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 بهادار از   اوراق گذاری در بورس تبیین اثرپذیری سرمایه

 های مختلف اقتصادی بخش
 

 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، محدثه خردمند
 

ها  سیاستن های اقتصادی بررسی اثرات بکارگیری ای گذاری سیاستیکی از اصول مهم و اساسی در  - چکیده

ترین عناصر مرتبط و تأثیرگذار بر  در این میان یکی از مهم. بر متغیرهای مختلف اقتصادی و غیراقتصادی است

خصوصی و نقش آن در رشد و  ةاهمیت تشکیل سرمای. گذاری است داخلی، موضوع سرمایه ناخالص تولید

بهادار از  گذاری در اوراق که انتخاب سرمایه این با توجه به. پایدار یک کشور بر کسی پوشیده نیست ةتوسع

، اثرات عظیم بوده است أجمله تصمیمات اقتصادی است که گرایش و توسعة آن در بسیاری از اقتصادها منش

کردن  آن توصیف با هدفی علمی و برحسب گردآوری اطالعات به صورت توصیفی که هدفحاضر  مطالعة

های مورد بررسی است، با استفاده از روش اسنادکاوی و استفاده از متون موجود در حوزۀ  شرایط یا پدیده

پردازد و  المللی می شده در این حوزه در سطح ملی و بین موضوع مورد مطالعه، به بررسی جامع تحقیقات انجام

نتایج  .نماید بهادار را تبیین می اوراق اری در بورسگذ های مختلف اقتصادی بر سرمایه چگونگی تأثیر بخش

ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد هر کشور، بازارمالی  یکی از مهمحاصل از این مطالعه، حاکی از آن است که، 

نیز رابطة تنگاتنگی  کشور که با شرایط سیاسی آن جا و از آن باشدکشور می بهادار آن اوراق بخصوص بورس

ای تواند با سایر متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشد، از جایگاه ویژهبه این عامل و ارتباطی که می ، توجهدارد

: مثال برای) های مختلف اقتصادی لذا با افزایش ریسک و نااطمینانی بخش .گذاران برخوردار استنزد سیاست

گذاری در  ، سرمایه...(رزی ومعدن، تغییرات جغرافیایی در بخش کشاو و تغییرات تولیدی در بخش صنعت

های مختلف با توجه به اقتصاد هرکشور دارای  یابد، که این کاهش در بخش بهادار کاهش می اوراق بورس

 .باشد شدت متفاوتی می

 . داخلی مالی، تولیدناخالص اقتصادی، بازار های ، بخشبهادار اوراق گذاری، بورس سرمایه :کلمات کلیدی

 

  مقدمه

دادن اندازۀ  جهت نشان های عملکردی اقتصادکالن به ها در میان شاخص ترین شاخص مهمیکی از 

بررسی اثرات بکارگیری . ملی است ناخالص های تولیدی آن، میزان تولید کشور و ظرفیت اقتصاد یک

گذاری که در  موضوع سرمایه. های اقتصادی است گذاری های اقتصادی یکی از اصول سیاست سیاست
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باشد و یکی از صاحبنظران در  ملی می آید و از عناصر مهم هزینة حساب می کل به اضاینتیجة تق

اقتصادی از سرمایه به عنوان عاملی جهت ایجاد  گذاری دارد که، چارچوب سیاست مطالعة خود بیان می

ترین مباحث اقتصادی است که بر ، یکی از مهم(0340بخش،  شیرین) برد های شغلی نام می فرصت

گذاران اقتصادی  گذارد و همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست داخلی اثر می ناخالص دتولی

های جدیدی  گذاری های مولد، ضروری است که سرمایه که برای گسترش فعالیت جا از آن. باشد می

 اندازهای سرگردان جامعه و پس کند که وجوه موجود در می های موردنیاز ایجاب انجام گیرد، سرمایه

توان از طریق گسترش  این مهم را می .های موردنظر هدایت گردند گذاری خانوارها به سوی سرمایه

مالی  ای از بازارهای سرمایه نیز به عنوان زیرمجموعه ها که بازار مالی و امکانات مرتبط با آن بازارهای

 عنوان یکی از ارکان اصلی بازاربهادار به  اوراق بورسکه  باتوجه به این .شود، به انجام رساند تلقی می

آوری سرمایه و انتقال آن به افراد و  نقش مهمی در جمع در خدمت توسعة اقتصادی قرارداشته، سرمایه

 های مالی شرکت ، لذا از جمله ابزارهای تأمیندارد گذاری شده سرمایه متقاضی وجوه واحدهای

ی بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را از تولید که واحدهای صورت بدین. شود تولیدی نیز محسوب می

در واقع، باتوجه به مطالعة یکی از صاحبنظران نقش . نمایند طریق عرضة سهام یا انتشار سهام تأمین می

های  گذاری، جذب سرمایه سوی مصارف سرمایه انداز به پس  سرگردان عمدۀ بورس، هدایت منابع

در تمامی الگوهای اقتصادی که  جا از آن(. 0300، افشاری) است... خارجی، کمک به رشد اقتصادی و

 .کار متکی است های انسان به سرمایه و نیروی ساختن خواسته هبرآورد کاال و خدمات برای تولید

پس . خرید خود را به آینده منتقل نمایند  سازد تا قدرت ها را قادر می سرمایه افراد و بنگاه عملکرد بازار

