
  1388زمستان ، 4 ، شماره6 ، دوره)هاي اقتصاد سابقبررسی (اقتصاد مقداريفصلنامه            
  

146

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 



  ي مبادلهي رابطهگذارتاثیر:  در اقتصاد ایران بیماري هلنديبررسی
  

147

  :  در اقتصاد ایران بیماري هلنديبررسی
  1ريگذاسرمایه بر ساختار  مبادلهيي رابطهگذارتاثیر

 

 دکتر ،دکترسعید صمدي ،دکتر خدیجه نصراللهی ∗،مصطفی کریم زادهدکتر 
 ∗∗∗دکتر مجید فخار و ∗∗رحیم داللی اصفهانی

 

 17/12/1388 :   تاریخ پذیرش2/10/1388: تاریخ وصول
 

  :چکیده
 افزایش با . است  اقتصادهادهاي نفتی وجود بیماري هلندي در اینهاي اقتصایکی از ویژگی

 افزایش ثروت موجب تقویت و یابد،می درآمدهاي نفتی، ثروت یک کشور افزایش وقیمت نفت 
در این  .  شود میاقتصاد يبخش قابل مبادلهو تضعیف اقتصاد  يمبادله  بخش غیرقابلرشد

هایی مانند ند و در عوض فعالیتکنهایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می فعالیتحالت،
هدف اصلی این  . افتد، در این زمان بیماري هلندي اتفاق میگردندبخش صنعت دچار رکود می

غیر قابل  قابل مبادله و گذاريسرمایه يبا مالحظه  در اقتصاد ایران بیماري هلنديپژوهش بررسی
استفاده شده  1350-86 زمانی ي دورهبراي از تکنیک همجمعی براي این منظور.  استمبادله 
 هاي متعارف سرمایهنظریهگذاري بر اساس  براي رسیدن به این هدف ابتدا تابع سرمایه .است

یح گذاري تصر مبادله بر سرمایهيگذاري رابطه مکانیزم تاثیريو همچنین با مالحظه گذاري
  .استفاده شد جوسلیوس -به منظور برآورد الگوي تصریح شده از روش جوهانسن  .گردید

 تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی يبردارهاي همجمعی برآورد شده نشان دهنده
 تاثیر گذاري از طرفی دیگر، . گذاري هر دو بخش بودها و تاثیر منفی نرخ بهره بر سرمایهقیمت
 به طوري که ، متفاوت بودگذاري بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله سرمایه مبادله بريرابطه
گذاري بخش غیر قابل  سرمایهبرو ثیر منفی تأگذاري بخش قابل مبادله  سرمایه مبادله بريرابطه

در تایید وجود بیماري هلندي  تیجه بررسی حاکی از ن، دیگری به عبارت .مبادله تاثیر مثبت داشت
  . اقتصاد ایران بود

    JEL :E31 ،F32،F31طبقه بندي 
 

 بخش قابل مبادله و غیر قابل گذاري مبادله، سرمایهي رابطه بیماري هلندي،: کلیديهايواژه
   کوردن و نیريي، نظریهمبادله

                                                        
  دانشگاه فردوسی مشهد گروه اقتصاد استادیار *

  گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانو دانشیار استادیاران  **
  استادیار گروه ریاضی دانشگاه اصفهان ***

)com.yahoo@karimzadehmostafa(   

 دکتري مصطفی کریم زاده به راهنمایی دکتر خدیجه نصراللهی و دکتر ي این مقاله مستخرج از پایان نامه1
   .استصفهانی و دکتر مجید فخار سعید صمدي و مشاوره دکتررحیم داللی ا
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  مقدمه  -1
در  . کنددرآمدهاي نفت و گاز نقش استراتژیکی را در ساختار اقتصاد ایران ایفا می

   ذخایر نفت جهان متعلق به ایران است و بعد از عربستان دومین  درصد10 حدود
تواند  میاقتصاد ایران ،رو  از این .استبین کشورهاي اوپک   نفت دريکنندهتولید

 اقتصاد ایران به  .ثر از آن باشدأمتتواند میگذار باشد و هم بر بازار جهانی نفت تاثیر
 90 به طوري که در حدود،وابستگی باالیی دارددرآمدهاي حاصل از صادرات نفت 

 ساالنه ي درآمدهاي دولت در بودجه درصد از60درآمدهاي صادراتی و از  درصد
 به طور متوسط سهم ارزش افزوده  .است درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ناشی از
 از این رو،  . است درصد20 تقریباً 1385تا 1349 زمانی ي در دورهGDPنفت از 

اي بر ساختار اقتصاد ر شوکی که به بازار جهانی نفت وارد شود اثر قابل مالحظهه
  .)2009 2،فرزانگان و مارکوارت( ت ایران خواهد داش
مبادالت تجاري ایران را به خود از  يا صادرات نفت حجم عمدهاز آنجا که

،  نفتيهمانند سایر کشورهاي صادرکنندهکه رود دهد، انتظار میاختصاص می
 .  تجاري ایران داشته باشدي مبادلهيدر رابطهاي  وزن و اهمیت ویژه،قیمت نفت

 ي رابطه، از این رو. قیمت نفت در چند سال اخیر به شدت نوسان داشته است
به دلیل  .  استداشتهاي  نفت تغییرات گستردهي کشورهاي صادرکنندهيمبادله

نوسانات رابطه ر قیمت نفت موجب صاد ایران، تغییویژگی تک محصولی بودن اقت
گذاري تأثیر بر متغیرهاي اقتصاد کالن و از جمله سرمایهشود و در نتیجه مبادله می
  .گذارداساسی می

 اقتصادها  در این3هاي اقتصادهاي نفتی وجود بیماري هلنديیکی از ویژگی
ایش افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهاي نفتی، ثروت یک کشور را افز . است
 و اقتصاد 4مبادله  بخش غیرقابلدهد و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشدمی

هایی از قبیل بخش  شود، یعنی فعالیت میاقتصاد 5بخش قابل مبادلهتضعیف 
کنند؛ میخدمات و بخش ساختمان که در معرض رقابت بین المللی نیستند، رشد 

                                                        
2 Farzanegan and Markwardt 
3 Dutch disease 
4 Non tradeable 
5 Tradeable 
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اي المللی در سطح گستردهبیني که در بازارهاهایی مانند بخش صنعت  فعالیتاما
  . )1982 6،برونو و ساچز(  گردندشوند، دچار رکود میمبادله می

 در این مطالعه، بررسی اثر بیماري هلندي بر ساختار هدف اصلی
، این سوال مطرح است که آیا  دیگریبه عبارت . گذاري در اقتصاد ایران است سرمایه

 یعنی، آیا افزایش قیمت . استبیماري هلندي اقتصاد ایران دچار عواقب حاصل از 
نفت و به دنبال آن، افزایش درآمدهاي نفتی موجب افزایش رشد بخش غیرقابل 

ت؟ پاسخ به این پرسش  و کاهش رشد بخش قابل مبادله در ایران شده اسمبادله
تحقیق به صورت زیر  فرضیه ،این بنابر .دهداین تحقیق را تشکیل میمحور اساسی 

گذاري بخش   تجاري ایران، سرمایهي مبادلهيبهبود رابطهگردد که  میارایه
  .دهد گذاري بخش قابل مبادله را کاهش می غیرقابل مبادله را افزایش و سرمایه

