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 چکيده

از سيري هموار برخوردار نبوده و حول روند بلندمدت خود  یناخالص داخل يدمتغير تول ینکهبا توجه به ا

دچار نوسان می شود و از آنجایی كه مهمترین هدف اقتصاددانان تثبيت اقتصادي و جلوگيري از نوسانات 

اول و اساسی در جهت  دمو بی ثباتی هاي اقتصاد می باشد، شناخت عوامل مؤثر در ایجاد ادوار تجاري ق

است كه ركود  يتموضوع ادوار تجاري از آن جهت داراي اهم یدي می باشد. بررسكنترل نوسانات اقتصا

مطالعه، ابتدا جهت تعيين تعداد دورهاي  ینرو در ا ینو فقر است. از ا يکاريب یشاقتصادي به معناي افزا

، توليد ناخالص داخلی حقيقی با استفاده 1531-1531تجاري به وجود آمده در اقتصاد ایران طی دوره 

پرسکات تفکيك و سپس به بررسی نقش بخش صنعت به عنوان دومين بخش مؤثر -از فيلتر هودریك

 يخود رگرسيون بردار يدر ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد كشور در دورهاي تجاري و در قالب الگو

 هدوره مورد مطالعه هشت دور تجاري كامل طی كرد طیپرداخته شد. نتایج نشان می دهد اقتصاد ایران 

 يرهاياز متغ يتیگونه رابطه عل يچاست كه در كوتاه مدت ه یننشان دهنده ا یج،است. همچنين نتا

بدهی دولت، درآمدهاي نفتی و حجم نقدینگی به ادوار تجاري در ایران وجود نداشته و وجود این رابطه 

ه این رابطه در شد، ضمن اینک یيدو تورم با ادوار تجاري تأ صنعتبراي متغيرهاي ارزش افزوده بخش 

ارزش افزوده بخش صنعت و ادوار تجاري ایران در  يرهايمتغ ينكه ب يبلند مدت نيز تأیيد شد. به طور

 یرونق در اقتصاد كشور م یشمنجر به افزا يرمتغ ینا یشوجود داشته و افزا يمبلند مدت رابطه مستق

 گردد.

ادوارتجاري، ارزش افزوده بخش صنعت، توليد ناخالص داخلی حقيقی،  واژگان کليدي:

مدل خود توضيحی برداري

م(
دو

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
 

ره 
ما

ش
8  /

ن 
ستا

زم
  

93
15

 
ص 

 /
66- 

55
  

 2، محمد بابايي 1بد محمدرضا ارسالن

 دانشيار دانشگاه اروميه1
 دانشجوي كارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسالمی واحد اروميه1

 
 نویسنده مسئول:ميل نام و نشانی ای

 محمدرضا ارسالن بد
 M_Arsalanbod@Yahoo.com 

 

 بررسي نقش جايگاه بخش صنعت در ادوار تجاري ايران

http://www.rassjournal.ir/


  55 -66، ص 9315 ،زمستان  8رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

  
 

 مقدمه         

درصد از ارزش افزوده كل كشور را به خود اختصاص داده كه از  13عمده اقتصاد كشور است كه حدود  يبخش صنعت از بخش ها

درصد از شاغالن كل  5/53محل اشتغال  يناز ارزش افزوده كل، در رتبه دوم قرار داشته، همچن يدرصد 35پس از بخش خدمات  يثح ینا

 (.1533 یران،كشور است )مركز آمار ا

بسياري از فعاليت هایی تجاري نوعی نوسان در فعاليت هاي كالن اقتصادي یك كشور است، یك دور تجاري شامل رونق در  ادوار

بهبودي مجددي حاصل شده و در پس یك ركود، دور بعدي ید و فعاليت هاي اقتصادي كُند شده و سپس دوباره است كه در پی آن ركود می آ

این تعریف اعتقاد به وجود مراحل متمایز براي ادوار تجاري است. مثالً رونق دوره هایی هستند بسيار مهم در  هرونق محقق می شود. یك نکت

. سير نزولی دارنددارند و ركود به دوره هایی اطالق می گردد كه فعاليت هاي اقتصادي در آن  يصعود فعاليت هاي اقتصادي سيركه در آنها 

در فعاليت هاي اقتصادي و بازرگانی در طول زمان است. رونق اقتصاد و بازرگانی در قالب كلماتی چون نرخ  غييرادوار تجاري بيان و توضيح ت

اوانی انواع كاالها همراه با افزایش رفاه مردم نمایش داده می شود. كسادي و بحران نيز خود را به پایين بيکاري، رشد باالي اقتصادي و فر

كاهش شدید سود و افزایش ورشکستگی ها نشان می دهد. به عبارت دیگر در یك نگاه كلی ادوار تجاري  گی،صورت تشدید بيکاري، فشار زند

بلند مدت می پردازد. یعنی هنگام اوج در یك دور تجاري، سطح فعاليت هاي اقتصادي  به بررسی نوسان هاي اقتصادي پيرامون مسير روند

 نسبت به روند، باالتر و در زمان حضيض، فعاليت هاي اقتصادي نسبت به روند، در سطح پایين تر قرار می گيرد. متغيرهاي عمده اقتصاد كالن

اي ادواري هستند، بنابراین شناخت ادوار تجاري می تواند درك مناسبتري از نظير تورم، رشد اقتصادي، بيکاري و ... همگی داراي حركت ه

. اگر چه ادوار تجاري از نظر دامنه، وسعت، قلمرو و طول دوره بسيار متنوع هستند، دارتباط هاي موجود بين متغيرهاي اقتصاد كالن ارائه ده

ليکن برخی از اقتصاددانان از جمله رابرت لوكاس اعتقاد دارند، همه آنها داراي جنبه هاي مشترك فراوانی هستند و بر این اساس می توان 

توليدات بخش هاي مختلف اقتصادي )بجز  ینکههاي مشترك عبارت است از ا یژگیواز این  یکییك نظریه جامع براي تحليل آنها ارائه نمود. 

منابع طبيعی و كشاورزي( همجهت تغيير می كنند. براي كنترل دور تجاري دو گرایش در بين اقتصاددانان وجود دارد. گرایش عدم مداخله 

ثابت و پایداري را دنبال كرده و خود به وظایف امنيتی،  یلدولت )كالسيك هاي جدید( در اقتصاد، معتقد است كه دولت باید سياست پو

اجتماعی و نظایر آن مشغول باشد. برعکس، گرایش طرفدار مداخله دولت )كينزین هاي جدید(، معتقد است كه دولت وظيفه دارد ضمن اینکه 

هاي تجاري بی تفاوت نبوده و با سياست هاي پولی رشد متناسب و پایداري براي درآمد و رفاه ملی تضمين می نماید در قبال نوسانات فعاليت 

ه بخش صنعت ب یگاهنقش و جا یپژوهش بر آن است تا به بررس یناساس ا ینبر ا و مالی مناسب، این نوسانات را به حداقل ممکن برساند.

