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ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ارزشاﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي  1338ﺗﺎ  1393ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﻔﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺳﭙﺲ ﺟﺰء ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎري )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ،رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت و ﻣﺪل ﺧﻮد رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﺑﺮداري( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج دورهﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ دو دوره ﭘﯿﺎﭘﯽ
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺰء ﻧﻮﺳﺎن(،اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ - 1 :ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )ﻏﯿﺮ از ﻧﻔﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ﺗﻘﺪم دارد - 2 .دورهﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ - 3 .ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري از ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )ﻏﯿﺮ از ﻧﻔﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد - 4 .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﯿﺴﺖ .در
ﻣﺠﻤﻮع ،ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶرو ﯾﺎ ﻣﺤﺮك ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
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 -1مقدمه
با توجه به اهمیت بخش ساختمان در ا شتيال و تولید ناخالی داخلي ک شور ،برر سي رفتار
اين بخش اهمیتي دوچندان دارد .بهويژه چگونگي ارتباط آن با ســـاير بخش هاي اقتصـــاد
کشور براي سیاستگذاري مهم به شمار ميرود .بهطور خاص با آگاهي از چگونگي تعامل
میان اين بخش با ساير بخشهاي اقت صاد به شكل منا سبتري ميتوان درخ صوص امكان
بهرهگیري از بخش ساختمان و تحريك سرمايهگذاري در اين بخش براي مواجهه با رکود
در کل اقتصاد و ايجاد رونق در ساير بخشهاي اقتصادي تصمیم گرفت.
بهطور مثال ،در دوران کاهش سطح فعالیتهاي اقت صادي در سالهاي ابتدايي دهه 12
شم سي در ايران تا مدتها پس از آنكه عالئم بهبود در ساير بخشهاي اقتصاد ک شور قابل
م شاهده بود ،بخش ساختمان همچنان ر شدهاي منفي را تجربه ميکرد بهگونهاي که ر شد
ارزشافزوده بخش ســاختمان در کلیه فصــول ســال  9916منفي بود در حاليکه رشــد کلیه
بخش هاي اقتصـــادي ديگر در تمام فصـــل هاي دوم ،ســـوم و چهارم آن ســـال مثبت بود
(نماگرهاي اقتصـــادي بانك مرکزي .)9916 ،ارتباطات پیشـــین و پســـین گســـترده بخش
ســاختمان با ســاير بخشهاي اقتصــادي (يوســفي )9919 ،و ســهم قابلتوجه اين بخش در
ا شتيال و تولید ناخالی داخلي ،ممكن ا ست سیا ستگذار و برخي پژوه شگران را به اين
نتیجه بر ساند که در شرايط ضعف و رکود اقت صادي با حمايت از بخش ساختمان منجر به
تحريك سرمايهگذاري در اين بخش شد و با توجه به خصوصیات برشمرده شده ،رونق را
در کل اقتصاد ايجاد کرد.
رويكرد حمايت از صــنايع با پیوندهاي پســین و پیشــین باال ،توســط هیرشــمن)9163( 1
مطرح شده است .جهانگرد ( )9966رويكردهاي مختلفي را به مساله انتخاب صنايع کلیدي
برمي شمرد و ن شان ميدهد رويكرد هیر شمن يكي از رويكردهاي ممكن به م ساله به شمار
ميرود .همانگونه که لیو )2291( 2اشـــاره ميکند مســـاله انتخاب صـــنايع و همچنین
چگونگي حمايت از صنايعي که دولت ق صد دارد به نوعي مورد حمايت قرار دهد يكي از
قديميترين ســواالت اقتصــادي اســت .لیو همچنین به مبناي غیردقیق و کلي اين اســتراتژي

1- Hirschman
2- Liu
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اشــاره ميکند و نشــان ميدهد در شــرايطي که بازارها کامل هســتند ،منطقي براي مداخله
دولت و حمايت از يك صنعت خاص وجود ندارد.
با توجه به ابهام کلي در منطق رويكرد حمايت هیرشــمن ،ضــروري اســت منطق مداخله
دولت با دقت بیشتري مورد بررسي قرار گیرد .چنانچه بخش ساختمان در اقتصاد ،پیشرو يا
محری نبا شد ،برنامهريزي و سیا ستگذاري براي تحريك اين بخش بهمنظور رونقبخ شي
به کل اقتصاد نتیجه مطلوب بهدست نخواهد داد .به بیان ديگر ،چنانچه بخش ساختمان قادر
باشــد کل اقتصــاد کشــور را به حرکت درآورد بايد بتوان شــواهدي از اين پیشــرانگي را در
داده هاي کشـــور مشـــاهده کرد .اين پژوهش بهدنبال يافتن شـــواهدي از اين رفتار بخش
ساختمان در اقتصاد ملي است.
در پژوهش حاضر با تفكیك تولید ناخالی داخلي کشور به سه جزء نفت ،ساختمان و
ســاير بخشها ،ارتباط میان نوســانات اين اجزا با اســتفاده از روشهاي مختلف آماري مورد
بررســي ميگیرد و تاکید خاصــي نیز بر خروج از دورههاي کاهش فعالیت نســبي اين بخش
صورت ميگیرد.
تاکنون تحلیل م شابهي براي برر سي رفتار اجزاء اقت صاد ايران انجام ن شده ا ست .عمده
پژوهش هاي مرتبط که در ادامه و در بخش پیشـــینه تحقیق مورد اشـــاره قرار ميگیرند به
ارز يابي تحوالت قیمتي بخش مســـكن پرداخ تها ند و پژوهش هاي م عدودي رف تار بخش
ســـاخت مان را بهعنوان جزئي از تولید ناخالی داخلي مورد بررســـي قرار دادها ند .همین
پژوهشهاي اندی نیز اغلب به ارزيابي ارتباط میان اين بخش و کل اقتصاد پرداختهاند يا از
روشهاي آماري ســادهتري ،مانند تحلیل همبســتگي براي ارزيابي پیشــرو بودن اين بخش
بهره گرفتهاند.
اين پژوهش در نظر دارد با بهرهگیري از دادههاي حســـابهاي ملي و بررســـي ارتباط
میان اين بخش و ساير اجزاء اصلي اقتصاد کشور به اين پرسش پاسخ دهد که آيا در اقتصاد
ايران شواهد تاريخي از پیشرو يا محری بودن بخش ساختمان مشاهده ميشود؟
براي بررسي موضو در اين پژوهش از مدل خودرگرسیون برداري در کنار تحلیلهاي
آماري همبســتگي و رگرســیون کمترين مربعات اســتفاده شــده اســت .همچنین با تعريف و
شنا سايي دورههاي کاهش م ستمر فعالیت ن سبي ،توالي زماني تحقق اين دورهها –بهويژه از
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منظر ورود و خروج به اين دورهها -در کل اقت صاد و در بخش ساختمان مورد برر سي قرار
ميگیرد.
ادامه مقاله به ترتیب زير تنظیم شـــده اســـت :بخش دوم ،به مرور ادبیات ميپردازد.
روششــناســي و مدل در بخش ســوم ارائه شــده اســت .دادهها و نتايج تجربي در بخش بعد
مورد تجزيهوتحلیل قرار ميگیرد و بخش پاياني به جمعبندي و نتیجهگیري ميپردازد.

