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بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر تولید ناخالص
داخلی ایران :با تأکید بر تولید ،صادرات
و بهرهوری نیروی کار

دکتر عبدالمجید آهنگری و آذین خرم زاده
تاریخ وصول5931/51/51 :

تاریخ پذیرش5935/9/91 :

چکیده
بر اساس تجربهی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دههی اخیر کشورهای
تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان ،تغییرات ساختاری در راستای صنعتی
شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد ،یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه
رشد اقتصادی محسوب میشوند .بر این اساس ،در پژوهش حاضر اثرات تغییرات
ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینهی تولید ،صادرات و بهره وری
نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهش با استفاده از
آمار سری زمانی سالهای 7438-78و روش اقتصاد سنجی

صورت گرفته

است .نتایج نشان میدهد که از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش،
افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و
بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد .اما تغییرات ساختاری در اقتصاد
ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن در

و صادرات کل ،بر خالف

تجربهی کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی
داشته است .این تفاوت میتواند بیشتر ناشی از تسلط شدید درآمد های نفتی بر
تحوالت صنعتی در اقتصاد ایران باشد .در حالی که جریان صنعتی شدن در
کشورهای صنعتی ،درونی بوده و ریشه در تحوالت و پیشرفت تکنولوژی داشته است.
طبقه بندی O4 ، O1 ، C2 :JEL