 موجود در اقتصاد كشور بپردازد. يدر ادوار تجار یرانكالن اقتصاد ا ياز بخش ها یکیعنوان 

 

 نظري مباني
 يها یفمطرح شده داشت. تعر ياقتصاد یاتاز نظر يدهد كه درك بهتر یامکان را به ما م ینا يو شناخت انواع ادوار تجار یمعرف

 یدهپد ینا یلدال یابه اهداف  یحصر یا یبه طور ضمن یفتعار ینوجود دارد در اغلب ا يادوار تجار یا يکلبه نام س ياقتصاد یدهاز پد ياريبس

 .داشاره نکرده ان

 يها يتنوسانات با قاعده و منظم در فعال ینوع يادوار تجار»كرده است كه  يانب ياز ادوار تجار یعلم یفی( در تعر1331) ميچل

 يتكه همزمان در فعال يچرخه با دوره رونق اقتصاد یكشوند.  یم یسازمانده يتجار يبنگاه ها يلهكشورهاست كه عمدتاً بوس يكالن اقتصاد

 دوره یشوند ول یبارها تکرار م ييراتسلسله از تغ ینشود. ا یم یدهد، شروع و به دوره ركود و انقباض منته یرخ م يمتعدد اقتصاد يها

 يبه چرخه ها يمچرخه قابل تقس ینباشد. ا يرسال تا ده سال متغ یكممکن است از  يمدت زمان ادوار تجار یندارند. به عبارت یمنظم یزمان

 .«يستن يكوتاهتر

د منظم از رونق و ركو يها يبرا فراز و نش يكه ادوار تجار یارائه داده اند، به صورت یمشابه یفتعار يزاقتصادانان ن یگرو د  دورنبوش

د ول رونح یواقع یناخالص داخل يدتول یررا انحرافات تکرار پذ ينمودند. لوكاس ادوار تجار یمعرف يرشد اقتصاد يرمس يرامونپ يها يتدر فعال

 داند. یبلند مدت آن م

 برنز و ميچل، توصيف واضح و روشن از ویژگيهاي اصلی ادوار تجاري است. در این تعریف سه نکته اساسی دیده می شود: تعریف

این نوسان ها در فعاليت هاي مهم اقتصادي فقط مربوط به توليد ملی نمی شوند بلکه براي بعضی متغيرهاي دیگر نظير اشتغال،  -الف

 قيمت ها و متغيرهاي بازار مالی نيز بااهميت تلقی می شوند.سطح 
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ادوار تجاري اختصاص به بخش هاي خاصی از اقتصاد یا تعداد مشخصی از متغيرها ندارند بلکه رونق و ركود به صورت همزمان  -ب

 گفته می شود. «  هم حركتی»در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي مطرح می شوند. به این ویژگی 

الگوهاي كسادي و رونق به طور پيوسته تکرار می شوند اما الگوي متناوب پدید نمی آورند. به این معنی كه گسترش و شدت  -ج

 نوسان ها همواره برابر نيستند و دنباله رونق و ركود بارها و بارها در اقتصاد مشاهده می شود. 

در فعاليت هاي كالن اقتصاد كشور است. این ویژگی در اصل به این معنی به تعریف، ادوار تجاري نوعی نوسان هاي باقاعده و منظم  بنا

است كه هر نوسان مشاهده شده در اقتصاد، منعکس كننده ادوار تجاري نيست. نوسان ها در اقتصاد یك كشور می توانند تصادفی باشند مانند 

فصلی و ادواري در این است كه نوسان هاي فصلی )مانند افزایش  جنگ، اعتصاب ها، انقالب ها یا این كه فصلی باشند. وجه تمایز نوسان هاي

واصل فتقاضا براي بسياري از كاالها در نزدیکی سال نو( در فواصل معينی از زمان اتفاق می افتند حال آنکه وقوع ادوار تجاري را نمی توان در 

ر خالصه به صورت رونق و بهبود، نقطه اوج ركود و نقطه حضيض  پيش بينی كرد. چهار مرحله ادوار تجاري را می توان به طو انمعينی از زم

بيان كرد. رونق و بهبود به دورة زمانی اطالق می شود كه توليد ناخالص داخلی واقعی آغاز به رشد می كند. نقطه اوج نقطه اي است كه در 

ه اوج، اشتغال، مخارج مصرف كنندگان وتوليد به باالترین ناخالص داخلی متوقف و سير نزولی آن آغاز می شود. در نقط يدآن روند افزایش تول

سطح خود می رسد. نقطه اوج می تواند براي مدت كوتاه یا طوالنی به طول انجامد. زمانی كه اقتصاد براي مدت مدیدي در نقطه اوج قرار می 

در دورة رفاه قرار دارد. ركود یا كسادي به دوره اي اطالق می شود كه با كاهش مقدار توليد ناخالص داخلی  قتصادگيرد، گفته می شود كه ا

 واقعی همراه بوده و طی آن به دليل افت ميزان فروش، بنگاه ها تصميماتی بر كاهش تعداد كارگران، خرید كمتر مواد اوليه و توقف طرح هاي

ن را اتخاذ می كنند. به این صورت كارگري كه درآمد كمتري دریافت می كند، مخارج كمتري داشته و شا رجتوسعه اي به منظور كاهش مخا

این نيز به نوبه خود بر سوددهی بنگاه ها تأثير گذاشته و سبب كاهش هر چه بيشتر نيروي كار شاغل می شود و به این ترتيب اقتصاد سير 

ضيض یا بحران به موقعيتی اطالق می شود كه در آن اقتصاد با نرخ باالي بيکاري و نزول ح قطهقهقرایی خود را ادامه می دهد. در نهایت ن

 درآمد ساليانه و مازاد عرضه مواجه می شود. به عبارت دیگر، زمانی است كه روند نزولی توليد ناخالص داخلی واقعی متوقف شده و می بایست

 در انتظار آغاز دورة رونق و بهبود اقتصادي بود.

 

 يات موضوعادب
و  یشود. درگاه یآنها اشاره م ینبخش، به مهم تر ینادوار تجاري مطالعات متعددي در داخل و خارج انجام شده كه در ا ينهدر زم

در قالب مدل  یرانهاي مختلف صنعت ا يتدر ادوار تجاري رشته فعال یشوك هاي كالن و بخش يتنقش و اهم ی( به بررس1553) يدهپرخ

حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزي  ييراتتغ يلدهد كه شوك هاي كالن از قب ینشان م یجپرداختند. نتا یبخش ادوار تجاري چند

(، سيکل هاي توليد ناخالص 1553نژاد و محمدي ) عباسی ادوار تجاري صنعت دارند. یجاددر ا ینفت نقش قابل توجه ادراتحاصل از ص

ز تحليل موجك مورد بررسی قرار داده اند و توانایی آن را با برخی از روش هاي رایج در اقتصاد در زمينه نوفه داخلی فصلی ایران را با استفاده ا

زدایی مقایسه كرده اند. نتایج مطالعه آنها نشان می دهد كه روش موجك در شرایط تغييرات هموار سري هاي زمانی، تفاوت زیادي با روش 

ل ها در سري هاي زمانی با تغييرات ناگهانی، بهتر از روش هاي دیگر عمل می كند. نتایج ص سيکپرسکات ندارد و براي تشخي –هودریك

فصلی وجود  5 -11سيکل  13و  یفصل 11-51سيکل  5تجزیه توليد ناخالص داخلی ایران با استفاده از تبدیل موجك، نشان می دهند كه 

ر واریانس ضرایب موجك در دوران پيش از جنگ با جنگ وجود ندارد، اما در دارد. همچنين تحليل نوسان نشان می دهد كه تغيير زیادي د

ن كه در آ بودهدوران پس از جنگ، نوسان توليد ناخالص داخلی افزایش یافته است. پژوهش حاضر به نوعی در ادامه مقاله این نویسندگان 

عالوه بر اینکه سيکل هاي رشد توليد ناخالص داخلی بدون نفت و توليد ناخالص داخلی با نفت مقایسه می شود، برخی دیگر از ویژگی هاي 

 ادوار تجاري یهمزمان ی( در بررس1531و همکاران ) یسيکل ها مانند نامتقارن بودن نيز مورد تجزیه و تحليل دقيق قرار می گيرد.  گلستان

پرسکات استفاده  -یكو روش هودر 1315-1212 یرا با استفاده از داده هاي ساالنه دوره ي زمان یكشورهاي عضو اوپك با درآمدهاي نفت

براي كشورهاي عضو اوپك  یهاي تجاري با درآمدهاي نفت يکلس یهمزمان يناز وجود ارتباط مثبت ب یتبه دست آمده حکا یجكرده اند. نتا

 یچرخه هاي تجاري كشور را با استفاده از طراح یریتو اعتباري در مد یهاي پول ياست( نقش س1532) ينینائ يرهاشمیو م گوگردچيان دارد.

