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   یرانارتباط نوسانات ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ا یبررس

  

   * زاوه ینفخرالد

  

  26/11/1398 پذیرش: ریختا    28/07/1397 دریافت: ریختا

  چکیده
 يها با استفاده از داده یراناختمان و اقتصاد اافزوده بخش س ارزش یانارتباط م یپژوهش حاضر به بررس

پژوهش  یندر ا یرانا  یناخالص داخل ید. تولپردازد  یم 1393تا  1338 يها سال يبرا یمل يها ساالنه حساب

. با شود یاستخراج م تغیراز سه م یکو سپس جزء نوسان هر  یکتفک یربه سه بخش ساختمان، نفت و سا

 یونمربعات و مدل خود رگرس ینکمتر یونرگرس ی،بستگ هم یلآماري (تحلمختلف  يها روش یريکارگ به

 یاپیپ  (شامل حداقل دو دوره ینسب یتکاهش مستمر فعال يها و استخراج دوره یفتعر ین) و همچنيبردار

بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و  ناتنوسا - 1: آید یدست م به یججزء نوسان)،این نتا یرشد منف

در  ینسب یتکاهش مستمر فعال يها دوره - 2از نفت و ساختمان) تقدم دارد.  یر(غ ياقتصاد يها بخش یرسا

 یشترسال ب یکو غالبا  شود یدر کل اقتصاد آغاز م یتپس از کاهش فعال یازمان با  هم بخش ساختمان عموما 

از نفت و  یر(غ ياقتصاد يها بخش یرسا يها از تکانه يطور معنادار بخش ساختمان به - 3. یابد یتداوم م

. در یستمعنادار ن ياقتصاد يها بخش یرنوسانات بخش ساختمان بر سا یرتاث - 4. پذیرد یساختمان) تاثیر م

  مشاهده نشد. یرانمحرك بودن بخش ساختمان در اقتصاد ا یا رو یشبر پ یمبن يمجموع، شواهد
  

  JEL: E32 ،L74 ،E17 بنديطبقه

   . نوسانات، تعامل یران،، اقتصاد ابخش ساختمان، بخش نفت ها: کلیدواژه
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  مقدمه -1
سي رفتار اهمیت ببا توجه به  شور، برر شتيال و تولید ناخالی داخلي ک ساختمان در ا خش 

ـــاير بخشاين بخش اهمیتي دوچندان دارد. به اد هاي اقتصـــويژه چگونگي ارتباط آن با س
 آگاهي از چگونگي تعاملطور خاص با رود. بهشمار ميگذاري مهم بهکشور براي سیاست

ساير بخش سبمیان اين بخش با  شكل منا صاد به  صوص امكتري ميهاي اقت ان توان درخ
سرمايهبهره ساختمان و تحريك  گذاري در اين بخش براي مواجهه با رکود گیري از بخش 

 هاي اقتصادي تصمیم گرفت. در کل اقتصاد و ايجاد رونق در ساير بخش
سطح فعالیتطور مثال، در دورابه سالن کاهش  صادي در   12هاي ابتدايي دهه هاي اقت

ساير بخششمسي در ايران تا مدت ل هاي اقتصاد کشور قابها پس از آنكه عالئم بهبود در 
شدهاي منفي را تجربه مي ساختمان همچنان ر شاهده بود، بخش  شگونهبهکرد م د اي که ر

که رشــد کلیه منفي بود در حالي 9916فصــول ســال  افزوده بخش ســاختمان در کلیهارزش
ـــلبخش ـــادي ديگر در تمام فص ـــال مثبت بود هاي اقتص ـــوم و چهارم آن س هاي دوم، س

ـــترده بخش 9916)نماگرهاي اقتصـــادي بانك مرکزي،  ـــین گس ـــین و پس (. ارتباطات پیش
ــاير بخش ــاختمان با س ــفي، س ــادي )يوس ــهم قابل9919هاي اقتص توجه اين بخش در ( و س

شتيال و  ستا سیا ست  شگران را به اين تولید ناخالی داخلي، ممكن ا گذار و برخي پژوه
ساختمان منجر به  صادي با حمايت از بخش  ضعف و رکود اقت شرايط  ساند که در  نتیجه بر

گذاري در اين بخش شد و با توجه به خصوصیات برشمرده شده، رونق را تحريك سرمايه
 در کل اقتصاد ايجاد کرد. 

( 9163) 1توســط هیرشــمن، ع با پیوندهاي پســین و پیشــین باالاز صــنايرويكرد حمايت 
( رويكردهاي مختلفي را به مساله انتخاب صنايع کلیدي 9966مطرح شده است. جهانگرد )

شان ميبرمي ساله بهشمرد و ن شمن يكي از رويكردهاي ممكن به م مار شدهد رويكرد هیر
ـــاره م1229) 2گونه که  لیورود. همانمي ـــنايع و همچنین ي(  اش ـــاله انتخاب ص کند مس

صد دارد به نوعي مورد حمايت قرار دهد يكي از  صنايعي که دولت ق چگونگي حمايت از 
ترين ســواالت اقتصــادي اســت. لیو همچنین به مبناي غیردقیق و کلي اين اســتراتژي قديمي

                                                                                                                   
1- Hirschman 

2- Liu 
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ــاره مي ــان مياش ــتند، منطقي براکند و نش ــرايطي که بازارها کامل هس ي مداخله دهد در ش
 دولت و حمايت از يك صنعت خاص وجود ندارد. 

با توجه به ابهام کلي در منطق رويكرد حمايت هیرشــمن، ضــروري اســت منطق مداخله 
رو يا نچه بخش ساختمان در اقتصاد، پیشدولت با دقت  بیشتري مورد بررسي قرار گیرد. چنا

شد، برنامه سیاستمحری نبا بخشي منظور رونقبخش به گذاري براي تحريك اينريزي و 
دست نخواهد داد. به بیان ديگر، چنانچه بخش ساختمان قادر به کل اقتصاد نتیجه مطلوب به

باشــد کل اقتصــاد کشــور را به حرکت درآورد بايد بتوان شــواهدي از اين پیشــرانگي را در 
ـــاهده کرد. اين پژوهش بهداده ـــور مش ـــواهدي از اين رفتار بهاي کش خش دنبال يافتن ش

 ساختمان در اقتصاد ملي است. 
ساختمان و  سه جزء نفت،  در پژوهش حاضر با تفكیك تولید ناخالی داخلي کشور به 