 دوم ادبیات موضوع بخشدر  .  تشکیل شده استبخش حاضر از پنج يمقاله
 بخشسپس در .  گرددمیبررسی  مطالعات تجربی  بیماري هلندي ويشامل نظریه

، الگو براي اقتصاد ایران با  چهارمبخش در . شودیه میسوم مبانی نظري تحقیق ارا
گیري و نتیجه . گردد جوسلیوس برآورد می-استفاده از تکنیک همجمعی جوهانسن

  . گیردمورد بررسی قرار می پنجم بخش در  نیزهاپیشنهاد
 
   ادبیات موضوع -2

تواند همانند یک شمشیر دو  نفت میي صادرکنندههاي نفتی براي کشورهايشوك
یک کشور  با افزایش قیمت نفت و درآمدهاي نفتی، درآمدهاي ارزي  .لبه عمل کند
   درآمد ملی و رشد اقتصادي آن کشور افزایش ، در این حالت. یابدافزایش می

   ، دیگریطرف  اما از؛گردد باال رفتن استاندارد سطح زندگی مردم مییابد و موجبمی
 به این معنا که بخش غیر . هاي اقتصاد را مختل نمایدتواند رشد متوازن بخشمی

) المللی نیستبخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین( کشور يقابل مبادله
 در ادبیات اقتصادي . گرددمی آن تضعیف ي و بخش قابل مبادلهیابدمیگسترش 

  ).2005 7،اسماعیل( شودمی بیماري هلندي گفته ،به این پدیده
  
  

                                                        
6 Bruno and Sachs  
7 Ismail 
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  چارچوب نظري بیماري هلندي -1 -2
 وارد ادبیات اقتصاد 1970 ياصطالح بیماري هلندي در اواخر دههبراي نخستین بار 

تضعیف  کشف ذخایر گاز طبیعی در هلند منجر به یعنی زمانی که . الملل شدبین
بیعی جدید در  با کشف ذخایر گاز ط1959 در سال  .بخش صنعت آن کشور شد

هلند و افزایش صادرات آن، درآمدهاي ارزي قابل توجهی به اقتصاد این کشور 
موجب این شوك،  .  آن ایجاد فشار تقاضا در اقتصاد بوديتزریق شد که نتیجه

بدین ترتیب، درآمد  . شدمبادله  قابلتضعیف بخش قابل مبادله و تقویت بخش غیر
  .  را براي هلند رقم زد8شدن ضد صنعتی يارزي حاصل شده پدیده
یک تحلیل نظري براي توضیح این پدیده ارایه ) 1982 (9کوردن و نیري

ند که از دو بخش قابل مبادله و اه آنها اقتصاد باز کوچکی را در نظر گرفت .نداهکرد
انرژي و ( در بخش قابل مبادله دو نوع کاال . غیر قابل مبادله تشکیل شده است

 و قیمت این نوع کاالها به صورت برون زا در نظر ؛شودلید میتو) کاالي صنعتی
 در بخش غیر . شودشود، زیرا قیمت آنها در بازارهاي جهانی تعیین میگرفته می

شود که قیمت آن به صورت درون تولید می) خدمات( مبادله نیز یک نوع کاال قابل
روض دیگر مدل آنها ف  .گردد عرضه و تقاضاي داخلی تعیین میيزا و به وسیله

در این   .شوند کاالها براي مصرف نهایی استفاده مییتمامعبارت است از اینکه 
شود و متغیرها به صورت حقیقی هاي پولی اقتصاد نادیده گرفته میمدل جنبه

  پذیري کامل برخوردار است و در واقع تضمین انعطاف دستمزدها از  .هستند
دو عامل تولید .  ره اشتغال کامل برقرار استهمواي این مطلب است که کننده

 . ها استکار تنها عامل متحرك بین بخشنیروي کار و سرمایه وجود دارد که نیروي
هاي اقتصاد را به دو اثر تفکیک بر بخش) نفت( کوردن و نیري اثرات رونق انرژي

  11. و اثر مخارج10اثر حرکت عوامل تولید: کردند
، )نفت(  که با وقوع رونق انرژيمعنا استه این  اثر حرکت عوامل تولید ب

 . یابدانتقال می) نفت( عوامل تولید از بخش صنعت و بخش خدمات به بخش انرژي
 قابل مبادلهو بخش غیر ) صنعت( نتیجه این حرکت کاهش تولید بخش قابل مبادله

                                                        
8 De-Industrialisation 
9 Corden and Neary 
10 Resource movement effect 
11 Spending effect 
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جر  اثر حرکت عوامل تولید به صورت مستقیم من، دیگریبه عبارت . است) خدمات(
  .گرددبه ضد صنعتی شدن می

موجب افزایش درآمدهاي ) نفت( کند که رونق انرژي اثر مخارج نیز بیان می
شود که نتیجه آن افزایش تقاضا براي هر دو کاالي قابل مبادله و و ملی میارزي 
 اما . دهد این فشار تقاضا قیمت هر دو نوع کاال را افزایش می .مبادله استقابل غیر

 ي قابل مبادله،ها در مقایسه با قیمت کاال،NP مبادلهقابلي غیرهاکاالقیمت 
)TP(ي قابل مبادله از هازیرا بخشی از مازاد تقاضاي کاال ؛یابد، بیشتر افزایش می

ه ي غیر قابل مبادلهاشود ولی تمام مازاد تقاضاي کاالطریق واردات تامین می
گردد که نتیجه آن افزایش قیمت این نوع کاال مین میأ داخلی تيتوسط عرضه

مبادله در قابل غیر ي ها با افزایش بیشتر قیمت کاال ).1982 برونو و ساچز،( است
 مبادله که اصطالحاً به آن تقویت نرخ ارز قیمت کاالي قابلمقایسه با 

حقیقی








T

N

P
Pتولید از بخش صنعت به بخش خدمات انتقال عوامل شود، گفته می

قابل مبادله و کاهش تولید بخشیابد که نتیجه آن افزایش تولید بخش غیر قابل می
مستقیم منجر به ضد صنعتی شدن  اثر مخارج به صورت غیر،بنابراین . استمبادله 

  .شود زیر توضیح داده میبخشاین دو اثر به تفصیل در  . شودمی
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  ، بر بازار نیروي کار)نفت( تأثیر رونق بخش انرژي : 1 نمودار

  
  )1982( کوردن و نیري: مأخذ

  

 يبه وسیلهw)(دهد که دستمزدبازار نیروي کار را نشان می) 1(  نمودار
TN محور افقی ي نیروي کار به وسیلهيمحور عمودي و عرضه OO نشان داده 

 تقاضاي نیروي کار بخش صنعت است و اگر تقاضاي نیروي کار ML  .شودمی
آید که تقاضاي نیروي  به دست میTL منحنی ،بخش انرژي را به آن اضافه کنیم

ي نیروي کار بخش خدمات  نیز تقاضاNL . کار بخش قابل مبادله اقتصاد است
 همدیگر را NL و TL قرار دارد که Aتعادل اشتغال کامل اولیه در نقطه  . است