 یتکانه وارده بر تمام يراز آن است كه تأث یحاك يقتحق یجكرده اند. نتا یبررس 1532-51 یبرداري براي دوره ي زمان يونیمدل خودرگرس یك

 دوره یاناز دوره دوم شروع شده، و اثر آن تا پا یباو اعتباري بر شاخص چرخه تجاري كشور تقر یهاي پول ياستمدل و از جمله س يرهايمتغ

گذاري چرخه هاي  یخو تار ییبه شناسا يقی( در تحق1531) ينيانو ع بركچيان شود. یم یلتعد یجبدون نوسان به تدر یعنی یداربه صورت پا

بوشان -بري یتماز الگور يريمنظور، با استفاده از مجموعه گسترده اي از داده هاي اقتصادي و با بهره گ ینپرداخته اند. بد یرانتجاري اقتصاد ا

( به استخراج اجزاي 1535و همکاران ) جالئیشده است.  یهارا 1511-51 هايبراي دوره هاي رونق و ركود سال  ينانیگذاري قابل اطم یختار
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 رانیبخش كشاورزي در ادوار تجاري اقتصاد ا یگاهجا یو بررس يقیحق یناخالص داخل يدي نامنظم از تولروند بلندمدت ادوار تجاري و تکانه ها

 یمطالعه، پنج دور كامل تجاري ط  ورددوره ي م یط یراندهد اقتصاد ا ینشان م یجپرسکات پرداخته اند. نتا-یكهودر يلتربا استفاده از ف

اخالص ن يدمثبت و معنادار بر شکاف تول يرآن است كه بخش كشاورزي در بلند مدت تأث يانگربVECMبرآورد مدل   یجنتا ينكرده است. همچن

نسبت  به  1512-1515و 1532-1533دوره هاي  یاز آن است كه بخش كشاورزي ط یمتقابل حاك یهمبستگ یبدارد. محاسبه ضر یداخل

دوره ي سوم  یدهد بخش كشاورزي ط یبوده، كه نشان م يشروپ يريمتغ 1513-1551در دوره ي ،  یپس رو ول یناخالص داخل يدشکاف تول

 یرلنددر قالب روش ا یگذاري را روي مدل ادوار تجاري واقع یهكار و سرما يروين يت( حساس1225)  یمحرك ادوار تجاري بوده است. زانت

 ينیب يشهمان طور كه مدل ادوار تجاري خط مبنا پ یول يرگذارندتأث یبه مقدار كم يتاو نشان داد كه هر دو نوع حساس یجكرد، نتا یبررس

 كند. یم یجادبر روي ستانده كل ا توجهقابل  يتحساس یككند شوك هاي تکنولوژي  یم

مؤثر بوده است. آنها با استفاده از چارچوب  ينادوار تجاري چ یجاددر ا ییكردند كه چه فاكتورها ی( بررس1223اي و همکاران ) اچ

 ینه اكردند و ب یرا به طور مجزا بررس یخارج یونگذاري و د یهكار، سرما يروين یی،كارا یاستاندارد سهم نسب يكوكالسمدل اقتصاد باز نئ

گذاري  یهو سرما یخارج یوند ينكند. همچن ینقش مهم بازي م یككار به صورت مجزا  نيروي 1221 –1315كه در دوره  يدندرس يجهنت

و و س اچ حركت ستانده نسبتاً كم است. يحنقش آن ها در توض یگذارند، ول یعمده اي م يرستانده تأث يبهر كدام به طور مجزا روي ترك

 يانگرآنها ب یجپرداختند. نتا 5SLSادوار تجاري با استفاده از روش  یو هم حركت یخارج يمگذاري مستق یهسرما ی( به بررس1211همکاران  )

 ايهمهم است، به عنوان كانال یالملل ينهمان اندازه كه به عنوان كانال انتقال ادوار تجاري ببه  یخارج يمگذاري مستق یهاست كه سرما ینا

ارد، ادوار تجاري د یروي همبستگ يممستق يركه تأث يريبه عنوان متغ یمهم است در مقابل عدم تجانس صنعت يزن یمال ياستتجارت و س

 شده است. یفتعر

 

 تصريح مدل
شود. قسمت اول به  یم یهبه دو قسمت تجز یرانا يقیحق یناخالص داخل يدتول یتجاري، سري زمان به منظور استخراج چرخه هاي

 یگردد. روش هاي مختلف یانحرافات از روند بلندمدت باز م یعنیمربوط است و قسمت دوم به نوسانات چرخه اي،  یروند بلندمدت سري زمان

دوار ا ياتروش ابتدا در ادب ین. ايردگ یپرسکات مورد استفاده قرار م یكهودر يلترفمطالعه  ینشود، در ا یم دهسري ها استفا یهبراي تجز

ه طوري ب یافت،كشورها گسترش  يانادوار تجاري م یسهدامنه استفاده آن به منظور مقا یجبه تدر یمورد استفاده قرار گرفت، ول یتجاري واقع

 ییروش استاندارد براي روندزدا یكبه  یلو پرسکات مطرح شد، تاكنون تبد یكبار توسط هودر يناول براي يلترف ینكه ا 1351كه از سال 

در سطح گسترده اي در مطالعات  يلترف ینآشکار شده ادوار تجاري، ا یقحقا ییكه، به منظور شناسا ینا یژهشده است. به و یسري هاي زمان

توان شوك هاي مشاهده شده را  به  یروش آن است كه م ینده از ا(. منطق استفا1551 کاران،ادوار تجاري به كار رفته است )هوشمند و هم

trآن  روند از Yمتغير انحراف مجذور مجموع نمودن حداقل با فيلتر ایننمود.  يكتفک یو موقت یمیاجزاي دا
tY واقع در. آید می دست به 

 :كنند می حداقل را زیر كه رابطه هستند مقادیري شده یاد روند مقادیري شده یاد مقادیر
∑ (𝑌𝑡

𝑇
𝑡=1 − 𝑌𝑡

𝑡𝑟)𝑡 +  𝜆 ∑ [(𝑌𝑡+1
𝑡𝑟 + 𝑌𝑡

𝑡𝑟) − (𝑌𝑡
𝑡𝑟 − 𝑌𝑡=1

𝑡𝑟 )]2𝑇=1
𝑡=2    (1                                                           )  

