي

ت ديگر از نظر به عبار. شود  مي كه در بلند مدت تصحيحردانحراف از تعادل شكل موقتي دا
ي تجاري وجود نداشته و در بلندمدت سيستم ها سيكلريكاردو و اقتصاددانان كالسيك اوليه، 
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ريكاردو داليل زير را براي تعادل مجدد ارائه داده . رسد  مياقتصادي خود به خود به تعادل
  :است 

ري عمومي  چيزي به عنوان بيكا.2 ؛ در اقتصاد چيزي به نام مازاد توليد وجود ندارد.1
 تعادل همواره در سطح اشتغال .4 ؛ اقتصاد همواره به سمت تعادل تمايل دارد.3 ؛مصداق ندارد
 نيروهاي به وجود آورنده عدم تعادل، نيروهاي ديگر را در .5 ؛ و باالخرهشود  ميكامل برقرار
  . گرداند باز مي به حالت تعادل دوبارهدهند كه اقتصاد را   ميمسيري قرار

توان در حقيقت اولين فردي دانست كه به دورنزايي   مياستانلي جونز راويليام 
اي بوده و يك  وي معتقد بود كه نوسانات و دگرگونيهاي بوجود آمده دوره. پرداخته است

 و ادوار تجاري به ها سيكلاز نظر او پيدايش . نمايد  مي سال را طييازده تا دهسيكل يك دوره 
به عبارت ديگر ريشه علت اين پديده . باشد  مياي خورشيديه دليل تغييرات در شدت لكه

ر سال د در كتابي 2»هنري مور«، 1پس از جونز. مربوط به عواملي در خارج از سيستم است
ي ها سيكل به اثرات تغييرات آب و هوايي بر فعاليتهاي اقتصادي پرداخت و علت ايجاد 1914

بر اساس نظريه مور پيدايش حركات . انستتجاري را حركات سيكلي در شرايط آب و هوايي د
گيرد و اين   ميسيكلي در شرايط آب و هوايي و ميزان بارندگي، محصول كل تحت تأثير قرار

  . ي تجاري استها سيكلمسئله عامل اصلي پيدايش 
توان اظهار نمود كه از زمان آدام اسميت تا اواخر قرن نوزدهم   ميبندي در يك جمع
بدست ي تجاري ها سيكلاي در ارتباط با علل پيدايش  قابل مالحظهدانشمندان دستاورد 

  . نياورند
ي تجاري نپرداخته و بيشتر در مورد ها سيكلمستقيم به نظريه بطور اگرچه كينز 

 كتاب وي اشاراتي بر بيست و دوم اما در فصل ؛نظريه عمومي اشتغال صحبت به ميان آورده
بگوييم كه كينز در مورد نوسانات كارايي نهايي شايد بهتر است . داردنيز سيكل تجاري 

وي اين بحث را كه انحراف در مخارج . صحبت كرده است) نرخ انتظاري سود(سرمايه 
از سوي . ي علت اساسي پيدايش نوسانات سيكلي هستند را تقويت نموده استگذار سرمايه

                                                 
1. Jevon, (1884). 
2. Henry More, (1914). 
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امل تصادفي و برونزا  و آهنگ آنها فقط به وسيله عوها سيكلديگر كينز نشان داده است كه 
 شوند كه  مي بلكه بيشتر به رفتار باطني سيستم اقتصادي مربوط؛گيرند تحت تأثير قرار نمي

اين در حالي است كه پيش از آن مكتب . توان آن را در ميل نهايي به مصرف نشان داد مي
ه اين تعبير از البت. دانند  مي را به عوامل تصادفي نسبتها سيكلها اين آشفتگيها و يا  كالسيك

توان از   مينقطه شروع كار را. يافتنظرات كينز بعدها توسط اقتصاددانان پيرو او گسترش 
سيكل «در مقاله خود به نام ) 1936 (2هارود.  طرح نمود1نظريه فزاينده و يا تكاثر شتاب

 آن كه به اصل شتاب 3 به وابستگي بين ضريب فزاينده و مشخصه ديناميكي»تجاري
ي و به گذار سرمايه در اثر افزايش ؛بر اساس تحليل هارود. ي است پرداخته استگذار سرمايه

 و اين يابد مي تقاضا براي كاالها و خدمات افزايش ،دليل ضريب فزاينده و درآمد افزايش يافته
 اين سيكل تا رسيدن به ود شوي تبديل گذار سرمايهتواند به موج بزرگتري از   ميمسئله خود
وي در . گردد  مي پس از آن دوران ركود آغازكهيابد   ميي كامل از منابع ادامهبهره بردار

  . پردازد  ميدهد و به شكلهاي پويا آن  ميسالهاي بعد نيز به گسترش تحليل خود ادامه
اي ديگر از اقتصاددانان دنبال شد و مورد تأييد  ادامه تحقيقات هارود توسط عده

. گسترش يافت) 1950(قرار گرفت و توسط هيكس ) 1941 (5و مترلز) 1939 (4ساموئلسون
 به وسيله هابا توجه به حضور هارود و هيكس در دانشگاه آكسفورد و مطالعاتي كه بعد

به عمل آمد، اين فرآيند ) 1951 (7ودوينگو ) 1940 (6هاي كمبريج مانند كالدور كينزي
  .  گرديد8»آكس بريج«تحقيق از انقالب كينزي معروف به 

ي قبلي اين است كه به جاي استفاده از ها مدل عمده مدل كالدور با بسياري از تفاوت
ها  سيكل تداوم براي تكاثر كه به ميزان زيادي متكي به عوامل برونزا -ي از نوع شتابها مدل