واژه های کلیدی :تغییرات ساختار اقتصادی ،رشد اقتصادی ،ARDL ،ایران

به ترتیب ،استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
)(a_m_ahangari@yahoo.com
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 -7مقدمه
شناسایی عوامل تعیین کنندهی رشد اقتصادی کشورها همواره مورد توجه
پژوهشگران علوم اقتصادی برای طراحی الگوهای کاربردی توسعهی اقتصادی بوده
است .در کنار عوامل سنتی تعیین کنندهی رشد مانند نیروی کار و سرمایه،
تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها نیز به عنوان یک عامل بالقوهی رشد در نظر
گرفته شده است (سیرکوین ،5368 5،پندر.)1119 1،
یکی از مهمترین مبناهای فرضیهی تأثیرگذاری تغییرات ساختاری بر رشد و
توسعهی ا قتصادی این است که در غیاب هم شکلی و هم نوایی در بازدهی عوامل
در میان بخشها ،تخصیص دوبارهی منابع به بخشهای دارای بهرهوری باالتر به
رشد کمک میکند .در واقع تغییر ساختاری هنگامی یک منبع بالقوه رشد میشود
که به بهرهوری کاملتر و بهتر از منابع منجر شود .از این رو است که اقتصاددانان
توسعه بر لزوم تغییرات ساختاری اقتصادی جهت دستیابی به رشد اقتصادی
مطلوب تأکید دارند (تودارو .)5365 9،به لحاظ تاریخی ،تحوالت ساختاری در
جهت گسترش صنعت در ایران از شروع برنامهی سوم قبل از انقالب در دههی
 5931و با تکیه بر دستاوردهای تکنولوژی کشورهای پیشرفته آغاز گشت .این
تحقیق در نظر دارد با تکیه بر تحوالت ساختار اقتصاد ایران در راستای افزایش
سهم و نقش بخش صنعت در عملکرد اقتصادی و معرفی شاخصهای مربوطه ،تأثیر
این تحوالت بر رشد اقتصادی را با روش اقتصاد سنجی  ARDLو بر اساس آمار
سری زمانی  5938-68ارزیابی نماید و بر این اساس فرضیههای زیر آزمون
میشوند.
 افزایش سهم بخش صنعت و معدن در  ،GDPبر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات کل ،بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. افزایش نسبت بهره وری نیروی کار در بخش صنعت به بخش کشاورزی ،بر رشداقتصادی تأثیر مثبت دارد.
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 -2مبانی نظری
در زمینهی نظری و نیز در قلمرو عمل ،تحلیل ساختار اقتصاد و آثار آن از اهمیت
خاصی برخوردار است و درک بهتر از طرز کار اقتصاد را به صورت کلی امکان پذیر
میگرداند و امکان کاربرد نظریههای اقتصادی و قوانین اقتصادی را تعیین میکند.
بعد از جنگ جهانی دوم مطالعات متعدد در زمینهی تغییرات ساختاری اقتصاد
توسط اقتصاددانان صورت گرفت .در این پژوهشها اهمیت توسعهی صنعتی برای
رشد اقتصادی بلندمدت نشان داده شده است و آن را به صورت یک قاعده مشاهده
شده در الگوی توسعه تبیین کرده است .کوزنتس )5981( 3در مطالعات خود اشاره
میکند که ترکیب اجزای مهم تقاضا ،تولید ،اشتغال ،بخش خارجی اقتصاد و متغیر-
های جمعیتی (که همگی به صورت وزن نسبی است) ،شکل و ساختار اقتصاد را
مشخص میکند .کوزنتس سهم بخشهای اقتصادی را به عنوان یکی از متغیرهای
مهم ساختار اقتصادی معرفی میکند .از نظر او افزایش سهم صنایع در تولید
ناخالص داخلی و متناسب با آن کاهش سهم بخش کشاورزی ،از واقعیتهای
مستند در فرایند توسعه بوده است .به طوری که اهمیت بخش کشاورزی (بر
حسب سهم تولید ناخالص داخلی) از  36درصد در پایینترین سطح درآمد سرانهی
کشورها به  51درصد در باالترین سطح تنزل میکند در حالی که بخش صنعت از
 15درصد به  36درصد افزایش مییابد .کوزنتس مهمترین عامل این تغییرات را
صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی میداند .از قانون انگل 1نیز برای توجیه این
تغییر ساختاری استفاده شده است .در سدهی نوزدهم ارنست انگل دریافت
همچنان که درآمد خانوادهها افزایش مییابد ،نسبت بودجهی مصرفی آنها برای
مواد خوراکی کاهش پیدا میکند .از آنجا که کارکرد اصلی بخش کشاورزی تولید
مواد غذایی است ،نتیجه میشود که تقاضا برای محصوالت کشاورزی به سرعت
تقاضای خدمات و محصوالت صنعتی افزایش نمییابد .بنابراین ،سهم کشاورزی در
محصول ملی کاهش مییابد .این رابطه برای تمام کشورهای توسعه یافته صادق
است (تیرلوال .)5986 8،از دید سیرکوین ( )5368نیز اهمیت نسبی بخشها در
اقتصاد بر حسب تولید و عوامل از عمومیترین معیارهای تغییرات ساختاری در
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جریان توسعه به حساب میآید .الیتنر )1111( 8نیز در مقالهای با اشاره به اثر
مثبت صنعتی شدن بر رشد اقتصادی با تکیه بر یک مدل اقتصادی با دو بخش
صنعت و کشاورزی نتیجهگیری کرده است که در جریان توسعهی صنعتی و
تکنولوژی به تدریج که درآمد سرانه افزایش مییابد بر اساس قانون انگل تقاضا به