 هاي داده براي و كند می را تعيين روند بودن هموار ميزان كه است كننده موزون عامل λ پارامتر و مشاهدات T كه در آن تعداد

 نپایا در اما برد، می بين از را دوره فاز تغيير مشکل و بوده قرینه است. این فيلتر دوطرفه، λ =1122و براي داده هاي فصلی  λ =122ساالنه 

 است تر بيش بر هموارسازي دليل كنيم انتخابλ براي  را تري بيش مقدار چقدر هر. نيست موجود آینده آمار زیرا مواجه است مشکل با دوره

 از توليد شکاف بالقوه، توليد مقدار به توجه با حال(. 1553 سامتی وهمکاران،) كرد خواهد حركت بودن خطی سمت به زمانی سري حد در و

 : می شود محاسبه زیر رابطه طریق

GAP = GDPr – TRGDP                                                                                                           )1( 

 عنوان به داخلی ناخالص توليد متغير مطالعه این در .شود می تفکيك آن دهنده تشکيل جزء سه به زمانی سري یك ترتيب، بدین كه

 .است شده گرفته نظر در اقتصادي هاي فعاليت گيري اندازه جهت شاخصی عنوان به و مرجع متغير

 یواقع رهايياشاره كرد. متغ يمتیو ق یمال ی،پول يرهايتوان به متغ یبر ادوار تجاري م يرگذارتأث يرهاياز متغ یطبقه بندي كل یكدر 

 یشیترا یاتدر رابطه با نظر یپول يرهاياز اندازه هستند. متغ يشگذاري ب یهو سرما یبه طور عمده داراي پشتوانه نظري مانند ادوار تجاري واقع

وند. در ش یم یيدتأ یتوسط نظریه شتاب مال يزن یمال يرهايشوند. متغ یم یتادوار تجاري حما یتجاري، نظریه تعادل و عدم تعادل پول ارادو

 ینا یهاي انجام شده، هدف اصل یشود. با توجه به بررس یم یيدهاي متأخر تأ ينزینادوار تجاري ك یاتدر نظر يمتیق يرهايكه متغ یحال

معادالت  يستمس در چارچوب یك1532–1531یبخش صنعت در ادوار تجاري با استفاده از داده هاي سري زمان جایگاه یپژوهش بررس
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بر ادوار  یاديز يرگذارتأث يرهايمتغموضوع  يات. با توجه به ادبيمكن یبرداري استفاده م يونمدل خودرگرس یكمنظور از  ینهمزمان است. به ا

توان به نرخ تورم، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز، مخارج دولت، كسري بودجه  یآن جمله م ازشده است كه  یمعرف یرانتجاري ا

 ي ادوار ينهدر زمگوناگون مطرح شده  یاتو ... اشاره كرد. آنچه از نظر يرنفتیصادرات غ ی،گذاري بخش خصوص یهسرما ینگی،دولت، نقد

 كنند. یم يهوجود ادوار تجاري را توج یمتفاوت يرهاياقتصاد، متغ ختاراست كه با توجه به سا ینشود، ا یتجاري استنباط م

ژوهش پ ینو دولت، در بازار كاال و بازار پول ضروري است. در ا یهاي اقتصادي، توجه به عملکرد اقتصادي بخش خصوص یهنظر براساس

شوند.  برخوردار هستند انتخاب يشتريب يحهستند و از امکان توض یرانمتناسب با اقتصاد ا يرهاییها، متغ یهبر آن است تا براساس نظر یسع

 یمدل اصل به يحیتوض يرمتغ یكدرآمدهاي نفت و گاز به صورت  ی،به درآمدهاي نفت یراناقتصاد ا یبا توجه به وابستگ چنين،هم يانم یندر ا

درآمدهاي حاصل از نفت و گاز، تراز تجاري دولت  ینگی،نقد يرهايپژوهش متغ ینموضوع در ا ياتاساس با توجه به ادب یناست. بر اوارد شده 

به صورت  یمدل اصل ینشود. بنابرا یم یبررس یناخالص داخل يدبر شکاف تول يرهامتغ ینا يرمورد استفاده و تأث عتو ارزش افزوده بخش صن

 است: یرز

GAP = F(RBD, ROIL, RVA, RM2,INF, DUMW, DUMR)         (5)                                                      
ارزش افزوده بخش صنعت،   VAدرآمدهاي نفت و گاز،  OILدولت ،  یمال يتوضع BD ی،ناخالص داخل يدشکاف تولGAPدر آن   كه

M2ینگی،نقد INF   ،نرخ تورمDUMW جنگ و مجازي  يرمتغDUMR به صورت نرخ رشد  يرهامتغ یباشد. تمام یمجازي انقالب م يرمتغ

(R.هستند ) 

به درآمدهاي نفت و  یديشد یباشد و وابستگ یو جزء كشورهاي در حال توسعه م يزكشوري نفت خ یرانتوجه به آن كه كشور ا با

 یلناخالص داخ يداز تول يمیكرد كه حجم عظ يانگونه ب ینتوان ا یبا توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص نفت م ينگاز دارد. همچن

است.  اسیياقتصاد س يزدرآمدهاي نفت و گاز در كشورهاي صادركننده از مباحث بحث انگ یشافزا يرتأث یگرد رفدهد. از ط یم يلرا نفت تشک

ورود  يتاهم ین،داشته باشد كه ا یناخالص داخل يدروند تول را در ییبسزا يرتأث يرمتغ ینرود كه ا یعنوان شده انتظار م يحاتبا توجه به توض

رابطه مستقيم و مثبت داشته باشد )افزایش آن باعث ایجاد رونق و كاهش  GAPرا به مدل نشان داده و بایستی با متغير وابسته  يرمتغ ینا

 آن هم منجر به ركود اقتصادي می گردد(.

 -ستا یكه ساختاري دولت -ساختار حاكم بر آن  يلرا به دل یراناقتصاد ا یهاي مال ياستاز س یدولت به عنوان شاخص یمال وضعيت

 ها و يتعمده اي بر فعال يردر دست داشتن بخش اعظم منابع كشور و درآمد آن ها، تأث يلدولت به دل يندهد و همچن یقرار م يرتحت تأث

اري امري دولت بر ادوار تج یمال يتوضع یدولت در اقتصاد، بررس یگاهو جا كسري بودجه يريبا توجه به شکل گ بنابرایندارد.  یداخل يداتتول

 ضروري بوده و انتظار بر آن است كه تأثير این متغير بر جریان ادوار تجاري در ایران منفی و معنی دار باشد.

