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  شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١٢٠

   

  بررسي اثر گذاري نوسانات درآمد نفت بطور مطلق و نسبي

  بر صادرات بخش صنعت در ايران 

  

  1فرشته باغبان زاده

  مريم استاديان

  محمدعلي پسنديده

  سميه خواجه قصاب

  

  

  چكيده 

  

عـاتي نيـز در   خيز به همـراه دارد ، تب  به رغم فوائد اقتصادي ـ اجتماعي كه درآمد حاصل از صادرات نفت براي كشورهاي نفت 

، كشف منابع گاز طبيعي و افـزايش صـادرات آن ، درآمـد ارزي قابـل      1959در سال . گذراد پروسه توسعه اقتصادي به جا مي

اين پديده منجر به بروز اختالفـاتي در سـطح اقتصـاد    . اي را به اقتصاد هلند تزريق كرد و تقاضاي كل را افزايش داد  مالحظه

از اثرات منفي اين پديده ، تضعيف بخش مبادله پذير ، كاهش صـادرات و تقويـت   . دي ناميده شدكالن گرديد كه بيماري هلن

  . باشد ناپذير مي  بخش مبادله

در ايران نيز ، به دليل وجود منابع طبيعي نفت و سهم عظـيم نفـت در كـل درآمـد ارزي كشـور ، پديـده بيمـاري هلنـدي را         

بخش نفت در ايران طي پنجاه سال اخير به سـمت توسـعه و توليـد مـدرن ، نقـش      اگر چه . بايستي مورد بررسي قرار داد مي

ساز تضعيف  هاي اقتصادي مناسب، سبب اساسي و مسلطي داشته است ، ليكن درآمدهاي عظيم حاصله به علت فقدان سياست

  .هاي صنعتي و كشاورزي گشته است هاي قابل مبادله مانند فعاليت نسبي بخش

هـاي   دا مباني نظري بيماري هلندي شرح داده شده است و سپس با اسـتفاده از تحليـل رگرسـيون و داده   در اين پژوهش ، ابت

، تأثير نوسانات درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بر صادرات بخش صـنعت مـورد بررسـي قـرار      1384تا  1356سري زماني 

امـا  . يابـد  فتي صادرات بخش صنعت افـزايش مـي  هاي تحقيق حاكي از آن است كه با افزايش درآمدهاي ن يافته. گرفته است

  . شود با كاهش مواجه مي) صادرات نفتي و غيرنفتي(سهم آن در مقايسه با كل صادرات 

  

                                                
١

  .مدرس دانشگاه آزاد اس,می واحد بھبھان وعضو باشگاه پژوھشگران جوان -كارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي- 

E-maile: f_baghbanzadeh@yahoo.com.  

 مدرس دانشگاه آزاد اس,می واحد بھبھان: خانم استاديان  
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  شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١٢١

  مقدمه . 1

  

هـا واقعـي هسـتند     شوك. گردد در اقتصاد مي 2هاي واقعي و پولي ورود حجم زيادي از درآمد موقتي نفت منجر به ايجاد شوك

از طرفي ايـن يـك شـوك    . شود هاي مختلف اقتصادي مي ها باعث تخصيص عوامل توليد بين بخش شوك زيرا اثر اوليه اين

پولي مي تواند باشد ، زيرا دولت براي اينكه بتواند بخشي از اين درآمد ارزي را در داخـل هزينـه نمايـد ، مجبـور اسـت آن را      

  .3تبديل به پول ملي كند

  

تـري در   شمسي به تدريج وارد شده ، سال به سال نقش مهم 1300ايران كه در سالدرآمد حاصل از صادرات نفت در اقتصاد 

به بعد زيادتر شده اسـت و بـه تـدريج در     1333به ويژه اينكه اين نقش در بودجه دولت از سال . اقتصاد ايران پيدا كرده است

توسعه پنج ساله سـوم و چهـارم قبـل از    هاي  افزايش بيشتري يافته به طوريكه نقش مهمي در اجراي برنامه 1340نيمه دوم 