 -8پیشینه تحقیق
موضـــو اين پژوهش ارت باط مســـتقیمي با دو مفهوم رکود و رونق دارد .در م یان
اقتصــاددانان اجماعي درخصــوص تعريف دقیق دوره هاي رکود و رونق وجود ندارد.
مرلي و پیگر ) 2292( 9معتقدند هرچند ادوار تجاري مفهومي پايه اي در اقتصــاد به شــمار
مي رود ،اما تعريف و ش ناسايي دقیق آن دشوار است .برهمین اساس روش هاي متعددي
نیز براي شـــناســـايي دوره هاي رکود و رونق مورد اســـتفاده قرار مي گیرند .براي تبیین
تفاوت هاي رايج در تعريف و شــناســايي دوره هاي رکود و رونق در ادامه برخي از اين
روش ها مورد اشاره قرار مي گیرد.
يكي از نخســتین تعريف هاي فني رکود و رونق ،يك دوره کامل رکود و رونق را
به  1مرحله تقســیم مي کند که با يك رکود آغاز و به رکود بعدي ختم مي شــود (برنز
و میچل.) 9147 ،2
يكي از ســادهترين معیارها که بهويژه براي پژوهشهاي اقتصــادي مرتبط با کشــورهاي
غیر از اياالت متحده رايج ا ست ،عبارت ا ست از دو ف صل پیاپي ر شد منفي تولید ناخالی
ملي (تعديل ف صلي شده) .بهطور مثال ،توماس ،هیلز و ديم سديل )2292( 9و بانك مرکزي
اروپايي ( )2299از اين معیار براي شــناســايي دورههاي رکود اســتفاده ميکند .البته برخي
اقتصـاددانان معتقدند که اين معیار ژورنالیسـتي اسـت و دقت مناسـبي براي تعیین دورههاي
رکود ندارد (جردا 2292 ،4و بانك مرکزي اروپا .)2221 ،6بسیاري از پژوهشهاي مرتبط با
1- Morely and Piger
2- Burns and Mitchell
3- Thomas, Hills and Dimsdale
4- Jordà
)5- European Central Bank (ECB
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اقتصاد اياالت متحده دورههاي شناسايي شده توسط اداره ملي تحقیقات اقتصادي آمريكا
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( )NBERرا معیار تعیین دورههاي رکود و رونق برميگزينند .2اين اداره نیز به صـــراحت
اعالم کرده است که از مبناي کامال مشخصي براي تعیین دورههاي رکود استفاده نميکند.
تعريف اين اداره از دوران رکود ،کاهش عمده فعالیت اقتصـــادي در عموم بخش هاي
اقت صادي ا ست البته براي شناخته شدن به عنوان رکود ،اين کاهش بايد بیش از چند ماه
دوام آورد .بهطور خاص ،اين اداره به مقادير تولید ناخالی داخلي ،درآ مد ،بیكاري،
تولیدات صنعتي ،فروش و شاخیهاي ماهانه توجه ميکند.
کهو و پرسـكات )2226( 9برمبناي تعريف خاص خود به بررسـي رکودهاي بزر  4در
 92کشور ميپردازند.
مشاهده مي شود که نحوه تعريف و شناسايي دورههاي رکود و رونق بسیار متنو است.
با توجه به تفاوت ديدگاهها و تعاريف درخصوص رکود و رونق ،تعريف رکود و رونق در
جزئي از يك اقتصاد مانند بخش ساختمان يا مسكن از ابهام بیشتري برخوردار است.
پژوهش هاي متعددي نیز به مســـكن از جنبه يك دارايي بااهمیت مينگرند و از ادبیات
مربوط به قیمتگذاري دارايي 6براي دری رکود و رونق در اين بازار ا ستفاده ميکنند در
اين مورد نیز جگر و شـــوکنخت )2226( 7و انگلو و شـــوکنخت )2299( 6ادعا ميکنند که
روش واضـــح يا مورد اج ماعي براي تعیین ز مان رکود يا رونق ب هاي دارايي ها از جم له
مسكن ،وجود ندارد.
مولر )9116( 3ادوار قیمتي مســـكن را شـــامل چهار مرحله ميداند :بهبود بازار ،رونق،
اَبَرعرضه ،رکود.1