ای برخوردار است، بنابراین الزم است تا عوامل  زار بورس از جایگاه ویژهبازارسرمایه و باالخص با

 گذاری بخش بنابراین با توجه به تأثیر مثبت سرمایه .تأثیرگذار بر بورس به دقت مورد بررسی قرارگیرد

 های توان به سیاست می( زمانی ةبا توجه به وجود یک دوره وقف) خصوصی بر حرکت ادوارتجاری

باتوجه به مطالعة (. 0342درگاهی، ) تامید داش موجب افزایش در تشکیل سرمایه شود،اقتصادی که 

بهادار،  اوراق گذاری در بورس یهسرما بر ؤثرتوجه به عوامل مکند،  یکی از صاحبنظران که بیان می

-یلعاسما) های مختلف اقتصادی، از جایگاه خاصی برخوردار است خصوص نوسانات تولیدی بخش هب

بهادار از  اوراق گذاری در بورس ؛ این مطالعه سعی دارد با تبیین اثرپذیری سرمایه(0343زاده، 

 .گذاران در این بازار و نیز مطالعات بعدی باشد گشایی برای سرمایه های مختلف اقتصادی، راه بخش
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 بسط و پیشینۀ موضوع

باشد که، نوسانات  می دهندۀ این مهم المللی نشان شواهد اخیر چه در سطح ملی و چه در سطح بین

گذاری در  ترین عوامل مؤثر بر سرمایه های مختلف اقتصادی، به عنوان یکی از مهم تولیدی بخش

 از برخی به قسمت، این در. ای برخوردار است بهادار، حائز اهمیت بوده و از جایگاه ویژه اوراق بورس

های مختلف  بخش های شوک و ناتنوسا ةزمین در کشور خارج و داخل در گرفتهانجام مهم مطالعات

 .شود می اشاره اقتصادی،

کند که بین  داری اشاره می مطالعات صاحبنظران در سطح ملی نیز به نحوی بر رابطة منفی و معنی

بهادار وجود  اوراق گذاری در بورس معدن با سرمایه و های نفت، خدمات، و صنعت نوسانات بخش

مثبت و  کشاورزی اثر افزودۀ بخش مدت و بلندمدت بر ارزش کوتاهمالی در  دارد و همچنین سیاست

؛ هادیان 0340؛ ابریشمی و همکاران، 0340ندا و محرابیان، ) گذاری این بخش، اثر منفی دارد بر سرمایه

المللی نیز هرکدام به نحوی نوسانات  مطالعات صاحبنظران در سطح بین(. 0342؛ طبری، 0340و پارسا، 

توضیح نوسانات از اهمیت خاصی دارند که  دهند و بیان می اقتصادی را توضیح می های مختلف بخش

و تقریباً در همة  گذاری هستند نوسانات در سرمایه ۀمنبع عمد از ها بخشی کبرخوردارند، اما شو

های کالن، از  بخش در پایداری اختالالت، در مقایسه با شوک های مخصوص هر ها سهم شوک بخش

، 0چارانرام) باشد گذاری وابسته به نوسانات کلی اقتصاد می برخوردار است و سرمایه اهمیت بیشتری

نتایج (. 9002 ،2دمیر؛ 9008 ،8آیزمان ؛9002 ،همکارانو  3سابهاش؛ 9003 ،9برزوزوسکی؛ 9009

های  دهد که، منشأ اصلی نوسانات اقتصادی، شوک المللی نشان می مطالعات یکی از صاحبنظران بین

صنایع انگلستان را توضیح  درصد واریانس تولید 80 طور میانگین های مذکور به حقیقی است و شوک

ی به این نتیجه رسید که، الملل یکی دیگر از صاحبنظران در حوزۀ بین(. 0240النگ و پالسر، ) دهد می

بارو، ) کشور آمریکایی که با مدل چندبخشی تحلیل گردید، ندارد 2نااطمینانی تأثیری بر تولید در 

المللی توسط یکی از صاحبنظران در بارباراس انجام شد،  مطالعة دیگری که در سطح بین(. 0220
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چاران،  رام) رایی الزم را ندارندکشاورزی کا شخهای تثبیتی دولت در ب سیاستحاکی از آن است که 

کشور آسیا انجام  0مطالعة خود که در آمریکا و  المللی در گروهی از صاحبنظران در سطح بین .(9009

گذاری پنج  خدماتی آمریکا تأثیر منفی بر سرمایه نوسانات تولیدی بخشدادند به این نتیجه رسیدند که، 

یکی از  9003در سال  .(9002و همکاران،  سابهاش) کشور از شش کشور مورد بررسی دارد

جامعة آماری کشورهای اروپای شرقی به این نتیجه رسید که،  المللی در مطالعة خود با صاحبنظران بین

نتایج مطالعة یکی دیگر از (. 9003 برزوزوسکی،) گذاری دارد ثباتی تأثیر منفی بر سرمایه بی

های مثبت و منفی واکنش متقارن  کل به شوک گذاری یهسرما ،کهدهد  المللی نشان می صاحبنظران بین

آیزمان، ) تواند بسیار محدود باشد کل به تغییرات مثبت، می گذاری دهد و واکنش سرمایه نشان می

اقتصادی بر  خود به بررسی تأثیر نوسانات مطالعة درالمللی  یکی دیگر از صاحبنظران بین .(9008