اقتصاد كشور می باشد، رشد این  توجه به اینکه بخش صنعت به عنوان دومين بخش مطرح از لحاظ اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در با

بخش موجب افزایش توليد و تحرك در سایر بخش هاي اقتصاد گردیده و در كل باعث افزایش توليد ناخالص داخلی كشور و موجب رونق 

 می رود عالمت این متغير در مدل برآوردي مثبت گردد.   انتظاراقتصاد می شود، بنابراین 

ادوار  حركت يركشور را در مس یپول يستمشده است و نقش س یفدر مدل تعر يحیصورت توضاست كه به  يريمتغ ینگینقد حجم

شوك و  قیاز طر يرمتغ ینو اثري كه ا یفتعر ینباشد. با توجه به ا یم يزن یپول ياستاز س یكند و نشاندهنده ي شاخص یتجاري مشخص م

برآن شده است كه با وارد كردن حجم  یگذارد، سع یبخش هاي آن م یريبر روي اقتصاد و درجه رقابت پذ یو انقباض یهاي انبساط ياستس

 كرد. انتظار می رود كه در اقتصاد ایران این متغير بر روند حركت ادوار تجاري تأثير منفی داشته باشد. يينحركت ادوار تجاري را تب ینگی،نقد

   

 روند توليد ناخالص داخلي و ادوار تجاري در ايران
مانند  یو خارج یروبرو بوده است. عوامل داخل ياريهاي بس يببا فراز و نش یرانا یناخالص داخل يدذشته، روند تولچهار دهه گ یط

( مشاهده 1حركت آن داشته اند. همانطور كه در نمودار ) يرمس يريدر شکل گ یوقوع انقالب و بروز جنگ نقش قابل توجه ی،شوك هاي نفت

كرده  يداپ یداشته و رشد منف به بعد روند نزولی 1532و از سال  1513 –1511و 1512 –1531هاي  در سال یناخالص داخل يدشود تول یم

سانات بلندمدت و نو متبه دو قس یرانا يقیحق یناخالص داخل يدتول یسري زمان پرسکات،–یكهودر يلتربا استفاده از ف یراست. در نمودار ز

انحرافات از روند  یعنیمربوط است و قسمت دوم به نوسانات چرخه اي،  یشود. قسمت اول به روند بلندمدت سري زمان یم یهچرخه اي تجز

 گردد. یبلندمدت باز م
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 (: روند توليدناخالص داخلي حقيقي در ايران1نمودار )

و  يرعدد را متناسب با متغ یناست، معموال خود نرم افزار اλانتخاب عدد   پرسکات–یكهودر يلترمهم در ارتباط با ف یلاز مسا یکی

 يشنهادرا پ λ=122مطالعه به صورت ساالنه است، نرم افزار ینمورد استفاده در اGDP يركه متغ ینكند. با توجه به ا یانتخاب م یسري زمان

 نقاط یاتوان براساس نقاط اوج  یاست كه م ییشود تقریباً هشت دوره تجاري قابل شناسا ی( مشاهده م1كه در نمودار ) طوردهد. همان  یم

سال هاي  يبنمود. بر اساس نقاط اوج، به ترت يينتوان ادوار تجاري را تع یمGAP  یفبا استفاده از تعر ينمشخص نمود. همچن يضحض

  شود. یبه بعد مالحظه م 1555و  1555-1553، 1553-1552و  1513-1552، 1511-1513، 1512-1511، 1533-1512، 1533 -1532

 

 

 پرسکات -: ادوار تجاري بر اساس فيلتر هودريك2نمودار

 

 برآورد مدل
با توجه به اینکه اولين گام در مدل هاي اقتصادسنجی اطالع از ساكن بودن متغيرها امري ضروري است، لذا براي آزمون پایایی 

است. نتایج این آزمون نشان می دهد متغيرها هم جمع از مرتبه صفر ( استفاده شدهADFیافته )فولر تعميممتغيّرهاي مدل از آزمون دیکی 

 ( را توجيه می كند.   VECMمی باشند كه این امر استفاده از مدل هاي الگوي بلندمدت و تصحيح خطاي برداري ) I(2یا )
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 نيروابط كوتاه مدت ب یبررس يامر راه را برا ینباشند، كه ا یمرتبه م كیانباشته )هم جمع( از  يرهامتغ یتمام ینکهبا توجه به ا

قسمت قبل از برآورد مدل تعادل بلندمدت، ابتدا به  ینكند، در ا ی( هموار مVECM) يبردار يخطا يحدر چارچوب مدل تصح يرهامتغ

وابسته شکاف توليد ناخالص داخلی به صورت معادله  يرمتغ يمدل برا ینحاصل از برآورد ا یج. نتایمپرداز یمدت م اهروابط در كوت ینا یبررس

 باشد:  یم یرز

 
D(GAP) = C(1)*( GAP(-1) - 5.9712*RBD(-1) - 548.7452*ROIL(-1) + 7965.0278*RVA(-1) 

+4087.5315*RM2(-1) -782.283*INF(-1) -111348.928) + C(2)*D(GAP(-1)) + C(3) *D(GAP(-2)) + 

C(4)*D(RBD(-1)) + C(5)*D(RBD(-2)) + C(6)*D(ROIL(-1)) + C(7)*D(ROIL(-2)) + C(8)*D(RVA(-1)) + 

C(9)*D(RVA(-2)) + C(10) *D(RM2(-1)) + C(11)*D(RM2(-2)) + C(12)*D(INF(-1)) + C(13)*D(INF(-2)) + C(14) 

+ C(15)*DUMW + C(16)*DUMR 

 

 می باشد. 1ول كه ضرایب تخمينی و احتماالت مربوط به آنها نيز به صورت جد

 

 VECM: برآورد ضرايب مدل 1جدول

  D(GAP)متغير وابسته:

 Least Squares روش برآورد:

 انحراف معيار tآماره ي  سطح احتمال
مقدار 

 برآوردي
 ضریب

221/2 1211/5- 1153/2 1131/2- C(1) 

221/2 3123/1 1115/2 3151/2 C(2) 

111/2 1113/1 .1351/2 1115/2 C(3) 

231/2 1322/1- 5151/1 1551/23 C(4) 

351/2 1331/2- 5115/1 5511/1- C(5) 

523/2 2351/1- 133/121 253/111- C(6) 

211/2 5313/1- 111/113 113/553- C(7) 

211/2 3113/1 31/1133 31/5231 C(8) 

223/2 5513/1 53/311 33/1111 C(9) 

135/2 5131/2- 51/1313 135/313- C(10) 

113/2 3335/2- 13/1515 12/155- C(11) 

2211/2 1351/5- 11/1513 15/1211- C(12) 

115/2 1122/1 111/1535 11/1351 C(13) 

211/2 5513/1 3/11321 3/31131 C(14) 

211/2 1115/1- 2/11331 3/15351- C(15) 

133/2 5112/2- 1/53551 5/11155- C(16) 

 = آماره دوربين واتسون35/1
=سطح 225/2

 احتمال
 F=آماره 11/5

 منبع: محاسبات تحقيق

دهد كه با توجه  یمدل به سمت تعادل بلندمدت را نشان م یل، سرعت تعد -11/2برابر با  يبرآورد C(1) یباز جدول باال، مقدار ضر

 مدل ارتباط بلندمدت وجود دارد يرهايمتغ ينگرفت كه ب يجهتوان نت یباشد، م یدار م یمعن يبوده و از لحاظ آمار یعالمت آن منف ینکهبه ا

شود. مقدار  یم یلو تعادل به سمت تعادل بلندمدت تعد یافتهعدم تعادل كاهش  يزاندرصد از م 11ن است كه در هر دوره یو مفهوم آن ا
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مقدار آماره  دار است. همچنين یدر سطح پنج درصد رد شده و كل مدل معن یبضرا یصفر بودن تمام يهدهد، فرض ینشان م يزن F يآماره 

 از عدم وجود خودهمبستگی بين متغيرهاي مدل دارد. ندوربين واتسون در تخمين فوق نشا

براي بررسی وجود رابطه عليت كوتاه مدت از متغيرهاي مدل به متغير وابسته ادوار تجاري از آزمون والد استفاده شده است كه نتایج 