آوري بخش  سود .استدستمزد تعادلی اولیه 0wاند و در این نقطه قطع کرده
به قیمت اولیه خدمات بستگی دارد که به صورت درون زا  NLقعیت خدمات و مو

این مدل تعادل عمومی را ) 2( نمودار . گردددر یک مدل تعادل عمومی تعیین می
  .کندارایه می
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  ، بر بازار کاال)نفت( تأثیر رونق بخش انرژي :2 نمودار

  
  )1982( کوردن و نیري: مأخذ

  

و در محور ) انرژي و کاالي صنعتی( مبادله عمودي کاالهاي قابل در محور
منحنی امکانات تولید است و تعادل  TN  .مبادله قرار دارد قابل افقی کاالهاي غیر

 یعنی جایی که منحنی امکانات تولید بر باالترین ؛شود واقع میaاولیه در نقطه 
مبادله به صورت واحد در  قیمت کاالهاي قابل . مماس است0Uتفاوتی ی بیمنحن

 نرخ ارز ي قیمت اولیه خدمات نشان دهندهاز این رو،شود و نظر گرفته می

حقیقی








T

N

P
Pشیب مماس دو منحنی در نقطه ي است که به وسیله aین  تعی

  .گرددمی
   پیشرفت تکنولوژي از نوع مبناياکنون تاثیر یک رونق در بخش انرژي 

شود نرخ ارز  فرض می .گیردمورد بررسی قرار می 12طرفی هیکسبی

                                                        
12 Hicks-neutral technological progress 
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حقیقی








T

N

P
P این  .گرددابتدا اثر حرکت عوامل تولید مالحظه می . ثابت باشد 

جا را به سمت باال جابه) نفت(  بخش انرژيکارپیشرفت تکنولوژي، تقاضاي نیروي
 حاصل Bیابد و تعادل جدید در نقطه  انتقال می′TL به TLکند و منحنی می
دهد و باعث  افزایش می1w به0w اثر حرکت عوامل تولید دستمزد را از .شودمی

  .شود می)نفت (کار از بخش صنعت و بخش خدمات به بخش انرژيانتقال نیروي
MOTبه MOTکار در بخش صنعت از اشتغال نیروي،در این حالت   کاهش ′

 شدن شده  اثر حرکت عوامل تولید مستقیماً منجر به ضد صنعتییعنی ؛یابدمی
 قابل ، حداکثر میزان تولید بخش غیر)نفت( این رونق انرژي) 2(نمودار   در .است

مبادله   اما حداکثر میزان تولید بخش قابل؛دهد را تغییر نمیON) خدمات( مبادله
TO به OTرا از   منحنی امکانات تولید به صورت ین رو،از ا  .دهد افزایش می′

NTنامتقارن به  اثر حرکت عوامل تولید در نرخ ارز حقیقی ثابت با  . یابد انتقال می′
کار از بخش  انتقال نیروي .شود نشان داده میb به a تولید  ازيحرکت نقطه

 در سمت چپ b نقطه همچنین، . گرددنجر به کاهش تولید خدمات میخدمات م
شود که کشش درآمدي تقاضا براي خدمات صفر فرض می .  قرار داردaنقطه 
یک خط عمودي ) 2( مصرف در نمودار -  منحنی درآمد،در این صورت . است

NT است و منحنی aگذرنده از نقطه   اثر ،از این رو  .کند قطع میjدر نقطه   را′
حرکت عوامل تولید در نرخ ارز حقیقی اولیه منجر به ایجاد مازاد تقاضا در بخش 

 یعنی ؛ براي ایجاد تعادل مجدد باید نرخ ارز تقویت شود، بنابراین .شودخدمات می
بر اساس این  .  واکنش به این فشار تقاضا افزایش یابدباید برايقیمت خدمات 

NT تعادل جدید در روي منحنیيتعدیل، نقطه  باشد و به j و b باید بین نقاط ′
امل تولید، تولید بخش خدمات کند که به دلیل اثر حرکت عواین نکته اشاره می

  .تر از نقطه تعادل اولیه استپایین
در  . شودبررسی اثر مخارج بر اثر حرکت عوامل تولید پرداخته میاکنون به 

با افزایش درآمد  .  خدمات، یک کاالي نرمال است کهشوداین قسمت فرض می
 براي خدمات ، تقاضا)نفت( ملی ناشی از رونق درآمدهاي حاصل از صادرات انرژي

مصرف  -در نرخ ارز حقیقی اولیه، تقاضا در امتداد منحنی درآمد . یابدافزایش می
NOکند و منحنی  حرکت میNT در نرخ ارز  . نماید  قطع میc را در نقطه ′

تقویت  باید آید و نرخ ارزات به وجود میحقیقی اولیه مجدداً مازاد تقاضا براي خدم
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 c و jاما تعادل جدید بین نقاط  ؛)قابل مبادله قیمت کاالهاي غیرافزایش( شود
   تولید خدمات در مقایسه با وضعیت اولیه افزایش ،بدین ترتیب . افتداتفاق می

شوند، هر ت عوامل تولید و اثر مخارج با هم ترکیب می هنگامی که اثر حرک .یابدمی
 یعنی قیمت نسبی خدمات در تعادل نهایی ؛شونددو اثر به تقویت نرخ ارز منجر می

g باالتر از تعادل اولیه aاثر حرکت عوامل تولید موجب کاهش ،نتیجهدر  .  است 
  .شود در حالی که اثر مخارج سبب افزایش آن می،شودتولید خدمات می

اگر اثر حرکت عوامل غالب  . است معلوم نیست کدام اثر غالب ،به طور کلی
یابد و چنانچه اثر مخارج غالب گردد، تولید خدمات باشد، تولید خدمات کاهش می

رج بر اثر حالتی در نظر گرفته شده است که اثر مخا) 2(  در نمودار .یابدافزایش می
 .  قرار داردj ي در سمت راست نقطهgيحرکت عوامل تولید غالب است و نقطه

 ′NL به NLکار این بخش ازبا افزایش تولید بخش خدمات، منحنی تقاضاي نیروي
در این تعادل  . شود برقرار میG ي نهایی بازار کار در نقطهیابد و تعادلافزایش می

کار بخش  تقاضاي نیرويگیرد ومی قرار 2wجدید، دستمزد تعادلی در سطح 
MOTصنعت از MOT به ′ کار در بخش يکاهش اشتغال نیرو . یابد کاهش می′′
MOT به MOTصنعت از   اثر مستقیم ضد صنعتی شدن و ناشی ي نشان دهنده′

MOTاز اثر حرکت عوامل تولید است در حالی که کاهش آن از  MOT به ′ ′′ 
با  . ن و ناشی از اثر مخارج است اثر غیر مستقیم ضد صنعتی شدينشان دهنده

توجه به اینکه هر دو اثر موجب کاهش اشتغال نیروي کار در بخش صنعت شده 
      .یابد سطح تولید بخش قابل مبادله کاهش میاز این رو، . است
 

   مروري بر مطالعات تجربی-2 -2
اد هاي مختلف اقتص بیماري هلندي و اثرات آن بر ساختار و بخشارتباط بادر 

در این قسمت به برخی از این مطالعات درقالب  . مطالعات متعددي انجام شده است
  .گردد اشاره میارجی و داخلیمطالعات خ