وی با استفاده . پرداخت 0220 ةآرژانتین، ترکیه و مکزیک برای دهگذاری واقعی در سه کشور  سرمایه

دهد که  نتایج تحقیق وی نشان می. له پرداختأاز مدل انتخاب سبد دارایی به تشریح این مس

  .(9002دمیر، ) باشد گذاری وابسته به نوسانات کلی اقتصاد می سرمایه

 

 بهادار اوراق داخلی و بورس ناخالص گذاری، تولید سرمایه  تعاریف
گذاری  توان در یک تعریف جامع از سرمایه باتوجه به مطالعات انجام گرفته توسط صاحبنظران می

از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت   است گذاری عبارت رمایهچنین عنوان نمود که، س

ن مصرف فعلی جهت گذاری به معنی به تعویق انداخت دیگر سرمایه عبارت به .عایدات بیشتر در آینده

ای برای تولید کاالها و  آن کاالهای سرمایه که در باشد دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می

کالن مورد بحث قرار  رود، همراه با مخاطره و ریسک است و در اقتصاد خدمات دیگر به کار می

؛ طبیبیان، 0308؛ اخوی، 0303تفضلی، ) گر افزایش موجودی سرمایه است حقیقت بیان گیرد و در می

 .(0340؛ گلیهی، 0342؛ کردبچه، 0348؛ بختیاری، 0340 فرجی،؛ 0302؛ توتونچیان و عیوضلو، 0302

( سال  یک) دوره ملی مجموع ارزش کاالها و خدمات نهایی تولید شده طی یک ناخالص تولید

ة مجموع در مطرح و مهم بسیار اقالم از آن اجزاء ملی و ناخالص تولید .باشد توسط افراد کشور می

 جهت مناسب ابزار عنوان به اقتصادی ریزان برنامه و ارانذگ سیاست توسط که هستند ملی های حساب

 .(0342 های ملی ایران، حساب) شوند می گرفته اقتصادی بکار تحوالت وکنترل ردیابی
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بهادار  اوراق بورس. استپول  فرانسوی به معنی کیف ۀیک واژ از نظر لغوی :بهادار اوراق بورس

 بهادار توسط کارگزاران یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که درآن دادوستد اوراق به معنی

بهادار  اوراق. گیرد انجام می ،0382یس بورس در اردیبهشت أسقانون ت و طبق مقررات بورس،

قرضه  مشارکت و اوراق های صادراتی و اوراق های سهامی، واریز نامه از سهام شرکت است عبارت

 که قابل کل، داری های وابسته به دولت و خزانه ها و مؤسسه ها و شهرداری شده از طرف شرکت صادر

 .(0348 بزرگ اصل،) وانتقال باشد معامله و نقل

 
 های مختلف اقتصادی در ایران تبیین بخش

 ایران شامل چهار کشورهای مختلف تولیدی اقتصاد  بخشباتوجه به مطالعة یکی از صاحبنظران، 

این مطالعه در ادامه  (.0340 نظری،) باشد معدن و نفت می  و کشاورزی، خدمات، صنعت ۀعمد بخش

 .پردازد های تولیدی اقتصاد کشور ایران می به بررسی هریک از بخش

 

 کشاورزی بخش

 انجام  واسطه های هزینه و تولید ارزش تفاضل براساس کشاورزی  گروه فصلی ۀافزود ارزش برآورد

 ارزش .گیرند می قرار محاسبه مورد ثابت های قیمت برحسب ابتدا مذکور اقالم راستا این در .گردد می

 برآورد پایه  سال در فصلی های قیمت و زراعی محصوالت تولید فصلی مقادیر به توجه با تولید،

 پایه، سال در محصوالت از هریک تولیدة واسطة هزین و تولید مقداری ارقام برمبنای چنین هم. شود می

 تفاضل از حاصلۀ افزود ارزش بنابراین، .شوند می محاسبه ثابت های قیمت به واسطه های هزینه

 بخشۀ افزود ارزش برآورد جهت کمکی شاخص یک عنوان به واسطه،ة هزین و تولید ارزش

 وزارت از که زراعی تولیدات مقادیر که است ذکر به الزم .رود می بکار ثابت های قیمت به کشاورزی

 برآورد . شوند می تبدیل فصلی تولید مقادیر به زراعی تقویم براساس گردد می دریافت جهادکشاورزی

 های قیمت به افزوده ارزش تعدیل برمبنای جاری، های قیمت به کشاورزی بخش فصلیۀ افزود ارزش

 گردد می انجام کشاورزی  گروه های بخش زیر در "انایر در تولیدکننده بهای شاخص  با ثابت

های اقتصادی است که نقش  ترین بخش یکی از مهم کشاورزی بخش .(0342 های ملی ایران، حساب)

بودن سطح درآمد کشاورزان در  باتوجه به پایین .نماید می ایفا کشور ةمهمی را در فرآیند توسع
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کشاورزی به  رغبت بخشگذاری، عدم  انداز جهت سرمایه واحدهای سنتی و عدم تشکیل پس

گری و  های واسطه و باتوجه به منابع سرشاری که با ریسک کم در فعالیت گذاری در این بخش، سرمایه

بودن  داللی قابل دسترسی است، عدم تشکیل نهادهای خودجوش و اجرایی در سطح روستاها و پایین