.  استفاده شده است،گردند  ميي درونزاها سيكل، از مدل غيرخطي كه باعث پيدايش هستند

                                                 
1. Multiplier- Accelerator Theories 
2. Harrod, R. F. (1936). 
3. Dynamic Determination  
4. P. A. Samuelson, (1939). 
5. L. A. Metzler, (1941). 
6. N. Kaldor, (1940). 
7. R. M. Goodwin, (1951). 
8. Oxford- Cambridge= Oxbridge  
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 هيكس است كه از نظر -ع چيزي شبيه مدل شتاب تكاثر هارودمطالعه گودوين در واق
 مهمترين عامل تفاوت مدل گودوين اين است كه شتابنده در ؛ساختاري با آن تفاوت دارد

 است كه اين غير خطي 1مدل گودوين غير خطي و يا به عبارت ديگر خطي به نحو شكسته
جود بدون وجود سقفها، كفها و يا سازد كه براي هر نوع پارامتر مو  ميبودن مدل را قادر
استدالل گودوين تا حدودي مبتني بر وجود .  را مشخص نمايدها سيكلشوكهاي گوناگون 

مدل گودوين در . باشد  ميظرفيت محدود و افزايش قيمت عرضه كاالي سرمايه اي صنعتي
صاد در تالش است كه رابطه سيكلي به وجود آمده بين اشتغال و سهم دستمزد را در يك اقت

يابد، سود   مياز طرف ديگر همچنان كه سهم دستمزد كارگران كاهش.  نشان دهد2حال كار
اين عمل خود . ي نيز افزايش خواهد يافتگذار سرمايهكند و متعاقب آن   ميافزايش پيدانيز 

دهد و در نتيجه   ميباعث اشتغال بيشتر شده و بنابراين قدرت چانه زني كارگران را افزايش
يابد و در نتيجه سهم   ميدها در يك چارچوب نگرشي همانند منحني فيليپس رشددستمز

   3.دستمزد در محصول بيشتر شده و بدين صورت سيكل تجاري تكرار خواهد گشت
  

  طبقه بندي نظريه هاي سيكل تجاري 
بندي  بطور كلي دو دسته نظريه هاي عمده پيرامون طبقه) 1948 (4به نظر ميچل

  : تجاري وجود داردهاي سيكل  نظريه
  
  هاي طرف تقاضاي سيكل تجاري نظريه

اي  بر اساس اين نظريه عرضه كل داراي كشش قابل مالحظه: ها نظريه كينزي) الف
اين در حالي است كه وقتي تقاضاي . است و دستمزد پولي به سمت پايين چسبنده هستند

. يابد  ميبه سرعت كاهش ولي محصول ،يابد يابد، دستمزدهاي پولي كاهش نمي  ميكل كاهش
. دكراز طرف ديگر با افزايش تقاضاي كل منحني عرضه كل به سرعت به باال حركت خواهد 

                                                 
1. Piecewise Linear  
2. Working Economy  
3. R. M. Goodwin, A Growth Cycle, Socialism, Capitalism and Economic Growth, 
Cambridge: Cambridge University Press, (1967). 
4. Michel, (1948). 
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در سيستم .  قيمتها افزايش خواهد يافت، ركود و با افزايش آن، با كاهش تقاضاي كلبنابراين
شود و   ميين نرخ بهره به وسيله عرضه و تقاضاي پول تعي؛ مكانيزم بازار وجود ندارد،كينزي

 عنوان باي به ميزان زيادي بستگي به انتظاراتي دارد كه كينز از آن گذار سرمايهتصميم به 
 كم و يا زياد شدن اعتماد واحدهاي دليلرونقها و ركودها به . برد  مي نام1»حيواني«روحيه 

 كار باشد، تقاضا براي نيروي ينيوقتي كه اعتماد كم و يا پا. توليدي بوجود خواهند آمد
هاي كارگري و يا چسبندگي دستمزدها  مقاومت اتحاديهبا  زيرا ممكن است ؛يابد كاهش نمي
  . روبرو شوند
بطور كلي پوليون بر اين اعتقادند كه وقتي قيمتها و دستمزدهاي : نظريه پوليون) ب

آنها عقيده .  حقيقي بالقوه بازگشت خواهد نمودGDP اقتصاد به حالت ،شود ميپولي تعديل 
 GDPنمايد، بدين صورت كه   مي اقتصاد را با سيكل مواجه،ارند كه اتخاذ سياستهاي پوليد

 كه تا وقتي باورندپوليون بر اين . يابد  ميحقيقي و اشتغال در طول زمان افزايش و يا كاهش
  .  اقتصاد ذاتاً باثبات است و تعادل به خودي خود برقرار خواهد گشت،رشد پول ثابت باشد

ي ها مدليي تدوين شد كه به ها مدل 1970در دهه : انتظارات عقاليينظريه ) ج
  .شوند  مي به دو صورت ارائهها مدلاين . انتظارات عقاليي معروف هستند

مبناي نظريه كالسيك هاي جديد اين اعتقاد است كه : هاي جديد  نظريه كالسيك.1
. ندشو  مينوسانات تجاريبيني در تقاضاي كل باعث ايجاد  ها و تنشهاي غيرقابل پيش شوك

 باعث كاهش ،بيني در تقاضاي كل مسئله بدين صورت است كه يك افزايش غيرقابل پيش
  .  بسيار آرامتر از سطح قيمتها تعديل خواهند شد2 و قيمتهاي پوليشدهدستمزد حقيقي 

در اين مدل ماهيت و طبيعت قراردادهاي بلندمدت : هاي جديد  نظريه كينزي.2
 سال سهتا دو  بين اغلب براي مثال قراردادهاي كارگري ؛تأكيد قرار گرفته است مورد 3منابع

 دو ماه تا ششدوام دارند و مدت قرارداد براي تهيه داده ها و مواد اوليه براي توليد كننده بين 
  . سال است