هاي مختلف آماري مورد ها، ارتباط میان نوســانات اين اجزا با اســتفاده از روشســاير بخش
خش بهاي کاهش فعالیت نســبي اين گیرد و تاکید خاصــي نیز بر خروج از دورهبررســي مي
 گیرد. صورت مي

ست. عمده  شده ا صاد ايران انجام ن سي رفتار اجزاء اقت شابهي براي برر تاکنون تحلیل م
ـــاره قرار ميپژوهش ـــینه تحقیق مورد اش ه گیرند بهاي مرتبط که در ادامه و در بخش پیش

ته ـــكن پرداخ يابي تحوالت قیمتي بخش مس ند و پژوهشارز تار بخش ا عدودي رف هاي م
مان را  ـــي قرار دادهبهســـاخت ناخالی داخلي مورد بررس ید  ندعنوان جزئي از تول همین  .ا

اند يا از هاي اندی نیز اغلب به ارزيابي ارتباط میان اين بخش و کل اقتصاد پرداختهپژوهش
ــتگيتري، مانند تحلیل هاي آماري ســادهروش ــرو بودن اين بخش  همبس براي ارزيابي پیش

 اند. بهره گرفته
هاي ملي  و بررســـي ارتباط هاي حســـابگیري از دادهدر نظر دارد با بهرهاين پژوهش  

میان اين بخش و ساير اجزاء اصلي اقتصاد کشور به اين پرسش پاسخ دهد که آيا در اقتصاد 
 شود؟ رو يا محری بودن بخش ساختمان مشاهده ميايران شواهد تاريخي از پیش

هاي ودرگرسیون برداري در کنار تحلیلبراي بررسي موضو  در اين پژوهش از مدل خ
آماري همبســتگي و رگرســیون کمترين مربعات اســتفاده شــده اســت. همچنین با تعريف و 

سايي دوره سبي، توالي زماني تحقق اين دورهشنا ستمر فعالیت ن ويژه از هب–ها هاي کاهش م
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ساختمان مو -هامنظر ورود و خروج به اين دوره صاد و در بخش  سي قرار در کل اقت رد برر
 گیرد. مي

یات مي به مرور ادب به ترتیب زير تنظیم شـــده اســـت: بخش دوم،  له  مه مقا . پردازدادا
ها و نتايج تجربي در بخش بعد داده شــناســي و مدل در بخش ســوم ارائه شــده اســت.روش

 پردازد. گیري ميبندي و نتیجهگیرد و بخش پاياني به جمعوتحلیل قرار ميمورد تجزيه
 

 پیشینه تحقیق -8
با دو مفهوم رکود و رونق دارد. در ـــتقیمي  باط مس ـــو  اين پژوهش ارت یان  موض م

ندارد.  وجود رونق و رکود هايدوره دقیق تعريف اجماعي درخصــوص اقتصــاددانان
شــمار اي در اقتصــاد به( معتقدند هرچند ادوار تجاري مفهومي پايه2292) 9مرلي و پیگر

هاي متعددي روش ناسايي دقیق آن دشوار است. برهمین اساسرود، اما تعريف و شمي
ـــايي دوره ـــناس ـــتفاده قرار مينیز براي ش  گیرند. براي تبیینهاي رکود و رونق مورد اس

ــايي دورهتفاوت ــناس هاي رکود و رونق در ادامه برخي از اين هاي رايج در تعريف و ش
 گیرد. ها مورد اشاره قرار ميروش

ــتین تعر هاي فني رکود و رونق، يك دوره کامل رکود و رونق را يفيكي از نخس
برنز شــود )کند که با يك رکود آغاز و به رکود بعدي ختم ميمرحله تقســیم مي 1به 

 (. 9147، 2و میچل
ــاده ــورهاي ويژه براي پژوهشترين معیارها که بهيكي از س هاي اقتصــادي مرتبط با کش

ست، عبارت شد منفي تولید ناخالی  غیر از اياالت متحده رايج ا صل پیاپي ر ست از دو ف ا
صلي سديلشده(. به ملي )تعديل ف ( و بانك مرکزي 2292) 9طور مثال، توماس، هیلز و ديم

کند. البته برخي هاي رکود اســتفاده مي( از اين معیار براي شــناســايي دوره2299اروپايي )
هاي هقت مناسـبي براي تعیین دوراقتصـاددانان معتقدند که اين  معیار ژورنالیسـتي اسـت و د

سیاري از پژوهش2221، 6و بانك مرکزي اروپا 2292، 4رکود ندارد )جردا هاي مرتبط با (. ب

                                                                                                                   
1- Morely and Piger 

2- Burns and Mitchell 

3- Thomas, Hills and Dimsdale 

4- Jordà 

5- European Central Bank (ECB) 
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  9مريكاآ اقتصادي تحقیقات شده توسط اداره مليهاي شناسايي اقتصاد اياالت متحده دوره
(NBERرا معیار تعیین دوره )صـــراحت به ره نیز. اين ادا2گزينندهاي رکود و رونق برمي  

 .کندمين استفاده هاي رکوددوره تعیین براي مشخصي کامال مبناي از که است کرده اعالم
ـــادي عمده فعالیت کاهش رکود، دوران از اداره اين تعريف   هايبخش عموم در اقتص
صادي ست  اقت  ماه چند زا بیش بايد کاهش اين رکود، عنوان به شدن شناخته براي البته ا
قادير به اداره اين طور خاص،به. ردآو دوام ید م مد، داخلي، ناخالی تول كاري، درآ   بی

 کند. مي توجه ماهانه هايشاخی و فروش صنعتي، تولیدات
در  4( برمبناي تعريف خاص خود به بررسـي رکودهاي بزر 2226) 9کهو و پرسـكات

 پردازند. کشور مي 92
هاي رکود و رونق بسیار متنو  است. شود که نحوه تعريف و شناسايي دورهمشاهده مي

  در نقرو و رکود تعريف ها و تعاريف درخصوص رکود و رونق،توجه به تفاوت ديدگاه با
 ت. اس برخوردار بیشتري ابهام از ساختمان يا مسكن مانند بخش يك اقتصاد از جزئي

ـــكن از جنبه يك دارايي بااهمیت ميپژوهش یات دبنگرند و از اهاي متعددي نیز به مس
ستفاده مي 6گذاري داراييمربوط به قیمت کنند  در براي دری رکود و رونق در اين بازار ا