شود، استفاده  گذاری می تمایل به سرمایه کشاورزی که موجب عدم های محصوالت نسبی سطح قیمت

دولت  ةوظیف. کشاورزی الزامی است بخش ةاز اعتبارات دولتی و اعتبارات بانکی برای تأمین سرمای

الزم برای  ةها، امکانات اولی زیرساخت ةگذاری در امور زیربنایی کشاورزی و تهی است که با سرمایه

ذاری دولت در این بخش به کل گ چنین سهم سرمایه فعالیت مولدین بخش را فراهم آورد و هم

باشد که با توجه به اهمیت این بخش به عنوان  یک سیر نزولی می اعتبارات دولت در طول زمان دارای

باشد، الزم است که سهم بیشتری از  موادغذایی و کاالهای استراتژیک می ۀکنند بخشی که تأمین

لت در جهت حمایت از کشاورزان منابعی البته همه ساله دو. مرانی به این بخش اختصاص یابدع ةبودج

کشاورزی قرار  دهد تا در قالب تسهیالت تکلیفی در اختیار بخش کشاورزی قرار می را در اختیار بانک

 .(0340 ،احمدآبادی) گیرد

 

 نفت بخش

این  ةواسط هایهزینه و تولید ارزش تفاضل از ثابت و جاری های قیمت به نفت گروه ۀافزود ارزش

 شرکت و گاز ملی شرکت نفت، وزارت از دریافتی اطالعات و آمار براساس .دگرد می برآورد گروه

 مورد کمکی هایشاخص به نیاز بدون اًمستقیم نفت گروه ةواسطة هزین و تولید ارزش ایران، نفت ملی

 گاز و خام نفت صادرات قیمت و مقدار چون هم اطالعاتی راستا این در. گیرندمی محاسبه قرار

 گاز و خام نفت داخلی مصرف مقدار داخل، در نفتی هایوردهآفر قیمت بانکی،  بین ارز نرخ طبیعی،

 مورد محاسبات مبنای عنوان به پایه، سال در نفتی هایوردهآفر و قیمت تولید هایهزینه طبیعی،

 .(0342 های ملی ایران، حساب) گیردمی قرار استفاده

 

 معدن و صنعت بخش

فقر و به  اقتصادی، کاهش ةترین عناصر و عوامل رشد و توسع یکی از مهم تردید رشد صنعتیبدون 

در تاریخ اقتصادی جهان و خصوصاً امروزه، صنعت . باشد صورت بالقوه گسترش عدالت اجتماعی می
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محصولی، تسریع  جهت دستیابی به تنوع تولیدی به ویژه در اقتصادهای تک هبه عنوان مؤثرترین وسیل

پیامدهای . گیرد سرانه و افزایش سطح زندگی در یک جامعه مورد توجه خاص قرار می شد درآمدر

انسانی در  مندی مؤثر و جذب کامل منابع اضافی نیروی آوردن امکان بهره بر فراهم  صنعتی عالوه رشد

اتکاء کشور به واردات  ةمؤثری در جهت ایجاد شرایط زیربنایی توسعه، کاهش درج ةجامعه وسیل

های خارجی،  ، برقراری تعادل و یا ایجاد مازاد در تراز پرداخت0توسط تأمین تقاضای صنایع همبسته

تر از امکانات بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور، نیل به رشد متعادل هماهنگ اقتصاد  استفاده بیشتر و کامل 

شده  اقتصادی کسب در نهایت نیز قدرت. باشد ی میمل ةاجتماعی در جامع و نهایتاً دستیابی به عدالت

مرزی را  مؤثربودن و رسیدن به اهداف برون( المللی ای و بین منطقه) خارجی  سیاسی در افزایش اقتدار

شود،  اندازی موتور توسعه یاد می صنعت به عنوان یک محرک در راه گرچه از بخش. نماید تسهیل می

خود نیازهایی دارد و بدون برآوردن  ،نیز مانند سایر ارکان اقتصادیولی باید توجه نمود که این بخش 

صنعتی  ةاز اهم ضروریات توسع. توان انتظار داشت که از شکوفایی الزم برخوردار گردد ها نمی آن

باشد بدون شک  کارا، جامع و رسمی در مقایسه با بازارهای سیاه می ةکشور وجود یک بازار سرمای

وجود و ایجاد یا استقرار صنایع نوپا در دنیای پویای امروز که رقابت اقتصادی صنایع م ةبرای توسع

ای،  دستیابی به منابع متنوع و متعدد پول و سرمایه. باشد آن می  اتکاء یکی از اجزای غیرقابل جهانی

طر به خا. اجازه ابداعات ابزارهای مالی و قابلیت استفاده از ابزارهای نوین از ضروریات بدیهی است

های  های خود نیازمند سرمایه ژهوصنعت، واحدهای صنعتی جهت آغاز و انجام پر بری بخش سرمایه

صنعتی،  آالت و تجهیزات ثابت و درگردش هنگفتی برای بنای ساختمان، خرید و نصب ماشین

مواد اولیه و  ةنمودن تکنولوژی از طریق تحقیق و توسعه، تهی آموزش تخصصی پرسنل، انتقال و بومی

رود همبستگی ثبت چنین رشد و  شکی نیست که در این رابطه انتظار می. های جاری هستند سایر دارایی