 
   مطالعات خارجی -1 -2 -2

ز حقیقی هاي خارجی بر نرخ اربه بررسی تاثیرات کمک) 1998 (13آدنار و واجسکی
- 1992 زمانی ي و در دوره، ساحل عاج، سنگال و توگودر کشورهاي بورکینا فاسو

                                                        
13 Adenauer and Vagassky 
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 حقیقی، اختالف نرخ رشد GDPنرخ ارز حقیقی تابعی از  .  پرداختند1980
هاي  مبادله و میزان کمکي، رابطه(OECD)کشورهاي مذکور و کشورهاي صنعتی 

   و روش14هاي تابلوییسپس مدل مزبور را با استفاده از روش داده . خارجی بود
GLS بیانگر تاثیر مثبت معنی دار یقنتایج تحق . تخمین زدند GDP حقیقی و 

 و تاثیر منفی (OECD)اختالف نرخ رشد کشورهاي مذکور با کشورهاي صنعتی 
  ایندر .هاي خارجی بر نرخ ارز حقیقی بود مبادله و کمکيمعنی دار رابطه

هاي خارجی و نرخ ارز حقیقی را به عنوان ن ارتباط منفی بین کمکا محققتحقیق،
  .هلندي تلقی کردندبیماري 

به ارزیابی تاثیر افزایش درآمدهاي نفتی بر بخش کشاورزي ) 2000 (15پویانا
 تحقیق نشان داد که اقتصاد نتایج .  پرداخت1980-1994 زمانی يکلمبیا در دوره

به این معنا  . کلمبیا و به ویژه بخش کشاورزي آن دچار بیماري هلندي شده است
  ن بخش کشاورزي به سایر وجب انتقال شاغالکه افزایش درآمدهاي نفتی م

هاي اقتصاد شده است و در نتیجه نرخ رشد محصوالت کشاورزي، سطح بخش
  . کار به شدت کاهش یافته استوري نیروياراضی زیر کشت و بهره

وجود بیماري هلندي در اقتصاد عربستان را از طریق ) 2005( 16اسماعیل
هاي قابل مبادله و غیر قابل ولیدات بخشتاثیرگذاري شاخص قیمت صادرات بر ت

ابتدا مدل رگرسیونی را وي   . بررسی کرد1980- 2001 زمانی يمبادله در دوره
هاي اقتصاد تصریح کرد که در آن تولیدات بخشی تابعی از براي هر یک از بخش

   بدون نفت و ارزش GDPشاخص قیمت صادرات، نرخ تورم، مخارج دولتی، 
 نتایج  . برآورد کردOLSسپس مدل مذکور را با استفاده از روش  .  نفت بوديافزوده

 تاثیر منفی معنی دار شاخص قیمت صادرات بر تولید يتخمین وي نشان دهنده
از طرف دیگر افزایش شاخص  . بود) کشاورزي و صنعت و معدن(مبادله بخش قابل

 . شد) اختمانس(مبادله قابلقیمت صادرات منجر به افزایش تولیدات بخش غیر
  . بود حاکی از تایید وجود بیماري هلندي در اقتصاد عربستان نتایج تحقیق ،اینبنابر

 بین نرخ ارز حقیقی و جریانات سرمایه با تاکید بر يرابطه) 2006 (17الرتی
 زمانی ي کشور زیر صحراي آفریقا در دوره16گذاري مستقیم خارجی را در سرمایه

                                                        
14 Panel Data 
15 Puyana 
16 Ismail 
17 Lartey 
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گذاري  نرخ ارز حقیقی تابعی از سرمایهوي مدل در .  بررسی کرد2000-1980
هاي خارجی، مخارج دولتی، رشد مازاد مستقیم خارجی، سرمایه خصوصی، کمک

هاي تابلویی و سپس مدل مذکور را با داده .  باز بودن اقتصاد بوديپول و درجه
 برآورد مدل نشان داد ينتیجه . برآورد کرد) GMM( 18روش گشتاورهاي عمومی

هاي خارجی موجب تقویت نرخ گذاري مستقیم خارجی و کمک افزایش سرمایهکه
 کشور آفریقایی 16 بروز بیماري هلندي در این ي در نتیجه. شودمیارز حقیقی 
  .مشاهده شد

 بین درآمدهاي نفتی و تولیدات صنعتی را براي يرابطه) 2008( 19مهرآرا
 . بررسی کرد) 1965 - 2004( زمانی ي نفت در دورهي کشور صادرکننده13

، کلمبیا، اکوادور، اندونزي، ایران، کویت، لیبی،  الجزایرازعبارت کشورهاي منتخب 
به منظور  .  بودندمکزیک، نیجریه، قطر، عربستان، امارات متحده عربی و ونزوئال

ارزیابی تاثیر درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي کشورهاي مذکور از روش 
هاي منفی شوكنتایج تحقیق نشان داد که  . فاده نمودگشتاورهاي عمومی است

   ، دیگریدرآمدهاي نفتی تاثیر نامطلوب بر رشد اقتصادي دارد و از طرف
اي در تحریک رشد هاي مثبت درآمدهاي نفتی نیز نقش محدود کنندهشوك

  . استوجود بیماري هلندي در این اقتصادها  نشانگر ،کند و در واقعاقتصادي ایفا می
 بیماري هلندي را در اقتصاد قزاقستان يپدیده) 2008( 20یگرت و لئوناردا

 براي این منظور یک مدل پولی نرخ ارز را تصریح کردند و  .مورد بررسی قرار دادند
، مدل ARDL گرنجر و - هاي همجمعی انگلهاي ماهانه و تکنیکبا استفاده از داده

نشان داد نتایج تحقیق   .رد کردند برآو1994-2005  زمانیيمذکور را براي دوره
که افزایش قیمت نفت و درآمدهاي نفتی موجب تقویت نرخ ارز حقیقی در این 

  تأیید شده وجود بیماري هلندي در قزاقستان، دیگریبه عبارت . کشور شده است
  . است

هاي قیمت نفت و روابط پویا بین شوك) 2009 (21فرزانگان و مارکوارت
 بررسی VARاد کالن در اقتصاد ایران را با استفاده از روش متغیرهاي اصلی اقتص

هاي قیمت نفت بر تورم و  بررسی آنها حاکی از تاثیر مثبت شوكينتیجه . کردند
                                                        

18 Generalized Method of Moments 
19 Mehrara 
20 Egert and Leonard  
21 Farzanegan and Markwardt 
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هاي قیمت نفت و رشد محصوالت صنعتی  مثبت قوي بین شوكيوجود یک رابطه
ي تیجهن ،ي تقویت معنی دار نرخ ارز حقیقی از طریق مشاهده،همچنین . بود

  . که اقتصاد ایران دچار بیماري هلندي استتحقیق نشان داد
 

   مطالعات داخلی -2 -2 -2
به بررسی آثار افزایش درآمدهاي نفتی بر بخش ) 1380( بختیاري و حقی

در این   . پرداختند1340-1377 زمانی يکشاورزي در اقتصاد ایران در دوره
 نتایج تحقیق . شداستفاده   (2SLS)اي از روش حداقل مربعات دو مرحلهتحقیق

 ضد کشاورزي ينشان داد که بیماري هلندي در اقتصاد ایران به صورت پدیده
، نیروي کار شاغل از معنا که با افزایش درآمدهاي نفتی به این  .ظاهر شده است

