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چکیده
نفت ،یکی از مهمترین منابع انرژی شناختهشده در جهران بروده و نوسرانات قیمرت آن
فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .هدف اصلی این تحقیرق بررسری ترأثیر
شوکهای قیمت نفت بر ارزش افزوده بخب صنعت در ایران در قال بیمراری هلنردی
بود .در این راستا ،با استفاده از دادههای مربرو بره دوره زمرانی  2957-2953و روش
همجمعی به بررسی و آزمون فرضیات مطالعه پرداخته شده است .در این پژوهب ،ابتردا
با استفاده از مطالعات پیشین یک الگوی  VARبرای ارزش افزوده بخرب صرنعت ارائره
شده است .در ادامه ،پس از بررسی ایستایی متغیرهرا و تعیرین طرول وقفره بهینره ،اثرر
تکانههای وسیع بر بردار همانباشتگی و آزمون مجمرو انباشرت پسرماندهای برگشرتی
برای بررسی وجود شکست ساختاری انجام شرده اسرت .نهایترا ،وجرود رابطره تعرادلی
بلندمدت بین متغیرها بررسی شده که نتایج بهدستآمده وجود رابطه تعادلی بلندمردت
بین متغیرها را رد کرد .تجزیهوتحلیل یافتههرای حاصرله نشران مریدهرد کره افرزایب
درآمدهای نفتی با گذاشتن تأثیر مستقیم بر روی نرخ ارز واقعری و نررخ ترورم داخلری،
بهطور غیرمستقیم موج ترأثیر منفری برر ارزش افرزوده در بخرب صرنعت مریشرود.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که مدیریت صحیح صندوق ذخیره ارزی برهمنظرور
جلوگیری از ورود نقدینگی مازاد به اقتصاد کشور میتواند بهترین راه مقابله با برروز ایرن
پدیده ابیماری هلندیر در کشور باشد.
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مقدمه
امروزه وقوع شوکهای ع یم نفتی و ظهور پدیدههتای مهتم اقتصتادی ن یتر رکتود
جهانی ،تورم داخ ی ،بیکاری و ...مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان بوده و بتیش از
پیش نگاهها را به خود مع ول کرده اس  .در راستتای بیتان اهمیت
بحث میتوان چنین بیان کرد که نف
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ورود بته ایتن

بهعنوان یکتی از مهتمتترین منتاب انترژی در

جهان بوده که بسیاری از فعالی های اقتصادی را تح الشعاع خود قرار داده است .
ازآنجاکه نوسانات قیم
تغییرات قیم

نف

بر ک یة متغیرهای ک یدی اقتصاد تثییرگذار است  ،لتذا

آن نیز برای اقتصاد جهانی حائز اهمی

با توجه به تحوالت بازار نف

و افزایش قیم

میباشد .در سالهتای اخیتر

آن و سرازیر شدن درآمتدهای نفتتی

به ایران ،کشور متحمل برخی عوارب نام وب آن شده ،لذا در ایتن تحقیتق ستعی
شده اس

ایر اینگونه شوکها بر مؤلفه ارزش افزوده بخش صنع

در ایتران متورد

بررسی قرار گیرد .تثکید این م العه بر پدیده بیماری ه ندی 1اس  .بیمتاری ه نتدی
به وضعیتی اطالق میشود که در آن بهدنبال کشز یک منبت طبیعتی ماننتد نفت

و

درنتیجه افتزایش عوایتد ارزی حاصتل از آن ،نترخ ارز واقعتی افتزایش و عم کترد
صادرات آن کشور کاهش مییابد .بهطورک ی هنگامیکه پول یک کشور بتا افتزایش
ارزش قابلتوجه روبهرو میشود ،صادرات ایتن کشتور بته پتول کشتورهای دیگتر
گرانتر شده ولی واردات بته آن کشتور بالنستبه ارزانتتر متیشتود .اصت الحاً ایتن
وضعی

را بیماری ه ندی مینامند (جعفرپور .)0226 ،درواق بیماری ه نتدی یتک

مفهوم اقتصادی اس

که تالش میکند راب ه بین بهرهبرداری بیرویه از مناب طبیعی
1. Dutch Disease

و رکود در بخش صنع

را توضیا دهد .این مفهوم بیان میدارد که افتزایش درآمتد

ناشی از مناب طبیعی (همچون مناب نفتی) میتواند اقتصاد م ی را از حالت
خارج کند .این اتفاق به ع

صتنعتی

کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم

بیماری اغ ب مربو به اکتشال مناب طبیعی متی شتود ،متیتوانتد بته هتر فعالیت
توسعهای که نتیجهاش ورود بیرویه ارز خارجی به کشور میشود نیز مربو شتود،
مانند نوسان شدید در قیم

مناب طبیعی ،کمک اقتصادی خارجی و سرمایه گتذاری

مستقیم خارجی.
م العه حاضر با بهرهگیری از مباحث همگرایتی بتهدنبتال ارزیتابی راب ته بتین
نوسانات قیم

نف

و متغیرهای کالن اقتصادی (ارزش افتزوده) در بختش صتنع

صورت گرفته اس  .در این راستا ،ابتدا به معرفی مدل پرداخته شده ستپس بتا ارائته
شرحی بر روش تحقیق ،دادههای آماری از ن ر پایایی متورد آزمتون قترار گرفتته و
درجه ناپایایی آنها تعیین شده اس  .پس از معرفی مدل ،راب ه ب ندمدت جوهانستن
مورد آزمون و تعداد بردارهای همانباشتگی ،مشخص و پتس از آن الگتوی تصتحیا
خ ای برداری بهدلیل اهمی

آن در ارتبا روابط ب ندمدت با کوتاهمدت بهویتژه در

انجام آزمون همانباشتگی به روش جوهانسن مورد بحث قرار گرفته اس .
مروری بر مبانی نظری
هدل این م العه ،بررسی ساختار اقتصادی ایران در برابر نوسان درآمدهای نفتتی بتا
تثکید بر پدیده «بیماری ه نتدی» است  .متدل بیمتاری ه نتدی بتر پایته یتک متدل
دوبخشی با فرب اشتغال کامل قرار دارد .طبق این مدل دو کاال تولید میشود:
الز ت «کاالهای قابل تجارت :»1کاالهایی که از لحاظ بینالم تی متورد معام ته
قرار میگیرند؛ یعنی کاالهای وارداتی یا صادراتی که قیم

آنها در بازارهای جهتانی

تعیین میشود.
ب ت «کاالهای غیرقابلتجارت :»2کاالهایی که یا بهدلیل هزینههای حملونقتل و
1. Tradable Goods
2. Non-Tradable Goods
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صورت میگیرد ،که بخش صنع

را در رقاب

ضتعیز متیکنتد ،درحتالیکته ایتن

855

یتتا بتتهستتبب محتتدودی هتتای وارداتتتی مبادلتته ایتتن کاالهتتا در س ت ا بتتینالم تتی
مقرونبهصرفه نبوده و فقط در داخل کشور قابل مبادله هستتند .افتزایش ناگهتانی و
یکباره قیم

نف  ،موجتب افتزایش درآمتدهای ارزی و متازاد تتراز پرداخت هتا

میشود .با فرب جذب این مازاد در اقتصاد داخ ی از کانتال سیاست هتای پتولی و
مالی ،تقاضا بهسرع

افزایش یافته و با فرب نرمال بودن هر دو کاالی قابل تجارت

و غیرقابلتجارت ،تقاضا برای هر دو کاال افزایش مییابد .بدیهی اس
تقاضا میزان ترقی قیم ها درنهای

که با افتزایش

بستگی به کشش عرضه دارد .ازآنجاکته عرضته
و در مقابل ،عرضته کاالهتای

کاالهای غیرقابلتجارت در کوتاهمدت بیکشش اس

قابتتل تجتتارت از طریتتق واردات قابتتل افتتزایش متتیباشتتد ،لتتذا قیمتت
غیرقابلتجارت کاهش مییابد .اگر نرخ واقعی ارز بهصورت قیم
قابل تجارت به غیرقابلتجارت تعریز شود( ،
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افزایش قیم

نستبی کاالهتای

 ،) PER کاهش قیمت

کاالهای قابل تجارت به غیرقابلتجارت بهمعنای تقوی

کاالهتتای
نستبی

نرخ واقعی ارز خواهد بتود.