کنند که ( ادعا مي2299) 6( و انگلو و شـــوکنخت2226) 7اين مورد نیز جگر و شـــوکنخت
هاي دارايي يا رونق ب مان رکود  ماعي براي تعیین ز يا مورد اج له روش واضـــح  ها از جم

 مسكن، وجود ندارد.
ـــامل چهار مرحله مي9116) 3مولر ـــكن را ش داند: بهبود بازار، رونق، ( ادوار قیمتي مس

 .  1اَبَرعرضه، رکود

                                                                                                                   
1- The National Bureau of Economic Research 

 ,Berger (2012), Beveridge and Nelson, (1981) طور مثال نگاه کنید بههاي متعدد بهاز میان پژوهش -2

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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صلي رکود و رونق و دو 9916ملكي ) شامل دو دوره ا سكن را  ( ادوار چهارگانه بازار م
مثال  تعاريف مختلف ديگري نیزکند. دوره فرعي گذار به رونق و گذار به رکود تقســیم مي

یانگین متحری مورد برم ناي م يا برمب ند  يا از رو یانگین  ناي انحراف ارزش دارايي از م ب
ــت ) ــتفاده قرار گرفته اس ــمتس2222 ،2  بوريو و لو2222، 9بوردو و جیناس ، 9  دتكن و اس

 (. 2222، 6و هاردينگ و پاگان 2224، 4  آدالید و دتكن2224
العات خارجي به بررسي مباني ( با گردآوري برخي مط9939در داخل کشور نیز تقوي )

نشـــان  در مجمو  بررســـي ادبیات موضـــو  پردازد.هاي نظريه ادوار تجاري ميو نوآوري
ـــگران مدل دهديم را  يمختلف يفها و تعاربا توجه به ابعاد مختلف رکود و رونق، پژوهش
 .دهنديرکود و رونق ابدا  کرده و مورد استفاده قرار م يهادوره یكو تفك ييشناسا يبرا
بودن بخش ســاختمان در اقتصــاد را  یشــرواز پژوهش که پ ياپژوهش حاضــر با شــاخه 

س ست. ،دهديقرار م يمورد برر صاد  مرتبط ا سكن در اقت شرانگي از بخش م انتظار نقش پی
ده دارد. ويژه اياالت متحيافته بههاي برخي اقتصــادهاي توســعهايران، احتماال ريشــه در يافته

 . (2226 ،7)لیمر دهندبخش مسكن را در اقتصاد اياالت متحده نشان ميها تقدم پژوهش
ــان ميلیمر نتايج پژوهش  رکود اياالت متحده در بازه  92رکود از کل  3دهد که در نش

ـــكالت و  ،2227 تا 9146زماني  ـــكن پیش از وقو  رکود در کل اقتصـــاد مش بخش مس
 ر نیز در شرايط خاصي رخ داد.هايي را تجربه کرده است  دو رکود ديگسامانينابه
 بســتگي نوســانات تولید ناخالی داخلي وهم( با محاســبه 9919تحصــیلي و همكاران ) 

شامل پروانه ساخت، تعداد واحدهاي مسكوني -جزء نوسان متيیرهاي مختلف بازار مسكن 
گذاري در مسكن شهري، اشتيال در بخش مسكن و اند، سرمايهکار دريافت کردهکه پايان
د برخالف اغلب مطالعات مربوط به کشــورهاي اياالت متحده، ندهنشــان مي -اي مســكنبه

سپانیا که مسكن را پیش سه و ا شابه کشورروي کل اقتصاد ميفران لیا ايتا دانند در ايران نیز م
 رو است. تولید کل نسبت به مسكن پیش

                                                                                                                   
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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و   پردازنديم يراندر اقتصـــاد ا يهلند یماريب يبررســـ ه( ب9912و همكاران ) يشـــاکر
 .پذيرنديم یرپذيرتاث ينفت ياز درآمدها مبادلهیرقابلغ يهابخش دهندينشان م
توجه مورد  يداخل يهادر پژوهش یزن يگريد يايرکود و رونق مسكن از زوا يهادوره

ست ساني )  قرار گرفته ا شهاب لوا شان مي9919پژوهش مهرآرا و  هاي متيیر دهد چرخه( ن
ــكن حالت ــلماني )موافق دوره واقعي مس ــتفاده از يك مدل الجیت 9916اي دارد. س ( با اس

بري و کند. اککننده احتمال وقو  رکود و رونق را در بخش مسكن بررسي ميعوامل تعیین
ـــیح برداري تناوبي مارکوف به تحلیل 9919يارمحمديان ) ـــتفاده از الگوي خودتوض ( با اس

پردازند. چگني و قائدي صـــي مســـكن ميگذاري خصـــوهاي رکود و رونق ســـرمايهدوره
 پردازند. مي 9914تا  9912هاي ثر بر رکود سالو( به بررسي عوامل م9914)

ـــته ـــكن پرداختهاي از پژوهشدس ـــي رونق و رکود بهاي مس خداداد   اندها نیز به بررس
بازي در بازار مســـكن ايران نتیجه گیرند که ســـفته( چنین نتیجه مي9919کاشـــي و رزبان )

سيانتظارات قیمتي و تحلیل روند قیمت دوره ساني و عبا شهاب لوا ست.  شته ا نژاد هاي گذ
مســكن  بیني ادوار قیمتي( با اســتفاده از تجزيه موجك و شــبكه عصــبي اقدام به پیش9919)
سید نوراني )کنندمي سفته9919.  سي  سیون متعارف به برر  بازي و( در چارچوب مدل رگر

سكن در منا شهري ايران ميحباب قیمت م سوي پردازد. طق  صباغ کرماني، احمدزاده و مو
ـــگري و 9931نیك ) ـــتفاده از مدل تصـــحیح خطاي برداري و نیز آزمون والد و عس ( با اس
سي ) ستفاده از داده9912الما سكهاي ترکیبي تابلويي ( با ا ن و به بررسي رابطه میان قیمت م
 . پردازدميکننده آن عوامل تعیین
سته به روابط ب صاد از زواياي ديگري غیر از تقدم يا تاخر نگري ساختمان با کل اقت خش 

ست. در داخل کشور پژوهش ستانده -هاي متعددي در چارچوب تحلیل جدول دادهشده ا
ـــي کردهارتباط بخش ـــاختمان( را بررس ـــامل بخش س  .1اندهاي مختلف اقتصـــاد ايران )ش
ین ا درباره شدت پیوندهاي پسین و پیشهاي مختلف نتايج متفاوت و گاه مت ادي رپژوهش

ساختمان به ست ميبخش  سفي ) ،طور مثالدهند. بهد شان مي9919يو دهد هم پیوندهاي ( ن
ه جهانگرد كحال آنپسین و هم پیوندهاي پیشین بخش ساختمان در اقتصاد ايران قوي است. 