طرف کاالهای صنعتیمنتقل می شود و نقش بخش صنعت و تولیدات صنعتی در
رشد اقتصادی پر رنگتر میشود .در رابطه با چگونگی تأثیر تحوالت ساختاری
اقتصادی بر رشد و توسعهی اقتصادی ،یفولین )1113( 6در سمیناری از طرف بانک
جهانی در دانشگاه قاهره ،طی مباحث نظری اشاره میکند که در جریان صنعتی
شدن ،دو عامل مهم پیشرفت تکنولوژی که باعث افزایش بهرهوری میشود و نیز
تغییرات اساسی در نوع و کیفیت کاالها و خدمات موجب تقویت رشد و توسعهی
اقتصادی کشورها میشود .مک میالن و ردریک )1155( 3با اشاره به اهمیت تغییر
ساختار اقتصاد برای دستیابی به توسعه ،از نظر تاریخی مهمترین عامل تفاوت در
دو گروه کشورهای موفق و ناموفق را سرعت انتقال ساختار اقتصاد از کشاورزی به
صنعتی میدانند.
در بخش تجارت خارجی  ،سهم صادرات صنعتی در صادرات کل به عنوان
یکی دیگر از متغیرهای ساختار اقتصادی شناخته شده است .به طوری که
سیرکوین ( )5368افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات کل را یکی از
نشانههای جریان صنعتی شدن اقتصاد میداند .امروزه مسلم شده است که ارتباط
تنگاتنگی میان رشد اقتصادی و صادرات هر کشور وجود دارد ،به طوری که عدهای
از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل با اعتقاد زیاد به نقش تجارت در رشد و توسعهی
اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد نام میبرند (باالسا .)5361 51،اعتقاد به نقش
مهم صادرات در رشد اقتصادی در میان محققانی مانند کروگر )5386( 55زمینهی
بیشتری را در جهت نگرش به استراتژی برونگرایی به عنوان یک سیاست موثر
توسعهی اقتصادی فراهم کرده است .در این راستا با شکلگیری نهادها و مؤسسات
بین المللی ،تجارت جهانی افزایش یافته و سهم صادرات کاالها و خدمات به ویژه
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در بخش کاالهای ساخته شدهی صنعتی افزایش پیدا کرده است (باالسا.)5361 ،
از دههی  5381نیز بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده مانند کشورهای شرق
آسیا برای تداوم صنعتی شدن ،استراتژی برون نگر را دنبال کردهاند .گزینهای که
تمرکز از جانشینی واردات برای بازار داخلی را به سمت تولید صنعتی برای صادرات
به بازارهای خارجی منتقل میسازد .شواهد آماری حاکی از افزایش قابل توجه
سهم صادرات صنعتی در کل صادرات این کشورها است (مشیری و التجایی،
.)5968
تغییر اساسی دیگر در جریان صنعتی شدن به بهرهوری مربوط میشود.
ارتباط میان رشد صنعت ،رشد بهرهوری و رشد محصول ناخالص داخلی را ادبیات
رشد و توسعه به عنوان قوانین رشد کالدور 51شناخته است .از نظر کالدور پویایی
بخش صنعت عالوه بر افزایش سهم صنعت در  GDPموجب افزایش بیشتر
بهرهوری صنعت نسبت به کشاورزی است (تیرل وال .)5986 ،کوزنتس ()5981
نیز تغییر مذکور را در جریان رشد مدرن با اهمیت دیده است .نشانههای
همبستگی میان رشد صنعت و رشد بهرهوری به دلیل بازدهی فزاینده نسبت به
مقیاس در صنعت قابل انتظار است .عالوه بر این ،بهرهوری نیروی کار از طریق
یادگیری عملی در بخش صنعت رشد بیشتری نسبت به کشاورزی دارد .بر این
اساس ،سیرمای )1113( 59معتقد است که در جریان صنعتی شدن با گسترش
بخش صنعت و انتقال نیروی کار از کشاورزی به صنعت ،بهرهوری نیروی کار
افزایش مییابد.
با توجه به تحوالت و دیدگاههای مذکور ،سهم صادرات صنعتی در صادرات
کل ،سهم ارزش افزودهی بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی و نسبت
بهرهوری نیروی کار بخش صنعت به بخش کشاورزی به عنوان شاخصهای تغییرات
ساختاری اقتصادی در راستای صنعتی شدن در نظر گرفته شده است و در تحقیق
حاضر رابطهی شاخصهای مذکور با  GDPدر ایران بررسی میشود.
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 -4مطالعات تجربی
از نظر تاریخی ،پژوهشهای تجربی کوزنتس در دهههای  5311و  5381در زمینه-
ی نقش تغییرات ساختار اقتصاد در رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
کوزنتس ( )5981برای کشورهایی که رشد اقتصادی مدرن را از سالهای پایانی
سدهی  56تا اواخر قرن  53آغاز کردند ،یک همراهی تاریخی میان نرخهای رشد
باالی تولید سرانه و بهرهوری و اندازه تحول ساختار تولید را آشکار ساخت.
سیرکوین ( )5368رابطهی میان رشد تولید ناخالص داخلی و ساختار اقتصاد از
جمله ساختار تولید و تجارت را برای  53کشور آمریکای التین در سالهای 5381
تا  5361بررسی کرد و نتیجه میگیرد که رابطهی متغیرهای نرخ رشد صادرات،
سهم صادرات و سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی مثبت
و معنادار است.
فاگربرگ و ورسپجن )5333( 53طی مطالعاتی در مورد کشورهای امریکای التین و