بخش کشاورزي به بخش خدمات و صنعت انتقال یافته است و در نتیجه منجر به 
هاي ها در بخش بخش کشاورزي و افزایش نسبی قیمتيزودهکاهش سهم ارزش اف

  . خدمات و صنعت شده است
 تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ARDLبا استفاده از روش ) 1383(پاسبان 

 بررسی 1350-1379 زمانی ياقتصاد ایران را در دوره تولید بخش کشاورزي در
ولید بخش کشاورزي را ی، ت این فرضیه که رونق درآمدهاي نفتدر این تحقیق . کرد

 که این داد نتایج تحقیق نشان . دهد، مورد آزمون قرار گرفته استکاهش می
شده است و تاثیر قیمت نفت بر بخش کشاورزي فرضیه براي اقتصاد ایران تایید 

 بخش کشاورزي ي اثر شوك قیمت نفت بر ارزش افزوده، از سوي دیگر .منفی است
  .رود و از بین میدر طول زمان کاهش یافته

 بیماري هلندي را با استفاده از يپدیده) 1385(خوش اخالق و موسوي 
 براي اقتصاد ایران مورد بررسی قرار (CGE) 22الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه

 با توجه به ضرایب استخراج شده براي ساختار اقتصاد کشور با این تحقیق . دادند
 نشان داد کهي تحقیق نتیجه.  جام شده استان 1380استفاده از اطالعات سال 

هاي  درصدي درآمدهاي نفتی منجر به تضعیف بخش50افزایش وقوع شوك 
بخش غیر (و تقویت بخش ساختمان ) هاي قابل مبادلهبخش(کشاورزي و صنعت 

 در صورت بروز شوك نفتی، بیماري هلندي ، دیگری به عبارت .گرددمی) قابل مبادله
 شوك نفتی مذکور موجب تقویت نرخ ارز واقعی در  .دهدن رخ میدر اقتصاد ایرا

                                                        
22 Countable General Equilibrium 
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  افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی   .شوداقتصاد ایران می
هاي هاي تولید و به دنبال آن افزایش قیمتافزایش هزینه  .دهد رخ میهابخش

 تضعیف داخلی، موجب کاهش قدرت رقابت بین المللی کاالهاي داخلی شده و
  .  هاي قابل مبادله را تشدید نموده استبخش

اثر منابع طبیعی بر اقتصاد هشت کشور عضو ) 1386( دیگرانسامتی و 
آنها  .  بررسی کردند1969-2003 زمانی يبراي دورهرا  کشور منتخب 13اوپک و 

درصدد بررسی این فرضیه بودند که منابع طبیعی از طریق بروز بیماري هلندي بر 
هاي  براي آزمون این فرضیه، روش داده .صاد این کشورها تاثیر منفی دارداقت

 را به کار بردند و میزان صادرات منابع انرژي را به عنوان جایگزین  GLSتابلویی و
ثیر منفی  بیانگر تأنتایج تحقیق  .دارا بودن منابع طبیعی مورد استفاده قرار دادند

بررسی  . ص داخلی کشورهاي منتخب بوددرآمد صادرات انرژي بر تولید ناخال
موردي براي کشورهاي عضو اوپک نشان داد که اثر صادرات انرژي بر تولید ناخالص 

زي، لیبی، نیجریه و ونزوئال منفی است و اثر صادرات هاي ایران، اندونداخلی کشور
وجود  يدار در عربستان مثبت و در کویت اثر معنیانرژي بر تولید ناخالص داخلی

  .ندارد
 در  رشد اقتصادي با وفور منابع طبیعیيرابطهبه بررسی ) 1387( درگاهی

 ، اقتصادي ایرانيترین چالش توسعه مهمدر این تحقیق  .اقتصاد ایران پرداخت
هایی است که در بلند مدت موهبت منابع را تبدیل به شومی منابع کارکرد مکانیزم

رآورد معادالت بخش تجارت ایران، آثار سپس بر اساس ب . کندمی) بیماري هلندي(
داده مورد بررسی قرار را رونق نفتی بر ساختار تجارت و رقابت پذیري اقتصاد ملی 

 حاکی از کاهش رقابت پذیري اقتصاد ایران در دوران رونق تحقیقنتایج  . است
  .گذاردنفتی است، که به طور معناداري بر مقدار و ترکیب صادرات و واردات اثر می

  . اقتصاد ایران دچار بیماري هلندي شده است، دیگریبه عبارت
عوامل تاثیرگذار بر شناسایی به تحقیقی در ) 1388(  یاري وعباسی نژاد

  هاي نفتی و رشد قیمت مسکن در طی بخش مسکن، با تاکید بر ارتباط شوك
حاکی از آن بود که اثر تحقیق نتایج   .اند پرداخته1352-1384هاي سال
 نرخ رشد تسهیالت پرداختی بانک  غیرهاي نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد نقدینگی،مت

 معنی دار و موافق  هاي مثبت و منفی نفتی بر رشد قیمت مسکن،مسکن و شوك
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 مورد بررسی بی معنی بوده يتئوري و تاثیر نرخ تورم بر رشد قیمت مسکن در دوره
  .استري هلندي در اقتصاد ایران ن نیز موید بیماا این محققينتیجه مطالعه  .است

هاي نفتی بر بررسی اثرات نامتقارن تکانهبه  )1388( دیگران و ابریشمی
با استفاده از  1970 - 2005  زمانیيطی دوره رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک

ن در ااین محقق  .اندپرداخته پویا و گشتاورهاي تعمیم یافته هاي تابلوییداده روش
که آیا کاهش درآمدهاي نفتی به همان اند بودهاین سوال به سخ  یافتن پاصدد
 نتایج . کند رشد اقتصادي این کشورها را متاثر می، افزایش درآمدهاي نفتیياندازه

هاي نفتی، نامتقارن که واکنش رشد اقتصادي نسبت به تکانه نشان داد تحقیق
   .استبوده شدیدتر هاي منفی نفتی براي تکانه به طوري که این واکنش ،است

     

   مبانی نظري تحقیق -3
   کردن عوامل موثر بر آن از گذاري و مشخص تابع سرمایهبررسیبه منظور 

و ) السیکک نئوينظریهمعیار ارزش فعلی خالص، اصل شتاب و ( هاي متعارفتئوري
 ساسا بر  . استفاده می شودگذاري مبادله بر سرمایهيگذاري رابطهمکانیزم تاثیر

  :است به صورت زیر گذاريسرمایه تابع گذاريهاي متعارف سرمایهنظریه
) 1 (                                                              ( )RCPIGDPfI ,,= 

 Rها و سطح عمومی قیمتCPIتولید ناخالص داخلی،نشانگر  GDPکه در آن
  .نرخ بهره است

ار  مبادله بر ساختيگذاري رابطهبا توجه به موضوع تحقیق و تحلیل تاثیر
گذاري  مبادله بر سرمایهيمکانیزم تاثیر گذاري رابطهگذاري در این قسمت سرمایه