نسبی کاالهای غیرقابلتجارت سبب میشود که منتاب قابتلتحترک از

سایر بخشهای اقتصاد ،خارج و جذب بخش غیرقابلتجارت شوند .تضعیز بختش
قابل تجارت و تقوی

بخش غیرقابلتجارت در پی افتزایش تقاضتای کتل و ستپس

تغییر قیم های نسبی به «ایر هزینهای» 1موسوم اس  .درآمتد قابتل تصترل بتاالتر،
سودآوری نسبی کاالهای غیرقابتلتجتارت و کتاهش تولیتد کاالهتای قابتلتجتارت
بهسبب قیم

نسبی پایینتر بترای ایتن کاالهتا موجتب افتزایش واردات و کستری

تجاری میشود.
بهطور خالصه تقوی

نرخ واقعی ارز سه ایر را بهدنبال دارد:

الز ت افزایش واردات که منجر به تضعیز تولیداتی میشود که رقیب کاالهای
وارداتی هستند؛
ب ت کاهش جاذبه صادرات غیرنفتی؛
ج ت خروج عوامل تولید از سایر بخشهای اقتصاد و جذب آن در بختشهتای
غیرتجاری.
1. Spending Effect

براساس تجربه کشورهای توسعهیافته ،ایر هزینتهای منجتر بته تضتعیز بختش
میشود؛ چراکه تقوی

صنع

نرخ واقعی ارز موجب میشود که:

اوالً :این صنای با کاهش توان رقابتی در بازارهای بینالم ی بتا کتاهش میتزان
یانیاً :در داخل کشور نیز بازارهای خود را به نف کاالهای وارداتی که ارزانتتر
عرضه میشوند ،از دس

بدهند (رضایی.)0220 ،

کشورهای درحالتوسعة صادرکنندة نف  ،بتهدلیتل سیاست هتای حمتایتی ،از
خصیصة «نیمهمبادلهای» 1برخوردار شده 2و معموالً این بخش کشتاورزی است
خود را به نف خدمات و صنع

موقعی

از دس

میدهد .لذا این کشورها بهجتای

پدیدة ضدصنعتی با پدیده ضدکشاورزی مواجه هستند .نقش دولت
دریاف کنندة درآمدهای نفتی حائز اهمی

اس

کته

بتهعنتوان تنهتا

و در اقتصادهای وابستته بته نفت ،

دولت هتتا نیتتز پتتس از رونتتق ،تثکیتتد بیشتتتری بتتر ستترمایهگتتذاری در بختتشهتتای
غیرقابلتجارت دارند .با برطرل شدن محدودی های ارزی ،بخش تجاری بتهویتژه
صنای مادر تبدیل به محدودیتی برای افزایش سرمایهگذاری و نرخ رشتد اقتصتادی
میشوند (بنجامین.3)0222 ،
مروری بر مطالعات تجربی خارجی
رابرت لونی )0221(4در م العهای بته بررستی توستعه صتنعتی عربستتان ستعودی
به ویژه جنبه بیماری ه ندی آن یعنی ایرات افتزایش ارزش پتول داخ تی بتر بختش
صنع

عربستان پرداخته اس  .بهعنوان یک پایه و اساس مقایسهای ،ایرات افتزایش

ارزش پول داخ ی بر بخشهای عمده دیگر اقتصاد نیز تخمین زده شده اس .

داگ

بوهی )0221(5در تحقیقی به بررسی ایرات شوکهای نفتی بتر چهتار

کشور صنعتی امریکا ،آلمان ،ژاپن و انگ ستان پرداخته اس  .وی در ابتدا بته تح یتل
1. Semi- traded
2. Van Wijnbergen, Sweder
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صادارت مواجه شوند.

3. Benjamin , Nancy . C
4. Robert E. Looney
5. Doglas R. Bohi
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نف

ک ی از ایرات رکودی افزایش قیم

در دهه  31متیالدی و اوایتل دهته  21بتر

کشورهای صنعتی پرداخته و بررسی نموده که آیا واقعاً افزایش قیم ها عامل اص ی
ایجادکننده این رکود بتوده است

یتا خیتر؟ همچنتین وی عنتوان نمتوده کته ستهم

هزینههای انرژی در کل  GNPکمتر از آن است

کته بتوانتد کتاهش شتدید در

GNP

کشورهای صنعتی را پس از سالهای  0231و  0232توضیا دهد.
فردمنش ( )0221با ارائه مدلی برای کشتورهای الجزایتر ،اکتوادور ،انتدونزی،
نیجریته و ونتتزوئال ستتعی در ایبتتات ایتتن فرضتتیه داشتتته است
صادرکننده نف

کتته در کشتتورهای

که دارای بخش کشاورزی قابلتوجهی هستند ،پدیدة ضدکشاورزی

یا تضعیز بخش کشاورزی بهجای تضعیز بخش صنع
میدهد ،درحالیکه بخش صنع

ت پدیدة ضدصنعتی ت رخ

در این کشتورها بتهدلیتل افتزایش قیمت

جهتانی

کاالهای صنعتی با رونق مواجه میشود .نتایج وی پیشبینیهای تئوری را برای تمام
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

851

کشورها (بهجز ونزوئال) مورد تثیید قرار داده و اظهار داشته کته در کشتور ونتزوئال
همراه با رونق نفتی ،بخش کشاورزی هم با رونق مواجه میشود و همچنتین نتیجته
میگیرد که بخش کارخانهای نیز بتهدلیتل ایتر قیمت
حمای های دول

جهتانی و همچنتین بتهستبب

با رونق همراه میشود درحتالیکته بختش کشتاورزی (متتثیر از

قیم های جهانی) تضعیز میشود.
نیاتپکو )0221(1در م العهای با عنوان «بیماری ه ندی ،سیاس های دولت

و

تقاضا برای واردات» ،به بررسی این پدیده طی ستالهتای 0231تتا  0221در بختش
کشاورزی کشور نیجریه پرداخته است  .در ایتن م العته ایترات تغییترات بخشتی و
سیاس های دول

در تقاضای واردات بهوسی ه یک مدل دو معادلهای ،بترای تعیتین

تقاضای واردات واقعی و نرخ ارز واقعی در این کشتور متورد بررستی قترار گرفتته
اس  .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده اس

که تقاضتای واردات در پاستخ بته

فشار ناشی از رونق در بخش کشاورزی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و عالوهبتر
این ،با القا و حفظ ارزش واقعی نرخ ارز ،سیاس های انبساطی دول
سقو قیم