بدون شک یکی از مسائل مهم و بااهمیت در . مالی و رشد صنایع مشاهده شود تسهیالت منابع

 مالی بخش تأمین ةبطدر را. باشد سرمایه می چنین کمبود مالی این بخش و هم تأمین ةلأصنعت مس بخش

 بانکی کشور را از ارکان این تأمین ةصنعت در کشور ما تنها بخشی از بازارهای مالی و باالخص شبک

معدن نیز در این زمینه   و صنعت های تخصصی همانند بانک چنین بانک ایم و هم مالی در نظر گرفته

مالی همانند بازارسرمایه و  در صورتی که قسمت اعظم بازارهای. اند گیری نداشته فعالیت چشم

                                                           
1. Linkage Industries 
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صنعت نقش اندکی  مالی بخش انداز و بیمه در تأمین های پس غیربانکی و صندوق یمؤسسات اعتبار

 های صنعت و طرح مالی بخش رسد که باتوجه به مشکالت ذکر شده تأمین چنین به نظر می. اند داشته

 .مالی این بخش کمک شایانی بکند صنعتی از طریق گسترش بازارهای مالی بتواند در حل مشکالت

یا شیمیایی مواد و  فیزیکی شود که باعث تغییر هایی اطالق می فعالیت ةهای صنعتی به کلی فعالیت

استفاده  روش یا تکنولوژی مورد. اجسام مختلف گردد و نهایتاً منجر به تولید محصوالت جدید گردد

 بخش .ای است یا ماشینی و کارخانه از دستیاز ایجاد تغییرات در مواد و تولید محصول جدید اعم 

نقشی که در ایجاد تقاضا و  ةکند و به واسط اقتصادی کشور نقش کلیدی را ایفا می  صنعت در تحوالت

تواند به  کشاورزی دارد می صنعتی برای بخش أای با منش ای و سرمایه اولیه، کاالهای واسطه تأمین مواد

کشاورزی را به   باید محصوالت بخش صنعت می ی بخشبه عبارت. نقش کلیدی خود عمل کند

. نموده و از این طریق نیازهای غذایی و پوشاک جامعه را تأمین کند  کاالهای مصرف نهایی تبدیل

ساختمانی و کاالهای مصرفی خانوار  چنین این بخش در تأمین کاالهای اساسی مانند دارو، مصالح هم

ونقل و ارتباطات،  های زیربنایی مانند حمل کانات مورد نیاز بخشوسایل و ام ةدر تهی. نقش مهمی دارد

وسایل و امکانات دفاعی  ةاساسی است و در تهی نقش ۀگاز و برق ایفاکنند رسانی، انتقال و توزیع آب

توان به  طبیعتاً اهمیت صنعت در اقتصاد یک کشور را می. کشور نقش این بخش انکارناپذیر است

ترین  یکی از مهم. طول زمان به صورت سری زمان و یا مقطعی اندازه گرفتمعیارهای مختلفی در 

های نسبی و  تواند وضعیت صنعت کشور را از دیدگاهی پویا در رابطه با مزیت هایی که می شاخص

 .تولیدشده توسط این بخش است ۀافزود های اقتصادی مشخص سازد، ارزش بازده

 

 معدن بخش

 محصوالت تولید مقادیر آمار به توجه با ثابت، و جاری های قیمت به معدن بخشۀ افزود ارزش

 محصوالت اهمیت ضرایب روی، و مسسنگ آهن،سنگ سنگ،ذغال چون هم معدنی منتخب

 سال در معدنی محصوالت قیمت و معدنی محصوالت ۀتولیدکنند بهای شاخص پایه، سال در معدنی

 تولید مقادیر کمکی شاخص از جاری، های قیمت به افزوده ارزش برآورد در .گردد می برآورد پایه،

 .شودمی استفاده معدنی  محصوالت صلیف ۀبهای تولیدکنند شاخص و معدنی محصوالت
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 "معدن و صنعت عملکردة خالص" ماهانه گزارش شامل بخش این در استفاده مورد آماری منابع

 کشور صنعتی بزرگ هایکارگاه اشتغال و تولید هایشاخص ،(معادن و صنایع وزارت :ذخأم)

 باشد می فصل هر در تولیدکننده بهای شاخص و( مرکزی  بانک اقتصادی آمارۀ ادار :خذأم)

 .(0342 ایران، های ملی حساب)

 

 صنعت

 شاخص عنوان به صنعت بخش تولید ارزش صنعتی، های کارگاه فصلیۀ افزود ارزش برآورد در

 صنعت عملکردة خالص" از حاصل فصلی آمار براساس مذکور، شاخص .دشو یم گرفته بکار کمکی

 سال در منتخب کاالهای قیمت نیز و شودمی منتخب صنعتی کاالهای تولید مقادیر شامل که "معدن و

 شاخص براساس جاری های قیمت به صنعتی های کارگاه ۀافزود ارزش برآورد .گرددمی برآورد پایه،

می انجام صنعتی محصوالتۀ تولیدکنند بهای شاخص و صنعتی محصوالت تولید مقادیر کمکی

 عملکردة خالص "ماهانه گزارش از ندا عبارت برآوردها این در مورداستفاده آماری منابع .دگرد

 بزرگ های کارگاه اشتغال و تولید هایشاخص ،(معادن و صنایع وزارت :خذأم) "معدن و صنعت

محصوالتۀ تولیدکنند بهای شاخص و( مرکزی  بانک اقتصادی آمارۀ ادار :خذأم) کشور صنعتی

 .(0342 های ملی ایران، حساب) ایران در صنعتی

 