                                                 
1. Animal Spirit  
2. Money Prices  
3. Long- Run Nature of Resources Contracts    
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بيني  هاي جديد وقتي كه تغييرات در تقاضاي كل غيرقابل پيش طبق مدل كينزي
ولي به خاطر وجود محدوديت زماني . هاي جديد خواهد بود ه مدل كالسيكباشد، نتيجه شبي

 هاي جديد همچنين بر اين اعتقادند كه تغييرات در تقاضاي كل در قراردادهاي منابع، كينزي
هاي جديد در  ولي كالسيك. شود حقيقي GDPتواند موجب پيدايش سيكل در اشتغال و  مي

بيني در   قراردادهاي منابع به شرط تغييرات قابل پيشتوان در  ميمقابل معتقدند به سادگي
 ، عليرغم وجود محدوديت زماني در قراردادهاي منابعبنابراين ؛تقاضاي كل تجديدنظر نمود

  . دشوبيني در تقاضاي كل نمي تواند باعث پيدايش سيكل تجاري  تغييرات قابل پيش
  
  هاي طرف عرضه سيكل تجاري  نظريه

كيدلند «ط وستنظريه سيكل تجاري يا واقعي كه : جاري واقعيي تها سيكل نظريه .1
گويد كه متغيرهاي اسمي همانند عرضه پول و سطح قيمت  ، مي بسط داده شده1»و پرسكات

در اين ديدگاه سيكل تجاري به علت . نمي تواند بر روي متغيرهاي حقيقي تأثير داشته باشند
ادله يا انتخاب بين كار و فراغت در زمان حال تغيير در عالقمندي و در رجحانهاي مردم در مب

 تغييرات پيش بيني شده در رابطه با نرخ دستمزد دليلآيد و اين موضوع به   ميو آينده بوجود
در اين نظريه نوسانات ايجاد شده در نرخ رشد نيروي كار كه . پيوندند  ميحال و آتي به وقوع

در . دشو  مياعث پيدايش سيكل تجاريآيد ب  ميوري بوجودابه علت توسعه و پيشرفت فن
آيد، روشهاي قديمي توليد و بسياري از   ميوري بوجودازمانهايي كه تغييرات سريع در فن

تواند در   مي اين موضوعبنابراين. مانند  مي سرمايه انساني بدون استفاده باقيمانندمنابع 
 ورانه ادامهاچنانكه تغيير فنولي هم. ورانه باعث پيدايش ركود گردداهنگام شروع يك تغيير فن

آيد و توليدات افزايش   ميبوجودنيز ورانه جديد ا شغلهاي جديدي در فضاي فن،يابد مي
 دو اثر عمده نقش اساسي دارد كه عبارتند از ،بنابراين در شروع يك سيكل. خواهند يافت

  . ي برنامه ريزي شده و تقاضاي براي نيروي كارگذار سرمايهمخارج 

                                                 
1. Prescott- Kydland  
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 معتقد است كه 1»مك الپ«: هاي جديد درباره سيكل تجاري كالسيك نظريه .2
 ولي عوامل واقعي نيز آن را ؛شوند  ميي تجاريها سيكلعوامل پولي در نهايت باعث پيدايش 

 عوامل ،بر اساس اين تفكر فرآيند بازار. به رسميت شناخته و در تداوم آن نقش خواهند داشت
 اين ،نمايد كه در آن  ميه و در نتيجه ساختاري ايجادداپولي را به عوامل واقعي ارتباط د

عمد مالحظات به هاي جديد  ولي در مقابل، كالسيك. ندك ميفرآيند خودش را اصالح 
تواند نقش   كه نرخ بهره ميندساختاري را كنار گذاشته و بر اساس شواهد آماري بر اين اعتقاد

  . مؤثري در پيدايش نوسانات سيكلي بازي كند
اي در جهت تمايز و  توان هيچ نوع مقايسه هاي جديد نمي يستم كالسيكدر س

 انجام ،كند  مينمايد و بازاري كه به اشتباه عمل  ميتشخيص بين بازاري كه به درستي عمل
توان گفت كه منابع در تمام بازارها به صورت كارايي تخصيص داده   ميداد و به صورت تقريب

ظارات عقاليي داللت بر اين دارد كه تمام بازارها در در اين مكتب فرض انت. شده اند
شوند و   ميمدت و همچنين در بلندمدت به وسيله اصول بنيادين عرضه و تقاضا هدايت كوتاه

شوند هم بي اثر است و هم   ميسياستهاي تثبيتي كه به وسيله مقامات پولي اتخاذ
 در اقتصاد كالن جايگزيني براي بنابراين فرضيه انتظارات عقاليي و كاربرد آن. غيرضروري

 را كه 2توان گفت كه اين فرضيه پديده بيكاري سيكلي  مي بلكه؛ها و پوليون نيست كينزي
  . كينز و پوليون در تالش توضيح آن بوده اند قبول نداشته و رد كرده است

بر اساس اين ديدگاه اصطكاك :  سيكل تجاري ةهاي جديد دربار  نظريه كينزي.3
شود، عوامل كليدي در پيدايش   مي مانع از تعديالت سريع در تنشهاي بوجود آمدهموجود كه

اين ديدگاه بر اين اعتقاد است كه در . آيد  ميسيكل تجاري در اشتغال و محصول به حساب
شرايط نرمال، سياست پولي ابزار قوي تر و مفيدتري براي تثبيت اقتصادي نسبت به سياست 

راين روش تجزيه و تحليل نوسانات سيكل تجاري در محصول، به بناب. شود  ميمالي محسوب
 روند پيرامونجاي مطالعه كاهش محصول كمتر از سطح محصول بالقوه، بررسي نوسانات 