نف

حتتی پتس از

منجر به افزایش تقاضای واردات شده اس .
1. Nyatepe-coo,A

استیجنس )2112(1در مقالهای به بررسی فرضیه بیماری ه ندی و تثییر افتزایش
قیم های جهانی مناب طبیعی بر صادرات صنعتی کشورهای صادرکننده ایتن منتاب
با استفاده از مدل جاذبه ،طی دوره زمانی  ،0231-0223پرداخته اس  .نتایج م العته
صنعتی کشورهای صادرکننده مناب طبیعی را در حدود نیم درصد کاهش متیدهتد،
درحالیکه یک درصد افزایش در صادرات مناب طبیعی کشتورهای صتادرکننده ایتن
مناب  ،صادرات این کشورها را در حدود  2درصد کاهش میدهد.
الوسی و الگونجو )2112(2برای کشور نیجریته طتی دوره  0221-2112نشتان
دادند که تولید و صادرات بخش کشتاورزی ایتن کشتور ،همتراه بتا رونتق نفتتی و
افزایش قیم

نف

دچار رکود شده اس  .آنها در ایتن م العته بترخالل م العتات

گذشته که بخش صنعتی را بهعنوان بخش قابل مبادله درحال رکود در بیشتر کشورهای
کمترتوسعهیافته درن ر میگیرند ،بخشکشاورزی را بهعنوان بخش قابل مبادلته ستنتی
مدن ر قرار

دادند.

اومس و کالچوا ،)2113(3با بررسی فرضیه بیماری ه ندی در کشور روسیه بتا
استفاده از شاخصهای تقوی

نرخ واقعی ارز ،کاهش رشد بخش صنع

رشد بخش خدمات ،نشان دادند که افزایش قیم
ارز سبب کاهش رشد بخش صنع

نف

و افتزایش

ضمن افتزایش نترخ واقعتی

و رشد اشتغال این بخش شده اس .

فرزانگا و گونتر مارکوارت ،)2113(4در مقاله خود پاسخ دینامیکی تولیدات
صنعتی ،تورم ،نرخ تبدیل ارز ،هزینههای دولتی و واردات را نسب

به ویژگتیهتای

خ ی و غیرخ ی تغییر قیم

نف

ستبک و ستنگین ایتران در ستالهتای  0222تتا

 2111با استفاده از یک مدل

VAR

نامقید مورد بررسی قترار دادنتد .توابت ضتربهای

آنی (IRF)5و تجزیه واریانس از روی مجموعه ویژگتیهتای متدل بتهدست

آمتد و
1. Stijns

2. Olusi and Olagunju

مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران  جواد خلیلزاده ،کیومرث شهبازی ،محمدرضا حالج یوسفی و حبیب آقاجانی

وی نشان داد که یک درصد افزایش در قیم های جهتانی منتاب طبیعتی ،صتادرات

3. Oomes& Kalcheva
4. Markwardt, G.
5. Impulse Response Function
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چگونگی تثییر شوکهای قیم

نف

در اقتصاد ایران و سهم این شوکها در ایجتاد

نوسانات متغیرهای مدل مورد ارزیابی قترار گرفت  IRF .بتهدست آمتده از بررستی
ویژگیهای تغییرات خ ی قیم
نف

نف

نشاندهنده آن اس

کته تغییترات در قیمت

بر تورم و نرخ ارز تثییر چشمگیری دارد.
راجا  )2112(1در مقالهای تح

عنوان «کمک ،بیماری ه نتدی و رشتد تولیتد

در کشورهای درحالتوسعه» به بررسی ایرات کمکهای خارجی به رشتد تولیتد در
کشورهای درحالتوسعه پرداخته است  .وی اظهتار داشتته کته جریتان کمتکهتای
خارجی میتواند عوارب جانبی سیستماتیک بر روی بخش رقاب پذیر اقتصاد ایتن
کشورها داشته باشد که این موضوع در نترخ رشتد نستبی پتایین صتنای صتادراتی
کشورهای مذکور نمود پیدا میکند .وی همچنین با ارائه برخی شواهد نشان داد کته
این عوارب مدیون افزایش نرخ ارز واقعی ناشی از جریان کمکهای خارجی بتوده
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

که تراز تجاری را به نف واردات در این کشورها تقوی
مکسکورد  )2102(2در م العهای تح

میکند.

عنوان «بیماری ه نتدی در استترالیا و

گزینههای سیاستی برای اقتصادهای سهگانه» به بررستی مفهتوم بیمتاری ه نتدی در
استرالیا ،با توجه به رونق بخش معتدن در ایتن کشتور پرداختته است  .وی در ایتن
م العه به بررسی یکی از عوارب جانبی بیماری ه ندی (افتزایش نترخ ارز واقعتی)
که بهدنبال کشز مناب جدید و سرازیر شدن ارز بته یتک کشتور اتفتاق متیافتتد و
میتواند بر صادرات و واردات صنای مخت ز رقیب ایرگذار باشد ،پرداخته است
درنهای

برای رف این مشکل راهکارهایی مانند حمای

و

از تولیدات داخ ی ،جتذب

مازاد مالی همراه با کاهش نرخ بهره و ایجاد یک صندوق درآمد مستقل برای واریتز
شدن درآمدهای اضافی وارده به کشور ارائه نموده اس .
مروری بر مطالعات داخلی
نورانی آزاد ( ،)0222در م العهای به بررسی ایر شوکهتای قیمت

نفتتی بتر رشتد

اقتصادی با استفاده از مدل خودهمبستته بترداری  VARپرداختته است  .نتتایج ایتن
1. Raghuram G. Rajan
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2. W. Max Corden

تحقیق نشان داده که در ب ندمدت ،شوک قیم
سرمایه ،دارای تثییر مبب

نف

دارای تثییر منفتی و موجتودی

بر رشد اقتصادی میباشد که با استفاده از بردار نرمالشتده

جوهانسن و اعمال قیودی بر این معادله نتایج تثیید شده اس .
در بهترهوری بختش

واقعی اقتصاد پرداخته و نتیجهگیری کرده اس

که تغییر مببت

قابل تجارت به غیرقابلتجارت در ایران نسب

به کشورهای طرل تجاری ،میتوانتد

نوسانات کوتاهمدت پولی ناشی از بیماری ه ندی را جبتران کترده و زمینتة تقویت
نرخ واقعی ارز را در ب ندمدت فراهم آورد .در این زمینه بتر نقتش دولت

در رشتد

بهرهوری بخشهای مخت ز تثکید شده اس .
نظری ( )0222در م العهای تح

عنوان «وفور مناب طبیعی ،بیماری ه نتدی و

رشد اقتصادی در کشورهای نفتی» به بررستی راب ته وفتور منتاب طبیعتی ،بیمتاری
ه ندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتتی طتی دوره  0261-2112بتا استتفاده از
دادههای تاب ویی پرداخته اس  .وی م العه خود را با این سؤال شتروع کترده است
که چرا کشورهای صاحب مناب طبیعی و درآمدهای نفتی با وجود حجم قابلتوجته
این درآمدها که در نگاه اول عامل مهمی در جه

تجهیز مناب سترمایهای بتهشتمار

میرود ،از رشد اقتصادی مناستبی برختوردار نیستتند .وی بتهمن تور بررستی تتثییر
بیماری ه ندی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی از شاخصهای رشتد ارزشافتزوده
بخش خدمات ،شتاخصهتای رشتد ارزشافتزوده بختش صتنع  ،تغییترات ستهم
صادرات بخش صنع