شرق آسیا به این نتیجه رسیده اند که تغییر ساختار اقتصاد در جهت افزایش سهم
بخش صنعت در  GDPموتور رشد اقتصادی این کشورها در دورهی 5311-89
بوده است.
نلسون و پک )5333( 51در تحقیقات خود نشان دادهاند که رشد سریع در شماری
از اقتصادهای آسیایی طی سالهای  5381و  5338با تغییرات اصلی در ساختار
اقتصاد آنها به ویژه اندازه بنگاهها و تخصصگرایی همراه بوده است.
56
آبرامویتز ،)5368( 58برانسون ،)5336( 58الیتنر ( )1111و آینر ( )1115نیز در
تحقیقاتی رابطه میان تغییر ساختار اقتصاد و رشد اقتصادی را تأیید کردهاند.
پندر ( )1119رابطهی مثبت میان سهمهای نسبی صادرات و واردات صنایع بهره-
مند از مهارتهای سطح باال و برآمده از فناوری و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
را برای نمونهای از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داده
است .همچنین در این تحقیق ،پندر تأثیر تغییر ساختار اقتصاد  13کشور
عضو  OECDرا بر رشد اقتصادی با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دتا و برای
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دورهی  5331-36بررسی کرده است .در مطالعهی مذکور با توجه به سطح
توسعهی کشورهای  OECDمتغیرهای سهم ارزش افزودهی بخش خدمات ،سهم
نسبی صادرات و واردات کاالهای با تکنولوژیک باال در کل صادرات و واردات به
عنوان متغیرهای ساختاری در اقتصاد این کشورها معرفی شدهاند .نتایج بیانگر
رابطهی منفی سهم ارزش افزودهی بخش خدمات و رابطهی مثبت دو متغیر
مستقل دیگر با رشد اقتصادی است.
بانک جهانی ( )1118در رابطه با رشد اقتصادی باالی چین اشاره میکند که چین
در اواخر دههی  5381در استراتژی جدید صنعتی تغییرات ساختاری چشمگیری
به وجود آورد به طوری که سهم بخش صنعت در  GDPاز  91درصد در سال
 5381به  38درصد در سال  1113رسید .در این گزارش به گسترش صادرات
صنعتی و نقش مهم آن در رشد اقتصادی چین نیز اشاره شده است.
سیرمای ( )1113طی مقالهای تأثیر صنعتی شدن را بر رشد اقتصادی  89کشور در
حال توسعه برای دورهی  5311-1111بررسی کرده است و نتیجه گرفته است که
صنعتی شدن عامل مهم رشد کشورهای موفق بوده است .در این تحقیق به نقش
افزایش سهم بخش صنعت در  GDPبه عنوان یک متغیر ساختاری مهم در اقتصاد
تاکید شده و بخش صنعت به عنوان موتور رشد توصیف شده است .از نتایج دیگر
این مطالعه همبستگی زیاد بین GDPسرانه و سهم تولیدات صنعتی درGDP
است .همچنین ،با گسترش بخش صنعت و انتقال نیروی کار از کشاورزی به
صنعت،بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد.
مشیری و التجایی ( )5968رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در
کشورهای تاز ه صنعتی شده شامل کره جنوبی ،مالزی ،اندونزی ،هنگ کنگ ،تایوان
(چین تایپه) ،چین ،سنگاپور ،تایلند ،ترکیه ،ایرلند و پرتغال را بررسی کرده است.
به این منظور از یک مدل رشد با دادههای تلفیقی و شاخص ترکیبی در دورهی
 5381-1113استفاده نموده است .نرخ رشد سهم بخش صنایع از تولید ناخالص
داخلی ،نرخ رشد سهم بخش تولید کاالهای ساخته شده از تولید ناخالص داخلی و
نرخ رشد سهم صادرات کاالهای صنعتی از کل صادرات از جمله شاخصهای مورد
استفاده در شاخص ترکیبی در این پژوهش است .نتایج بیانگر رابطهی مثبت و
معنیدار تغییرات ساختاری با رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی است.
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 -3معرفی مدل
از آنجایی که صنعتی شدن کشورهای پیشرفته با انقالب صنعتی آغاز گشت و
موجب بهبود بهرهوری و رشد اقتصادی بیشتر شد ،همانطور که مالحظه شد عمده
مباحث نظری و تجربی ،دربارهی اثر تحوالت ساختاری در جریان صنعتی شدن بر
رشد اقتصادی شکل گرفته است .این مطالعه با استفاده از نگرش تابع تولید ،اثر
تغییر ساختار اقتصاد ایران را بر رشد اقتصادی بررسی میکند .نگرش تابع تولید در
تحلیل رشد تالش میکند سرچشمههای رشد را به سهم کار ،سرمایه ،فن شناسی و
هر متغیر دیگر موجود در تابع تولید که تصور میرود بر فراگرد رشد تاثیر بگذارد
تجزیه کند .در مدل گسترش یافتهی رشد نئوکالسیکی ،تکنولوژی به عنوان یک
عامل درونزا محسوب میشود که از کانال تحقیق و توسعه ،پیشرفت میکند و
همانطور که شومپیتر 53اشاره دارد ،در جریان صنعتی شدن یک عامل کلیدی در
تغییر ساختار اقتصاد و رشد اقتصادی به حساب میآید (نیویال .)1111 11،با تکیه
بر نگرش تابع تولید ،مدل مورد استفاده در این تحلیل نئوکالسیکی در نظر گرفته
شده است که در آن تولید تابعی از سرمایه ،نیروی کار ،زمین و سطح فن شناسی
است.
) Y  f ( K , L, R, T