  .  استمداوم بلندمدت

                                                 
1. Mac Lap (1978). 
2. Cyclical Unemployment  
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 به ستي باي، سياست تثبيت اقتصاديبراي ،دو نوع روش مشخص و قابل قبولدر 
هاي بلندمدت و  وقفهالزم است معني كه د؛ بدين ومحدوديتهاي سياست تثبيت توجه ش

 سياست مالي از يك طرف و وجود وقفه هاي متغير و ةمقادير كم ضرايب به هم فزايند
قرار توجه مورد يگر سوي دبلندمدت و همچنين درجات نامطمئن اثرات سياست پولي از 

  . گيرد
 در رابطه با ها اولين نظريه: هاي شرايط جوي در ارتباط با سيكل تجاري   نظريه.4

ي اقتصادي را به ساير ها سيكل ،ها اين نظريه. ي برونزا بوده استها سيكل ،سيكل تجاري
د ساز  ميي برونزاي ايجاد شده در طبيعت مانند شرايط جوي و آب و هوايي مربوطها سيكل

قاد اين اقتصاددانان بر اين اعت. تواند تحت تأثير ستارگان باشد  مي خودةكه اين شرايط به نوب
تواند بر چيزهاي قابل لمس همانند محصوالت كشاورزي   ميهاي طبيعي هستند كه اين پديده

و يا غيرقابل لمس همانند حاالت و روحيات مردم تأثيرگذار باشد كه خود باعث ايجاد نوسانات 
هاي طبيعي داراي  يكه اين پديدهيبر اساس نظر اين اقتصاددانان از آنجا.  خواهد شددر اقتصاد

  .  باشند سيكل اقتصادية بوجود آورندتوانند  هستند، ميك طبيعت و ماهيت سيكليي
  

  مروري بر تحقيقات انجام شده در ايران 
 ولي مشابهتي با ،اگرچه نوسانات اقتصادي بطور كلي از اجزاي مشتركي برخوردارند

توان   مير كليبطو. توان آنها را با يك عامل و يك مكانيزم بيان نمود يكديگر نداشته و نمي
گفت كه متغيرهاي حقيقي، مالي و انتظارات در پيدايش اين نوسانات مهم بوده است و 

  . توانيم با ارائه يك نظريه واحد علت تمامي اين نوسانات تجاري را توضيح دهيم نمي
علل كاهش رشد حجم حقيقي فعاليتهاي اقتصادي را از دو ) 1378 (1نيلي و درگاهي

در طرف تقاضا، ناپايداري . اند طرف عرضه اقتصاد بررسي نمودهنيز قاضا و بعد تحوالت طرف ت
ي ثابت و موانع و مشكالتي نظير استقراض خارجي و تزريق تسهيالت بانكي ارزان گذار سرمايه

ي، رشد مخارج مصرفي كاالهاي با دوام به عنوان يكي از منابع گذار سرمايهقيمت براي تأمين 
                                                 

، مجموعه مقاالت هشتمين كنفرانس علل پيدايش وضعيت ركودي در اقتصاد ايراننيلي و حسين درگاهي، مسعود . 1
 .59- 94، صص )1378(سياستهاي پولي و ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 
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 تحوالت ساير اجزاي تقاضاي كل از جمله مخارج حقيقي دولت به ي تجاري،ها سيكلايجاد 
عنوان ابزار سياست مالي، تحوالت در عرضه حقيقي پول از جمله ايجاد انتظارات تورمي و 
تحوالت طرف عرضه اقتصاد از جمله اثر سياست پولي انبساطي بر رشد درآمد حقيقي آن هم 

ال سياست پولي انبساطي از طريق تزريق پول دهد اعم  مينتايج آنها نشان. در كوتاه مدت
 اثري گذران و كوتاه مدت بر توليد دارد و ،ي تنهاگذار سرمايهجديد براي تأمين منابع مالي 

  .  ركود در بلندمدت به همراه خواهد داشتي مانندآثار زيانبار
 ايران تأثير ادوار تجاري در اقتصاد جهاني بر ادوار تجاري در اقتصاد) 1378 (1صدرايي

دهد كه تأثير ادوار تجاري جهاني به   مينتايج مطالعه نشان. را مورد بررسي قرار داده است
كانال اين اتصال براي اقتصاد . ادوار تجاري كشورها بستگي به درجه باز بودن اقتصاد آنها دارد

بتاً  و از اين جهت آسيب پذيري نس است صادرات نفت و درآمدهاي ارزي وابسته به آن،ايران
صدرايي با استفاده از آزمون . بااليي در اقتصاد ايران از جهت ادوار تجاري جهاني وجود دارد

 درصد ادوار تجاري در اقتصاد ايران متأثر از 90دهد كه به احتمال بيش از   ميگرنجر نشان
 حجم پول پيش بيني نشده ،از جمله نتايج ديگر تأثير نرخ رشد.  استدرآمدهاي ارزي كشور

البته اين معني داري با يك و . باشد كه اين تأثير مثبت، معني دار است  مي واقعيGDP بر
از سوي ديگر نرخ رشد حجم پول پيش بيني شده فاقد . دو وقفه بر سطح توليد تأثير دارد

  . باشد  ميهرگونه قدرت اثرگذاري بر سطح توليد
 يك اقتصاد دولتي است، يكه اقتصاد ايرانيمعتقد است از آنجا) 1378 (2سهراب زاده

بيني ادوار تجاري  گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار رفته رفته بر اهميت شاخصها در پيشبا 
 چرا كه فعاليتهاي اقتصادي بيشتر بر اساس متغيرهاي واقعي اقتصاد مبتني بر ؛شود  ميافزوده

. شوند  مير سياستي متأثرگيرند و كمتر از تدابي  ميرفتار بخش خصوصي و مكانيزم بازار شكل