اي  سـابقه  درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در دو نوبـت و بـه شـكل بـي     1350-1353هاي  در سال. انقالب ايفا كرده است

هاي ساليانه دولت  ميليارد دالر رسيد و اين افزايش مستقيماً در بودجه 669/3به  1350اي كه در سال  افزايش يافت ، به گونه

هاي ساليانه ناشـي از درآمـد حاصـل از صـادرات      ها است كه بيشتر درآمدهاي دولت در بودجه س گرديد و از همين سالمنعك

  .نفت شده و در واقع اقتصاد ايران و بودجه دولت نفتي شده است

  

مـاري هلنـدي در   گيري از آخرين متدهاي اقتصادسنجي به بررسـي پديـده بي   لذا در اين مقاله با توجه به مباني نظري و بهره

  .به تصريح الگوهاي مورد نظر پرداخته شده است OLS  ايران پرداخته و با استفاده از تكنيك

  

  اثرات بيماري هلندي. 2

  

  : 4گيريم به منظور بررسي اثرات اين پديده ، اقتصادي متشكل از سه بخش زير را در نظر مي

  B(5(الف ـ بخش رونق يافته 

  L(6(ب ـ بخش رونق نيافته 

  N(7(ج ـ بخش كاالهاي غير قابل مبادله 

  :توان در قالب دو اثر مخارج و حركت منابع بيان كرد  را مي Bاثرات مربوط به پديده مذكور با وقوع رونق در بخش 

  

                                                
2
 - Real and Monetary Shock 

3 - Gelb , A. (1984) 
٤
 -Corden , W.M . and Neary,j.(1982).  

٥
 -Booming sector  

٦
 - Lagging sector   

Non-Tradeable sector - ٧   
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  شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١٢٢

   8اثر مخارج .2-1

كاالها نسبت به قيمت كاالهاي غير قابل مبادله و در نتيجه افزايش قيمت اين دسته از   ابتدا رونق باعث مازاد تقاضا در بخش

موجبات باال  Bو  Lنسبت به  Nافزايش در قيمت . شود كه از طرفي نرخ واقعي ارز تقويت مي. شود كاالهاي قابل مبادله مي

  . شود مي Nبه بخش  Lو  Bهاي  كند ، كه باعث انتقال منابع متحرك از بخش را فراهم مي Nرفتن سودآوري بخش 

  
  

  9اثر حركت منابع .2-2

فعال هستند را نيـز افـزايش    Bدر يك بخش اقتصاد ، عالوه بر افزايش درآمد ملي ، توليد نهايي عواملي كه در بخش  رونق

دهـد كـه در نتيجـه موجـب تضـعيف       سـوق مـي   Bبسوي بخش  Nو  Lهاي  داده و بدين ترتيب منابع متحرك را از بخش

باعث افزايش تقاضا بـراي نيـروي كـار و در نتيجـه      B افزايش توليد نهايي نيروي كار در بخش. شود مي Nو  Lهاي  بخش

اي و به عنـوان   بخش توليدكننده مصنوعات كارخانه Lچنانچه . شود مي Nو  Lهاي  موجب خروج عامل نيروي كار از بخش

  .شود ناميده مي 10زدايي تضعيف مذكور در اين بخش صنعت  بخش قابل مبادله اقتصاد باشد ،

  

ر به مازاد تقاضا در اين بخش شده و در نتيجه نسبت قيمت كاالهاي غير قابل مبادله بـه قيمـت   منج Nخروج نيروي كار از 

ايـن  . يابـد  ، اضافه بر آنچه كه در اثر عامل افزايش تقاضا باال رفتـه بـود ، ترقـي مـي    ) نرخ واقعي ارز( كاالهاي قابل مبادله ،

  . حركت كنند N به سوي بخش Bو  Lشود كه نيروي كار از بخش  افزايش باعث مي

  

افزايش نرخ واقعي ارز ناشي از اثر انتقال منابع توليدي بر ترقي آن حاصـل از اثـر مخـارج افـزوده شـده و در نتيجـه حركـت        