از کل صادرات کاالیی و همچنین نسب

خدمات از تولید ناخالص داخ ی نسب

ستهم ارزشافتزوده

به سهم ارزشافزوده بخش صنع

ناخالص داخ ی استفاده کرده اس  .یافتههای تحقیق حتاکی از آن است
مناب طبیعی بر رشد ارزشافزوده بخش خدمات تثییر مبب
ارزشافزوده بخش صنع

از تولیتد
کته وفتور

و معنیدار ولی بر رشتد

و تغییرات سهم صادرات بخش صنع

از کتل صتادرات

کاالیی تثییر منفی و معنیداری داشته اس .
شیری بخش ( )0222در مقالهای ایرات متقارن و نامتقارن شوکهتای نفتتی بتر

مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران  جواد خلیلزاده ،کیومرث شهبازی ،محمدرضا حالج یوسفی و حبیب آقاجانی

مالکی ( ،)0226در م العه خود به بررسی بیماری ه ندی بتا تثکیتد بتر بختش

ارزشافزوده بخشهای کشاورزی و خدمات ایران را مورد م العته قترار داده است .
وی در این تحقیق به بررسی راب ه بین صادرات نفتی و بختش کشتاورزی بتهعنتوان
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بخش قابل تجارت و بخش خدمات بهعنوان بخش غیرقابلتجتارت ،پرداختته و بیتان
نموده که ایر شوکهای نفتی به دو صورت متقارن و نامتقارن قابتل تفکیتک است
برای بررسی ایرات متقارن ،از رگرستیون خ تی غ تتان استتفاده و از رهیافت
نامتقارن از طریق تفکیک شوکهای مبب

و منفی صادرات نف

مقیاس و نامتقارن ،با بهکارگیری یک الگوی خودبازگش

و

ایترات

به سه روش ختالص،

استفاده نموده اس  .نتتایج

حاصل از این تحقیق با توجه به واکنشهای نامتقارن بخشهای کشاورزی و خدمات
نسب
اس

به تغییرات صادرات نفتی ،وجود بیماری ه ندی در ایران را مورد تثیید قرار داده
.

یزدانی ( )0221در م العهای با عنوان بررسی تثییر ضربههتای درآمتد نفت

بتر

بخش کشاورزی (آزمون بیماری ه ندی) برای بررسی وجود پدیده بیماری ه ندی در
اقتصاد ایران به بررسی تثییر ضربههتای درآمتد نفت

بتر بختش کشتاورزی ایتران در
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سالهای  0212-0226پرداخته اس  .وی برای استخراج ضربههتای درآمتد نفتتی از
فی تر هودریک پرسکات بخش کشاورزی ایران در سال  0226و همچنین برای بررسی
تثییر ضربههای درآمد نف

بر سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با درن تر گترفتن

پدیده همزمانی از روش کمتترین مربعتات دومرح تهای استتفاده کترده است  .نتتایج
حاصل از این تحقیق نشان داده که تثییر ضربههای درآمد نف
نامتقارن اس  ،بدین معنا که ضربههای منفی درآمد نف
کشاورزی نداشته ،اما ضربههای مبب

بتر بختش کشتاورزی

تثییر معنیداری بر سهم بخش

درآمد نف تتثییر منفتی و معنتیداری بتر ستهم

بخش کشاورزی دارد.
سیدمشهدی ( )0221در م العهای با عنوان «اهمی

صنع

نف

در ایجاد تولید

و اشتغال در اقتصاد ایران و تثییر آن بر سایر فعالی های اقتصادی» به بررستی جایگتاه
صنع

نف

در اقتصاد ایران به کمک جدول داده ت ستانده  0221پرداخته است  .وی

با محاسبه شاخص حساسی
نتیجه رسیده اس

انتشار و نیز شاخص پراکنتدگی صتنع

که این صنع

نفت

بته ایتن

بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در

ارتبا بوده و نیز این ارتبا بهطور تقریباً یکسان و متوازن در بیشتر بختشهتا توزیت
شده اس .
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چترآبگو ( )0220در مقالهای پدیدهی بیماری ه ندی و ایر شوکهای نفتی بتر

متغیرهای کالن اقتصادی ایران را با استفاده از تواب مفصل دمی بررسی نمتوده است .
وی در این مقاله ضمن بررسی ایر شوکهای نفتی بر متغیرهای کتالن اقتصتادی بته
بررسی بیماری ه ندی برای زمانهایی که درآمدهای نفتی ایران با شوکهتای مببت
بوده و بهوسی ه آن محقق نشان داده که اقتصاد ایران در زمانهایی که با شتوکهتای
مبب

درآمدهای نفتی مواجه بوده و این درآمدها بهصورت بیرویه به اقتصاد کشتور

تزریق شده با پدیده بیماری ه ندی مواجه بوده اس .
روش پژوهش
استفاده از سریهای زمانی به روش سنتی مبتنیبر فرب پایایی متغیرهای مدل بتوده
و در صورت عدم تحقق این فرب با رگرسیون جع ی مواجه خواهیم بتود .یکتی از
راههایی که نیوب د و گرنجر برای از بین بردن مشکل فوق پیشنهاد کردنتد ،آن است
که با تفاضلگیری ،سریهای زمانی ناپایا را به سریهتای زمتانی پایتا تبتدیل کنتیم؛
لیکن این روش ،اطالعات باارزش ب ندمدت را از بتین متیبترد ،زیترا اکبتر روابتط
اقتصادی در ب ندمدت بهصورت س ا دادهها بوده و با تفاضلگیتری ،دیگتر روابتط
ب ندمدت وجود نخواهد داش  .رهیافتی کته بترای ج توگیری از حتذل اطالعتات
ب ندمدت وجود دارد ،استفاده از روش همگرایی در مدلهای اقتصادسنجی میباشتد
که امروزه ،ن ر متخصصان اقتصادسنجی را به خود مع ول کرده اس  .ابتدا گرنجتر
در سال  0220و بهدنبال آن انگل گرنجر با ارائته روش همگرایتی و متدل تصتحیا
خ ا توانستند راب ه ب ندمدت و کوتاهمدت دو سری را بهدس
و راب ه ع

آورده ،وجود تعتادل

و مع تول میتان آنهتا را آزمتون کننتد .جوهانستن نیتز بتا ارائته روش

همگرایی ب ندمدت و وارد کردن آن در مدل ستنتی  VARمشتکل حتذل اطالعتات
ب ندمدت سریها را از بین برد .بنابراین ،با این روش بدون پایا کردن در متدل

VAR

میتوان ارتبا ب ندمدت سریها را آزمون کرد .روش جوهانسن یکی از روشهتای
بررسی و تعیین راب ه تعتادلی ب ندمتدت بتین چنتد متغیتر اقتصتادی ستری زمتانی
میباشد .در این روش تعیین و برآورد بردارهای همجمعی (یعنی ضرایب مربو بته
روابط تعادلی ب ندمدت) بین متغیرها بتا استتفاده از ضترایب الگتوی ختود توضتیا

مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران  جواد خلیلزاده ،کیومرث شهبازی ،محمدرضا حالج یوسفی و حبیب آقاجانی

مواجه بوده ،پرداخته اس  .مدل آماری مورداستفاده در این م العه تواب مفصل دمی
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برداری  VARصورت میگیرد.
بهطورک ی ،عمده ترین مسائ ی که محقق در استفاده از روش جوهانستن بتا آن
روبهرو اس  ،عبارتند از :آزمون مرتبه جمعی بتودن متغیرهتای الگتو ،تعیتین تعتداد
وقفههای بهینه الگو ،آزمون رتبة ماتریس آزمون ایر ) (traceو آزمون حتداکبر مقتدار
ویژه ).(max
تصریح مدل و یافتههای تحقیق
مدل بهکاررفته در این م العته برگرفتته از متدل نیاتـپ ـ کـو ) (Nyatepe-coo, A., 1994و
ن ری اس