ي بررسی رابطه عليت از متغير ارزش افزوده بخش صنعت به متغير ادوار تجاري نيز همانند مربوط به آن در جداول زیر قابل مشاهده است. برا

، نتایج این آزمون بيانگر وجود رابطه عليت كوتاه مدت بين این 1بخش قبلی عمل كرده و از آزمون والد استفاده می كنيم. با توجه به جدول

   دیگر، در كوتاه مدت ارزش افزوده بخش صنعت بر ادوار تجاري تأثيرگذار است.درصد می باشد. به عبارت  33دو متغير در سطح احتمال 

 
 GAPبه RVA: نتايج آزمون والد جهت بررسي رابطه عليت از متغير 2جدول          

 آماره آزمون مقدار درجه آزادي سطح احتمال

 F 15/1 (1و12) 22/2

 كاي دو 31/11 1 22/2

 منبع: محاسبات تحقيق

 

 يهمگراي يبردارهاوجود 

 یهمگرای ياثر و حداكثر مقادیر ویژه تعداد بردارها هاي پس از اثبات وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها، ابتدا با استفاده از آماره 

 ها تعيين می شود. هر یك از مدل يبلندمدت برا
 

 : آزمون اثر براي تعيين تعداد بردارهاي هم انباشتگي3جدول 

 فرضيه صفر آماره آزمون %59بحراني سطح  سطح احتمال

22/2 

22/2 

23/2 

31/2 

13/33 

51/13 

53/31 

13/13 

11/131 

22/35 

51/35 

23/12 

 تعداد صفر بردار 

 حداكثر یك بردار

 حداكثر دو بردار

 حداكثر سه بردار

 منبع: محاسبات تحقيق

 

 انباشتگي: آزمون حداکثر مقادير ويژه براي تعيين تعداد بردارهاي هم 4جدول

 فرضيه صفر آماره آزمون %59سطح بحراني  سطح احتمال

22/2 

22/2 

25/2 

15/2 

21/32 

51/55 

35/11 

15/11 

11/15 

15/33 

13/15 

31/3 

 تعداد صفر بردار 

 حداكثر یك بردار

 حداكثر دو بردار

 حداكثر سه بردار

 منبع: محاسبات تحقيق
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 شود كه كميت آماره آزمون مربوطه، از مقدار بحرانی پذیرفته می یبردار همجمعrفرضيه صفر وجود   ها، وقتی رابطه با این آزمون در

ویژه  رارائه شده توسط مك كينون، هاگ و ميکليس  كمتر باشد. بنابراین با توجه به جداول باال و بر اساس آماره هاي اثر و آماره حداكثر مقادی

 آورده شده است.  3شود كه بردار هم انباشتگی به دست آمده در جدول مدل پذیرفته می يبلندمدت برا یوجود سه بردار همگرای

 

 انباشتگي به دست آمده مدل : بردار هم9جدول 

INF RM2 RVA ROIL RBD GAP متغيرها 

 بردار هم انباشتگي (222/1)* -53/31 -3/1133 3/3231 1/3553 -1/12535

 نرماليزه شده اند. DGAP*مقادیر هر یك از متغيرها نسبت به 

 منبع: محاسبات تحقيق

 

 بردار تخمينی مورد قبول براي روابط بلندمدت بين متغيرهاي مدل به شرح زیر خواهدبود: بنابراین

INFRMRVAROILRBDGAP 2.1035826.48355.40964.26448.42  
تورم  و دهد كه با فرض ثبات سایر شرایط، یك رابطه منفی بين متغيرهاي درآمدهاي نفتی، ميزان بدهی دولت بردار نشان می این 

با ادوار تجاري ایران در بلندمدت وجود داشته و همچنين این رابطه در خصوص متغيرهاي ارزش افزوده بخش صنعت و حجم نقدینگی مثبت 

 ه میبر ادوار تجاري دارد، پذیرفت یمثبت يرگرفت این فرضيه كه ارزش فزوده بخش صنعت تأثتوان نتيجه  می اینبه دست آمده است. بنابر

 شود.

 

 العمل آني نتايج حاصل از تابع عکس

كرد.  یموجود در الگو را بررس یاییپو یانس،وار یهو تجز يتابع واكنش ضربه ا يارتوان با مع یمراحل الزم و برآورد الگو، م یاز ط پس

مشاركت  سهم و ينو همچن یگرد يرهايو متغ يراز همان متغ یناش يالگو را نسبت به تکانه ها يدرونزا يرهايتوان واكنش متغ یم يبترت ینبد

آنها از  يتاهم يبو ترت يرهامتغ یناجازه خواهد داد تا نقش ا یبررس یننمود. ا یبررس يرهامتغ ينیب يشپ يخطار را د يرهااز متغ یكهر 

 مشخص گردد. یريپذ يرو تأث يگذار يرجهت تأث

 یقرار م یرا مورد بررس شکاف توليدناخالص داخلیمستقل وارده بر  يرهاياز متغ كیوارده بر هر  يحاصل از تکانه ها جینتا ابتدا

 يساختار يوجمله خطا در الگ انسیاست كه بر اساس وار اريانحراف مع دو زانيوارد شده به م يشود كه تکانه ها يآور ادی. الزم است ميده

 گردد. یمحاسبه م

دهد. همچنانکه مالحظه العمل اشتغال نسبت به شوك مثبت به اندازه دو انحراف معيار در متغيرهاي مدل را نشان میعکس 1جدول

 شود، شوك مثبت در متغيرهاي بدهی دولت و ارزش افزوده بخش صنعت داراي اثر مثبت بر شکاف توليدناخالص داخلی می باشند. می

 

 العمل شکاف توليدناخالص داخلي نسبت به دو انحراف معيار شوک مثبت در ديگر متغيرها: عکس6جدول 

INF RM2 RVA ROIL RBD GAP دوره 
2222/2 

2/33112- 
1/35131- 
2/133111- 
5/111532- 
1/521231- 
3/333552- 
3/153311- 

1251311- 
1315235- 

2222/2 
31/12111- 
5/12211- 
33/11522- 
13/15221- 
33/13253- 
532/1123- 
13/1511 
15/11313 
13/52123 

2222/2 
12/11111 
13/13113 
31/31311 
1/153531 
1/121151 
1/523331 
3/331313 
1/151313 

1233131 

2222/2 
11/3551 
511/5113- 
55/5151 
333/112- 
55/13311- 
53/32133- 
21/11111- 
3/121155- 
3/111531- 

2222/2 
15/5151 
53/13553 
11/51511 
5/31315 
15/13235 
21/31121 
5/133131 
1/111113 
5/551551 

15/33535 
53/11351 
15/31312 
35/31355 
15/15135 
22/51131 
3/113311 
2/113113 
1/151311 
1/553153 

1 
1 
5 
3 
3 
1 
1 
5 
3 
12 

 منبع: محاسبات تحقيق
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 دهيم.نموداري مورد بررسی قرار میصورت العمل آنی را بهحال نتایج حاصل از تابع عکس

 

 متغيرهاي مدل از تکانه وارده بر شکاف توليد ناخالص داخلي يرياثرپذ

مورد  يداده ها نکهی)با توجه به ا دوره 12را در  متغيرهاي مدلاز تکانه وارد بر ي شکاف توليدناخالص داخلی ریتأثير پذ 5 در شکل