1- The National Bureau of Economic Research
 -2از میان پژوهشهاي متعدد بهطور مثال نگاه کنید به Berger (2012), Beveridge and Nelson, (1981),
)Canova (1998
3- Kehoe and Prescott
4- Great depressions
5- Asset pricing
6- Jaeger and Schuknecht
7- Angello and Schuknecht
8- Mueller
9- Recovery, Expansion, Hypersupply, Recession
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ملكي ( )9916ادوار چهارگانه بازار م سكن را شامل دو دوره ا صلي رکود و رونق و دو
دوره فرعي گذار به رونق و گذار به رکود تقســیم ميکند .تعاريف مختلف ديگري نیز مثال
برم ب ناي انحراف ارزش دارايي از م یانگین يا از رو ند يا برمب ناي م یانگین متحری مورد
اســتفاده قرار گرفته اســت (بوردو و جین 2222 ،9بوريو و لو 2222 ،2دتكن و اســمتس،9
 2224آدالید و دتكن 2224 ،4و هاردينگ و پاگان.)2222 ،6
در داخل کشور نیز تقوي ( )9939با گردآوري برخي مطالعات خارجي به بررسي مباني
و نوآوريهاي نظريه ادوار تجاري ميپردازد .در مجمو بررســـي ادبیات موضـــو نشـــان
ميدهد با توجه به ابعاد مختلف رکود و رونق ،پژوهشـــگران مدل ها و تعاريف مختلفي را
براي شناسايي و تفكیك دورههاي رکود و رونق ابدا کرده و مورد استفاده قرار ميدهند.
پژوهش حاضــر با شــاخهاي از پژوهش که پیشــرو بودن بخش ســاختمان در اقتصــاد را
مورد برر سي قرار ميدهد ،مرتبط ا ست .انتظار نقش پی شرانگي از بخش م سكن در اقت صاد
ايران ،احتماال ريشــه در يافتههاي برخي اقتصــادهاي توســعهيافته بهويژه اياالت متحده دارد.
پژوهشها تقدم بخش مسكن را در اقتصاد اياالت متحده نشان ميدهند (لیمر.)2226 ،7
نتايج پژوهش لیمر نشــان ميدهد که در  3رکود از کل  92رکود اياالت متحده در بازه
زماني  9146تا  ،2227بخش مســـكن پیش از وقو رکود در کل اقتصـــاد مشـــكالت و
نابهسامانيهايي را تجربه کرده است دو رکود ديگر نیز در شرايط خاصي رخ داد.
تحصــیلي و همكاران ( )9919با محاســبه همبســتگي نوســانات تولید ناخالی داخلي و

جزء نوسان متيیرهاي مختلف بازار مسكن  -شامل پروانه ساخت ،تعداد واحدهاي مسكوني
که پايانکار دريافت کردهاند ،سرمايهگذاري در مسكن شهري ،اشتيال در بخش مسكن و
بهاي مســكن -نشــان ميدهند برخالف اغلب مطالعات مربوط به کشــورهاي اياالت متحده،
فران سه و اسپانیا که م سكن را پیشروي کل اقتصاد ميدانند در ايران نیز م شابه ک شور ايتالیا
تولید کل نسبت به مسكن پیشرو است.

1- Bordo and Jeanne
2- Borio and Lowe
3- Detken and Smets
4- Adalid and Detken
5- Harding and Pagan
6- Leamer
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شـــاکري و همكاران ( )9912به بررســـي بیماري هلندي در اقتصـــاد ايران ميپردازند و
نشان ميدهند بخشهاي غیرقابلمبادله از درآمدهاي نفتي تاثیرپذير ميپذيرند.
دورههاي رکود و رونق مسكن از زواياي ديگري نیز در پژوهشهاي داخلي مورد توجه
قرار گرفته ا ست پژوهش مهرآرا و شهاب لوا ساني ( )9919ن شان ميدهد چرخههاي متيیر
واقعي مســكن حالت موافق دورهاي دارد .ســلماني ( )9916با اســتفاده از يك مدل الجیت
عوامل تعیینکننده احتمال وقو رکود و رونق را در بخش مسكن بررسي ميکند .اکبري و
يارمحمديان ( )9919با اســـتفاده از الگوي خودتوضـــیح برداري تناوبي مارکوف به تحلیل
دورههاي رکود و رونق ســـرمايهگذاري خصـــوصـــي مســـكن ميپردازند .چگني و قائدي
( )9914به بررسي عوامل موثر بر رکود سالهاي  9912تا  9914ميپردازند.
دســـتهاي از پژوهشها نیز به بررســـي رونق و رکود بهاي مســـكن پرداختهاند خداداد
کاشـــي و رزبان ( )9919چنین نتیجه ميگیرند که ســـفتهبازي در بازار مســـكن ايران نتیجه
انتظارات قیمتي و تحلیل روند قیمت دورههاي گذ شته ا ست .شهاب لوا ساني و عبا سينژاد
( )9919با اســتفاده از تجزيه موجك و شــبكه عصــبي اقدام به پیشبیني ادوار قیمتي مســكن
ميکنند .سید نوراني ( )9919در چارچوب مدل رگر سیون متعارف به برر سي سفتهبازي و
حباب قیمت م سكن در مناطق شهري ايران ميپردازد .صباغ کرماني ،احمدزاده و مو سوي
نیك ( )9931با اســـتفاده از مدل تصـــحیح خطاي برداري و نیز آزمون والد و عســـگري و
الما سي ( )9912با ا ستفاده از دادههاي ترکیبي تابلويي به برر سي رابطه میان قیمت م سكن و
عوامل تعیینکننده آن ميپردازد.
به روابط بخش ساختمان با کل اقت صاد از زواياي ديگري غیر از تقدم يا تاخر نگري سته
شده ا ست .در داخل ک شور پژوهشهاي متعددي در چارچوب تحلیل جدول داده -ستانده
ارتباط بخشهاي مختلف اقتصـــاد ايران (شـــامل بخش ســـاختمان) را بررســـي کردهاند.1
پژوهشهاي مختلف نتايج متفاوت و گاه مت ادي را درباره شدت پیوندهاي پسین و پیشین
بخش ساختمان بهد ست ميدهند .بهطور مثال ،يو سفي ( )9919ن شان ميدهد هم پیوندهاي
پسین و هم پیوندهاي پیشین بخش ساختمان در اقتصاد ايران قوي است .حال آنكه جهانگرد