که بهترتیب برای م العه بیماری ه ندی در کشتور نیجریته و م العته راب ته

بیماریه ندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی صورت گرفته اس  .نیاتت

ت کتو در

مدل خود اظهار میدارد که رونق نفتی از طریق افتزایش درآمتدهای ارزی (ایتر افتزایش
تقاضا) و افزایش قیم های نسبی کاالهای غیرقابلمبادله به قابتل مبادلته  RER=PN/PTکته
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همان نرخ ارز واقعی اس  ،موجب تغییر ترکیب ستاختار تولیتد در اقتصتاد متیشتود و
ازآنجاکه الگوهای بیماری ه ندی بر تغییرات ساختاری اقتصاد از طریق قیم های نستبی
و درآمدهای نفتی تثکید دارند ،الگوهای رگرسیونی برای بخشهای عمده اقتصتاد یعنتی
کشاورزی ،صنع

و معدن ،خدمات ،ساختمان ،و صادرات غیرنفتی ) (NXRطراحی ،کته

درآن ایرات این دو متغیر را بر عم کرد بخشهای مذکور مورد آزمتون قترار دادهانتد .در
الگوی مربو به بخش صنع
قیم

بهجای بهکارگیری مستقیم نترخ ارز واقعتی ،از شتاخص

مصرلکننده بهمن ور بررسی برابری ارزش پول م تی و دالر استتفاده نمتودهانتد.

همچنین بهدلیل وابستگی شدید این بخش به نهادههای تولیدی ،از اشتغال در این بختش
بهعنوان جانشین استفاده شده اس  .ن تری نیتز در م العته ختود بته نقتل از کتوردن و
همکارانش اظهار داشته که در مدل کالسیک بیمتاری ه نتدی یتک اقتصتاد بتاز کوچتک
سهبخشی درن ر گرفته میشود که این سته بختش عبارتنتد از بختش رونتقیافتته (منتاب
طبیعی) ،بخش تولیدکننده کاالهای قابلمبادله در ست ا بتینالم تی ،شتامل کشتاورزی و
صنع و بخش تولیدکننتده کاالهتای غیرقابتلمبادلته هماننتد ستاختمان و ختدمات کته
فربهای اص

ی این مدل نیز عبارتند از:

 .0تمام کاالها برای مصرل نهایی تولید میشوند؛

 .2مدل فقط متغیرهای واقعی را دربر میگیرد؛
 .2هیچ اختاللی در بازار کاال یا عوامل وجود ندارد و دستمزدهای حقیقی بهطتور
کامل انع الپذیر اس ؛
با توجه به موضوع تحقیق و با الهام از کارهای تجربی انجامشده در متورد ایتن
موضوع مدلی بهشرح زیر ارائه گردید:
()0
Vi=α1EMPi+α2CPI+α3Roil+ α4DU72+ut

که در آن  :Viارزش افتزوده بختش صتنع ،
صنع  :CPI ،شاخص قیم

مصرلکننده :Roil ،درآمتدهای نفتتی بته می یتون دالر،

 :DU72متغیر دامی بهمن ور بررسی وجتود شکست

قیم

EMPi

 :میتزان اشتتغال در بختش

ستاختاری بتهدلیتل آزادستازی
وقت

ارز در سال  0232در پی اجرای سیاس های تعدیل اقتصادی دولت

و

 :Utجم ه اخالل بهمن ور بررسی سایر متغیرهای تثییرگذار بر ارزش افتزوده کته در
مدل وارد نشده اس .
ک یه متغیرهای مورداستفاده در مدل بتهصتورت ستاالنه و لگتاریتمی بتوده و ارزش
افزوده بخش صتنع

بته عنتوان متغیتر وابستته و متغیرهتای اشتتغال ،شتاخص قیمت

مصرلکننده و درآمدهای نفتی بهعنوان متغیرهای مستقل بتوده و درنهایت
دامی که بهدلیل آزادسازی قیم

یتک متغیتر

ارز در سال  0232در پی اجرای سیاست هتای تعتدیل

اقتصادی بهمن ور بررسی وجود شکس

ساختاری به متدل اضتافه شتده است  .تمتامی

متغیرها از آمارهای منتشتره در ستالنامه هتای آمتاری مرکتز آمتار ایتران ،بانتک مرکتزی
جمهوری اسالمی ایران و سای های وزارت نف

و وزارت امتور اقتصتادی و دارایتی و

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گردآوری و ک یه متغیرهای استمی بته قیمت
سال  22تعدیل شدهاند .همچنین به ع

ناقص بتودن دادههتای قیمت

مرکزی و بهدلیل افزایش مصرل داخ ی نف
شاخصبندی قیم

نفت

در بانتک

و فتراوردههتای داخ تی و عتدم تعتدیل و

انرژی همراه با نرخ تورم ،و نیز کاهش میزان صتادرات نفت

بهسبب یبات نسبی توان تولیدی ،متغیر قیم

یابت

نف

ایتران

مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران  جواد خلیلزاده ،کیومرث شهبازی ،محمدرضا حالج یوسفی و حبیب آقاجانی

 .1نیروی کار و سرمایه یاب

بین بخشها تحرک دارد.

بهتنهتایی قتادر بته نشتان دادن ابعتاد

تکانههای نفتی در اقتصاد ایران نبوده که به این دو دلیتل از درآمتدهای نفتتی حاصتل از
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صادرات نف

بهجای قیم

در این تحقیق استفاده شده اس .

نف

آزمون پایایی دادهها
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،یکی از مسائل م رح در سریهای زمانی ،موضتوع
پایایی متغیرها اس  .آزمون دیکتیفتولر تعمتیمیافتته 1از رایتجتترین و ستادهتترین
کته بترای بررستی پایتایی و

آزمونهای تعیین درجه همگرایی سریهای ناپایا اس

ناپایایی متغیرها در این تحقیق از این آزمون استفاده شده اس

کته ایتن امتر توستط

نرم افزار  Microfitبرای تمامی متغیرهای مدل در س ا و پس از یکبار تفاضلگیری
انجام و خالصه نتایج حاصل از نرمافزاردر جدول شماره ( )0آمده اس .
جدول شماره ( .)2آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولرتعمیمیافته با درنظر گرفتن عرض از مبداء و روند ـ برای
سطح دادهها و یکبار تفاضلگیری
م دارآمارهدرسح
معنیداری %9
بدون روند
با روند
-2/5992
-3/9982
-2/5992
-3/9982

باروند
-./28919
-3/2721

بدون روند
1/5993
-7/73239

فرضیهH0ردمیشود
فرضیهH0ردنمیشود
فرضیهH0ردمیشود

)(0
)(0

-3/9982
-3/9982
-3/9919

-2/5992
-2/5992
-2/5951

-3/2277
7/59703
-12/219

-3/7870
2/2988
-11/935

)Vi(-1

فرضیهH0ردمیشود

)(0

-3/9919

-2/5951

-2/8008

-2/8858

)EMPi(-1

فرضیهH0ردمیشود
فرضیهH0ردمیشود

)(0

-3/9919
-3/9919

-2/5951
-2/5951

-8/1293
-9/5919

-8/1751
-9/1195

)CPI(-1

نتیجه
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فرضیهH0ردنمیشود
فرضیهH0ردمیشود

وقفهبهینه
براسا معیار
()SBC
)(1
)(0
)(1

)(0

م دار محاسبه شده آماره ADF

آماره
متغیر
Vi
EMPi
CPI
Roil

)Roil(-1

همتتانگونتته کتته در جتتدول فتتوق مشتتهود اس ت  ،متغیرهتتای اشتتتغال و شتتاخص قیم ت
مصرلکننده در س ا ولتی متغیرهتای ارزش افتزوده و درآمتدهای نفتتی پتس از
یکبار تفاضلگیری پایا هستند.