 .ميكن یسال است( مشاهده م 3/5پس هر دوره در شکل معادل  ،است 1531-1535سال  53 يپژوهش برا یبررس

 

 شکاف توليد ناخالص داخليبر متغيرهاي مدلتأثير تکانه وارد شده بر  :3 شکل

نش شکل واك نیدهد. با توجه به ا یرا نشان م متغيرهاي مدلبر تکانه وارد شده بر  شکاف توليد ناخالص داخلیباال واكنش  شکل

 در بلندمدت شدیدتر است.، ميزان بدهی دولتبه تکانه وارد شده بر  ناخالص داخلیشکاف توليد 

در كوتاه مدت و ميان مدت ناچيز و ، درآمدهاي نفتیبه تکانه وارد شده بر  شکاف توليد ناخالص داخلیشکل واكنش  نیبا توجه به ا

 .خيلی كم بوده و در بلند مدت با كمی افزایش اثر آن منفی می شود

ش شکاف توليد ناخالص داخلی به شوك وارد شده بر ارزش افزوده بخش صنعت، در كوتاه مدت ناچيز بوده و از دوره دوم به بعد واكن

 با روند افزایشی، بيشتر شده و در بلند مدت باالترین تأثير را خواهد داشت. 
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گی در تمام دوره مورد بررسی ناچيز بوده و همچنين، واكنش شکاف توليد ناخالص داخلی در برابر شوك وارد شده بر حجم نقدین

هميشه در حوالی عدد صفر در نوسان بوده است و این بدین معنی است كه تأثير گذاري متغير حجم نقدینگی بر شکاف توليد ناخالص داخلی، 

 عليرغم تأثير شدید دیگر متغيرها اندك بوده است. 

لص داخلی نيز از همان دوره اول در جهت منفی شروع شده و در هر دوره نسبت باالخره اثر گذاري متغير تورم بر شکاف توليد ناخا

   به دوره قبل شدیدتر شده است.
 

 يافتهنتايج حاصل از تجزيه واريانس تعميم

كه تجزیه واریانس دهد. از آنجائیدوره را نشان می 12بينی شکاف توليد ناخالص داخلی براي تفکيك واریانس خطاي پيش 1جدول 

اي هیافته استفاده شده است. در این روش مجموع سهم تکانهمتعامد به ترتيب قرار گرفتن متغيرها حساس است، از تجزیه واریانس تعميم

تقسيم  یافته، به سه دورهبينی یك متغير، برابر با واحد است. در اینجا، نتایج حاصل از تجزیه واریانس تعميممختلف در توضيح خطاي پيش

هاي دوم تا پنجم( و دوره بلندمدت )شامل دوره ششم و دوره مدت )شامل دوره مدت )فقط شامل دوره اول(، دوره مياندوره كوتاه شده است:

 هاي بعد از آن(. 

مدت تمام نوسانات مربوطه به متغير شکاف توليد ناخالص داخلی، توسط دهد كه در كوتاهنتایج حاصل از این تجزیه واریانس نشان می

ها، نقش این متغير در توضيح این نوسانات كاهش و نقش د شکاف توليد ناخالص داخلی توضيح داده می شود كه با افزایش طول دورهخو

 متغيرهاي تورم و ارزش افزوده بخش صنعت افزایش می یابد.

     

 يافته مدل : تجزيه واريانس تعميم7جدول

INF RM2 RVA ROIL RBD GAP دوره 
22/2 
55/13 
13/32 
11/31 
35/31 
31/12 
51/11 
31/15 
13/13 
31/13 

22/2 
31/2 
15/1 
33/1 
13/1 
15/2 
13/2 
15/2 
21/2 
23/2 

22/2 
21/1 
21/13 
31/15 
55/13 
32/11 
13/11 
31/11 
11/15 
55/15 

22/2 
11/2 
12/2 
21/2 
21/2 
23/2 
51/2 
31/2 
12/2 
11/2 

22/2 
15/2 
55/1 
11/1 
31/1 
32/1 
32/1 
53/1 
35/1 
33/1 

22/122 
13/11 
11/51 
25/11 
21/15 
55/5 
31/1 
31/3 
21/3 
31/5 

1 
1 
5 
3 
3 
1 
1 
5 
3 
12 

 منبع: محاسبات تحقيق                           

بر این  .گردید تدوین ایران در قبلی روابط بين ارزش افزوده بخش صنعت و ادوار تجاري شده انجام تحقيقات مبناي بر مطالعه این در

اساس، با توجه به روابط اقتصادسنجی كه براي مدل تحقيق در فصل سوم تعریف شده است، به بررسی این رابطه در قالب الگوي هاي تصحيح 

ها كه روابط كوتاه مدت بين متغيرخطاي برداري براي تبيين روابط كوتاه مدت بين متغيرها و خود توضيحی برداري پرداخته شد. پس از این

هاي حاصل از سی گردید، وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل به اثبات رسيده و خود این روابط بلندمدت برآورد شدند. یافتهبرر

دهنده این است كه رابطه عليتی بين بدهی دولت، درآمدهاي نفتی و حجم نقدینگی با ادوار تجاري در ایران در كوتاه برآوردهاي مدل نشان

در صورتی كه این رابطه بين متغيرهاي ارزش افزوده بخش صنعت و تورم با ادوار تجاري به تأیيد رسيد. همچنين، این  مدت وجود نداشته،

 العمل آنی نيز تأیيد شدند. با توجه به این نتيجه وروابط در بلندمدت به اثبات رسيد كه این نتایج به دست آمده با استفاده از تابع عکس

فزوده گر اثر گذاري ارزش اشود و فرضيه تحقيق كه بيانفته در این زمينه، صحت نتایج به دست آمده تأیيد میگرپيشينه مطالعات صورت

 كند. بخش صنعت بر ادوار تجاري در ایران است، را تصدیق می

 قير رفته در تحقپرداخته شد. با توجه به روش به كا یراننقش ارزش افزوده بخش صنعت در ادوار تجاري ا یدر این تحقيق به بررس

رابطه، آمار و ارقام متغيرهاي اقتصادي كشور از سایت هاي معتبر همچون  ینا یباشد، به منظور بررس یم يفیتوص -يلیحاضر كه از نوع تحل

 یتصادسنجمدل اق یك يشينپ یو مطالعات تجرب ينظر یایران استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. لذا با توجه به مبان زآماربانك مركزي و مرك
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روابط  يلو تحل یهكشور، به تجز 1535-1531 يدوره  یموجود در ط يكه با استفاده از داده ها یدذكر شده اتخاذ گرد يرابطه  یحجهت تشر

 شد.   تهمدل پرداخ يرهايمتغ ينب

 یوار تجاري آورده شد و بررسپيشينه تحقيق در مورد رابطه متغيرهاي ارزش افزوده بخش صنعت و اد ي،نظر یپس از ارائه مبان  

 ايه قرار گرفته و یافته یمورد بررس یدر ادامه ارائه شد. همين رابطه، با استفاده از تحليل اقتصادسنج یرابطة مورد مطالعه به صورت تجرب

 نيز در ادامه آورده شدند. رسیحاصل از این بر

ه بخش صنعت بر ادوار تجاري ایران كه عنوان پژوهش حاضر نيز تأثيرگذاري ارزش افزود یاین تحقيق عبارت بود از بررس یكل هدف

 باشد.  می

تحليل شناخت و نوسانات اقتصادي و پيش بينی آن براي مسؤلين اقتصادي كشور از اهميت زیادي برخوردار است. زیرا كه راهنمایی     