                                                                                                                   
ان پور و اکبريميشده توسط حكیها در اين حوزه رجو  شود به مقاالت اشارهتري از پژوهشبراي فهرست کامل -9

 .(9919( و يوسفي )9916)
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بخش  وند پیشیندهد پیوند پسین بخش ساختمان قوي است، اما پی( نشان مي9939و  9966)
ود. شساختمان ضعیف است و عمده محصوالت بخش ساختمان صرف تقاضاي نهايي مي

شین جدول 9916پور و اکبريان )پژوهش حكیمي سین و پی ساس تحلیل پیوندهاي پ ( نیز برا
هاي مســكوني و ســاير  کند دو بخش ســاختمانســتانده اقتصــاد ايران مشــخی مي-داده

یشــین ضــعیف و پیوندهاي پســین در حد متوســط( بیش از آنكه ها، با پیوندهاي پســاختمان
ساير بخش ساير بخشورودي براي  صاد ورودي دريافت ميها فراهم کنند از  نند. کهاي اقت

گرايي بیشـــتري درباره قوي بودن پیوندهاي ها همرســـد نتايج پژوهشنظر ميدر مجمو  به
 پسین بخش ساختمان دارند.  

 

 شناسی و مدلروش -3
نجه اصـــلي مورد اســـتفاده براي بررســـي رفتار بخش ســـاختمان در اين پژوهش، تولید ســـ

ـــاختمان در تولید ناخالی داخلي براي )ارزش ـــت. با توجه به اهمیت بخش س افزوده( اس
ــت ارزش ــب اس افزوده بخش را از تولید کل ارزيابي رفتار اين بخش در اقتصــاد ملي، مناس

قرار  روشني و دقت بیشتري مورد مطالعهمیان متيیرها بهاقتصاد منفك کرد تا ارتباط آماري 
فا ميعالوه بر اينگیرد.  فت در اقتصـــاد ايران نقش مهمي اي کند. مهرگان و همكاران ، ن
ـــیاري از پژوهش9912( و شـــاکري و همكاران )9912) با بس هاي متعدد ديگر، (، منطبق 

ـــته به قیمت ـــاد ايران را وابس ـــانات آن، هاي نفت در بازارهاي اقتص جهاني و متاثر از نوس
دهد بخش نفت در اقتصاد ايران بخشي مستقل ( نیز نشان مي9966دانند. نتايج جهانگرد )مي

ست. بنابراينو برون سي ارتباط متقابل بخش ،زا ا سببراي برر صاد ايران، منا نظر به هاي اقت
سد که بخش نفت بهمي ساير بخشر شود تا آثار آنها لحها در تحلیلصورت مجزا از   اظ 

ــاير بخش ــاختمان و هم بر س ــورت مجزا از روابط متقابل میان اينها بههم بر بخش س دو ص
ساختمان با تولید ناخالی داخلي  سي ارتباط بخش  شد. برر بخش، قابل تحلیل و ارزيابي با

ني شرايط جها زا و متاثر ازصورت برونبدون در نظر گرفتن اين نكته که متيیر بخش نفت به
 تواند نتايج نادرستي به بارآورد. کند، مينوسان مي
سیم ميبنابر آن سه بخش تق صاد ايران به  شد در اين پژوهش کل اقت شود: نفت، چه بیان 

ــاير بخش ــاختمان و س ــدس ــمرده ش ــادي. با توجه به داليلي که برش ت بخش نف ،هاي اقتص
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  9رسكاتپ-گیري از فیلتر هدريكشود. با بهرهها لحاظ ميتحلیل تمامزا در صورت برونبه
و  2هاي تجاري يكي از ابزارهاي پرکاربرد براي جداســـازي روندکه در ادبیات چرخه-

ـــمار ميچرخه به ـــانات(  ينظر پژوهش به اجزامتيیرهاي مورد -9رودش روند و چرخه )نوس
   شود.تفكیك مي

-هدريك ( يكي از متيیرهاي اســـاســـي در اســـتفاده از فیلتر𝜆ضـــريب هموارســـازي )
ــت. براي داده ــت که مقداردهي آن در ادبیات مورد توجه قرار گرفته اس ــكات اس ي هاپرس

هاي ساالنه در گذشته مقدار شود. براي دادهقرار داده مي 9722فصلي اين متيیر اغلب برابر 
ـــیار رايج بود و همچنان نیز در پژوهش 922 ـــتفاده قرار ميبس اما راون و  ،گیردها مورد اس

ـــان دادند چ2222) 4اوهلیگ  هاي فصـــلي مبنا قرار دهیماي دادهرا بر 9722چه عدد نان( نش
در اين  ،آيد. بنابرايندســت ميبه 26/7هاي ســاالنه پارامتر هموارســازي مناســب، براي داده

   شود.قرار داده مي 26/7( معادل λپژوهش ضريب هموارسازي )
 گیري از تحلیل همبســتگي، مدلهرههاي اقتصــاد ايران با بارتباط میان نوســانات بخش

رگرســیون کمترين مربعات مورد بررســي قرار و همچنین  (VARخودرگرســیون برداري )
ـــتگي، مي ـــتگيگیرد. در تحلیل همبس ـــبه  2میان متيیرها تا  همبس وقفه )پس و پیش( محاس
شــود. ها لحاظ ميتحلیل تمامزا در صــورت برونشــود بخش نفت بهشــود. يادآور ميمي
  صـــورتمدل خودرگرســـیون برداري که در حالت کلي در شـــكل برداري به ،طور مثالبه

Yt = C + βYt−1 + et شود:( در نظر گرفته مي9شود، مطابق رابطه )نشان داده مي   
 
(9)  

[
constt
restt

]

= [
c1

c2
] + [

β11 β12

β21 β22
] [

constt−1

restt−1
] + [

k11 k12

k21 k22
] [

oilt
oilt−1

] + [
e1t

e2t
] 
 

                                                                                                                   
1- Hodrick-Prescott filter 

2- Detrending  

 Ravn and Uhlig (2002), Jaimovich and Siu طور مثال رجو  شود بههاي متعدد، بهاز میان پژوهش -9