در اثر افزايش نرخ واقعـي ارز   Lاين پديده يعني تضعيف بخش قابل مبادله . كند را تشديد مي Lخروجي نيروي كار از بخش 

را بطور غيرمستقيم و از طريـق افـزاي قيمـت     Lدر اين حالت رونق پديد آمده ، بخش . نامند م ميزدايي غيرمستقي را صنعت

  . نمايد ، تضعيف مي Nنسبي كاالهاي بخش 

  

را نسبت به قبل از رونـق ، بـه وضـوح     Lبدين ترتيب اثرات افزايش مخارج و انتقال منابع سطح توليد در بخش قابل مبادله 

  .باشد ان بيماري هلندي ميكاهش خواهد داد ، كه هم

  
  

                                                
٨
 - Spending effect   

9
 - Resources – Movement effect 

10 - De-industrialization 
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  شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١٢٣

  بيماري هلندي در كشورهاي صاركننده نفت .3

  

از آنجا كه عوامل توليد داخلي در توليد نفت نقش كمتري دارند و به بيان ديگر بخش رونق يافته از عوامل توليد متحـرك در  

اي صادركننده نفت ، عمدتاً بـر اسـاس   بنابراين بيماري هلندي در كشوره. كند هاي اقتصادي به ندرت استفاده مي ساير بخش

  .اثر مخارج در خور بحث است و اثر حركت منابع قابل چشم پوشي است

  

به علت افزايش ناگهاني قيمت و يا صادرات و در نتيجه افزايش (ناديده گرفتن اثر انتقال منابع در مورد رونق صادرات نفتي 

  :سد ر به داليل زير منطقي به نظر مي) درآمد ارزي كشور

كند و به همين دليل بر قيمت  ها رقابت نمي بخش نفت براي دستيابي به منابع كمياب داخلي ، به هيچ وجه با ديگر بخش - 1

  .گذارد عوامل توليد اثر نمي

بخش نفت در انحصار دولت است و در نتيجه افزايش درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت به دولت تعلق گرفته و به عوامل  - 2

  11.گذارد به عبارت ديگر رونق نفتي در بدو امر ، بر بازدهي واقعي عوامل توليد در بخش نفت تأثير نمي. شود پرداخت نميتوليد 

 

در كشورهاي صادركننده نفت به وقوع پيوست ، باعث محدوديت  1970به طور كلي يك رونق نفتي از نوع آنچه كه در دهه 

اي و نيز بخش مصنوعات  ي است كه موجبات توسعه بخش كاالهاي غيرمبادلهها در بخش كشاورزي شد و اين در حال فعاليت

رها اثر حركت منابع يك رونق نفتي شود كه در اين كشو بنابراين مشاهده مي. اي نيمه تجاري را فراهم آورده است كارخانه

تعديالت نيز بستگي تام به چندان اهميت ندارد ، در حالي كه اثر مخارج رونق باعث تعديالت ساختاري شده و شدت اين 

  .اقدامات دولت داشته است

  

  :باشد  بصورت زير مي) صادركنندگان نفت با بخش كشاورزي قابل توجه(خالصه تعديالت بخش كوتاه مدت در اين كشورها 

 14كاالهـاي غيرقابـل مبادلـه     و گسـترش بخـش   13اي و مصنوعات كارخانـه  12هاي كشاورزي اثر مخارج باعث تضعيف بخش

اي را گسترش داده ، اما بخش كشاورزي و بخـش غيرقابـل    بخش مصنوعات كارخانه) اثر قيمت جهاني(ردد ، در مقابل گ مي

  .باشد نتيجه نهايي ، تضعيف واضح بخش كشاورزي و گسترش احتمالي بخش صنعت مي. كند مبادله را تضعيف مي

  

انداز نمايد ، در  هاي خارجي پس صل از نفت را در بانكاگر دولت به عنوان مالك بخش نفت تصميم بگيرد كه درآمد ارزي حا

آن صورت تعديل داخلي در اثر شوك نفتي اتفاق نخواهد افتاد و مازاد حساب جاري بوسيله يك كسري برابر در سرمايه خنثي 