 -9براي فهرست کاملتري از پژوهش ها در اين حوزه رجو شود به مقاالت اشارهشده توسط حكیميپور و اکبريان
( )9916و يوسفي (.)9919
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( 9966و  )9939نشان ميدهد پیوند پسین بخش ساختمان قوي است ،اما پیوند پیشین بخش
ساختمان ضعیف است و عمده محصوالت بخش ساختمان صرف تقاضاي نهايي مي شود.
پژوهش حكیميپور و اکبريان ( )9916نیز برا ساس تحلیل پیوندهاي پ سین و پی شین جدول
داده-ســتانده اقتصــاد ايران مشــخی ميکند دو بخش ســاختمانهاي مســكوني و ســاير
ســاختمانها ،با پیوندهاي پیشــین ضــعیف و پیوندهاي پســین در حد متوســط) بیش از آنكه
ورودي براي ساير بخشها فراهم کنند از ساير بخشهاي اقت صاد ورودي دريافت ميکنند.
در مجمو بهنظر ميرســـد نتايج پژوهشها همگرايي بیشـــتري درباره قوي بودن پیوندهاي
پسین بخش ساختمان دارند.

 -3روششناسی و مدل
ســـنجه اصـــلي مورد اســـتفاده براي بررســـي رفتار بخش ســـاختمان در اين پژوهش ،تولید
(ارزش افزوده) اســـت .با توجه به اهمیت بخش ســـاختمان در تولید ناخالی داخلي براي
ارزيابي رفتار اين بخش در اقتصــاد ملي ،مناســب اســت ارزشافزوده بخش را از تولید کل
اقتصاد منفك کرد تا ارتباط آماري میان متيیرها بهروشني و دقت بیشتري مورد مطالعه قرار
گیرد .عالوه بر اين ،نفت در اقتصـــاد ايران نقش مهمي ايفا ميکند .مهر گان و همكاران
( )9912و شـــاکري و همكاران ( ،)9912منطبق با بســـیاري از پژوهش هاي متعدد ديگر،
اقتصـــاد ايران را وابســـته به قیمت هاي نفت در بازارهاي جهاني و متاثر از نوســـانات آن،
ميدانند .نتايج جهانگرد ( )9966نیز نشان ميدهد بخش نفت در اقتصاد ايران بخشي مستقل
و برونزا ا ست .بنابراين ،براي برر سي ارتباط متقابل بخشهاي اقت صاد ايران ،منا سب بهنظر
مير سد که بخش نفت به صورت مجزا از ساير بخشها در تحلیلها لحاظ شود تا آثار آن
هم بر بخش ســاختمان و هم بر ســاير بخشها بهصــورت مجزا از روابط متقابل میان ايندو
بخش ،قابل تحلیل و ارزيابي با شد .برر سي ارتباط بخش ساختمان با تولید ناخالی داخلي
بدون در نظر گرفتن اين نكته که متيیر بخش نفت بهصورت برونزا و متاثر از شرايط جهاني
نوسان ميکند ،ميتواند نتايج نادرستي به بارآورد.
بنابر آنچه بیان شد در اين پژوهش کل اقت صاد ايران به سه بخش تق سیم مي شود :نفت،
ســاختمان و ســاير بخشهاي اقتصــادي .با توجه به داليلي که برشــمرده شــد ،بخش نفت
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به صورت برونزا در تمام تحلیلها لحاظ مي شود .با بهرهگیري از فیلتر هدريك-پرسكات

9

 که در ادبیات چرخه هاي تجاري يكي از ابزارهاي پرکاربرد براي جداســـازي روند 2وچرخه بهشـــمار ميرود -9متيیرهاي موردنظر پژوهش به اجزاي روند و چرخه (نوســـانات)
تفكیك ميشود.
ضـــريب هموارســـازي (𝜆) يكي از متيیرهاي اســـاســـي در اســـتفاده از فیلتر هدريك-
پرســكات اســت که مقداردهي آن در ادبیات مورد توجه قرار گرفته اســت .براي دادههاي
فصلي اين متيیر اغلب برابر  9722قرار داده مي شود .براي دادههاي ساالنه در گذشته مقدار
 922بســـیار رايج بود و همچنان نیز در پژوهش ها مورد اســـتفاده قرار ميگیرد ،اما راون و
اوهلیگ )2222( 4نشـــان دادند چنانچه عدد  9722را براي دادههاي فصـــلي مبنا قرار دهیم
براي دادههاي ســاالنه پارامتر هموارســازي مناســب 7/26 ،بهدســت ميآيد .بنابراين ،در اين
پژوهش ضريب هموارسازي ( )λمعادل  7/26قرار داده ميشود.
ارتباط میان نوســانات بخشهاي اقتصــاد ايران با بهرهگیري از تحلیل همبســتگي ،مدل
خودرگرســیون برداري ( )VARو همچنین رگرســیون کمترين مربعات مورد بررســي قرار
ميگیرد .در تحلیل همبســـتگي ،همبســـتگي میان متيیرها تا  2وقفه (پس و پیش) محاســـبه
ميشــود .يادآور ميشــود بخش نفت بهصــورت برونزا در تمام تحلیلها لحاظ ميشــود.
بهطور مثال ،مدل خودرگرســـیون برداري که در حالت کلي در شـــكل برداري بهصـــورت
 Yt = C + βYt−1 + etنشان داده ميشود ،مطابق رابطه ( )9در نظر گرفته ميشود:
( )9
e1t
k12 oilt
[]
] ] + [e
k 22 oilt−1
2t

β12 const t−1
k
] [ rest
] + [ 11
β22
k 21
t−1

const
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β
= [c ] + [ 11
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1- Hodrick-Prescott filter
2- Detrending
 -9از میان پژوهشهاي متعدد ،بهطور مثال رجو شود به Ravn and Uhlig (2002), Jaimovich and Siu
)(2009), Koellinger and Thurik (2012
4- Ravn and Uhlig
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که در آن:
 :const tجزء نوسان ارزشافزوده بخش ساختمان در زمان t
 :oiltجزء نوسان ارزشافزوده بخش نفت در زمان t
 :rest tجزء نوسان ارزشافزوده ساير بخشهاي اقتصادي (بجز نفت و ساختمان) در زمان t