(2009), Koellinger and Thurik (2012) 

4- Ravn and Uhlig 
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 :که در آن
 consttافزوده بخش ساختمان در زمان : جزء نوسان ارزشt 

oiltافزوده بخش نفت در زمان : جزء نوسان ارزشt 
resttدر زمانجز نفت و ساختمان( هاي اقتصادي )ببخشساير افزوده : جزء نوسان ارزش t 

ci، βij و ،kij : شامل عرا از مبدا(ضرايب( 
 جزء خطا است.  :eitو 

ــيگونه که در همان ــد دورهادبیات موضــو  به بررس ــني بیان ش هاي رکود و رونق روش
ــي ندارند، بنابراين ــخص ــد دقیق و مش ــددرص ــناخت بهتر دوره ،تعريف ص که  هاييبراي ش

عالیت بخش بهف بهمدهاي مختلف  ـــبي کاهش ميت طوالني  بد در اين پژوهش طور نس يا
ر گرفته نظدرهاي کاهش مستمر فعالیت نسبي حداقل دو دوره پیاپي جزء نوسان منفي، دوره

ـــد منفي که در بخش مرور مي ـــود. اين معیار با الگوبرداري از معیار دو دوره پیاپي رش ش
ن ديگر، در دوره کاهش مســتمر ادبیات مورد اشــاره قرار گرفت، تعريف شــده اســت. به بیا

سبي هر متيیر  سال به-فعالیت ن سان آن متيیر به -انجامدطول ميکه حداقل دو  طور جزء نو
ف، افتد. براساس تعرييابد و هر سال، بیش از پیش از روند خود عقب ميمستمر کاهش مي

سبي به ستمر فعالیت ن سان آن يك دوره کاهش م شد مثبت در جزء نو تيیر ممحض وقو  ر
 شود. يابد. اين شرايط به زبان رياضي بدين صورت بیان ميخاتمه مي

nو   xبراي هر متيیر  ≥ Dزماني بازه   2 = [t1, tn]   یت يك دوره عال ـــتمر ف کاهش مس
 چه: نسبي است چنان

j صحیح ازاي کلیه مقاديربه -9 ∈ {1, … , n}، xtj
c < 0  

2-  xtj+1

c ≥ 0 
xt هانکه در آ

c  جزء نوسان متيیرx  در زمانt پرسكات است.-براساس فیلتر هدريك 
سايي دورهتعريف ارائه شنا سبي شده، امكان  سبي را که تا حد منا هاي کاهش فعالیت ن
ستند ست که انتظار عمومي کند. اهمیت دوام چنین دورهفراهم مي ،طوالني ه هايي در آن ا
حلي براي مواجهه با شــرايط نامســاعد ئه راهگذار براي مداخله در اقتصــاد و ارااز ســیاســت
ساس اين تعريف، دورهافزايش مي ور پیوسته طهايي که جزء چرخه بهيابد. به بیان ديگر، برا
ضعیفبیش از يك سايي و هاي همتر از روند و دورهسال عملكردي  شنا جوار خود دارند، 
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تقدم و تاخر زماني  ها،. پس از شـــناســـايي و جداســـازي اين دوره9شـــوندجداســـازي مي
 یرد. گپوشاني دارند، مورد بررسي قرار ميهايي که بخش ساختمان و کل اقتصاد همدوره
 

 ها و نتایجتحلیل داده -4
سانات بخش سي روابط میان نو صاد، دادهبراي برر درآمد و تولید ناخالی ملي هاي هاي اقت

هاي ملي بانك ( از حســاب9939هاي ثابت ســال به قیمت)هاي اقتصــادي بر حســب فعالیت
ستفاده قرار مي سالگیرد. اين دادهمرکزي مورد ا دهد. را پوشش مي 9919تا  9993هاي ها 

ـــاختمان بهافزوده بخشارزش ـــابهاي نفت و س ـــتقیم از حس ـــتخراج طور مس هاي ملي اس
ساير بخششود، ارزشمي سر افزوده  صادي نیز با ک و افزوده دمجمو  ارزش کردنهاي اقت

 شود. بخش ساختمان و نفت از تولید ناخالی داخلي محاسبه مي
ستخراج (9نمودار ) شان مي جزء نوسانات ا صاد ايران ن سه بخش اقت د. دهنشده را براي 
ــتگي ــاد ايران نیز در همبس ــانات اجزاء مختلف اقتص گزارش  (9جدول )هاي مهم میان نوس

 يهمبســتگنوســانات تولید ناخالی داخلي دهد جدول نشــان ميشــده اســت. مطابق انتظار، 
بسیار بااليي با نوسانات بخش نفت دارد. بخش ساختمان نیز در میان سه جزء اقتصاد ايران، 

د. دهزمان با تولید ناخالی داخلي از خود نشـــان ميصـــورت همرا به همبســـتگيکمترين 
شینه  ستگيبی ساير بخش همب ساختمان و همچنین  صادي، با ببخش  نفت دوره  خشهاي اقت

 .  2دهدپیش رخ مي
ـــبت به مدل   ـــیون برداري نس هرچند با توجه به تعامل میان متيیرها، مدل خودرگرس

نظر تري براي بررســي ارتباط میان متيیرها بهرگرســیون کمترين مربعات چارچوب مناســب
ــد، اما با توجه به آنكه مي ــیون برداري بهتصــريح مدلرس صــورت عمومي هاي خودرگرس

ـــب ـــتري نس به مدلمحدوديت بیش ي هادر ابتدا برآورد مدل هاي کمترين مربعات داردت 
 شود.رگرسیون کمترين مربعات ارائه مي

                                                                                                                   
شده، کاهش مستمر فعالیت نسبي معادل رشد منفي در سطح متيیرهاي مورد ف ارائه توجه شود که براساس تعري -9

ن خصوصیتي پذير است. چنیي کاهش مسمتر فعالیت نسبي امكانبررسي نیست، بنابراين وقو  رشدهاي مثبت در دوره

 نیز قابل مشاهده است.  NBERشده توسط هاي رکود شناساييطور مثال در دورهبه

یز زمان نصورت همها بهمحاسباتي که در اينجا گزارش نشده است، هم بخش ساختمان و هم ساير بخشبراساس  -2

  همبستگي مثبت با بخش نفت دارند.
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 های اقتصاد ایرانافزوده بخش(: نوسانات ارزش1)نمودار 