بطور عمـودي   تفاوتي اجتماعي همچنين اگر دولت تصميم بگيرد كه درآمد ارزي را صرف واردات نمايد ، منحني بي. گردد مي

شـود بـدون آنكـه تعـديل داخلـي       شود و با منحني امكانات توليد منتقل شده به باال در اثر رونق مماس مي به باال منتقل مي

                                                
11 - Fardmanesh , M. (1991) 

  
12

 - Agricultural Sector 
13

 - Manufacturing Sector 
14 - Non – Traded Goods Sector 
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  شغلي   همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١٢۴

اگـر  . كننـد  ها تمام يا بخشي از مازاد درآمد ارزي را براي توسعه داخلي و تعديالت ساختاري هزينه مـي  اما دولت. صورت گيرد

ير مترقبه را براي رشد و توسعه داخلي بكار گيرد ، در آن صورت درآمد واقعي مردم افزايش پيدا كرده دولت اين درآمد ارزي غ

مـازاد تقاضـا بـراي    . شود و به علت تثبيت نسبي عرضه اثر مخارج باعث ايجاد مازاد تقاضا براي كاالهاي غير قابل مبادله مي

و در نتيجه خروج منابع از بخش قابل مبادلـه  ) قويت واقعي نرخ ارزت(كاالهاي غير قابل مبادله باعث افزايش قيمت نسبي آن 

  .گردد نفتي به بخش غير قابل مبادله مي

  

توان گفت كه رونق نفتي منجر به مازاد تقاضا و افزايش درآمد واقعي خواهد شد كه موجب انتقال تقاضاي كل  در مجموع مي

اين مازاد تقاضـا در بخـش   . شود ر قابل مبادله مازاد تقاضا ايجاد ميپس در هر دو بخش مبادله و غي. گردد به سمت راست مي

  همچنين مازاد تقاضا در بازار كاالهاي. تواند از طريق افزايش واردات جبران گردد قابل مبادله براحتي مي

  .جود حذف گرددتواند بوسيله افزايش توليد اين كاالها از طريق استفاده از منابع عظيم بيكار مو غير قابل مبادله مي 

  

  15علل ايجاد رونق و پديده بيماري هلندي. 4

  

  :شود ، عبارتند از  عواملي كه باعث بوجود آمدن پديده بيماري هلندي مي

  ) سرمايه بر(پيشرفت تكنولوژي خنثي و غيرخنثي . 4-1

دو در ايـن اسـت كـه در     تفـاوت ايـن  . شـود  در هر دو مورد پيشرفت تكنولوژي باعث ايجاد رونق و پديده بيماري هلندي مي

كند و پديده بيماري هلندي فقط از طريق اثر  پيشرفت تكنولوژي غيرخنثي اثر حركت منابع به نفع بخش قابل مبادله عمل مي

  .پيوندد مخارج به وقوع مي

  ورود حجم زياد سرمايه خارجي. 4-2

كنـد و   يك كاالي صادراتي عمده عمل مي ورود حجم زياد سرمايه خارجي به يك بخش اقتصاد داخلي همانند افزايش قيمت

  .گردد باعث ايجاد پديده بيماري هلندي در كشور گيرنده سرمايه خارجي مي

  دريافت كمك و وام خارجي. 4-3

استقراض خارجي هم ،به شرط اينكه حجم كمك گرفته شده نسبت به توليد ناخالص ملي زياد باشـد، باعـث وقـوع بيمـاري     

  .گردد ه ميگيرند هلندي در كشور وام

  

                                                
15

 - Al – Sabah (1988) 
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 ١٢۵

  تصريح مدل . 5

  

در اين پژوهش به منظور بررسي اثر نوسانات درآمد حاصل از صادرات نفت ، بر صادرات بخش صنعت در ايـران، دو الگـو بـا    

شود كه در الگوي اول اثر مطلق درآمد حاصل از صادرات نفت بر صـادرات بخـش صـنعت     تابع خطي ـ لگاريتمي طراحي مي 