 خدمات  گروه

 اقتصاد تحلیل و تجزیه صرفاسمیت، دیوید ریکادو و مارل مارکس، تالش خود را عمدتاً   آدام

دیگر اقتصادی نیز خدمات را اندیشمندان . اند نموده( معدن و  های کشاورزی و صنعت بخش) کاالیی

خدمات به عنوان بخشی که ماهیتی  و به بخش. گرفتند مالی در نظر می  به طور عمده در قالب خدمات

های این متفکرین شکل  فکری که برمبنای نوشته  از این رو مکاتب. کردند غیرتولیدی دارد، نگاه می

تحلیل داشته باشد،  و  ان بخشی که قابلیت تجزیهخدمات را به عنو  گرفته نیز الاقل تا همین اواخر، بخش

بخش فوق به عنوان  0230 سال دانستند ولی با افزایش اهمیت این بخش در اقتصاد، از اواخر نمی
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 چنین کشورهای توسعه و هم  حال در گذشته اکثر کشورهای در .0سوم اقتصاد محسوب شد بخش

دانستند و در  صنعتی می ةبه اهداف توسع خدمات را به عنوان مانعی در رسیدن  مترقی، بخش 

کشورهای . دادند صنعت را با بیشترین امکانات مدنظر قرار می  های توسعه نیز تقویت بخش ریزی برنامه

 نهادن در فرآیند صنعتی  مترقی، گام  توسعه نیز به منظور دستیابی به سطح پیشرفت کشورهای  حال در

خدمات به عنوان آخرین پناهگاه  رو طی دوران گذشته بخشاین دیدند، از شدن را تنها راه ممکن می

 (.0300صمصامی، ) شده است در نظر گرفته می جهت ایجاد اشتغال،

شد که عدم قابلیت  مترقی و استفاده از فنون جدید، موجب  در کشورهای "انقالب خدمات"وقوع 

آن غالب تولیدات خدماتی قابلیت شده و به دنبال  سازی در مورد بسیاری از خدمات، دگوگون ذخیره

کنندگان در یک محل  انتقال یابند و به این ترتیب لزوم قرارداشتن تولیدکنندگان و مصرف و نقل

شود نیز موجب گردیدند توجه بسیاری به  این وجود عواملی که در زیر بیان می بر منتفی شد و عالوه

 .خدمات معطوف گردد خدمات و باالخص تجارت سوی بخش

اقتصادی را در جهان به خود  خدمات بخش بسیار مهمی از معامالت امروزه دادوستد( فال

های  ملی و فرصت ناخالص درصد تولید 00آن نزدیک به  بر اختصاص داده است، و عالوه

 (.0300 رودری،) شودخدمات تأمین می اشتغال در کشورهای پیشرفته از طریق بخش

اقتصادی کشورها، به طور کلی  ةو نقش آن در توسعخدمات   بر اهمیت تجارت  عالوه( ب

 اقتصادی  ةای را در توسع خدمات از طریق ارتباط آن با فرآیندهای تولیدی نقش عمده  بخش

 خدمات نقش مؤثری را در تولیدات  توان گفت بخش به طوری که می. کشورها به عهده دارد

خدمات و به خصوص آن دسته از   بخش. نماید های اقتصاد ایفا می صنعتی و دیگر بخش 

9تولیدی  خدمات"المللی تحت عنوان  بین  بندی سازمان هایی که در تقسیم فعالیت
نام نهاده  "

خدمات به عهده   پذیرکردن کاالها، در ارتباط با صادرات ای در رقابت اند، نقش بسیار عمده شده

 (.0300رودری، ) دارند

                                                           
1. UNCTAD Services development potential: The Indian Context (New York, UN, Pub, 

1989). P. 47 

توان براساس نظام پیشنهادی به ولی می ندارد توافقی وجود گونه تعریف مورداجزاءتشکیل دهنده خدمات هیچ مورد در. 9

خدمات  مستغالت و بیمه، بانکداری، خدمات تولیدی راشامل مالیه،(Gershuny, Miles) مایلز وسیله گرشونی و

 .دانست ...و حقوقی معماری، قبیل مهندسی، تخصصی از
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تولید و کیفیت   عمل نظیر کنترل  مهندسی و خدمات حین طراحی،  امروزه خدماتی نظیر تحقیقات،

یافته و سیستمی را   و باالخره خدماتی از قبیل بازاریابی، توزیع و تنظیم سفارشات با یکدیگر ارتباط

ایجاد کرده که از طریق انتقال سریع اطالعات مربوط به تغییرات تقاضا و تولید، مسئولین طراحی و 

و از این طریق بتوانند با  هنمود  ا تغییرات مطبوع را در فرآیندهای تولید، داخلابداع را قادر ساخته ت

پذیری کاالها امری  رقابت ةکه در زمین) سازی خود با تغییرات در بازارها تداوم ابداعات و تطبیق

ها  بدین طریق بنگاه. های اقتصادی ایجاد نمایند موقعیت مناسبی را برای بنگاه( باشد ضروری می

خرد  در سطح "خدمات استراتژیک"شده و این همان نقش در  توانند در بازارهای جهانی مطرح می