 
 های پژوهشمنبع: یاف ه          

 
 ان ها در اقتصاد ایربستگی نوسانات ساالنه سه بخش نفت، ساختمان و سایر بخش(: هم1)جدول 

 
ر بخش ساختمان و سايهاي مختلفي براي توضیح نوسانات دو متيیر مدل (2جدول )در 
ها با استفاده از رگرسیون کمترين مربعات برآورد شده است. مطابق نتايج بخش نفت بخش
ــاير بخشطور همبه ــاختمان و س ها دارد. زمان يا با يك وقفه ارتباط مثبتي با هر دو بخش س

ــان ميII( و )Iمعادالت ) ــاير( نش ــته س ــانات دوره گذش ــاختمان با نوس  دهد رابطه بخش س
ساختمان با دوره بخش ست، همچنین ارتباط بخش  سیار قوي و معنادار ا صاد ايران ب هاي اقت

  نفت تولید نارالص دارلی هاسایر بخش
 تولید نارالص دارلی 00/0( 0) -- --

 هاسایر بخش 41/0+( 1) 61/0( 0) --
 سار مان 30/0+( 1) 01/0( 0) 30/0+( 1)

وقفه( گزارش شده است. اعداد دارل  2تا حداکثر توضیحات: بیش رین همبس گی میان م غیرها )
های حرک یدهنده وقفه م غیر س ون چپ نسبت به م غیرهای ردیف باال است. تمام همپران ز نشان
 در د معنادار هس ند. 10شده حداقل در سطح گزارش

 های پژوهشمنبع: یاف ه
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ست.  شین خود منفي و معنادار ا شان ميV( تا )III، معادالت )عالوه بر اينپی ساير ( ن دهد 
ــته بخش ــاختمان رابطه مثبت و معناداري با دوره گذش ــاد ايران س  خود دارد. حالهاي اقتص
ز مجمو  نتايج حاصـــل ادران اين متيیر با بخش ســـاختمان معنادار نیســـت. كه ارتباط میآن

ـــیون کمترين مربعاتبرآورد مدل ـــبي با نتايج تحلیل  ،هاي رگرس ـــیار مناس ـــازگاري بس س
 دارد.  همبستگي
 

 های رگرسیون کمترین مربعات(: برآورد مدل8)جدول 
 )شماره معادله(
م غیرهای سمت  م غیر سمت چپ

 راست
(V) 
Rest 

(IV) 
Rest 

(III) 
Rest 

 
(II) 

Construction 
(I) 

Construction 

040/0 040/0 046/0  100/0** 101/0** 
Oil 

003/0** 001/0** 000/0**  136/0* 126/0 Oil(-1) 

     126/0 Rest 

200/0** 303/0** 201/0*  110/1*** 001/1*** Rest(-1) 

  010/0    Construction 

 060/0- 061/0-  200/0-** 200/0-** 
Construction(-1) 

 Constant دارد دارد  دارد دارد دارد

00 00 00  00 00 Obs. 

200/0 204/0 206/0  322/0 323/0 2R 

214/0 220/0 213/0  260/0 204/0 2Adjusted R 

صاد های اق جزء نوسان سه بخش نفت، سار مان و سایر بخش Restو  Oil ،Constructionتوضیحات: 
 در د است. 1و  0، 10دهنده معناداری در سطح ترتیب نشانبه ***و  **، *ایران هس ند. 
 های پژوهشمنبع: یاف ه

 
ـــیون برداري به ـــتفاده از مدل خودرگرس ـــي اثرگذاري متقابل میان اس ويژه براي بررس

ـــت. در اين چارچوب اثرمتيیر ـــب اس  يزا براگذاري متقابل میان متيیرهاي درونها مناس
ــادگي امكانچندين دوره آتي به ــیون برداري، س ــت. براي برآورد مدل خودرگرس پذير اس

تابع  (2دار )نمو وقفه مناســب متيیرها با اســتفاده از معیارهاي اطالعاتي برابر يك تعیین شــد.
اي معادل يك ها( را به تكانههاي ســـاختمان و ســـاير بخشزا )بخشپاســـخ دو متيیر درون
 دهد.        مانده نشان ميقيانحراف معیار با
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 (: تحلیل واکنش ضربه8)نمودار 

 
 های پژوهشمنبع: یاف ه
 

 افزودهطور معناداري ارزشهاي اقتصــادي بهشــود که تكانه در ســاير بخشمشــاهده مي
عد بهبود مي مان را در دوره ب نه ارزشآنبخشـــد. حالبخش ســـاخت افزوده بخش که تكا

هاي اقتصــادي ندارد. مثبت و معنادار بودن اثر تكانه بر ســاير بخشســاختمان تاثیر معناداري 
ساختمان را ميساير بخش سیر کرد که افزايش تولید )درآمد(توان اينها بر بخش   گونه تف

ــاير بخش ــاختمان منجر به در س ــاي در بخش س ــاد )غیر از نفت( با افزايش تقاض هاي اقتص
 شود. افزايش فعالیت در اين بخش مي

ـــاير بخش منفي ـــخ س ـــاختمان را بودن )هرچند غیرمعنادار( پاس ها به تكانه در بخش س
کتوان اينمي نه تعبیر کرد  ماال بیش از آنگو مان احت كه محری ســــاير ه بخش ســــاخت
شدهاي اقتبخش صاد موجب برون صادي با سر منابع محدود موجود در اقت راني با رقابت بر 

هاي اقتصــادي همچنین راني ســاير بخشبرونشــود. فرضــیه هاي اقتصــادي ميســاير بخش
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ضیح مي ساختمان تو ساي با وجوددهد که چرا بخش  سترده با  شین گ سین و پی ر ارتباطات پ
ند. اين قتصاد را ايفا کهاي اقتصادي ممكن است نتواند نقش محری و پیشراني کل ابخش

در  ان بخشچنین با تاثیرگذاري منفي و معنادار شـــوی بخش ســـاختمان بر همفرضـــیه هم
خواني دارد. حال آنكه شــوی به ســاير دوره بعد، که در نمودار قابل مشــاهده اســت، هم

 ها در دوره بعد نیز تاثیر مثبت و معناداري بر همان بخش دارد. بخش
دالت ها در معاشده براي بخش نفت و ساير بخش وردآمثبت و معنادار بودن ضرايب بر