  .گرددبررسی می
 اول،  حالت:گذاردگذاري تأثیر میایه مبادله از دو کانال بر سرميرابطه

 مبادله بر تولید ي که سرمایه محتواي وارداتی داشته باشد، تغییرات رابطهزمانی
هاي تعادل مدل این مطلب با استفاده از پویایی . است گذارنهایی سرمایه تأثیر
 مسیرهاي زمانی موجودي يهاي مدل به وسیلهپویایی . شودتوضیح داده می

هاي موجودي شکل زیر پویایی . گردداي سرمایه بیان می سایهه و قیمتسرمای
  .دهداي سرمایه را نشان می سایهسرمایه و قیمت
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  اي سرمایه سایههاي سرمایه و قیمت پویایی:3 نمودار

  
  )1999( سرون: مأخذ

  .استtotPK)( برابر S نقطه -
 

 جایگزینی سرمایه ياي سرمایه با هزینه، قیمت سایهKKدر طول خط افقی 
KPq ؛ یعنیبرابر است  KP و اي سرمایهقیمت سایه q ، به طوري که است=

 .گذاري صفر استبنابراین موجودي سرمایه، ثابت و سرمایه  .است سرمایه يهزینه

 نیز، QQولی در طول خط نز
r
yPq K=دیگر، قیمت ی به عبارت .ست ا 

اي سرمایه برابر است با نسبت ارزش تولید نهایی سرمایه به نرخ بهره و در سایه
 یعنی جایی که ؛شود واقع میe يتعادل بلندمدت در نقطه .  ثابت استqنتیجه 

 زیر يدر این نقطه رابطه از این رو،  .کنند یکدیگر را قطع میQQ و KKخطوط 
  :برقرار است

KK PryP =                                      )2                                          (
  

   در تعادل بلندمدت ارزش تولید نهایی سرمایه با هزینه یعنی
ی است و خط  زینيتعادل بلندمدت یک نقطه . کارگیري سرمایه برابر استبه

S 

S 

Q 

Q 

e K K 

K 

Q 

K 

S 
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 فوق کامالًَ روشن است که با ي از رابطه .دهد مسیر همگرا را نشان میSSنزولی 
از ) کوچکتر( مبادله، ارزش تولید نهایی سرمایه بزرگتر يرابطه) بدتر شدن(بهبود 

) کاهش(گردد و بنابراین موجودي سرمایه را افزایش کارگیري سرمایه میهزینه به
  .یابدمی) کاهش(گذاري افزایش مایهدهد و در نتیجه سرمی

 مبادله، نرخ بهره يرابطه) کاهش(انتظار افزایش که هنگامی دوم، حالت
 به يدهد و با ثابت بودن سایر شرایط، هزینه  قرار میrاز ) باالتر(تر واقعی را پایین

ي فعلی را افزایش گذاردهد و سرمایهمی) افزایش(کارگیري سرمایه را کاهش 
 مبادله بر نرخ بهره با استفاده از يمکانیزم تاثیرگذاري رابطه . دهدمی) کاهش(

 23،دورنبوش( شود مصرف استخراج شده توسط دورنبوش توضیح داده میينمایه
یابی مصرف کننده و تعیین مسیر  بیشینهيلهطریق حل مسأ  از CCنمایه . )1983
  .ید مصرف به دست می آيبهینه

  
   مصرف دورنبوش  ي نمایه:4 نمودار

  
  )1983( دورنبوش: مأخذ

  

                                                        
23 Dornbusch  
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C 
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t
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به این صورت که   .هاي نسبی موجب تغییر نرخ بهره خواهد شدتغییر قیمت
را   افراد مصرف جاري خودوجود داشته باشدآینده  ها در قیمتافزایشاگر انتظار 
گیرند که این افزایش  مخارج مصرفی اضافی وام میدهند و براي تامینافزایش می

  .تقاضا براي وام منجر به افزایش نرخ بهره می شود
↑↑⇒⇒↑⇒↑

+

+ rLoan
C
C

P
P

t

t

t

t

1

1  )3                                        (  

 ي یا بهبود رابطهبدتر شدنتوان چگونگی تاثیر  می، مطالب فوقيبا مالحظه
 کسرت واردات در مخرج  شاخص قیماز آنجا که . ین کردمبادله بر نرخ بهره را تبی

  افزایش شاخص قیمت واردات منجر به بدتري مبادله قرار دارد، رابطهمربوط به
 افزایش شاخص قیمت واردات به معنی گرانتر شدن  .گردد مبادله میيشدن رابطه

 کاالهاي مصرف افراد ،، بنابرایناستکاالهاي وارداتی نسبت به کاالهاي داخلی 
 براي از این رو،  .دهندمصرف کاالهاي داخلی را افزایش میوارداتی را کاهش و 

 آن يکنند که نتیجهمین مالی مخارج مصرفی افزایش یافته از وام استفاده میأت
  . استافزایش نرخ بهره 

        
)4(  

 
   برآورد اقتصاد سنجی الگو وتحلیل نتایج-4
   تصریح مدل-1 -4

 براي الگوي مورد برآورد ،موضوع مورد مطالعه و مبانی نظري تحقیقبا توجه به 
گذاري  مبادله بر سرمایهيگذاري رابطه تاثیرتوجه بهبررسی بیماري هلندي با 

  :   گرددمبادله، به صورت زیر تصریح  میقابلمبادله و غیرقابل
tttttt UDLTOTRLCPILGDPLIT ++++++= 543210 ββββββ )5(  

 
tttttt UDLTOTRLCPILGDPLIN ++++++= 543210 ββββββ )6( 

   
-مجموع سرمایه( گذاري بخش قابل مبادله لگاریتم سرمایه نشانگرLIT ه درآنک 

گذاري  لگاریتم سرمایهLIN، )کشاورزي، نفت و صنعت و معدن گذاري بخش
 تولید ناخالص LGDP، )گذاري بخش خدماتسرمایه( بخش غیر قابل مبادله

 LTOT،  نرخ سود بلند مدت بانکیR، ها سطح عمومی قیمتLCPI، داخلی

↑⇒↑اخذ وام ↑⇒مصرف داخلي ↓⇒واردات r↓⇒ I 
↑

=↓
m

x

P
Ptot 
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 D و )نسبت شاخص قیمت صادرات به شاخص قیمت واردات(  مبادلهيرابطه
، متغیر مجازي براي 1353متغیر مجازي براي شوك نفتی ( بردار متغیر مجازي

، متغیر مجازي براي 1359 ، متغیر مجازي براي شروع جنگ1357 وقوع انقالب
 متغیرها به قیمت ثابت ی تمام .است )1374 اجراي سیاست تثبیت اقتصادي

  .                                                       است1376
 

  ه برآورد الگو براي بخش قابل مبادل-1 -1 -4
ــوان   گــذاري در بخــشســرمایه ــه عن   هــاي کــشاورزي، نفــت و صــنعت و معــدن ب
 بـه منظـور بـرآورد الگـو از      .شودگذاري بخش قابل مبادله در نظر گرفته می     سرمایه

  .شود استفاده میMicrofit 4 و نرم افزار 24 جوسلیوس-روش جوهانسن
س  جوسلیو- براي به دست آوردن بردارهاي همجمعی به روش جوهانسن

تعیین و  VARتعیین طول وقفه الگوي  و جمعی متغیرها يتعیین مرتبه الزم به
  . استتعداد بردارهاي همجمعی