 ،βij ،ciو  :k ijضرايب (شامل عرا از مبدا)
و  :eitجزء خطا است.
همانگونه که در بررســي ادبیات موضــو بهروشــني بیان شــد دورههاي رکود و رونق
تعريف صــددرصــد دقیق و مشــخصــي ندارند ،بنابراين ،براي شــناخت بهتر دورههايي که
فعالیت بخش هاي مختلف به مدت طوالني بهطور نســـبي کاهش مي يابد در اين پژوهش
حداقل دو دوره پیاپي جزء نوسان منفي ،دورههاي کاهش مستمر فعالیت نسبي درنظر گرفته
مي شـــود .اين معیار با الگوبرداري از معیار دو دوره پیاپي رشـــد منفي که در بخش مرور
ادبیات مورد اشــاره قرار گرفت ،تعريف شــده اســت .به بیان ديگر ،در دوره کاهش مســتمر
فعالیت ن سبي هر متيیر -که حداقل دو سال بهطول ميانجامد -جزء نو سان آن متيیر بهطور
مستمر کاهش مييابد و هر سال ،بیش از پیش از روند خود عقب ميافتد .براساس تعريف،
يك دوره کاهش م ستمر فعالیت ن سبي بهمحض وقو ر شد مثبت در جزء نو سان آن متيیر
خاتمه مييابد .اين شرايط به زبان رياضي بدين صورت بیان ميشود.
براي هر متيیر  xو  n ≥ 2بازه زماني ]  D = [t1 , t nيك دوره کاهش مســـتمر فعالیت
نسبي است چنانچه:

 -9بهازاي کلیه مقادير صحیح }xtcj < 0 ،j ∈ {1, … , n
xtcj+1 ≥ 0 -2

که در آنها  xtcجزء نوسان متيیر  xدر زمان  tبراساس فیلتر هدريك-پرسكات است.
تعريف ارائه شده ،امكان شنا سايي دورههاي کاهش فعالیت ن سبي را که تا حد منا سبي
طوالني ه ستند ،فراهم ميکند .اهمیت دوام چنین دورههايي در آن ا ست که انتظار عمومي
از ســیاســتگذار براي مداخله در اقتصــاد و ارائه راهحلي براي مواجهه با شــرايط نامســاعد
افزايش مييابد .به بیان ديگر ،براساس اين تعريف ،دورههايي که جزء چرخه بهطور پیوسته
بیش از يك سال عملكردي ضعیفتر از روند و دورههاي همجوار خود دارند ،شنا سايي و
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جداســـازي ميشـــوند .9پس از شـــناســـايي و جداســـازي اين دورهها ،تقدم و تاخر زماني
دورههايي که بخش ساختمان و کل اقتصاد همپوشاني دارند ،مورد بررسي قرار ميگیرد.

 -4تحلیل دادهها و نتایج
براي برر سي روابط میان نو سانات بخشهاي اقت صاد ،دادههاي درآمد و تولید ناخالی ملي
بر حســب فعالیتهاي اقتصــادي (به قیمتهاي ثابت ســال  )9939از حســابهاي ملي بانك
مرکزي مورد ا ستفاده قرار ميگیرد .اين دادهها سالهاي  9993تا  9919را پو شش ميدهد.
ارزشافزوده بخشهاي نفت و ســـاختمان بهطور مســـتقیم از حســـابهاي ملي اســـتخراج
مي شود ،ارزشافزوده ساير بخشهاي اقت صادي نیز با ک سر کردن مجمو ارزشافزوده دو
بخش ساختمان و نفت از تولید ناخالی داخلي محاسبه ميشود.
نمودار ( )9جزء نو سانات ا ستخراج شده را براي سه بخش اقت صاد ايران ن شان ميدهند.
همبســتگيهاي مهم میان نوســانات اجزاء مختلف اقتصــاد ايران نیز در جدول ( )9گزارش
شــده اســت .مطابق انتظار ،جدول نشــان ميدهد نوســانات تولید ناخالی داخلي همبســتگي
بسیار بااليي با نوسانات بخش نفت دارد .بخش ساختمان نیز در میان سه جزء اقتصاد ايران،
کمترين همبســـتگي را بهصـــورت همزمان با تولید ناخالی داخلي از خود نشـــان ميدهد.
بی شینه همب ستگي بخش ساختمان و همچنین ساير بخشهاي اقت صادي ،با بخش نفت دوره
پیش رخ ميدهد.2
هرچند با توجه به تعامل میان متيیرها ،مدل خودرگرســـیون برداري نســـبت به مدل
رگرســیون کمترين مربعات چارچوب مناســبتري براي بررســي ارتباط میان متيیرها بهنظر
ميرســد ،اما با توجه به آنكه تصــريح مدلهاي خودرگرســیون برداري بهصــورت عمومي
محدوديت بیشـــتري نســـبت به مدل هاي کمترين مربعات دارد در ابتدا برآورد مدل هاي
رگرسیون کمترين مربعات ارائه ميشود.
 -9توجه شود که براساس تعريف ارائه شده ،کاهش مستمر فعالیت نسبي معادل رشد منفي در سطح متيیرهاي مورد
بررسي نیست ،بنابراين وقو رشدهاي مثبت در دورهي کاهش مسمتر فعالیت نسبي امكانپذير است .چنین خصوصیتي
بهطور مثال در دورههاي رکود شناساييشده توسط  NBERنیز قابل مشاهده است.
 -2براساس محاسباتي که در اينجا گزارش نشده است ،هم بخش ساختمان و هم ساير بخشها بهصورت همزمان نیز
همبستگي مثبت با بخش نفت دارند.
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نمودار ( :)1نوسانات ارزشافزوده بخشهای اقتصاد ایران

منبع :یاف ههای پژوهش
جدول ( :)1همبستگی نوسانات ساالنه سه بخش نفت ،ساختمان و سایر بخشها در اقتصاد ایران
سایر بخشها