 .تواند وضعیت مشابهی را ایجاد نماید خدمات می کالن نیز بخش باشد، در سطح می

بهداشتی،  وپرورش، امکانات نمودن آموزش خدمات با فراهم الذکر، بخش بر موارد فوق  عالوه

. سازد تر مهیا می اقتصادی را هرچه سریع ةهای شغلی و غیره موجبات توسع ایجاد درآمد، فرصت

زیربنایی به  مالی باعث تجهیز منابع گردیده و از طریق خدمات چنین از طریق ارائه خدمات هم

تکنولوژی  خدمات ةبر موارد فوق با ارائ این بخش عالوه. رساند موجود یاری می برداری از منابع بهره

خدمات، گروهی از  به طورخالصه بخش. نماید در تولید و ایجاد منابع ایفا می نقش مهمی را

 تولید کاالیی را ندارند، ولی در افزایش میزان ةشود، که اگرچه جنب های اقتصادی را شامل می فعالیت

چه  دیگر، چنان از سوی. توانند نقش بسیار مهمی ایفا نمایند رفاه جامعه می سطح ءتولید و ارتقا

 راه رشد سر به مانعی بر تواند متناسبی نداشته باشند، می ةهای تولیدی رابط های خدماتی با بخش فعالیت

 خدمات و به خصوص تجارت لذا با توجه به مطالب فوق اهمیت بخش. بدل گردندماقتصادی   ةتوسع و

 .شود اقتصادی کشورها مشخص می ةتوسع و خدمات در رشد

 

 در ادبیات اقتصادی تجاری تبیین جایگاه ادوار

تواند در اجرای  می 0تجاری ادوار ۀجا که شناخت ماهیت و چگونگی علل پدیدآورند از آن

 اقتصادی که از جمله ملزومات رشد چنین، دستیابی به ثبات های ضد ادواری و کنترل آن و هم سیاست

ی به بررسی علل ایجاد تجار توجهی از ادبیات ادوار بخش قابل پایدار است نقش بسزایی داشته باشد،

مدرن از تالش برای تفسیر  کالن امروزه، اقتصاد .نوسان و چگونگی انتشار آن اختصاص یافته است

                                                           
1. Business Cycles 
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برداشته و معتقد است که   های متفاوت دست قطعی با مدت زمان نوسانات به عنوان ترکیبات سیکلی

وبیش تصادفی تحت  های کم فاصله های متفاوت و در ها، در اندازه انواع مختلف شوک ةاقتصاد به وسیل

و  0به دنبال مطالعات اسالتسکی. شوند تأثیر قرارگرفته و سپس این اختالالت در تمام اقتصاد منتشر می

ها  ها و چگونگی انتشار آن ادوارتجاری، تحقیقات زیادی برای شناسایی شوک ةدر زمین 9فریش

 ادوار .اند تجاری ظهور پیدا کرده لف ادوارهای مخت این مطالعات در قالب نظریه. صورت گرفته است

گذاری، اشتغال،  کالن نظیر تولید، مصرف، سرمایه الگوهای نوسانی منظم متغیرهای اقتصاد تجاری،

طورکلی شامل رونق و رکودهایی است که در اطراف مسیر رشد  های بهره است که به ها و نرخ قیمت

تجاری در  که ادوار توجه به این با (.0243، 3رالنگ و پالس) گیرد بلندمدت اقتصادی صورت می

اقتصادی   نوسانات أای نزد اقتصاددانان برخوردار بوده و منبع و منش اقتصادی از جایگاه ویژه  ادبیات

تجاری، نااطمینانی و نوسانات تولیدی  لذا بررسی نظریات ادوار .باشند های مختلف تولیدی می بخش

 .اهمیت زیادی دارد مطالعهدر این 

های ذاتی تجاری را ناشی از تناقض های اقتصادی و ادوارعلت پیدایش نوسان ،8کارل مارکس

داری ها را تحت عنوان رشد و تکامل ناموزون سرمایه دانست و وقوع جبری آنمی 2داری هسرمای نظام

تجاری محسوب  تحلیل ادوار ةپردازان شاخص در زمین یکی از دیگر نظریه 0کینز. نمودمشخص می

قرار  0230 ةده اقتصادی ناشی از بحران بزرگ تأثیر شرایط گردد، وی تا حدود زیادی تحت یم

 . پول، بهره و اشتغال بود عمومی ةبخش وی در نگارش کتاب نظری این وقایع الهام. گرفت

خود با عنوان  ةلوکاس، در مقال. از آن است 0ترین مفهوم ادوارتجاری، تعریف لوکاسشایع

4تجاری شناخت ادوار"
در روند  داخلی حقیقی ناخالص ادوارتجاری را انحرافات تکرارپذیر تولید "

مدرن  تجاری، به یک تعریف استاندارد در تحقیقات تعریف لوکاس از ادوار .داند یبلندمدت آن م

                                                           
1. Slutsky 

2. Frisch 

3. John B. Long and Charles I.Plosser 

4. Marx 

5. Capitalism Regime  

6. John Maynard Keynes 

7. Loucas 

8. Understanding Business Cycles 
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 حرکتی متغیرهای اقتصاد چنین قوانین زیر را در رابطه با هم لوکاس هم. تجاری تبدیل شده است ادوار