                                                 
، دانشكده رساله كارشناسي ارشد ،»هاي ادوار تجاري ي نوسانات در اقتصاد ايران بر مبناي نظريهياب علت«صدرايي، احمد . 1

 ).1378 ( اقتصاد دانشگاه تهران،
، دانشكده رساله كارشناسي ارشد ،»بيني ادوار تجاري از طريق شاخصهاي راهنما شناسايي و پيش«زاده،  سهرابجهانگير . 2

 .)1378(اقتصاد دانشگاه تهران، 
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يابد و   ميدر آن حالت تشخيص به موقع نوساناتي كه در يك اقتصاد بيش از پيش اهميت
  . بيني بسيار مفيد خواهد بود استفاده از شاخصهاي راهنما در كنار ساير روشهاي پيش

به مطالعه نوسانات شاخص بهاي عوامل توليد كه ) 1379 (1باستانزاده و مقدم زنجاني
GNPيران به دليل آنها معتقدند كه در ا. اند  پرداخته،دهند  ميهاي توليد را شكل  و چرخه

ها و عوامل توليد و از سوي ديگر گستردگي فعاليت دولت در امور  چسبندگي قيمت نهاده
توليدي و اثرات شگرف آن بر فعاليتهاي بخش خصوصي و نيز وابستگي فعاليت بخش دولتي 

 عمالً زمينه تأثيرپذيري فرآيند توليد ناخالص ملي از سياستهاي ، نفتيبه درآمدهاي برونزاي
ي تجاري را معلول اجراي ها سيكل در واقعده و شضد سيكلي كوتاه مدت پولي و مالي مهيا 

متغيرهايي كه از طريق اجراي سياستهاي پولي و مالي بر . سياستهاي مذكور ساخته است
 نقدينگي و ؛ثر بوده اند به ترتيب عبارتند از شكاف وارداتهاي توليد در اقتصاد ايران مؤ چرخه

اين متغيرها، اثرات مثبت و همسويي بر روند توليد . مساحت ساختمانهاي در دست ساخت
ولي از سوي ديگر . سازند  ميداشته و زمينه استفاده مطلوب از ظرفيتهاي توليدي را مهيا

 چرخه هاي توليد داشته و شكاف ركودي آن شكاف نرخ ارز و هزينه هاي دولت اثرات منفي بر
  . دهند  ميرا گسترش
  

  معرفي مدل 
  .  دو راه براي اندازه گيري سيكل تجاري وجود دارداغلب

  
   2(NBER)روش دفتر ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا 

در اين روش شاخصهاي سيكل تجاري . از پيشگامان اين روش برنز و ميچل بودند
بيني و  ي پيچيده را به ارقام تك بعدي كه به آساني قابل پيشسيستم اقتصاد ديناميك

در اين روش زمانبندي و دامنه تحركات نوسانات . نمايد  مي تبديل،گيري هستند اندازه
غيرفصلي در متغيرهاي كالن اقتصادي اندازه گيري و سپس آمار و ارقام نقاط اوج و حضيض 

                                                 
 ).1379(سازمان برنامه و بودجه، تهران، . ادوار تجاري در اقتصاد ايرانولي مقدم زنجاني، محمد باستانزاده و حسين . 1

2. Notional Bureau Economic Research   
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آوري و مورد ارزيابي و تجزيه و   جمع،رندكه در تحركات و ايجاد نوسانات نقش حياتي دا
ترين انتقادات وارده به اين روش اين است كه روش مذكور  يكي از عمده. گيرند  ميتحليل قرار

  .يستهاي نظري قوي براي تجزيه و تحليل برخوردار ن از پايه
  

روش ديگر كه در اين مقاله مورد استفاده قرار خواهد گرفت روشي است كه به 
 و يا تحقيقات سيكل تجاري با روش اقتصادسنجي 1سريهاي زماني آمار كالسيكروشهاي 

(EBCR)2باشد  مي معروف .  
ده كه به علت عدم اتفاق شعمل ) 2001(در مورد جزء سيكلي درآمد ، به روش چو

نظر در مورد روش بهينه روندزدايي، ابتدا لگاريتم طبيعي توليد ناخالص داخلي واقعي را 
  :كنيم   بصورت زير روندزدايي مي و كردهمحاسبه

 كه در آن است λ=100پارا متر همواركتتده  ) HP( پرسكات- روش فيلتر هودريك.1
Yt به عنوان يك سري زماني مشخص كه gt جمع جزء رشد و Ctباشد  مي جزء سيكلي آن .
  :عبارت ديگره ب
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 tروند زماني خطي ) C(پسماند رگرسيون متغير بر مقدار ثابت :  روند زدايي خطي .2

  :دكرصورت زير برآورد  هتوان ب  ميجزء رشد را) t2( و روند زماني درجه دوم 
  
)3                                                                     (2

21
ˆˆˆˆ tbtbCgt ++=  

                                                 
1. Classical Statistical Time Series Method 
2. Econometric Business Cycle Research= EBCR 
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 tCيك گشت تصادفي باشد و در حاليكه tgهرگاه : روندزدايي گشت تصادفي . 3
 :بنابراين خواهيم داشت.  با هم همبستگي ندارندtC و tgتوان گفت كه  ميايستا باشد،

ttt gg ε+=   :توانيم با معادلة زير بدست آوريم را مي tC و يك تخمين براي 1−
  
)4               (                                                               1−−= ttt YYC  
  

يقت  كه در حق؛توانيم روند بدست آمده  ميبعد از روندزدايي توليد ناخالص داخلي
صورت يك متغير وابسته از متغيرهاي سياست پولي، مالي و  هنماد سيكل تجاري است را ب

  . عوامل بيروني نظير جهاني شدن و يا نوسانات خارجي در نظر بگيريم
  

  ها  معرفي داده
 هدف اين مطالعه بررسي نقش عوامل پولي و مالي روي نوسانات توليد در اقتصاد ايران