تولید نارالص دارلی

نفت

---

-(0/61 )0

(0/00 )0
(0/41 )+1

تولید نارالص دارلی
سایر بخشها

(0/30 )+1

(0/01 )0

(0/30 )+1

سار مان

توضیحات :بیش رین همبس گی میان م غیرها (تا حداکثر  2وقفه) گزارش شده است .اعداد دارل
پران ز نشاندهنده وقفه م غیر س ون چپ نسبت به م غیرهای ردیف باال است .تمام همحرک یهای
گزارششده حداقل در سطح  10در د معنادار هس ند.
منبع :یاف ههای پژوهش

در جدول ( )2مدلهاي مختلفي براي توضیح نوسانات دو متيیر بخش ساختمان و ساير
بخشها با استفاده از رگرسیون کمترين مربعات برآورد شده است .مطابق نتايج بخش نفت
بهطور همزمان يا با يك وقفه ارتباط مثبتي با هر دو بخش ســاختمان و ســاير بخشها دارد.
معادالت ( )Iو ( )IIنشــان ميدهد رابطه بخش ســاختمان با نوســانات دوره گذشــته ســاير
بخشهاي اقت صاد ايران ب سیار قوي و معنادار ا ست ،همچنین ارتباط بخش ساختمان با دوره
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پی شین خود منفي و معنادار ا ست .عالوه بر اين ،معادالت ( )IIIتا ( )Vن شان ميدهد ساير
بخشهاي اقتصــاد ايران ســاختمان رابطه مثبت و معناداري با دوره گذشــته خود دارد .حال
آنكه ارتباط میان اين متيیر با بخش ســـاختمان معنادار نیســـت .درمجمو نتايج حاصـــل از
برآورد مدلهاي رگرســـیون کمترين مربعات ،ســـازگاري بســـیار مناســـبي با نتايج تحلیل
همبستگي دارد.
جدول ( :)8برآورد مدلهای رگرسیون کمترین مربعات
(شماره معادله)

م غیرهای سمت

م غیر سمت چپ
)(V
Rest
0/040

)(IV
Rest
0/040

)(III
Rest
0/046
**

0/003

**

0/001

**

0/000

0/200

**

0/303

**

0/201

)(II
Construction
**
0/100
0/136

*

راست

)(I
Construction
**
0/101

Oil

0/126

)Oil(-1

0/126
*

1/110

***

1/001

***

0/010
-0/060

-0/061

Rest
)Rest(-1
Construction

-0/200

**

-0/200

**

)Construction(-1

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

Constant

00

00

00

00

00

Obs.

0/200

0/204

0/206

0/322

0/323

2

R

2

0/204
0/260
0/213
0/220
0/214
Adjusted R
توضیحات Construction ،Oil :و  Restجزء نوسان سه بخش نفت ،سار مان و سایر بخشهای اق صاد
ایران هس ند ** ،* .و *** بهترتیب نشاندهنده معناداری در سطح  0 ،10و  1در د است.
منبع :یاف ههای پژوهش

اســـتفاده از مدل خودرگرســـیون برداري بهويژه براي بررســـي اثرگذاري متقابل میان
متيیر ها مناســـب اســـت .در اين چارچوب اثر گذاري متقابل میان متيیرهاي درونزا براي
چندين دوره آتي بهســادگي امكانپذير اســت .براي برآورد مدل خودرگرســیون برداري،
وقفه مناســب متيیرها با اســتفاده از معیارهاي اطالعاتي برابر يك تعیین شــد .نمودار ( )2تابع
پاســـخ دو متيیر درونزا (بخشهاي ســـاختمان و ســـاير بخشها) را به تكانهاي معادل يك
انحراف معیار باقيمانده نشان ميدهد.
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نمودار ( :)8تحلیل واکنش ضربه

منبع :یاف ههای پژوهش

مشــاهده ميشــود که تكانه در ســاير بخشهاي اقتصــادي بهطور معناداري ارزشافزوده
بخش ســـاختمان را در دوره بعد بهبود ميبخشـــد .حالآن که تكانه ارزشافزوده بخش
ســاختمان تاثیر معناداري بر ســاير بخشهاي اقتصــادي ندارد .مثبت و معنادار بودن اثر تكانه
ساير بخشها بر بخش ساختمان را ميتوان اينگونه تف سیر کرد که افزايش تولید (درآمد)
در ســاير بخشهاي اقتصــاد (غیر از نفت) با افزايش تقاضــاي در بخش ســاختمان منجر به
افزايش فعالیت در اين بخش ميشود.
منفي بودن (هرچند غیرمعنادار) پاســـخ ســـاير بخشها به تكانه در بخش ســـاختمان را
ميتوان اينگو نه تعبیر کرد که بخش ســــاخت مان احت ماال بیش از آن كه محری ســــاير
بخشهاي اقت صادي با شد با رقابت بر سر منابع محدود موجود در اقت صاد موجب برونراني
ســاير بخشهاي اقتصــادي ميشــود .فرضــیه برونراني ســاير بخشهاي اقتصــادي همچنین
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تو ضیح ميدهد که چرا بخش ساختمان با وجود ارتباطات پ سین و پی شین گ سترده با ساير
بخشهاي اقتصادي ممكن است نتواند نقش محری و پیشراني کل اقتصاد را ايفا کند .اين
فرضـــیه همچنین با تاثیرگذاري منفي و معنادار شـــوی بخش ســـاختمان بر همان بخش در
دوره بعد ،که در نمودار قابل مشــاهده اســت ،همخواني دارد .حال آنكه شــوی به ســاير
بخشها در دوره بعد نیز تاثیر مثبت و معناداري بر همان بخش دارد.
مثبت و معنادار بودن ضرايب برآورد شده براي بخش نفت و ساير بخشها در معادالت
تو ضیحدهنده رفتار بخش ساختمان و معنادار نبودن تاثیر بخش ساختمان بر ساير بخشها،
همخواني مناسبي با نتايج جهانگرد ( )9966دارد که نشان ميدهد تحری يا سرمايهگذاري
در بخش ساختمان تنها از طرف تقاضا بر رشد اقتصادي کشور موثر است.
نمودار ( )9دورههاي کاهش م ستمر فعالیت ن سبي -يا به اخت صار کاهش فعالیت ن سبي-
را در بخش ســاختمان و در کل اقتصــاد ايران براي ســالهاي  9993تا  9919نشــان ميدهد.
جدول ( )9نيزارت باط ز ماني م یان دوره هاي کاهش مســـتمر ف عال یت نســـبي را در بخش
ساختمان و کل اقتصاد ايران براساس نمودار ( )9جمعبندي ميکند.
نمودار ( :)3دورههای کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان و کل اقتصاد ایران