 يقبل از برآورد الگو، پایایی و ناپایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه
 ي نتایج آزمون ریشه .گردد بررسی می)(ADF 25فولر تعمیم یافته -واحد دیکی

  .شودارایه می) 2( و) 1( ي اول متغیرها در جداول تفاضل مرتبهواحد روي سطح و
 

   واحد دیکی فولر تعمیم یافته روي سطح متغیرهاي آزمون ریشه:1 جدول
  متغیر  عرض از مبدا با روند  عرض از مبدا بدون روند

  آماره آزمون  کمیت بحرانی  آماره آزمون  کمیت بحرانی
LIT 93/2-  02/3-  52/3-  43/3-  
LIN  93/2-  37/2-  52/3-  31/2-  

LGDP  93/2-  88/1-  51/3-  67/2-  
LCPI  95/2-  2/0-  55/3-  39/2-  

R  93/2-  73/0-  51/3-  77/1-  
LTOT  95/2-  65/1-  55/3-  39/2-  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

  . متغیرها ناپایا هستنديدهد که کلیه نشان می واحديي آزمون ریشهنتیجه
  
  

                                                        
24 Johansen- Juselius 
25 Augmented Dicky- Fuller unit root test 



  ي مبادلهي رابطهگذارتاثیر:  در اقتصاد ایران بیماري هلنديبررسی
  

165

  ي اول متغیرهاواحد دیکی فولر تعمیم یافته روي تفاضل مرتبه ي آزمون ریشه:2 جدول
  آماره آزمون  کمیت بحرانی  آماره آزمون  کمیت بحرانی  متغیر  عرض از مبدا با روند  عرض از مبدا بدون روند

DLIT  93/2-  86/4-  52/3-  95/4-  
DLIN  93/2-  54/4-  52/3-  55/4-  

DLGDP  93/2-  44/3-  516/3-  518/3-  
DLCPI  95/2-  59/3-  56/3-  88/3-  

DR  93/2-  02/6-  516/3-  94/5-  
DLTOT  95/2-  56/3-  56/3-  74/3-  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
 ي اول متغیرها تفاضل مرتبه،شود میمشاهده) 2(گونه که از جدول  همان
 شوندمیبا یک بار تفاضل گیري پایا  متغیرهاي ناپایا ،ی دیگر به عبارت. پایا هستند

  . هستند  I)1 (، یکيتیجه متغیرهاي الگو جمعی از مرتبهو در ن
 به کار برده 26بیزین - معیار شوارتز VAR الگوي بهینه يبراي تعیین وقفه

  . دهدجدول زیر این آزمون را نشان می . شودمی
  

  VAR ي آزمون تعیین مرتبه:3 جدول
  معیار آکاییک   بیزین-معیار شوارتز   VARمرتبه 

0  97/86-  96/72-  
1  63/19  16/51  
2  7/21  74/70  
3  1/18  66/84  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

 
 -شود که مقدار حداکثر معیار شوارتز  جدول فوق مشخص میيبا مالحظه
 بهینههاي وقفه براساس این معیار تعداد از این رو، .  دوم قرار دارديبیزین در مرتبه

VARاست2 با  برابر .  
بردارهاي همجمعی است که آورد الگو، تعیین تعداد آخرین مرحله قبل از بر

 آزمون حداکثر  .پذیرد آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر انجام میيبه وسیله
 بردار همجمعی را در برابر فرضیه r صفر وجود يمقدار ویژه و آزمون اثر، فرضیه

براساس این دو آزمون  . دهد همجمعی مورد آزمون قرار می بردارr+1 مقابل

                                                        
26 Schwarts- Bayesian 
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ها گردد که کمیت این آماره همجمعی پذیرفته میr صفر وجود يهنگامی فرضیه
) 4(جدول  . جوسلیوس کمتر باشد - از مقدار بحرانی ارایه شده توسط جوهانسن

  .دهداین آزمون را نشان می
  

  تعیین تعداد بردارهاي همجمعی آزمون :4 جدول
 آزمون يآماره  Hفرضیه  Hفرضیه 

  حداکثر مقدار ویژه
کمیت بحرانی در 

کمیت بحرانی در   آماره آزمون اثر  %95سطح 
  %95سطح 

R=0 r=1 46/51  64/33  2/112  49/70  
R≤1 r=2 37  42/27  74/60  88/48  
R≤2 r=3 62/15  12/21  73/23  54/31  
R≤3 r=3 63/7  88/14  11/8  86/17  
R≤4 r=5 48/0  07/8  48/0  07/8  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
 بردار همجمعی پذیرفته 2 وجود ،براساس اطالعات مندرج در جدول فوق

 روابط بلند مدتی هستند که در ي نشان دهنده همجمعی برداراز این رو، . شودمی
  .بین متغیرهاي الگو برقرار است

 این است که ،گرددار همجمعی مطرح می بردrسوالی که به هنگام وجود 
 تعادلی بلند مدت انتخاب يکدام یک از بردارهاي همجمعی باید به عنوان رابطه

گردد که آن بردار همجمعی توسط محقق انتخاب میکه  در پاسخ باید گفت . شود
 در این تحقیق از بین دو از این رو،  .داراي بهترین توجیه و تفسیر اقتصادي باشد

 ي رابطهيار همجمعی برآورد شده، بردار همجمعی زیر به عنوان نشان دهندهبرد
  . گردیدتعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو انتخاب 

  
   بردار همجمعی نرمال شده:5جدول 

LTOT  R  LCPI  LGDP  LIT 
4/0-  05/ 0-  3/0  5/1  1  

  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
 ب هر متغیر، کشش آن ضری، مدل برآوردي به شکل لگاریتمی استچون

 درصد افزایش 1چنانچه تولید ناخالص داخلی  ، بنابراین .دهد را نشان میمتغیر
 درصد افزایش خواهد یافت و اگر سطح 5/1گذاري بخش قابل مبادله یابد، سرمایه
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 درصد 3/0گذاري بخش قابل مبادله  درصد افزایش یابد، سرمایه1ها عمومی قیمت
   درصد موجب کاهش 1افزایش نرخ بهره به میزان  . افزایش خواهد داشت

 بیانگر حساسیت  واست درصد 05/0له به میزان گذاري بخش قابل مبادسرمایه
 درصد 1همچنین  . استگذاري بخش قابل مبادله نسبت به نرخ بهره پایین سرمایه

گذاري بخش قابل مبادله به  مبادله منجر به کاهش سرمایهيافزایش در رابطه
  ثیر منفی ي تأ نشان دهندهي برآورد الگو نتیجه .گردد درصد می4/0ان میز

.  است تحقیق ي فرضیهییدگذاري بخش قابل مبادله و تا مبادله بر سرمایهيرابطه
با افزایش قیمت  .  اقتصاد ایران دچار بیماري هلندي شده است، دیگریبه عبارت

زیرا در  یابد؛بادله افزایش می مي شاخص قیمت صادرات و در نتیجه رابطه،نفت
اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادهاي نفتی، قیمت نفت وزن و اهمیت اساسی در 

   مبادله بر ي به دلیل تاثیر معکوس رابطه .شاخص قیمت صادرات دارد
درآمدهاي گردد که قیمت نفت و گذاري بخش قابل مبادله، مالحظه میسرمایه