 بررسي علل ايجاد نوسانات اقتصادي از الگوي خود رگرسيوني براي خود ما در مطالعات. است
، (GNP)ترين متغيرهاي تأثيرگذار شامل توليد ناخالص ملي  پنج متغيره، با استفاده از عمده

 به (CPI) به عنوان شاخصي از سياستهاي مالي، شاخص قيمتها (TGC)مخارج كل دولت 
 به عنوان شاخصي از سياستهاي (M1)هره، حجم پول  براي نرخ ب1عنوان يك متغير جايگزين

 ة نشان دهندCyمتغير . ايم  به عنوان عامل برونزا استفاده كرده(OilP)پولي و قيمت نفت 
متغير سيكل تجاري است كه بر اساس بحث روندزدايي فوق از متغير توليد ناخالص ملي 

(GNP)هاي  ها از لگاريتم سريدر اينجا براي همگن تر شدن متغير.   بدست آمده است
تصميم گيري درباره اينكه سطح . زماني و يا تفاضل لگاريتم متغيرها استفاده شده است

يا تفاضل آنان در اين تجزيه و تحليل بكار رود بر طبق نتيجه ) لگاريتم متغيرها(متغيرها 
  . آزمون مانايي انجام خواهد شد

                                                 
1. Proxy  
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تلفيقي از سياستهاي پولي و مالي   ، بررسي نوسانات مدل نهاييبرايدر اين مقاله 
 مورد همزمان ،در دنياي واقعي دو ابزار سياستهاي پولي و مالي. مورد آزمون قرار خواهد گرفت

  . گيرند  مياستفاده قرار
  

  الگوي نهايي 
براي اين منظور از الگوي . الگوي نهايي تلفيقي از سياستهاي پولي و مالي است

VAR متغير درونزا چهار با )GNP ، TGC ، M1 و CPI ( و يك متغير برونزا(OilP) 
حال مدل .  مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت، نتايج الگو،استفاده شده و متعاقباً

  تبيين نوسانات اقتصادي ارائهبرايتلويحي تلفيقي زير همراه با عوامل پولي و غيرپولي 
  : شود مي

  
  

),1,,,( OilPMCPITGCGNPfCy =  
),1,,,( OilPMCPITGCGNPgTG =  

),1,,,( OilPMCPITGCGNPhPI =  
),1,,,(1 OilPMCPIVGCGNPM η=  

  
  تصريح مدل 

  اقدام1(ADF) فولر تعميم يافته -ابتدا به آزمون ريشه واحد بر اساس آزمون ديكي
 I(1) است كه آيا مدل ياد شده از نوع پرسشهدف از آزمون ياد شده پاسخ به اين . كنيم مي
ده از يك الگوي سيستم معادالت همزمان و الگوي خود استفاهدف،  زيرا ؛باشد مي

 3گيري ايستا به عبارت ديگر متغيرهاي اين مدل با يك تفاضل.  است2(VAR)برداري  توضيح
  . شوند مي

                                                 
1. Augmented Dickey-Fuller Test  
2. Vector Auto-Regressive  
3. Stationary  
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  ،1 بيزين-بر اين اساس ابتدا بايد تعداد وقفه را با استفاده از معيارهاي شوارتز
مطلق كميت آماره آزمون با قدرمطلق  سپس قدر.  بدست آورد3 و آكائيك2 كوئين-حنان

هر گاه قدرمطلق كميت آماره آزمون از قدرمطلق . كميت بحراني مورد مقايسه قرار گيرد
ايستايي در سطح   مبني بر وجود ريشه واحد يا ناoH بزرگتر باشد فرضيه،كميت بحراني

پذيرفته  مبني بر وجود ايستايي 1Hيه فرض، و در مقابلهدشمورد قبول واقع ن% 95اطمينان 
  .  تنظيم شده است)1(بر اين اساس جدول شماره . شود مي

  
  4آزمون ايستايي

هاي زماني در  در تكنيك سنتي اقتصادسنجي فرض عمده بر اين است كه تمام سري
 درحاليكه اغلب ؛ندطول زمان ايستا هستند و يا اينكه در حول و حوش ارزش ميانه قرار دار

نشان دادند كه ) 1974(گرنجر و نيوبلر . هاي زماني اقتصاد كالن غيرايستا هستند سري
 كه اين مسئله شود  ميهاي زماني غير ايستا باعث خودهمبستگي پسماندها استفاده از سري

به اين ترتيب براي تعيين تبديل . ست واتسون نشان داده شده ا-به وسيله آماره دوربين
در .  يك متغير را بدانيم5 الزم است درجه يكپارچگي،ناسب سريها براي رسيدن به ايستاييم

 -شود مي نشان داده d(I~Xt(كه به صورت-، tXتوان گفت كه سري زماني  ميصورتي
گيري به صورت ايستا   مرتبه تفاضلdداراي يكپارچگي است كه پس ازdبر حسب مرتبه

 فولر تعميم -در اين مطالعه براي تعيين درجه ايستايي از آزمون ديكي. درآيد
  . استفاده شده استADF(6(يافته

بر اين اساس ابتدا از طريق آزمون ديكي فولر تعميم يافته ايستايي متغيرهاي مدل را 
يكه مدل به صورت كامالً لگاريتمي است، ابتدا آزمون ياد شده را در ياز آنجا. نيمك  ميبررسي
نشان داده شده ) 2(و ) 1(نتايج حاصله به صورت جدول . بريم  مي لگاريتم متغيرها بكارمورد