منبع :یاف ههای پژوهش

در فاصله سالهاي  9993تا  9919در کل اقتصاد و در بخش ساختمان بهترتیب  92و 92
دوره کاهش فعالیت نســبي قابل شــناســايي اســت .9از میان  92دوره کاهش فعالیت نســبي
 -9جزء نوسان سالهاي  9993و  9991براي تولید ناخالی داخلي بهترتیب منفي و مثبت بهدست آمده است ،بنابراين
نميتوان مشخی کرد که آيا سال  9993دوره کاهش مستمر فعالیت بود يا خیر .با توجه به رفتار بخش ساختمان-که در
هر دو سال  9993و  9991منفي است -و همچنین ارتباط میان نوسانات منفي بخش ساختمان و کل اقتصاد که در ادامه
بدان پرداخته خواهد داشت ،سال  9993نیز دوره کاهش مستمر فعالیت فرا ميشود .کلیات نتايج درصورت لحاظ
نكردن سالهاي  9993و  9991در تحلیل همچنان معتبر هستند.
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شنا سايي شده براي بخش ساختمان 3 ،دوره با دورههاي شنا سايي شده براي کل اقت صاد
بهطور کامل يا جزئي همپوشاني دارد.
جدول ( :)3بررسی دورههای کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان
شرح

فراواني مطلق

فراواني نسبي (درصد)

دورههاي کاهش فعالیت نسبي در بخش ساختمان
دورههاي کاهش فعالیت نسبي در اقتصاد ايران

92
92

922
922

همپوشاني کاهش فعالیت بخش ساختمان با کل اقتصاد
پیش از کل اقتصاد
همزمان با کل اقتصاد
شرو دوره در بخش ساختمان
پس از کل اقتصاد
عدمهمپوشاني

3
9
4
2
2

32
* 99/9
* 44/4
* 22/2
* 22/2

پیش از کل اقتصاد
همزمان با کل اقتصاد
پس از کل اقتصاد

9
2
6

92
2
62

عدمهمپوشاني

2

22

اتمام دوره در بخش ساختمان

* دوره آغازشده با سال  9993در محاسبه فراوانيها لحاظ نشده است.
منبع :یاف ههای پژوهش

اطالعات سال آغازين نخ ستین دوره کاهش فعالیت ن سبي در د سترس نی ست ،بنابراين
ســالهاي آغازين دوره کاهش فعالیت نســبي بخش ســاختمان و کل اقتصــاد براي ســاير
دورهها قابل مقاي سه ا ست .در  4دوره ،کاهش فعالیت ن سبي به صورت همزمان آغاز شده
ا ست در دو دوره بخش ساختمان پس از کل اقت صاد کاهش فعالیت ن سبي را تجربه کرده
اســت و تنها در يك دوره بخش ســاختمان پیش از کل اقتصــاد وارد دوره کاهش فعالیت
نسبي شده است .اين ارقام بدان معنا ا ست که بخش ساختمان در  76درصد موارد پس از يا
همزمان با کل اقتصــاد و تنها در  99درصــد موارد (يكبار) پیش از کل اقتصــاد ،وارد دوره
کاهش مستمر فعالیت نسبي شده است.
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مقايســه اتمام دورههاي کاهش فعالیت نســبي در بخش ســاختمان و کل اقتصــاد نشــان
ميدهد در  6دوره ،بخش ســاختمان يك ســال پس از اتمام کاهش فعالیت نســبي در کل
اقت صاد ،همچنان در دوره کاهش فعالیت ن سبي قرار دارد .به زبان آمار در  62در صد موارد
خروج بخش ساختمان از دوره کاهش فعالیت ن سبي يك سال پس از کل اقت صاد و تنها در
 92درصـد موارد (يكبار) پیش از کل اقتصـاد صـورتگرفته اسـت .درمجمو اين يافتهها
نشان ميدهد زمانبندي ورود بخش ساختمان به دوره کاهش مستمر فعالیت نسبي و خروج
از آن در اکثر مواقع با تاخیر نسبت به کل اقتصاد صورت پذيرفته است ،اين نتايج با پیشرو
يا محری بودن بخش ساختمان در اقتصاد ايران همخواني ندارد.
براي تكمیل بحث درخصوص چرايي رفتار بخش ساختمان در اقتصاد ايران ،ميتوان به
تاثیرپذيري بخش مســكن و همچنین کل اقتصــاد ايران از نفت و ســازوکار بیماري هلندي
اشــاره کرد .در کشــورهاي صــادرکننده نفتي که به بیماري هلندي دچار هســتند ،تقاضــاي
افزايش يافته نا شي از درآمدهاي نفتي ،موجب حرکت منابع از بخش قابل تجارت به بخش
غیرقابلتجارت ميشـــود ( بهطور مثال ،به فرزانگان و مارکوارت 2221 ،9رجو شـــود).
يافته هاي اين پژوهش همچنین با يافته هاي بهرامي ،آقايان و جهانگرد (- )9916تاثیرپذيري
شـــديد اقالم غیرقابلمبادله از تكانه هاي اقتصـــادي -و شـــاکري و همكاران (- )9912
تاثیرپذيري بخش مسكن را از درآمدهاي نفتي -همخواني دارد.
همچنین ،اين يافته که بخش ســاختمان در ايران با وجود ارتباطات پســین و پیشــین با
صـــنايع مختلف نقش محری را در اقتصـــاد کشـــور ايفا نمي کند ،منطبق با يافتههاي لیو
( ) 2291است .پژوهش وي بر يافتن منطقي اقتصادي براي حمايتهاي دولت از بخشهاي
خاصــي از اقتصــاد متمرکز اســت .لیو با بررســي شــبكه تولید نشــان ميدهد ســیاســتهاي
مداخله جويانه و حمايتي دولت از برخي بخش ها هنگامي موفقیت آمیز اســـت و منجر به
ر شد پايدار اقت صادي مي شود که اين بخش ها به ا صطالح باالد ستي با شند يعني از تعداد
معدودي از بخش ها ورودي دريافت کنند و در مقابل ورودي بخش هاي متعددي را تامین
کنند .براين اســـاس بزرگي يا کوچكي بخشهاي دريافت کننده حمايت ،مالی موفقیت
نی ست .لیو با برر سي شبكه تولید ن شان مي دهد حمايت دولت تنها از بخشهاي باالد ستي