 :کالن استخراج کرده است

 کند؛های مختلف هم زمان تغییر میتولید در بخش 

 دوام دارد؛تری نسبت به کاالهای بینوسان وسیع ةم دامناتولید کاالهای بادو 

 ای است؛طبیعی غیرچرخه تولید و قیمت کاالهای کشاورزی و منابع 

 و با تغییرات باالست؛ جهت با چرخه سودهای تجاری به شدت هم 

 جهت با چرخه هستند؛ ها عموماً همقیمت 

 جهت با چرخه هستند، مدت هم کوتاه ۀهای بهرنرخ 

 (. 0240 ،لوکاس) جهت با چرخه هستند متغیرهای پولی هم 

میان  9حرکتیهای آماری همتجاری را ویژگی ادوار 0ۀشد خود، حقایق آشکار ةلوکاس در مقال

. کندها معرفی میها در طول چرخه و پایداری آن 3متغیرهای کالن اقتصادی، تغییرپذیری نسبی

ها و متغیرهای کالن ای در بسیاری از بخش هچرخ ۀشد  حرکتی به این معنی است که الگوی مشاهده مه

است که در  معنی این بدین. زمان با نوسانات در تولید حرکت کند وبیش به صورت هم اقتصادی کم

باتوجه به عامل . وخیز متغیرهای فوق در یک زمان صورت گرفته است افت ةتجاری، مرحل ۀیک دور

متغیرها از نظر جهت و راستا نیز به سه گروه . باشند 0خرؤو م 2، همزمان8تواند پیشروزمان، متغیرها می

راستا با متغیر مرجع  جهت و هم اگر متغیر هم. شوندتقسیم می 2ای هو غیرچرخ 4جهت مخالف ،0جهت هم

گویند و در نهایت، متغیری که بدون الگوی خاص و جهت می مرجع حرکت کند، به آن متغیر خالف

 (. 0349 پور،هادیان و هاشم) ای نام داردبه صورت تصادفی در طول زمان حرکت کند، متغیر غیرچرخه

                                                           
1. Stylized Facts 

2. Comovement  

3. Relative Variability  

4. Leading 

5. Coincident 

6. Lagging 

7. Pro cyclical 

8. Countercyclical 

9 Anti cyclical 
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تمایل به  تعریف، تغییرپذیری میزان طبق. کندمتغیر را ارزیابی می کی ثباتیبی ةتغییرپذیری، درج

های زمانی سطح باالی تغییرات متغیر در مقایسه با متغیر مرجع، نشانگر نیرو و توان سری. نوسان است

تواند شامل تجاری می و علت ادوار کبسیاری از اقتصاددانان توافق دارند که محر. تولید چرخه است

های تجاری مانند گذاری، تکانهدر تقاضای مصرفی و سرمایهمالی، تغییر  و های پولیهای سیاستتکانه

ها برای توصیف از این تکانه کیکه کداماین ۀاما دربار. نفت و فناوری باشد ناشی از تغییر قیمت ةتکان

ها از چارچوب عرضه و تمامی این نظریه. تجاری اهمیت بیشتری دارند، توافق ندارند نوسانات ادوار

شوند ولی در برخی از فروض اساسی با هم تفاوت دارند، از جمله در پاسخ به میتقاضای کل شروع 

 (.0340 فرد، محمدی و اکبری) توانند با یکدیگر متفاوت باشندهای اساسی میپرسش

 

 گیرینتیجه

 اوراق مالی بخصوص بورس ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد هر کشور، بازار جا که یکی از مهم از آن

تواند با سایر متغیرهای کالن اقتصادی باشد، توجه به این عامل و ارتباطی که میآن کشور می بهادار

ثیر أت به بررسیمطالعه در این . گذاران کشور برخوردار استای نزد سیاستداشته باشد، از جایگاه ویژه

رداخته شده پبهادار  اوراق گذاری در بورس های مختلف اقتصادی بر سرمایه نوسانات تولید بخش

کشور، نوسانات   آن کشور با شرایط سیاسی حاکم بر دلیل ارتباط بورس هر نفت به در بخش. تاس

توجه به شرایط پرمخاطره کشاورزی  کشاورزی با در بخش. تواند بر بورس تأثیر بگذارد قیمت نفت می

ها  این خصوص دولت بهادار تأثیر بگذارد ولی در اوراق تواند بر بورس ، نیز می...آبی و نظیر کم

 اند که تاحدودی از تأثیر این نوسانات بر بورس اندیشیده... کشاورزی و  محصوالت تمهیداتی نظیر بیمة

های  چنان که مشخص است، اغلب شرکت معدن نیز، آن و صنعت در بخش. بهادار کاسته است  اوراق 

تواند بیشترین تأثیر را بر  اند، لذا نوسانات این بخش می عضو بورس در این بخش متمرکز شده

تواند تأثیر بگذارد لیکن  گذاری می خدمات نیز نوسانات بر سرمایه در بخش. گذاری داشته باشد سرمایه

 بندی کلی، با در یک جمع. بود معدن کمتر خواهد و صنعت این تغییرات به نسبت تغییرات در بخش

المللی و مطالب مطروحه در این مطالعه  بینگرفته توسط صاحبنظران داخلی و  توجه به مطالعات انجام

بهادار  اوراق گذاری در بورس های مختلف اقتصادی بر سرمایه توان چنین عنوان نمود که بخش می

 . تأثیر دارد
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