تعیین طول وقفه بهینه مدل
نکته دیگر در برآورد مدل ،مشخص کردن طول وقفه بهینه اس

کته بایتد در الگتو وارد

شود تا بتوان اطمینان حاصل کرد که جمالت خ ا ویژگیهای کالستیک را دارا هستتند.
یعنی بهعبارتی اوالً همبستتگی پیتایی ندارنتد ،دارای توزیت نرمتال بتا میتانگین صتفر و
واریانس یاب

هستند و درنهای

مستقل از یکدیگر توزی شتدهانتد .درعتینحتال طتول
1. Augmented Dickey - fuller test

وقفههای مناسب بستگی به وجود یا عدم وجود متغیرهایی دارد که تنها رفتار الگتو را در
تثییر قرار میدهند و در صورت وجود اگر از الگتو حتذل شتوند ،ایتر

کوتاهمدت تح

آنها در جم ه اخالل ظاهر خواهد شد .برای انتخاب تعداد وقفه بهینه متیتتوان از چهتار

) 4(LLبهره جس

که بیشترین مقدار جبری هریک نشاندهنتده طتول وقفته بهینته متدل

اس  .در این مرح ه بسیار مهم اس

که درجه (به اندازه کافی) بتاالیی را انتختاب کنتیم

بهگونهای که م مئن باشیم درجه بهینه مدل از این مقدار بیشتر نیست

(تشتکینی:0221 ،

 .)212در این تحقیق درجه بهینه مدل به کمتک نتتایج حاصتل از نترمافتزار ) (Microfitو
براساس معیار ) (SBCعدد ( )0بهدس

آمده اس .

فرضیه تحقیق
هدل عمده این تحقیق بررسی تثییر درآمدهای نفتی بر ارزشافزوده بختش صتنع
اس

که برای رسیدن به این مهم ناگزیر از آزمون وجود یا عدم وجود راب ه تعادلی

ب ندمدت میان متغیرها بهمن ور تجزیهوتح یل روابط کوتتاهمتدت و ب ندمتدت میتان
آنها هستیم که درواق فرضیه اص ی تحقیق را شامل میشود و بهوسی ه آزمتونهتای
حداکبر مقادیر وی ژه و آزمون ایر مورد آزمون قرار خواهند گرف  .ولی بررستی ایتن
موضوع مست زم بررسی تثییر متغیر دامی تعریزشده در مدل بر روی متغیتر وابستته
بهمن ور تفسیر خروجی متغیر مذکور میباشد که قبل از فرضتیه اصت ی و در جهت
تسهیل و کمک به فرضیه اص ی باید تعریز و مورد آزمون قرار گیرد.
همان گونه که در قسم
تثییر شناور شدن قیم

تصریا مدل مالح ه شد ،در مدل بتهمن تور بررستی

ارز در سال  ،0232یک متغیر دامی به نام ) (DU72کته بترای

سال  0232و پس از آن یک و برای بقیه سالها صفر میباشد به مدل اضافه شده که
در این قسم

بهمن تور بررستی معنتیدار بتودن تتثییر آن بتر ارزشافتزوده بختش

صنع  ،فرضیههای ) (H0و ) (H1به شکل زیر تعریز و مورد آزمون قرار میگیرند.
1. Akaike

مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران  جواد خلیلزاده ،کیومرث شهبازی ،محمدرضا حالج یوسفی و حبیب آقاجانی

معیار آکائیک ) ،1(AICشوارتز ـ بیزین ) ،2(SBCحنان کویین ) 3(HQو لگاریتم راس نمتایی

2. Schwarz Baeyzian
3. Hannan-Quinn
4. Log-Likelihood

817

ندارد.

سیاس های تعدیل تثییر معنیداری بر ارزشافزوده بخش صنع

)H0: (α4=0

دارد.

سیاس های تعدیل تثییر معنیداری بر ارزشافزوده بخش صنع

)H1: (α4≠0

پس از انجام آزمون و مالح ه نتایج نرمافزاری ،مشاهده شتد کته بتا توجته بته
حداقل س ا معنیداری بهدس آمده بترای آمتاره  LRکته عتدد( )1/222متیباشتد،
فرضیه  H0مبنیبر عدم تثییر معنیدار سیاس هتای تعتدیل بتر ارزشافتزوده بختش
صنع

در س ا احتمال  2درصد پذیرفته شده و فرضیه مقابل رد شد.

آزمون مرتبه ماتریس)(II

آزمون حداکبر مقادیر ویژه 1و آزمون ایر ،2وجود همجمعی و راب ه یا روابط تعتادلی
ب ندمدت بین متغیرهای الگو را مشخص میکنتد .در آزمتون حتداکبر مقتادیر ویتژه
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وجود  rبردار همجمعی در برابر فرضتیه مقابتل وجتود  r+1بتردار همجمعتی متورد
آماره

آزمون قرار میگیرد و وجود  rبردار همجمعی وقتی پذیرفته میشود که کمی

آزمون از مقدار بحرانی آن کوچکتر باشد .در این م العته نیتز بترای تعیتین مرتبته

ماتریس از دو آماره   Maxو  tra ceبه کمک نترمافتزار  Microfitاستتفاده شتده کته
نتایج آزمونهای مذکور در جدول شماره ( )2آمده اس .
جدول شماره ( .)1نتایج آزمون مرتبه ماتریس به کمک آمارههای آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر
حاهت 9

حاهت 9

حاهت 3

حاهت 2

حاهت 1

H1

H0

90/7990

90/3590

95/7920

91/7725

29/8759

r=1

*30/9987

*99/1099
11/9202
9/2971

*23/8233
11/1317
9/2937

*23/8205
12/7058
9/5992

19/7919
*11/2521
7/19393

r=2

max
r=0
r<=1

r=3

r<=2

r=4

r<=3

172/1903

112/5989

25/8987

52/0212

91/0722

r=1

*91/1131
1/8801
3/9118

*81/9910
10/3003
9/2971

*97/9502
18/5097
9/2937

*91/0123
12/7299
9/5992

*20/7533
12/7919
7/19393

r=2

trace
r<=0
r<=1

r=3

r<=2

r=4

r<=3

*17/2999
3/9118





همانگونه که از مقادیر بهدس آمده در جتدول شتماره ( )2مشتخص است  ،بترای
1.  Max
2. trace

حال

اول یعنی حال

بدون عرب از مبدار و روند آماره   Maxسه بتردار و trace

وجود دو بردار ،ولی برای حال های دوم تا پنجم ،یعنی حالت
مقید و بدون روند زمانی ،حال

بتا عترب از مبتدأ

با عرب از مبدأ نامقیتد و بتدون رونتد زمتانی ،بتا

زمانی نامقید هر دو آماره حداکبر مقدار ویژه و آماره ایر وجود دو بردار همگرایی را
در س ا معنیداری 22درصد نشان میدهند.
برای انتخاب مناستبتترین الگتو از بتین  2الگتوی متذکور براستاس پیشتنهاد
جوهانسن و تئتوریهتای اقتصتادی (نوفرستتی )011 :0232 ،بتردار دوم از حالت
چهارم میتواند بهترین حال
باید توجه داش

و بهترین بردار همانباشتگی برای این مدل باشد؛ زیترا

اگر تعداد بردارهای همانباشتگی بیش از یک باشد این نتتایج فاقتد

هرگونه تفسیر اقتصادی بوده (تشکینی )232 :0221 ،و معیار انتختاب ،تئتوریهتای
اقتصادی میباشد تا عوامل دیگر ،که بر این اساس بهترین بردار سازگار با فرضتیات
مدل و تئوریهای اقتصادی بردار دومِ حال

چهارم اس .