1- Farzanegan and Markwardt
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اقتصــاد توجیه پذير اســت ،زيرا نارســاييهاي بازار 9بیشــترين اعوجاج 2را در اين بخشها
ايجاد مي کند .لیو همچنین نشــان ميدهد بخشهاي پايین دســتي عموما بزر

تر و از نظر

ا شتيال و ارزش افزوده در اقت صاد با اهمیتتر از بخش هاي باالد ستي ه ستند .با اين وجود
اختصاص حمايت هاي دولتي به اين بخشها نه تنها منجر به بهبود اقتصادي نمي شود ،بلكه
کاهنده رفاه است.
نتايج پژوهشهايي که در پیشــینه تحقیق مورد اشــاره قرار گرفت ،نشــان ميدهد بخش
ساختمان در اقتصاد ايران بیشتر خصوصیات يك بخش پايیندستي را دارد .اين بخش يكي
از بخشهاي بزر

اقتصاد ايران است که از تعداد زيادي بخش ورودي دريافت ميکند و

ورودي تعداد معدودي از بخشها را تامین ميکند ،بنابراين ،براســاس يافتههاي لیو ميتوان
انتظار دا شت که حمايتهاي خاص دولت از بخش ساختمان نه تنها منجر به افزايش ر شد
پايدار اقت صادي نمي شود ،بلكه م صداآ سوءتخ صیی 9منابع محدود اقت صادي ا ست و در
فرآيند رشد ،تاخیر ايجاد ميکند.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بخش ساختمان با کل اقتصاد ،اقتصاد ايران به سه
بخش ســاختمان ،نفت و ســاير بخشها تقســیم و جزء نوســان هر يك از اين ســه متيیر با
بهرهگیري از فیلتر هدريك-پرسكات استخراج شد.
نتايج تحلیل همب ستگي میان جزء نو سان متيیرها ن شان داد هرچند تولید ناخالی داخلي
بهصــورت همزمان همبســتگي بســیار بااليي با بخش نفت دارد و با وجود آنكه اجزاي آن
(بخشهاي ساختمان و ساير بخشها) به صورت همزمان همبستگي مثبتي با نوسانات بخش
نفت دارند ،اما بیشــینه همبســتگي بخش ســاختمان و همچنین ســاير بخشهاي اقتص ـادي با
بخش نفت دوره پیش رخ ميدهد.
برآورد مدلهاي خودرگرســیون برداري و رگرســیون کمترين مربعات نشــان داد بخش
ســـاختمان در اقتصـــاد ايران بهطور معناداري هم از بخش نفت و هم از ســـاير بخش هاي
1- Market Imperfections
2- Distortion
3- Misallocation
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اقتصادي (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر ميپذيرد ،حال آنكه تاثیر نوسانات بخش ساختمان
بر ساير بخشهاي اقتصادي معنادار نیست.
در اين پژوهش همچنین با تعريف و اســتخراج دورههاي کاهش فعالیت نســبي براســاس
دو دوره پیاپي ر شد منفي جزء نو سان م شخی شد خروج بخش ساختمان از دوره کاهش
م ستمر فعالیت ن سبي غالبا يك سال پس از خروج کل اقت صاد از اين دوران صورت گرفته
اســت .در حاليکه ورود بخش ســاختمان به اين دورهها در اغلب مواقع همزمان با يا پس از
ورود کل اقتصاد به اين دوره رخ داده است بهگونهاي که در طول دوره مورد بررسي بخش
ساختمان تنها يكبار پیش از کل اقت صاد وارد دوره کاهش م ستمر فعالیت ن سبي شد و تنها
يك بار نیز پیش از کل اقتصاد از اين دوره خارج شده است.
در مجمو پژوهش حاضر نشان مي دهد هم بخش نفت و هم ساير بخش هاي اقتصاد
( غیر از نفت و ســـاختمان) مي توانند محری و پیشـــروي بخش ســـاختمان باشـــند ،اما
شواهدي مبني بر پیشرو و محری بودن بخش ساختمان نسبت به ساير بخش هاي اقتصاد
ايران ،يافت نشد.
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Abstract
This research aims to study the relationship between value-added of the construction
sector and the Iranian economy using Iranian National Accounts data for period
1959-2014. The gross domestic product of Iran is broken down into three segments:
construction, oil, and the rest, and the cyclical components of each of these variables
are extracted. Applying different statistical techniques (correlation, least square
regression, and vector autoregressive analysis) along with defining and extracting
prolonged relative low-activity periods –times consistent of at least two consecutive
periods of negative growth rates of the cyclical component– we have found that: 1)
fluctuations of oil sector leads those of the construction and the rest (oil and
construction excluded) sectors. 2) prolonged relative low-activity periods in the
construction sector often begin concurrent or after the whole economy, and often
ends one year later than the whole economy. 3) a shock to the rest sector has a
significant impact on the construction sector. 4) the fluctuations in the construction
sector do not have a significant effect on the rest sector. All in all, the results provide
no evidence that the construction sector leads or drives the Iranian economy.
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