  .گذارد اقتصاد ایران میيخش قابل مبادله بنفتی تاثیر نامطلوبی بر
 

   برآورد الگو براي بخش غیر قابل مبادله-2 -1 -4
نقل،  بازرگانی، رستوران، هتلداري، حمل و( بخش خدمات گذاري درسرمایه

 برآورد براي . استگذاري قابل مبادله به عنوان سرمایه...)  انبارداري، ارتباطات و
رهاي همجمعی، مراحل ذکر شده در الگوي قبل مجدداً الگو و به دست آوردن بردا

  .گردداجرا می
تعیین   . متغیرها ناپایا تشخیص داده شدیتمام) 2( و) 1( براساس جداول

 . شودمیبیزین انجام  - معیار شوارتزبا استفاده از  VARالگوي ي بهینه يوقفه
  . دهدجدول زیر این آزمون را نشان می

  
  VARین مرتبه  آزمون تعی:6 جدول

  معیار آکاییک   بیزین-معیار شوارتز   VARمرتبه 
0  85/55-  34/38-  
1  58/20  61/55  
2  01/41  56/93  
3  73/41  8/111  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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 - شود که مقدار حداکثر معیار شوارتزبا مالحظه جدول فوق مشخص می
 VARبهینه هاي  وقفهداد تع،  براساس این معیار. سوم قرار دارديبیزین در مرتبه

  . است3 با برابر
 قبل از برآورد الگو، تعیین تعداد بردارهاي همجمعی است يآخرین مرحله

) 7( جدول  .پذیرد آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر انجام میي به وسیلهکه
  .دهداین آزمون را نشان مینتایج 

  
   آزمون تعیین تعداد بردارهاي همجمعی:7 جدول

آماره آزمون   Hفرضیه  Hفرضیه 
  حداکثر مقدار ویژه

کمیت بحرانی در 
کمیت بحرانی در   آماره آزمون اثر  %95سطح 

  %95سطح 
R=0 r=1 95/39  07/37  43/92  23/82  
R≤1 r=2 25/31  31  47/52  93/58  
R≤2 r=3 55/17  35/24  22/21  33/39  
R≤3 r=3 59/3  33/18  66/3  83/23  
R≤4 r=5 07/0  54/11  07/0  54/11  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

 بردار همجمعی پذیرفته 2براساس اطالعات مندرج در جدول فوق وجود 
از بین دو بردار همجمعی برآورد شده، بردار همجمعی زیر به عنوان و شود می

  .  تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي الگو انتخاب گردیديرابطه
 

   بردار همجمعی نرمال شده:8جدول 
LTOT  R  LCPI  LGDP  LIN 

6/0  02/ 0-  3/1  3/4  1  
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
چنانچه تولید  است که به این صورت  تفسیر ضرایب الگوي برآوردي

 3/4مبادله قابل درصد افزایش یابد، سرمایه گذاري بخش غیر1ناخالص داخلی 
،  درصد افزایش یابد1ها درصد افزایش خواهد یافت و اگر سطح عمومی قیمت

 افزایش نرخ  . درصد افزایش خواهد داشت3/1مبادله قابلگذاري بخش غیرسرمایه
له به میزان مبادقابلگذاري بخش غیر درصد موجب کاهش سرمایه1بهره به میزان 

مبادله قابلگذاري بخش غیر بیانگر حساسیت پایین سرمایه واست درصد 02/0
 مبادله منجر به يفزایش در رابطه درصد ا1 ،همچنین . استنسبت به نرخ بهره 
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ي  نتیجه .گردد درصد می6/0مبادله به میزان قابلگذاري بخش غیرافزایش سرمایه
  گذاري بخش  مبادله بر سرمایهي تاثیر مثبت رابطهيبرآورد الگو، نشان دهنده

  .است تحقیق يمبادله و تایید فرضیهقابلغیر
  

  هانتیجه گیري و پیشنهاد -5
ترین  مبادله بر متغیرهاي اقتصاد به یکی از مهميگذاري نوسانات رابطهتاثیر

 مبادله از دیدگاه ي اختالالت رابطه .موضوعات اقتصاد بین الملل تبدیل شده است
 . شودثباتی اقتصادي تلقی میبسیاري از اقتصادانان به عنوان یک عامل اساسی بی

 زیرا قسمت  حال توسعه مصداق دارد؛کشورهاي درژه در مورد    این موضوع به وی
دهد و قیمت این کاالها ي صادرات این کشورها را کاالهاي اولیه تشکیل میعمده

  .در بازارهاي جهانی با نوسانات بیشتري مواجه است
هاي اقتصادهاي نفتی وجود بیماري هلندي در این اقتصادها یکی از ویژگی

افتد که افزایش قیمت نفت افزایش می بیماري هلندي به این صورت اتفاق  .است
دهد و این افزایش ثروت موجب درآمدهاي نفتی، ثروت یک کشور را افزایش می

  اقتصاد بخش قابل مبادله و تضعیف اقتصاد مبادله   بخش غیرقابلتقویت و رشد
  . شودمی

 يبا مالحظه بیماري هلندي هدف اصلی این پژوهش بررسی بررسی
ي قابل مبادله و غیر قابل مبادله در در اقتصاد ایران و براي هاگذاري بخشسرمایه
ن قرار و تحقیق مورد آزماي که در این فرضیه . بود1350-1386 زمانی يدوره
گذاري بخش   تجاري ایران، سرمایهي مبادلهيبهبود رابطه:  ازاست عبارت ،گرفت

   . دهد ه را کاهش میگذاري بخش قابل مبادل غیرقابل مبادله را افزایش و سرمایه
 يقبل از برآورد الگو، پایایی و ناپایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه 

 نشان داد  واحدي نتایج آزمون ریشه .گردیدفولر تعمیم یافته بررسی  - واحد دیکی
با یک بار تفاضل گیري پایا شدند   متغیرهاي ناپایا . متغیرها ناپایا هستنديکه کلیه

برآورد الگو با  . هستند  I)1 (، یکينتیجه متغیرهاي الگو جمعی از مرتبهو در 
 بررسی حاکی از ي نتیجه .جوسلیوس صورت گرفت - از روش جوهانسناستفاده

گذاري بخش قابل مبادله و بخش  تعادلی بلندمدت بین سرمایهيوجود یک رابطه
 يها، نرخ بهره و رابطهمتتولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیغیر قابل مبادله با 

گذاري بخش قابل  مبادله بر سرمایهيبراساس برآورد الگو، رابطه  .استمبادله 



  1388زمستان ، 4 ، شماره6 ، دوره)هاي اقتصاد سابقبررسی (اقتصاد مقداريفصلنامه            
  

170

مثبت داشته ثیر تأمبادله قابلگذاري بخش غیرثیر منفی و بر سرمایهي تأمبادله
بنابراین،  . استتایید بیماري هلندي در اقتصاد ایران نتیجه تحقیق حاکی از   .است
 متوجه تبعات منفی این پدیده بر اقتصاد باشند و الزم استت اقتصادي مقاما

 ي صادرات غیرنفتی،بتوانند از طریق اتخاذ سیاست تنوع سازي صادرات و توسعه
  .   را به حداقل برسانندین بیماري بر ساختار اقتصاد کشوراثرات نامطلوب ا
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