                                                 
1. Hannan-Quinn Criterion  
2. Schwarz Bayesian Criterion  
3. Akaike Information Criterion  
4. Stationary  
5. Integrated 
6. Agument Dikey and Fuller  
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ريشه واحد با وجود عرض از مبدأ و بدون متغير روند با معيار و ضابطه ) 1(در جدول . است
توانيم به تعداد   ميما از طريق ضابطه آكائيك. نشان داده شده است AIC(1(آكائيك

 ،همانطور كه در جدول نشان داده شده است براي تمامي متغيرها. يابيمهاي بهينه دست  وقفه
 با وضوعاين م. دشو پذيرفته نميكميت آماره آزمون از كميت بحراني كمتر بوده، لذا آزمون 

ده كه به نتايج مشابه شتكرار ) 2(ر اساس عرض از مبدأ و متغير روند در جدول  ب،وجود مدل
  . توان دست يافت  مي)1(جدول 

) 3جدول (اين آزمون يك بار با عرض از مبدأ و بدون متغير روند ) 4(و ) 3(در جدول 
متغيرها و بار ديگر با عرض از مبدأ و همينطور متغير روند با يك بار تفاضل گيري از لگاريتم 

كه آزمون با توجه به مقايسه ميان كميت )  نشان دهنده تفاضلي استD. (انجام شده است
هاي  رسد كه در اين ميان تعداد وقفه  ميبه نظر. دشو  ميآماره آزمون و كميت بحراني تأييد

  : ر نوشتتوان الگو را به صورت زي  ميبه عبارت ديگر.  باشد4مناسب براي الگو 
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1. Akaik Information Creiter  
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  AICريشه واحد با وجود عرض از مبدأ و بدون متغير روند با معيار. 1جدول 
  براي لگاريتم متغيرها

  كميت آماره آزمون  كميت بحراني
 با تعداد وقفه

  AICمعيار
  متغير

9970/2-  46151/0-  1  LNY  

9798/2-  4490/2-  1  LNTG  

9798/2-  9220/1-  1  LNPI  

9798/2-  20559/0  4  1LNM  

9798/2-  29767/0  4  LNROIL  
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  AICريشه واحد با وجود عرض از مبدأ و متغير روند با معيار. 2جدول 
  براي لگاريتم متغيرها

  كميت آماره آزمون  كميت بحراني
تعداد وقفه با 

  AICمعيار
  متغير

6219/3-  7026/2-  1  LNY  

5943/3-  7718/2-  1  LNTG  

5943/3-  4715/2-  1  LNPI  

5943/3-  3744/2-  4  1LNM  

5943/3-  66/1-  4  LNROIL  

  
  

  AICريشه واحد با وجود عرض از مبدأ و بدون متغير روند با معيار : 3جدول 
  متغيرهابراي تفاضل اول لگاريتم 

  كميت آماره آزمون  كميت بحراني
تعداد وقفه با 

  AICمعيار
  متغير

0039/3-  9840/2-  1  DLNY  

9850/2-  4310/3-  1  DLNTG  

9850/2-  9521/2-  3  DLNPI  

9850/2-  0852/3-  1  1DLNM  

9850/2-  2511/2-  4  DROIL  
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  AIC ريشه واحد با وجود عرض از مبدأ و متغير روند با معيار.4جدول 
  براي تفاضل اول لگاريتم متغيرها

  كميت آماره آزمون  كميت بحراني
تعداد وقفه با 

  AICمعيار
  متغير

6331/3-  2531/4-  4  DLNY  

6027/3-  5151/3-  1  DLNTG  

6027/3-  2344/3-  3  DLNPI  

6027/3-  0236/3-  2  1DLNM  

6027/3-  5981/2-  4  DROIL  

  
قيقت است كه هر يك از مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ايران بيان كننده اين ح

ي تجاري بر روي اقتصاد ها سيكل ايجاد براي ،اي  دورهچهارمتغيرهاي فوق تا يك وقفه بهينه 
هيچگونه قيدي بر معادالت VARدر اين مطالعه و در الگوسازي. ايران اثر خواهند گذاشت

ي الگو و بررسي كارايي تخمينها به منظور ارزياب. به جز تعداد وقفه درنظر گرفته نمي شود
 اخالل توزيعي نرمال، عدم همبستگي سريالي و واريانسهاي ثابت يضروري است كه اجزا

شود كه   مياز قلم انداختن متغير مهمي از الگو يا تصريح نامناسب الگو باعث. داشته باشند
  . هاي معادالت ويژگيهاي اخالل خالص را نداشته باشند باقيمانده

 آزمون واحدي براي پي بردن به تصريح غلط الگو وجود ندارد، اما بيشتر معموالً
  استفاده-شود  ميناميده Q كه آزمون- مطالعات از آزمون ارائه شده به وسيله باكس و پيرس

 شده تا دقت تصريح  براي بررسي تصريح الگو استفادهQدر اين مطالعه از آزمون. كنند مي
براي هر يك از معادالت نشان داده ) 5(نتايج اين آزمون در جدول . مورد ارزيابي قرار گيرد

 يعني مقادير ؛در سه رديف اول آماره هاي متعارف براي ارزيابي معادالت تخميني. شده است

)R(ضريب تعيين تعديل شده  واتسون -هر معادله و آماره دوربين)E.S(، انحراف استاندارد2
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دهد كه الگو تقريباً به   مي نشانQ نتايج آزمون.  آورده شده استQو مد نهايت نتايج آزمون
  . نحو مناسبي تخمين زده شده است

  
  VARنتايج تخمين الگوي بردار خود رگرسيوني. 5جدول 

  معادالت

  DLNY  DLNTG  DLNPI  1DLNM  آماره

2−R  74/0  23/0  29/0  25/0  

E.S  044/0  098/0  19/0  061/0  

WD −  54/1  34/1  2/2  93/1  

Q  99/45  23/43  11/42  1/44  

  
  بردار همپارچگي در الگوي تلفيقي 

گيري اطالعات  زماني كه متغيرهاي غير ايستا همپارچه باشند، در حين تفاضل
 رود و باعث وارد آمدن لطمه به كارايي الگوي تخمين  ميبلندمدت بين متغيرها از دست