ضیح ساختتو ساير بخش ان ومدهنده رفتار بخش  ساختمان بر   ،هامعنادار نبودن تاثیر بخش 
گذاري دهد تحری يا سرمايه( دارد که نشان مي9966خواني مناسبي با نتايج جهانگرد )هم

 در بخش ساختمان تنها از طرف تقاضا بر رشد اقتصادي کشور موثر است. 
سبي دوره (9نمودار ) ستمر فعالیت ن صار کاهش -هاي کاهش م سيا به اخت  -بيفعالیت ن

 دهد.نشــان مي 9919تا  9993هاي را در بخش ســاختمان و در کل اقتصــاد ايران براي ســال
یان دورهنيز( 9جدول ) ماني م باط ز ـــبي را در بخش ارت یت نس عال ـــتمر ف کاهش مس هاي 

 کند. بندي ميجمع (9نمودار ) ساختمان و کل اقتصاد ايران براساس
  

 مر فعالیت نسبی در بخش ساختمان و کل اقتصاد ایرانهای کاهش مست(: دوره3)نمودار 

 
 های پژوهشمنبع: یاف ه

 
 92و  92ترتیب در کل اقتصاد و در بخش ساختمان به 9919 تا 9993هاي در فاصله سال

ــت ــايي اس ــناس ــبي قابل ش ــبي  92. از میان 9دوره کاهش فعالیت نس دوره کاهش فعالیت نس

                                                                                                                   
راين دست آمده است، بنابترتیب منفي و مثبت بهبراي تولید ناخالی داخلي به 9991و  9993هاي جزء نوسان سال -9

که در -کاهش مستمر فعالیت بود يا خیر. با توجه به رفتار بخش ساختمان دوره 9993توان مشخی کرد که آيا سال نمي

و همچنین ارتباط میان نوسانات منفي بخش ساختمان و کل اقتصاد که در ادامه  -منفي است 9991و  9993هر دو سال 

نتايج درصورت لحاظ شود. کلیات کاهش مستمر فعالیت فرا مي نیز دوره 9993بدان پرداخته خواهد داشت، سال 

 در تحلیل همچنان معتبر هستند.  9991و  9993هاي نكردن سال
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سايي ساختمان، شنا ساييدوره با دوره 3شده براي بخش  شنا صاد  هاي  شده براي کل اقت
 پوشاني دارد. طور کامل يا جزئي همبه
 

 های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان(: بررسی دوره3)جدول 

 
ست، بنابراين  سترس نی سبي در د ستین دوره کاهش فعالیت ن سال آغازين نخ اطالعات 

ــال ــاير هاي آس ــاد براي س ــاختمان و کل اقتص ــبي بخش س غازين  دوره کاهش فعالیت نس
ست. در دوره سه ا سبي به 4ها قابل مقاي شده صورت همدوره، کاهش فعالیت ن زمان آغاز 

سبي را تجربه کرده  صاد کاهش فعالیت ن ساختمان پس از کل اقت ست  در دو دوره بخش  ا
کل اقتصــاد وارد دوره کاهش فعالیت  اســت و تنها در يك دوره بخش ســاختمان پیش از

درصد موارد پس از يا  76ست که بخش ساختمان در ا نسبي شده است. اين ارقام بدان معنا
بار( پیش از کل اقتصــاد، وارد دوره درصــد موارد )يك 99زمان با کل اقتصــاد و تنها در هم

 است. کاهش مستمر فعالیت نسبي شده 

 فراواني نسبي )درصد( فراواني مطلق شرح
 922 92 هاي کاهش فعالیت نسبي در بخش ساختماندوره
 922 92 بي در اقتصاد ايرانهاي کاهش فعالیت نسدوره
 32 3 پوشاني کاهش فعالیت بخش ساختمان با کل اقتصادهم

 شرو  دوره در بخش ساختمان

 9/99 * 9 پیش از کل اقتصاد
 4/44 * 4 زمان با کل اقتصادهم

 2/22 * 2 پس از کل اقتصاد
 2/22 * 2 پوشانيهمعدم

     

 اتمام دوره در بخش ساختمان

 92 9 کل اقتصاد پیش از
 2 2 زمان با کل اقتصادهم

 62 6 پس از کل اقتصاد
 22 2 پوشانيهمعدم

 ها لحاظ نشده است.در محاسبه فراواني 9993دوره آغازشده با سال  *
 های پژوهشمنبع: یاف ه



 952... ارتباط نوسانات ارزش افزوده بخش ساختمان یبررس

 

 

 

 

 

ــه اتمام دوره ــان هاي کاهش فمقايس ــاختمان و کل اقتصــاد نش ــبي در بخش س عالیت نس
دوره، بخش ســاختمان يك ســال پس از اتمام کاهش فعالیت نســبي در کل  6دهد در مي

سبي قرار دارد. به زبان آمار در  صاد، همچنان در دوره کاهش فعالیت ن صد موارد  62اقت در
سبي يك ساختمان از دوره کاهش فعالیت ن صاد و تنسال پس از کل اقخروج بخش  ها در ت

 هاتهياف يندرمجمو  اگرفته اسـت. بار( پیش از کل اقتصـاد صـورتدرصـد موارد )يك 92
خروج  و ينسب یتورود بخش ساختمان به دوره کاهش مستمر فعال يبندزمان دهدينشان م

  رویشبا پ يجتان يناست، ا يرفتهنسبت به کل اقتصاد صورت پذ یراز آن در اکثر مواقع با تاخ
 ندارد.   يخوانهم يرانمحری بودن بخش ساختمان در اقتصاد ا يا

توان به خصوص چرايي رفتار بخش ساختمان در اقتصاد ايران، ميدر براي تكمیل بحث
ــكن و ــازوکار بیماري هلندي  تاثیرپذيري بخش مس ــاد ايران از نفت و س همچنین کل اقتص

ي هلندي دچار هســتند، تقاضــاي اشــاره کرد. در کشــورهاي صــادرکننده نفتي که به بیمار
شي از درآمدهاي نفتي، موجب حرکت منابع از بخش قابل تجارت به بخش  افزايش يافته نا

ـــودتجارت ميغیرقابل ـــود(رجو   2221، 9به فرزانگان و مارکوارت ،طور مثالبه) ش .  ش
یرپذيري تاث-( 9916هاي بهرامي، آقايان و جهانگرد )هاي اين پژوهش همچنین با يافتهيافته