() 5
در رابطهی فوق Y ،تولید ناخالص داخلی K ،سرمایه L ،نیروی کار R ،زمین و T
فن شناسی است.
در این تحلیل ،عامل زمین ثابت فرض شده است و از آن جایی که پیشرفت
تکنولوژی ناشی از صنعتی شدن است ،متغیرهای در نظر گرفته شده برای تحوالت
ساختاری در مسیر صنعتی شدن اقتصاد یعنی سهم بخش صنعت و معدن در تولید
ناخالص داخلی ( )VIRGDPو در کل صادرات ( )XIRTو نیز نسبت بهرهوری نیروی
کار در بخش صنعت به بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی (، )PINRPA
جایگزین متغیر فنشناسی در تابع تولید شده است .بر این اساس ،معادله
رگرسیونی پایهای برای مطالعه اثرگذاری تغییرات ساختاری اقتصادی بر تولید
ناخالص داخلی در ایران به صورت زیر است.
() 1

)GDP = F (K, L, VIRGDP, XIRT, PINRPA
Schumpeter
Kniivila

19
20
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شکل لگاریتمی تابع مذکور به صورت زیر است.
LGDP  C1  11LKNT  12 LLT  13VIRGDP  14 PINRPA  15 XIRT

() 9
در رابطهی فووق  LGDPلگواریتم تولیود ناخوالص داخلوی (میلیوارد ریوال)LKNT،
لگاریتم متغیر موجوودی سورمایهی خوالص (میلیوارد ریوال) LLT ،لگواریتم متغیور
اشتغال کل (میلیون نفر) VIRGDP ،متغیر نسبت ارزش افزودهی بخوش صونعت و
معدن (میلیارد ریال) به تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریوال) LPINRPA ،لگواریتم
متغیر نسبت بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت و معدن (میلیون ریال) به بهوره-
وری نیروی کار در بخش کشاورزی (میلیون ریال) XIRT ،نسبت صوادرات صونعتی
(میلیون دالر) به صادرات کل (میلیون دالر) و  LIRLTنسبت اشتغال بخش صونعت
و معدن (میلیون نفر) به کل اشتغال (میلیون نفر) است.
آمار متغیرهای فوق (به جز اشتغال) به قیمت ثابت بور مبنوای قیموت سوال
پایهی  5988است و از بانک مرکزی جمهوری اسوالمی ایوران 15بوه صوورت سوری
زمانی ساالنه در دورهی  5938-68جمعآوری شدهاند .آمار اشتغال تا سوال 5963
از سوازمان مودیریت و برناموهریوزی ( )5961و بعود از آن توا سوال  5968از طور
آمارگیری مرکز آمار ایران ( )5966تهیه شده است.
 -5روش تحقیق و برآورد مدل
در این تحقیق با توجه به این که مجموعه متغیرها ،ترکیبی از سریهای ( I)1و
( I)5هستند (جدول  ،)5از تکنیک اقتصاد سنجی خود بازگشتی با وقفههای
گسترده ( )ARDLاستفاده شده است .در روش مذکور عالوه بر این که نیازی
نیست تمام متغیرها ( I)5باشند ،قابلیت تخمین اجزای کوتاهمدت و بلندمدت به
طور همزمان وجود دارد و از طریق الگوی تصحیح خطا میتوان به بررسی پویای
کوتاه مدت و تمایل آن به سمت تعادل بلندمدت پرداخت .الگوی  ARDLشامل
سه معادلهی پویا ،بلندمدت و تصحیح خطا است .قبل از بررسی رابطهی تعادلی
بلندمدت بین متغیرهای موجود در الگو ،الزم است ابتدا آزمون وجود همجمعی
بلندمدت در بین متغیرهای موجود صورت گیرد .به این منظور از رهیافت پسران11
cbi
Pesaran

21
22
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و همکاران ( )1115استفاده میشود .پسران و همکاران مقادیر بحرانی مناسبی را
با توجه به تعداد متغیرهای مستقل در مدل و وجود یا عدم وجود عرض از مبدأ یا
روند زمانی در آن ارائه کردهاند .این آمارهها شامل دو مجموعه ستون هستند ،یک
مجموعه با فرض این که تمامی متغیرها ( I)1و مجموعهی دیگر با فرض ( I)5بودن
تمام متغیرها محاسبه شدهاند .اگر آمارهی  Fمحاسبه شده ،از حد باالی محدودهی
مقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و همکاران تجاوز نماید ،فرضیهی صفر مبنی
بر نبود رابطهی بلند مدت را میتوان رد کرد و میتوان از مدل تصحیح خطا نیز
برای برآورد نتایج کوتاه مدت استفاده کرد .چنانچه آمارهی  Fدرون محدودهی
بحرانی قرار گیرد ،نتیجه غیر معین و غیر قابل استنباط خواهد بود و چنانچه آماره-
ی  Fکمتر از حد پایینی باشد فرضیهی صفر را نمیتوان رد کرد.
 -7-5آزمون ریشهی واحد