استفاد از آن اوضاع و احوال اقتصادي را به درستی بشناسند، قادر الزم را جهت عملکرد كنونی اقتصاد ارائه می دهد. چنانچه مسؤلين بتوانند با 

بود سياست هاي اقتصادي مناسب را جهت خنثی كردن تغييرات و نوسانات نامطلوب اقتصادي اتخاذ كنند و بدین ترتيب در مسير  دخواهن

اشی از جنگ و شوك هاي نفتی موجب تشدید نوسانات توسعه اقتصاد كشور، نوسانات را به حداقل ممکن تقليل دهند. با توجه به آنکه شوك ن

 در اقتصاد ما شده است، از این رو توجه به ادوار تجاري از جایگاه ویژه اي در برنامه ریزي هاي اقتصادي و اتخاذ سياست هاي صحيح تثبيت

ي كالن اقتصادي همراه با آن به طور منظم اقتصادي برخوردار است. یکی از ویژگی هاي مشترك ادوار تجاري این است كه بسياري از متغيرها

می تواند همجهت یا خالف جهت بسته به نوع متغير انجام پذیرد. از این رو بررسی و تحليل رابطه  كتیحركت می كنند. این نوع هم حر

ا براي درك دقيق تر از متغيرهاي كالن اقتصادي و به تبعيت از آن بخش هاي فعال اقتصادي همچون بخش صنعت، با ادوار تجاري زمينه ر

 رفتار این متغيرها به خصوص متغيرهاي همزمان  و موخر  فراهم می سازد. 

اثبات وجود رابطه كوتاه مدت بين متغيرها از  ازمورد آزمون قرار گرفتند و پس  یمطالعه، ابتدا متغيرها از لحاظ پایای ینلذا در ا     

تحقيق،  هاي فرضيه یجوهانسن برآورد گردید. در بررس یطریق آزمون والد، رابطه بلندمدت بين متغيرها با استفاده از روش آزمون هم انباشتگ

توجه به نتایج حاصل از برآورد بلند مدت با « ارزش افزوده بخش صنعت بر ادوار تجاري ایران تأثيرگذار است.» داشت بيان می یاصل يهفرض

 بين ارزش افزوده بخش صنعت و شکاف توليد ناخالص داخلی در ایران پذیرفته شد، این فرضيه پذیرفته شد.  يمكه طبق آن رابطه مستق
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 نتيجه گيري

ناخالص داخلی واقعی یکی از مهمترین شاخص هاي اقتصادي در یك كشور محسوب می شود. این متغير از سيري هموار  توليد

برخوردار نبوده بدین معنی كه حول روند بلندمدت خود دچار نوسان می شود. از آنجایی كه مهم ترین هدف اقتصاددانان تثبيت اقتصادي و 

اقتصاد می باشد، شناخت عوامل مؤثر در ایجاد ادوار تجاري قدم اول و اساسی در جهت كنترل نوسانات  هاي یجلوگيري از نوسانات و بی ثبات

ا معرفی زاقتصادي می باشد. تقسيم بندي كلّی در رابطه با علل و عوامل بروز ادوار تجاري را می توان در غالب نظریات ادوار تجاري برونزا و درون

تحت تأثير عوامل برونزا چون جنگ، بالیاي طبيعی، بحران هاي سياسی و كشاورزي ایجاد می شود.در  تجاريكرد. گروهی معتقدند ادوار 

 یمقابل، گروهی دیگر معتقدند ادوار تجاري ریشه در عوامل درونی چون سرمایه گذاري بيش از حد اندازه، مصرف كم و عوامل پولی دارد. بررس

 نوسانات و فضاي یشافزا ينو فقر است. همچن يکاريب یشست كه ركود اقتصادي به معناي افزاا ميتموضوع ادوار تجاري از آن جهت داراي اه

ادي، اقتص يتهاي تثب ياستس یگام در طراح ينگذاري و رشد اقتصادي را كاهش دهد. مطابق نظر لوكاس اول یهتواند سرما یم یثبات یب

صادي بخش اقت ینبزرگ تر یرانكه صنعت در ا ینو ا یرانصنعت در اقتصاد ا خشب یشناخت و درك ادوار تجاري است. با توجه به نقش اساس

ه سؤال بود ك ینكشور است، تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به ا يتاز جمع يعیمحل اشتغال بخش وس ينپس از بخش خدمات بوده و همچن

 خير. یااست  يرگذارتأث یرانارزش افزوده بخش صنعت بر ادوار تجاري ا یاآ

برخوردار است. بدین سبب رابطه بين متغيرهاي نامبرده در ایران مورد  ییباال يتاقتصاد كشور از اهم يمسأله برا ینا يلللذا تح 

بررسی قرار گرفته و نتایج تحقيق نشان می دهد، رابطه مثبت بين ارزش افزوده بخش صنعت و شکاف توليد ناخالص داخلی در ایران در 

روابط در كوتاه مدت هم به اثبات رسيد. همچنين وجود رابطه مثبت بين عرضه پول با  ینحالی است كه ا بلندمدت وجود داشته و این در

 ادوار تجاري نشاندهنده این است كه پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و بين عرضه پول و توليد یك رابطه بلندمدت و مثبت وجود دارد. لذا

 گردد. یخصوص ارائه م یندر ا يشنهادهاییاساس در ادامه پ ینبر ا

وجود رابطه منفی بين درآمدهاي نفتی و ادوار تجاري كه افزایش این درآمدها منجر به ایجاد ركود در اقتصاد می شود، نشان از  -1

 نوجود بيماري هلندي در اقتصاد ایران داشته كه این امر رهایی از وابستگی كشور به اقتصاد تك محصولی را نمایان می سازد. لذا ای

 موضوع، لزوم توجه بيشتر به صادرات غيرنفتی را بيش از پيش می طلبد. 

با توجه به اینکه یك شوك مثبت در ارزش افزوده بخش صنعت تأثير مثبتی روي ادوار تجاري داشته و باعث ایجاد رونق اقتصادي  -1

كشور امري  ینسب هايیتمختلف صنعتی با توجه به مز يهاطرح یجادا يالزم برا يدر كشور می شود، لذا فراهم كردن بسترها

 ضروري می نماید.

ه ادامه مختلف نسبت ب يهاطرحبه انواع  يشترب ییبا آشنا یندهكه بتوانند در آ يديتول يواحدها یجادنگرش مردم به سمت ا ييرتغ -5

 .اقدام كند هاينهزم یندر ا گذاريیهسرما

 يشدن مقدمات الزم برابزرگ كشور با توجه به فراهم  يمختلف به مركز و شهرها يهااز مهاجرت مردم از استان يشگيريپ  -3

 .در آن مناطق گذاريیهسرما

 .مدت و بلندمدت در هر استان در كوتاه گذاريیهسرما ياستراتژ ینتدو يالزم برا هايينهزم یجادا -3

و  شتريب گذاريیهسرما سازينهزم تواندیكه م ینواح ینا كردنیهر استان و كشور و تخصص نقاطیدر اقص یصنعت یتوسعه نواح -1

 .تر باشدمطلوب يوربهره

 .صنعتی يداتتول يو سوق آن به سو یجهت خارج شدن از حالت سنت یبوم يديمحصوالت تول يبرا يالتتسه يصتخص -1
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