جدول شماره ( .)9بردارهای همجمعی الگوی ارزش افزوده
بردار 2
-7/9559*17-9
)(-1.7777
7/1985*17-9
)(7/731921
7/723751
)(982/3520
-7/2921*17-9
)(7/795822
7/789951
)(1253/9

بردار 1
-7/9822*17-9
)(-1.7777
7/9723*17-8
)(-/770129
-7/78351
)(-1129/2
7/3112*17-9
)(7/99207
7/723230
)(1909/8

نام متغیر
Vi
EMPI
CPI
ROIL
Trend

در روش جوهانسن پس از آنکه مشخص شد چند بردار همجمعی وجود دارد ،الزم است
تعیین شود که آیا این بردارها منحصربهفرد هستند یا نه و اگر هستتند در ارتبتا بتا روابتط
اقتصادی ساختاری ب ندمدت چه مفهومی را بیان میکنند .همانگونه که گفتته شتد ،از میتان
دو بردار بهدس آمده در این مدل ضرایب بتردار دوم تتثییر متغیرهتای مستتقل را بتر روی
متغیر وابسته مدل براساس تئوریهای اقتصادی بهتتر از بتردار اول تفستیر متیکنتد .نتتایج

مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران  جواد خلیلزاده ،کیومرث شهبازی ،محمدرضا حالج یوسفی و حبیب آقاجانی

عرب از مبدأ نامقید و روند زمانی مقید و درنهای

با عرب از مبدأ نا مقید و رونتد

بهدس آمده نشان میدهد که ضرایب مربو به متغیرهتای اشتتغال و درآمتدهای نفتتی در
س ا معنیداری  2درصد ،معنیدار بوده و همانگونه که در جدول شماره ( )2نیز مالح ته
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میشود ،ضرایب حاکی از آن اس که یک درصتد افتزایش در اشتتغال در بختش صتنع
افزایش  1/12درصدی را در ارزشافزوده این بخش بهدنبال داشته و همچنین افتزایش یتک
درصدی در متغیر درآمدهای نفتی که متغیر اص ی این م العه نیز میباشد ،منجر بته کتاهش
 1/12درصدی در ارزشافزوده بخش صنع

میشود که این موضوع برخالل انت ار بتوده

چراکه براساس تئوریهای اقتصادی و واقعی های موجود ،اقتصاد کشور همتواره یکتی از
مشکالت بخش صنع کشورمان که متولیان این بخش نیز همواره از آن گ همندنتد ،کمبتود
نقدینگی و نبود مناب و تسهیالت مالی در این بخش اس که در نگاه اول بهن تر متیرستد
هرگونه افزایش درآمدی برای کشور و دول میتواند بهبتود اقتصتادی و تقویت تولیتد را
بهدنبال داشته باشد؛ این درحالی اس که نتایج حاص ه در این تحقیتق ختالل آن را تثییتد
میکند که باید دالیل خاصی دربر داشته باشد که در بخش تفستیر نتتایج بته آنهتا پرداختته
خواهد شد .این درحالی اس که متغیر شاخص قیم ها که بهعنوان متغیر دیگتر تثییرگتذار
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بر روی ارزشافزوده بخش صنع بوده ،از ن ر آماری معنیدار نشتده و نشتان از تتثییرات
ضعیز این پارامتر بر روی ارزشافزوده بختش صتنع دارد کته متیتوانتد بتهدلیتل عتدم
چسبندگی قیم ها در محصوالت این بخش باشد.
بررسی اثر تکانههای وسیع بر بردار همانباشتگی
در بررسی تثییر تکانههای وسی بر بردار همانباشتگی همانگونه که در شکل شتماره
( )0نیز دیده میشود هر دو بردار همانباشتتگی متورد ن رگترایش بتهستم
تعادلی ب ندمدت دارند که در این بین بردار دوم که انتخاب شتده است  ،نستب
بردار دیگر سرع

همگرایی باالتری دارد.
شکل شماره ( .)2اثر تکانه وسیع بر بردار همانباشتگی

راب ته
بته

بررسی وجود شکست ساختاری و پایداری ضرایب مدل
پستماندهای برگشتتی

پایداری ضرایب برآوردشده مدل با آزمون مجمتوع انباشت

1

) (CUSUMآزمتتون و نمتتودار آن در شتتکل شتتماره ( )2آورده شتتده استت  .نتتتایج
گرفتن نمودار ارائهشده در داختل فاصت ه اطمینتان  22درصتد فرضتیه عتدم وجتود
شکس

ساختاری در مدل پذیرفته میشود.
شکل شماره ( .)1آزمون پایداری ضرایب در الگو

خ و راس

در شکل س وح معنیداری  2درصد را نشان میدهند.

الگوی تصحیح خطا

2

وجود همجمعی بین مجموعتهای از متغیرهتای اقتصتادی مبنتای آمتاری استتفاده از
الگوی تصحیا خ ا را فراهم میآورد .ایتن الگوهتا در کارهتای تجربتی از شتهرت
فزایندهای برخوردار شدهاند .عمدهترین دلیل شهرت الگوهای تصحیا خ ا آن اس
که نوسانات کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی ب ندمدت آنها ارتبتا متیدهنتد.
ضریب ) 3(ECTسرع

تعدیل بهسم

تعادل را نشان میدهد و انت ار میرود کته از

ن ر عالمتی منفی باشد (نوفرستی ،)002 :0232 ،ولتی بتا توجته بته خروجتیهتای
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بهدس آمده از این آزمون نشان از پایداری ضرایب برآوردی داشته و بتهع ت

قترار

1. Cumulative Recursive Sum of Recursive Residuals
2. Error Correction Model
3. Error Correction Term
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نرمافزاری در مدل موردم العه ضریب جم ه تصحیا خ ا ع تیرغتم انت تار ،مببت
بوده لذا در مورد تعدیل عدم تعادل مدلها نمیتوان اظهارن ر کرد.
تجزیهوتحلیل و تفسیر نتایج
در این م العه در تالش برای یتافتن پاستخ بته ستؤاالت تحقیتق و رد یتا پتذیرفتن
فرضیههای م رحشده ،آزمونهایی انجام گرف

که نتایج آن بهشرح زیر اس .