نتایج آزمون ریشهی واحد در سطح معنی داری  %1در جدول( )5مالحظه میشود.
در تمامی موارد وقفه یک به عنوان وقفهی بهینه انتخاب گردیده است .مطابق
جدول ،متغیرها ترکیبی از سریهای( I)1و( I)5هستند.
جدول  :7آزمون ریشهی واحد
متغیر

آماره دیکی فولر

مقادیر بحرانی در سطح احتمال  1درصد

نتیجه

DLGDP

-9/83

-9/13

)I (5

LKNT

-3/18

-9/13

)I (0

DLLT

-9/51

-1/33

)I (5

DXIRT

-3/86

-9/13

)I (5

DVIRGDP

-8/18

-9/13

)I (5

DLPINRPA

-8/69

-9/13

)I (5

مأخذ :محاسبات تحقیق

 -2-5برآورد مدل

نتیجهی برآورد الگوی خود همبسته با وقفههای توزیعی( )ARDLبر اساس آزمون
شوارتز  -بیزین ،به صورت مدل ( ARDL (1,1,0,1,0,0در جدول( )1ارائه شده
است.
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جدول  :2نتایج حاصل از برآورد الگوی خود همبسته با وقفههای توزیعی
آماره t

ضرایب

متغیرها

]8/3536 [1/111

1/1893

)LGDP(-5

]3/3181 [1/111

5/1118

]-8/1891 [1/111

-5/9691

LKNT
)LKNT(-5

]3/8611 [1/111

5/1131

LLT

]-9/3391 [1/111

-3/6133

]9/5313 [1/119

1/8316

VIRGDP
)VIRGDP(-5

]-1/3818 [1/153

-5/1811

XIRT

]1/5388 [1/198

1/11511

LPINRPA

]6/1919 [1/111

3/1131

C

1/3311

R2

381/18
][10111
Diagnostic Tests
]5/1158 [1/911
Serial Correlation
]1/6113 [1/985
Functional Form
Normality
Not applicable
]9/8916 [1/185
Heteroscedasticity
F

مأخذ :محاسبات تحقیق

بر اساس نتایج جدول ( )1ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  1/33و آمارهی
 Fبرابر با  381/18که حاکی از قدرت توضیح دهندگی باالی مدل است.
همچنین،فروض کالسیک (عدم خود همبستگی ،شکل تبعی صحیح و وجود
واریانس همسانی) تأیید میشود .در مدل پویای کوتاه مدت ،تمام متغیرها معنی-
دار شدهاند و نسبت بهرهوری نیروی کار بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی
) (PINRPAبا  GDPرابطهی مثبت و متغیرهای سهم بخش صنعت و معدن در
 )VIRGDP( GDPو در صادرات کل ) (XIRTبا  GDPرابطهی منفی دارند .ضرایب
متغیرهای موجودی سرمایه خالص ( )KNTو اشتغال کل ( )LTنیز مثبت است .بعد
از تخمین معادلهی پویا وجود رابطهی هم جمعی بین متغیرها بررسی میشود.
بدین منظور از رهیافت پسران و همکاران استفاده شده است .پس از تعیین وقفهی
بهینهی یک ،بر اساس معیار شوارتز -بیزین ،نتایج تخمین مدل با روش پسران،
شین در جدول ( )9آورده شده است.
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جدول  :4نتایج آزمون پسران ،شین (آزمون )F
آماره F

در سطح %95

]3/9118[1/113

)I (1

)I (1

1/83

9/61

سطح معنی داری %1
مقادیر بحرانی مطابق جدول پسران و دیگران ( )1115ارائه شده است.
مأخذ :نتایج تحقیق

با توجه به  Fمحاسباتی و مقایسهی آن با ( I)1و ( I)5فرضیه صفر مبنی بر
عدم رابطهی بلندمدت رد میشود و وجود رابطهی بلندمدت میان متغیرها تأیید
میشود .پس از اطمینان از وجود رابطهی بلندمدت ،ضرایب بلند مدت الگو برآورد
گردید که نتایج در جدول زیر درج شده است.
جدول  : 3نتایج رابطهی بلندمدت مدل
احتمال معنی داری