هاي  كه باقيمانده-VECMاز است كه تحليلي نهايي بر اساس الگويبدين جهت ني. شود مي
بردار همپارچگي را زماني ) 6(جدول .  انجام شود-گيرد  ميبردارهاي همپارچگي را درنظر

مت ارتباط توليد با قي. دهد  مي نشان،شود  ميبه عنوان متغير وابسته در نظر گرفتهGNPكه
  .  است منفي،هاي دولت مثبت و با حجم پول و هزينه

  
   بردار يكپارچگي.6جدول 

LNY  LNPI  LNTG  1LNM  
1  3599/0-  2972/0-  3221/0  
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يران كه حجم زيادي از در اقتصاد ا. هاي عرضه سازگار است اين ارتباط بيشتر با هزينه
منابع در اختيار دولت قرار دارد و هزينه هاي دولتي اعم از جاري و عمراني تأثير زيادي بر 

توان   ميرشد توليد ملي دارد، انتظار بر اين است كه ارتباط منفي بين توليد و حجم پول را
 افزايش قيمت اينگونه تفسير نمود كه افزايش حجم پول باعث افزايش قيمتها و در نتيجه

در . كند  ميمنابع و عوامل توليد گشته و وضعيت ركودي را به بخشهاي توليدي تحميل
اقتصاد ايران كه تنگناهاي ساختاري گوناگوني در ارتباط با توليد وجود دارد و عرضه اقتصاد 

 افزايش تقاضا به سادگي نمي تواند به افزايش توليد ،كم كشش بوده و انعطاف كمي دارد
توانند اثري   مير شود و افزايش قيمت و منابع اوليه از جمله مواد اوليه، نيروي كار و غيرهمنج

  . ركودي داشته باشند

 
   VECMالگوي

 به همراه ضرايب باقيمانده بردار همپارچگي ،نتايج الگوي اصالح اشتباه) 7(در جدول 
  . شود  داده مينشان

  
  VECMالگوي اصالح اشتباهنتايج تخمين  : 7جدول 

  معادالت

  

  آماره
DLNY  DLNTG  DLNPI  1DLNM  

2−R  79/0  49/0  58/0  53/0  

E.S  14/0  19/0  02/0  01/0  

WD −  2  88/1  91/1  93/1  

Q  )91/1 (0019/0  )98/1-(06/0-  )9/3 -(06/0-  )4/3 (011/0  
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دهد كه قدرت توضيح دهندگي مدل به نحو   مي نشانVECMنتايج تخمين الگوي
 يعني ؛التدر الگو قبلي قدرت توضيح دهندگي معاد. قابل توجهي افزايش يافته است

 نيز DWدار بوده و مقاديرمعناضرايب . ست نيVECM در سطح الگوي نهايي2Rآماره
  . نشان از عدم وجود خود همبستگي پياپي در معادالت دارد

  
  جمع بندي 

ورد قبول همه باشد وجود هر چند مدل واحدي در ارتباط با نوسانات اقتصادي كه م
 است،رسد كه بتوان با الگوي حاضر كه تلفيقي از سياست پولي و مالي   مي ولي به نظر؛ندارد

دامنه اختالفات در ميان اقتصاددانان را به نحو قابل توجهي كاهش داد و در اين مقاله سعي 
  . اين امر شده است اهتمام در

 يعني عوامل پولي و ؛ دسته از عوامل عمدهدهد كه دو  ميهاي اين مقاله نشان يافته
گيري كلي براي اقتصاد  نتيجه. توانند در ايجاد نوسانات اقتصادي تأثيرگذار باشند  ميمالي

 يعني هم سياستهاي مالي و هم سياستهاي ؛ايران اين است كه گرچه هر دو ابزار سياستي
استهاي مالي در ايجاد سيكل  ولي اثرگذاري سي؛اند پولي در ايجاد سيكل تجاري نقش داشته
بيشترين تواند  ميبه عبارت ديگر سياستهاي مالي . تجاري بيشتر از سياستهاي پولي بوده است

مطالعات اين از سوي ديگر . داشته باشد اثر را در ايجاد نوسانات برروي توليد ناخالص ملي
ل و ميزان ذخاير دهد كه عوامل ديگري همچون تغييرات در مصرف كل، پس انداز ك  مينشان

وري، افزايش كارايي سرمايه و نيروي كار و همچنين تغييرات در جهت اانبارها، تغييرات در فن
كه همگي به -توانند چه از طرف تقاضا و چه از سمت عرضه   مي هر كدام؛بهبود مديريتها

 ايران  در ايجاد تنش هاي اقتصادي در اقتصاد-دشو  مينوعي به ساختار اقتصاد ايران مربوط
 مورد بررسي GNPمجموع آنها از طريق تركيب كلدر اين مقاله نقش مهمي ايفا نمايند كه 

الزم به ذكر است كه تغييرات ساختاري به معناي دگرگوني در . شده استو ارزيابي قرار داده 
 مثال تغيير يارب. شوند جدا از عواملي است كه بطور منظم تكرار نميبوده و سيستم اقتصادي 

بايد اشاره . آيد  مي ساختاري به حسابي تغيير،در نرخ رشد جمعيت به دليل كنترل زاد و ولد
اي بر روي  كرد كه اين تغييرات ساختاري در طول تاريخ توانسته اثرات قابل مالحظه
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تواند به ميزان زيادي ما را در شناخت علل   مي توجه به آنگذارد وي تجاري بها سيكل
  .ي تجاري ياري دهدها سيكلپيدايش 
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