در راستای پاسخ به این پرستش کته آیتا افتزایش درآمتدهای نفتتی حاصتل از
افزایش قیم
تولیدکننده نف

(که بهدلیل پیشبینی نشدن آن در سند بودجه کشتورهای

جهانی نف

از آن بهعنوان شوک نفتی یا شوک درآمدی نیز یاد میشود) موجتب

افزایش تولید و ارزش افزوده در بخش صنع

میشود یا خیر؟ ع یرغتم اینکته در

ابتدا بهن ر میرسد هرگونه افزایش درآمدی در اقتصاد کشور به تولید کمک و رونق
اقتصادی را در بخش تولید بهدنبال داشته باشد ،ولی با استفاده از آزمتون جوهانستن
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و در س ا معنیداری  2درصد مشتخص شتد کته در دوره متورد م العته ،افتزایش
درآمدهای نفتی(شوک نفتی) ع تیرغتم انت تار باعتث کتاهش ارزشافتزوده بختش
صنع

شده ،و ایر منفی بر تولید در این بخش داشته اس

که برای تفسیر ع ت

آن

باید موضوعاتی را مورد توجه قرار داد .موضوع مهمی که در ایتن راب ته متیتوانتد
که پس از افزایش غیرمتعارل قیم

قابل توجه باشد ،این اس

شوکهای نفتی ،حجم زیادی از ارز حاصل از فروش نف
و در این حال

دول

جهانی نف

در اختیار دول

و وقوع
قرار گرفته

با دو گزینه مواجه بوده اس  ،یکی تزریق حجتم ع تیم ارز

نفتی بته اقتصتاد و مصترل شتدن آن بترای مختارج جتاری کشتور وگزینته دیگتر
سرمایهگذاری یا انباش

آن بدون انتقال شوک به اقتصاد کشور ،که متثسفانه بتهن تر

میرسد گزینه اول جذابی

بیشتری برای دول

داشته و ایتن امتر موجتب افتزایش

حجم نقدینگی شدید در اقتصاد و افزایش نرخ واقعتی ارز شتده است  .نکتته قابتل
توجه دیگر در راب ه با این موضوع اینکه افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد بهمعنای
افزایش تقاضای کل در جامعه و افزایش نرخ واقعی ارز نیز بهمعنتای گترمتتر شتدن
بازار واردات میباشد ،این درحالی اس

که طرل عرضه در دوره کوتاهمدت توانایی

تثمین این میزان افزایش تقاضتا را نداشتته و بتا تقابتل تقاضتای جدیتد و عرضته کتل

کمکشش ،تورم شدیدی در اقتصاد ایران بهوجود آمده اس  .بته دنبتال تتورم شتدید،
قیم

کاالهای خارجی نسب

به قیم

کاالهای داخ ی بستیار ارزانتتر شتده ،ضتمن

اینکه طرل عرضه توان پاسخگویی به تقاضای اضتافی را نداشت  .ازایتنرو ،واردات
سیل واردات کاالهای مشابه خارجی با قیم
خود ناگزیر به قبول شکس

در این رقاب

بسیار نازل در مقابل تولیتدات داخ تی
شده و این امر موجب حذل از گردونته

تولید و یا حداقل کاهش تولیدشان شده اس  ،کته ایتن موضتوع متیتوانتد کتاهش
ارزشافزوده در بخش صنع

کشور را توجیه کند.

نتیجهگیری
هدل این م العه بررسی تثییر افزایش ناگهتانی درآمتدهای نفتتی کشتور بتر ارزش
طی دوره سالهای  0223-0222بوده اس

افزوده بخش صنع

که در این راستتا از

دادههای سریهای زمانی استخراجشده از سالنامههای آماری مرکز آمار ایران ،بانتک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت نف

و وزارت دارایی و امتور اقتصتادی در

قالب یک الگوی ) (VARاستفاده و برای رسیدن به این هتدل همتانگونته کته قتبالً
مشاهده شد ،ابتدا الگویی برای مدل ارزش افتزوده بتا استتفاده از م العتات پیشتین
موجود در این مورد ارائه و پس از آن ضمن تعریز مفاهیم همجمعی و ایستایی بته
بررسی آنها در خصوص دادههای مورداستفاده در تحقیتق پرداختته شتده و پتس از
تعیین وقفه بهینه ،مدل بهصورت  VARارائه و آزمونهای همجمعی ،الگوی تصتحیا
خ ا ،بررسی ایر تکانههای وسی بر بردار هتمانباشتتگی و آزمتون مجمتوع انباشت
پسماندهای برگشتی برای بررسی وجود شکس

ستاختاری ،انجتام و درنهایت

بته

بررسی وجود روابط تعادلی ب ندمدت بین متغیرها پرداختته شتده است ؛ کته نتتایج
حاص ه وجود راب ه تعادلی ب ندمدت بتین متغیرهتا را رد و حتاکی از آن است

کته

افزایش درآمدهای نفتی در کوتاهمدت ایرمنفتی بتر ارزشافتزوده بختش صتنع

در

ایران دارد.
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کاالهای قابلمبادله افزایش یافته و در این حال

تولیدکنندگان داخ ی در مواجهه بتا

پیشنهادات
 .0بیشک اهمی

نف

دراقتصاد ایران موضوعی انکارناپتذیر بتوده و امتروزه لتزوم
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حفظ و صیان
اس

از آن بیش از هر زمان دیگری ضروری بهن ر میرسد ،لتذا شایستته

که مسئوالن با تالش در راستای حفظ و یبتات بیشتتر قیمت

اجالس کشورهای تولیدکننده نف

(اوپک) ضتمن ج توگیری از ارزانفروشتی ایتن

محصول باارزش ،سیاس هایی اتخاذ کنند که در مقاطعی که قیم
آن بیشتر از قیم

نفت

از طریتق

نف

و مشتتقات

پیشبینیشده آن در سند بودجه کشور متیباشتد ،درآمتد اضتافی

حاصل از آن بهجای ورود مستقیم به اقتصاد و هزینه شدن در مخارج جاری کشتور
که پیامدهایی چون افزایش تورم و افزایش نرخ واقعی ارز و بته تبت آن ورود ستیل
ع یم کاالهای وارداتی به کشور را بهدنبال دارد ،بتا متدیری
جهتت

اصتولی و صتحیا در

ستترمایهگتتذاری در امتتور زیربنتتایی کشتتور مصتترل و موجتتب جبتتران

عقبماندگیهای گذشته کشور در بخشهای مخت ز صنع  ،معدن ،کشتاورزی و...
شود تا از این طریق بتوان شکال ع یم تکنولوژیکی و اقتصتادی موجتود بتا ستایر
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کشورهای پیشرفته دنیا را پر نموده و کشور را به یک قتدرت اقتصتادی نوظهتور در
دنیا مبدل نمود.
 .2همچنین ازآنجاکه درآمدهای نفتتی فقتط تحت

شترایط خاصتی متی توانتد

محرک رشد اقتصادی باشد ،مدیران اجرایی کشور باید ضمن توجه به آیتار مخترب
ورود مستقیم درآمدهای نفتی بر اقتصتاد کشتور نستب

بته وارد کتردن متازاد ایتن

درآمدها به ساختار اقتصاد ،بسیار حساس باشند .ایجاد صندوق ذخیره ارزی توستط
دول

هفتم گتام بستیار مفیتدی در ایتن زمینته بتود ولتی متدیری

صتحیا آن در

ج وگیری از ورود نقدینگی به اقتصاد کشور ،خارج از چارچوب بودجته مصتوب و
به بهانه هایی چون (جبران کسری بودجه دول  ،پرداخت

بتدهی هتای دولت

و یتا

اع ای تسهیالتی چون تسهیالت اشتغال برای جوانان و یا تسهیالت ایجاد بنگاههای
زودبازده) از محل ذخایر این صندوق می تواند بستیار مهتم تتر از اصتل ایجتاد ایتن
صندوق باشد که باید مورد توجه جدی مسئولین محترم کشور در تمتامی دولت هتا
باشد.
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