آماره t

ضرایب

متغیرها

][1/595

-5/1119

-1/9888

LKNT

][1/111

9/9163

1/3333

LLT

][1/135

1/5935

1/3819

LPINRPA

][1/511

-5/1618

-3/6338

VIRGDP

][1/188

-5/3185

-1/3688

XIRT

][1/111

8/9811

51/8915

C

مأخذ :محاسبات تحقیق

همانگونه که مالحظه میشود در بلند مدت از بین متغیرهای ساختاری،
متغیر  PINRPAبا  GDPدارای رابطهی مثبت است به طوری که یک درصد
افزایش در آن ،باعث افزایش  1/38درصدی در تولید ناخالص داخلی )(GDP
میشود .اما ضریب  VIRGDPمعنیدار نیست که نشان میدهد افزایش سهم
بخش صنعت و معدن در  ،GDPدر بلند مدت اثر معنیداری بر  GDPندارد.
ضریب  XIRTنیز بیانگر این است که افزایش یک درصدی در سهم صادرات صنعتی
در کل صادرات ،در سطح اطمینان  ،%31باعث کاهش  GDPمعادل  1/36درصد
میشود .از نمونههای عینی و تاریخی حرکت عکس بخش صنعت و رشد اقتصادی
کشور میتوان به دههی  5911و 5961اشاره کرد .بعد از افزایش درآمدهای نفتی
در حالی که سهم بخش صنعت و معدن در  GDPاز  8درصد در سال  5919به 8
درصد در سالهای  5918و  5918رسید ،نرخ رشد اقتصادی کشور از  51درصد در
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سال  5919به  –1/9و  -8درصد در سالهای  5918و  5918کاهش یافت .نمونه-
ی دیگر روند ناسالم صنعتی شدن کشور افت رشد اقتصادی در سالهای  5968به
بعد است که به دنبال افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در سالهای  5968و
 5968پیش آمد .به دنبال افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت ،رشد نقدینگی و
تورم حاصله همراه با رشد گستردهی بخش غیرتجاری به خصوص ساختمان ،از
سال  5968رکود نسبتاً شدیدی ظاهر گردید .رشد اقتصادی از  8/81درصد در
سال  5968به  1/9درصد در سال  5968و به  5/1و  5درصد در سال  5966و
 5963کاهش یافت و طبق اعالم بانک جهانی ،رشد اقتصادی در سال  5931نیز
صفر پیش بینی شده است .این در حالی است که در همین سالها سهم صادرات
صنعتی در کل صادرات از  55/6درصد در سال  5968به  6و  13درصد در سال-
های  5968و  5966رسید و نیز سهم ارزش افزودهی بخش صنعت در  GDPاز
 11/6درصد در سال  5968به  15/3و 11/3درصد در سالهای  5968و 5966
افزایش یافت .نتایج دیگر حاصل از برآورد معادله ،نشان میدهد که از بین عوامل
اصلی تولید ،نیروی کار با  GDPرابطهی مثبت دارد ،به طوری که افزایش یک در
صدی در اشتغال کل در بلند مدت موجب رشد  1/33درصدی آن میشود .نتایج،
رابطهی معنی داری را بین موجودی سرمایهی خالص و  GDPدر بلند مدت نشان
نمیدهد.
پس از برآورد مدل بلند مدت ،به منظور بررسی ارتباط نوسانات کوتاه مدت
مدل با مقادیر تعادلی بلند مدت آن از مدل تصحیح خطا ( )ECMاستفاده شده که
نتایج آن در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  :5نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا
آمارهt

ضرایب

متغیر

3/3181

5/1118

dLKNT

3/8611

5/1131

dLLT

1/5388

1/1151

dLPINRPA

-9/3391

-3/6133

dVIRGDP

-1/3818

-5/1811

dXIRT

6/1919

3/1131

-1/5991

-1/31811

dC
)ECM (-5

(R2=1/8613تعدیلی)

D.W=1/95

R2=1/6138
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جدول ( )1نشان میدهد که ضریب جمله تصحیح خطا ( ECM )-5در
سطح اطمینان  %31برابر با  -1/318است و به این معنی است که پس از سپری
شدن یک دوره در حدود  39درصد از عدم تعادلهای ایجاد شده در تولید ناخالص
داخلی ( ) GDPتعدیل خواهد شد.
 -4-5نتایج آزمون ثبات ساختاری

نتایج به دست آمده از آزمونهای پسماند تجمعی ) (CUSUMو مجذور پسماند
تجمعی ) (CUSUMSQدر نمودارهای ( )5و ( )1نشان از پایداری ضرایب برآوردی
دارد و به علت قرار گرفتن در فاصلهی اطمینان  31درصد ،شکست ساختاری وجود
ندارد.
نمودار  .7آزمون پسماند تجمعی )(CUSUM
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نمودار  .2آزمون مجذور پسماند تجمعی )(CUSUMSQ

 -3-5نتایج تجزیهی واریانس

تجزیهی واریانس ابزار دیگر مدلهای  VARبرای بررسی عملکرد پویایی کوتاه مدت
است .به عبارتی دیگر ،تجزیه واریانس ،خطای پیش بینی برآورد در اثر شوک وارده
به یک متغیر توسط دیگر متغیرها را در چارچوب یک الگوی عکس العمل مشخص
میکند (بروکز .)5963 19،در این روش ،واریانس خطای پیش بینی به عناصری که
شوکهای هر یک از متغیرها را در بر دارند تجزیه می شود .در واقع ،میتوان نشان
داد که چند درصد از واریانس خطای پیش بینی به وسیلهی خود متغیر و چند
درصد به وسیلهی متغیرهای دیگر توضیح داده میشود .نتایج تجزیهی واریانس
خطای پیش بینی حاکی از این است که در افقهای پیش بینی  11ساله ،بیش از
 88درصد تغییرات  GDPتوسط خودش و بقیه توسط متغیرهای مستقل توضیح
داده میشود.