ـــديد اقالم غیرقابل ـــاديمبادله از تكانهش ـــاکري و همكاران )و  -هاي اقتص -( 9912ش
 خواني دارد.  هم -مسكن را از درآمدهاي نفتي تاثیرپذيري بخش
ــین با  همچنین، اين ــین و پیش ــاختمان در ايران با وجود ارتباطات پس يافته که بخش س

ـــور ا هاي لیو کند، منطبق با يافتهيفا نميصـــنايع مختلف نقش محری را در اقتصـــاد کش
هاي هاي دولت از بخش( است. پژوهش وي بر يافتن منطقي اقتصادي براي حمايت2291)

هاي دهد ســیاســتخاصــي از اقتصــاد متمرکز اســت. لیو با بررســي شــبكه تولید نشــان مي
ـــت و منجرها هنگامي موفقیتجويانه و حمايتي دولت از برخي بخشمداخله ه ب آمیز اس

صادي مي شند  يعني از تعداد شود که اين بخشرشد پايدار اقت صطالح باالدستي با ها به ا
هاي متعددي را تامین ها ورودي دريافت کنند و در مقابل ورودي بخشمعدودي از بخش

ـــاس بزرگي يا کوچكي بخش ت کننده حمايت، مالی موفقیهاي دريافتکنند. براين اس
شبكه  سي  ست. لیو با برر شان مينی ستي هاي بدهد حمايت دولت تنها از بخشتولید ن االد

                                                                                                                   
1- Farzanegan and Markwardt 
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ــايياقتصــاد توجیه ها را در اين بخش 2بیشــترين اعوجاج 9هاي بازارپذير اســت، زيرا نارس
ــان ميايجاد مي ــتي عموما بزر هاي پايیندهد بخشکند. لیو همچنین نش ظر تر و از ندس

شتيال و ارزش صاد با اهمیتا ستند. با اين وجود از بخشتر افزوده در اقت ستي ه هاي باالد
شود، بلكه تنها منجر به بهبود اقتصادي نميها نههاي دولتي به اين بخشاختصاص حمايت
 کاهنده رفاه است. 
ــان مينتايج پژوهش ــاره قرار گرفت، نش ــینه تحقیق مورد اش بخش  دهدهايي که در پیش

ش يكي دستي را دارد. اين بخپايین ساختمان در اقتصاد ايران بیشتر خصوصیات يك بخش
ند و کهاي بزر  اقتصاد ايران است که از تعداد زيادي بخش ورودي دريافت مياز بخش

توان هاي لیو ميبراســاس يافته ،کند، بنابراينها را تامین ميورودي تعداد معدودي از بخش
شت که حمايت ساختمان نه تنها منجانتظار دا شد هاي خاص دولت از بخش  ر به افزايش ر
صادي نمي سوءتخصییپايدار اقت صداآ  ست و در  9شود، بلكه م صادي ا منابع محدود اقت

 کند.  تاخیر ايجاد مي ،يند رشدآفر
 

 گیریبندی و نتیجهجمع -5
در پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بخش ساختمان با کل اقتصاد، اقتصاد ايران به سه 

ها تقســیم و جزء نوســان هر يك از اين ســه متيیر با بخش ســاختمان، نفت و ســاير بخش
 پرسكات استخراج شد. -گیري از فیلتر هدريكبهره

ستگينتايج تحلیل  شان داد هرچند تولید ناخالی داخلي  همب سان متيیرها ن میان جزء نو
آن  يآنكه اجزا با وجودبســیار بااليي با بخش نفت دارد و  همبســتگيزمان صــورت همبه

خش مثبتي با نوسانات ب همبستگيزمان صورت همها( بهاختمان و ساير بخشهاي س)بخش
ادي با هاي اقتصــبخش ســاختمان و همچنین ســاير بخش همبســتگينفت دارند، اما بیشــینه 

 دهد. بخش نفت دوره پیش رخ مي
هاي خودرگرســیون برداري و رگرســیون کمترين مربعات نشــان داد بخش برآورد مدل

ـــاختمان در اقتصـــ ـــاير بخشاد ايران بهس هاي طور معناداري هم از بخش نفت و هم از س

                                                                                                                   
1- Market Imperfections 

2- Distortion 

3- Misallocation 
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اختمان كه تاثیر نوسانات بخش سپذيرد، حال آنثیر مياقتصادي )غیر از نفت و ساختمان( تا
 هاي اقتصادي معنادار نیست. بر ساير بخش

هاي کاهش فعالیت نســبي براســاس در اين پژوهش همچنین با تعريف و اســتخراج دوره
ساختمان از دوره کاهش دو  شد خروج بخش  شخی  سان م شد منفي جزء نو دوره پیاپي ر

سبي غالبا يك ستمر فعالیت ن صورت گرفته م صاد از اين دوران  سال پس از خروج کل اقت
زمان با يا پس از ها در اغلب مواقع همکه ورود بخش ســاختمان به اين دورهاســت. در حالي

 مورد بررسي بخشه اي که در طول دورگونهاست به دادهورود کل اقتصاد به اين دوره رخ 
شد و تنها بار پیش از ساختمان تنها يك سبي  ستمر فعالیت ن صاد وارد دوره کاهش م کل اقت

 يك بار نیز پیش از کل اقتصاد از اين دوره خارج شده است. 
هاي اقتصاد دهد هم بخش نفت و هم ساير بخشدر مجمو  پژوهش حاضر نشان مي

ـــاختمان( مي) ـــند، اما غیر از نفت و س ـــاختمان باش ـــروي بخش س توانند محری و پیش
هاي اقتصاد شواهدي مبني بر پیشرو و محری بودن بخش ساختمان نسبت به ساير بخش

 ايران، يافت نشد.
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ــكن با بخش ــال دوره رکودي بر تاکید مس ــل، «9914 تا 9912 هايس  علمي نامهفص

  .99-93 یص ،64 شماره ،مسكن
يان و حجت نادر ،پورحكیمي با » ،(9916) اکبر یدي اقتصـــاد ايران  هاي کل تعیین بخش 
نظريه هاي  ،«9912ستانده سال  -اساس نتايج جدول داده ش بردار ويژه بركارگیري روب

 . 9شماره ، سال سوم .(پژوهش هاي اقتصادي کاربردي سابق)کاربردي اقتصاد 
بازي بر تيییرات قیمت مسكن در نقش سفته» (،9919) رزبانو نرگس  فرهاد ،خداداد کاشي
 . 6-23ی ، ص69، شماره ستهاي اقتصاديپژوهشها و سیا، «(9962-9936ايران )
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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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