Brooks

19
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جدول  : 6نتایج تجزیهی واریانس
متغیرهای مستقل

LGDP
1/3651

پنج ساله

1/1135

1/513

افق زمانی

1/8813

ده ساله

1/161

1/8511

پانزده ساله

1/9988

1/8899

بیست ساله

مأخذ :محاسبات تحقیق

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
 -7-6نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی اثر تغییرات ساختاری اقتصادی در راستای صنعتی شدن
اقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران با تکیه بر دادههای دورهی  5938-68به قیمت
ثابت سال  5988و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی خود بازگشتی با
وقفههای گسترده ( )ARDLپرداخته شد .با توجه به مبانی نظری و مطالعات
تجربی ،سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی ( )VIRGDPو در کل
صادرات ) (XIRTو نیز نسبت بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت به بهرهوری
نیروی کار در بخش کشاورزی ( )PINRPAبه عنوان شاخصهای مهم تغییرات
ساختاری در راستای صنعتی شدن اقتصاد در نظر گرفته شد و اثر متغیرهای مذکور
در کنار عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار ( )Lو سرمایه ( ) Kبر  GDPبررسی
گردید .براساس نتایج حاصله ،افزایش سهم بخش صنعت و معدن در  GDPدر بلند
مدت اثر معنیداری بر رشد اقتصادی ایران نداشته است ،اما در کوتاه مدت بر
 GDPاثر منفی دارد اگر چه با وقفه یکساله موجب رشد  GDPمیشود .همچنین،
ضرایب متغیر سهم بخش مذکور در صادرات کل ،در بلند مدت با سطح اطمینان
 31درصد و در کوتاه مدت  31درصد با  GDPرابطهی منفی را نشان میدهد .از
نمونههای عینی این وضعیت میتوان به رویدادهای اقتصادی ایران در مقاطع خاص
مانند شرایط پیش آمده در دههی  5919( 5911تا  )5918و دههی ( 5961از
سال  5968به بعد) اشاره کرد .در هر دو مقطع مذکور به دنبال افزایش درآمدهای
نفتی و با وجود افزایش سهم بخش صنعت در  ،GDPرشد اقتصادی کشور دچار
افت شدید شده است .مطابق دیگر نتایج حاصله ،افزایش نسبت بهرهوری بخش
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صنعت و معدن به بخش کشاورزی در بلند مدت و کوتاه مدت ،رشد  GDPرا در
پی داشته است.
نتیجهی کلی این است که از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این
پژوهش ،افزایش نسبت بهرهوری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه
مدت و بلند مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد ،اما تغییرات ساختاری در
اقتصاد متکی بر نفت ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن در  GDPو
صادرات کل ،بر خالف تجربهی کشورهای صنعتی بر رشد اقتصادی کشور تأثیر
منفی داشته است .نتایج مذکور حاکی از رد شدن فرضیهی اول و دوم و تأیید
فرضیهی سوم است.
 -2-6پیشنهادها
نتایج این پژوهش میتواند زمینه ساز سیاستهای مهمی برای برداشتن موانع
ساختاری در راستای افزایش رشد اقتصادی در اقتصاد وابسته به نفت ایران باشد.
بررسی تغییرات ساختاری در اقتصاد ،مقایسهی اقتصاد ایران با کشورهای تازه
صنعتی شده در زمینهی تغییرات ساختاری و شناخت موانع تغییرات ساختاری
مطلوب ،زمینههایی است که میتوان برای بررسی بیشتر به آنها توجه نمود .در این
رابطه الزم است طی تحقیقات دیگری رابطهی بخش صنعت با سایر بخشهای
اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی ایران به ویژه نقش درآمدهای نفتی مورد
بررسی دقیق قرار گیرد .بررسی موشکافانه رویدادهای اقتصادی ایران در مقاطع
دهههای  5911و  5961میتواند راهگشا باشد .در ضمن با توجه به رابطهی مثبت
نسبت بهرهوری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی با رشد اقتصادی ایران،
الزم است بر نقش بهرهوری بخش صنعت و معدن توجه خاص شود.
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