ته و در الگوي دوم اثر نسبي درآمد حاصل از صادرات نفت بر صادرات بخش صنعت به صورت اثر سهم مورد بررسي قرار گرف

  .گيرد بر سهم صادرات بخش صنعت در صادرات غيرنفتي مورد بررسي قرار مي GDPدرآمد حاصل از صادرات نفت در 

 17زمـون ريشـه واحـد ديكـي فـولر تعمـيم يافتـه       متغيرهاي مدل با اسـتفاده از آ  16قبل از ارائه مدل ابتدا الزم است تاايستايي

(ADF) اين آزمون براي كليه متغيرهاي مدل در هر دو حالت با عرض از مبداو روندو با عـرض از  . ، مورد بررسي قرار گيرد

مـي  بودن آزمون  ايستااين آزمون فرضيه وجود ريشه واحد را در مقابل . مبداوبدون روند با اعمال يك وقفه استفاده شده است

بر اساس نتيجه اين آزمون كليه متغيرهاي انتخابي براي وارد شدن در معـادالت رفتـاري الگـو، انباشـته از مرتبـه يـك       . كند

  :ارائه مي شود 1شماره نتايج اين آزمون در جدول . هستند
  

  نتايج آزمون ايستايي ديكي فولر تعميم يافته در سطح و تفاضل اول متغيرها: 1جدول شماره

   

  

  

 متغيرنام 

 تفاضل مرتبه اول سطح متغيرها 

ــتايي  ــعيت ايسـ وضـ

ــت  متغيرحالــــــــ

وجــــــــــودعرض 

ازمبداورونـــد خطـــي 

 درداده ها

حالت بـا عـرض از   

مبدا و بـدون رونـد   

 **خطي در داده ها

حالت وجود عرض 

ــد  ــدا و رونـ از مبـ

 *خطي در داده ها

حالت وجـودعرض  

ــود   ــدا و نبـ از مبـ

    رونــــــدخطي در

 **داده ها 

 ADFآماره  ADFآماره  ADFاره آم ADFآماره  

LIX 98/1- 38/1- 41/3- 02/4- 

LOR 01/2- 79/0- 98/2- 52/3- 

LRE 38/2- 12/1- 21/3- 53/3- 

LIV 75/0- 23/2- 38/4- 74/1- 

LPIX 41/0- 96/0- 57/4- 51/2- 

LPOR 21/3- 39/0- 12/2- 18/3- 

LPIV 54/1- 80/1- 61/5- 11/4- 

  

                                                
stationarity -

١٦
  

Augmented Dickey-Fuller Unit root Test-
١٧
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 ١٢۶

  محاسبات تحقيق: ماخذ

                           -55/3درصدبراي سطوح وتفاضل مرتبه اول باروند95درسطح اطمينان  ADF مقداربحراني*

  -95/2درصدبراي سطوح وتفاضل مرتبه اول بدون روند95طمينان درسطح ا ADF مقداربحراني**

  

پس از حصول اطمينان از ايستا بودن متغيرهاي مدل، به منظور پرهيز از پديده رگرسيون سـاختگي در معـادالت رفتـاري، از    

  .جهت بررسي پايايي جمالت پسماند استفاده مي شود18تعميم يافته آزمون هم انباشتگي انگل گرنجر

  

 19مربوط به پسماندهاي معادالت از مقادير بحراني مك كينون ADFمشاهده مي شود كه آمار  ،وجه به نتايج كامپيوتريبا ت

در جـدول  . بوده و متغيرهاي توابع ذكر شده نيز هم انباشته هسـتند  ايستابه صورت قدر مطلق بزرگتر است بنابراين پسماندها 

  .شده است ارائهمعادالت رفتاري  نتايج آزمون هم انباشتگي متغيرهاي 2شماره 

  

  گرنجر -آزمون ريشه واحد پسماند حاصل از آزمون هم انباشتگي انگل: 2شمارهجدول 

  

 معادله رفتاري ADFآماره  1% 5% 10%

 الگوي اول -02/5 -65/3 -95/2 -61/2

 الگوي دوم -34/4 -65/3 -95/2 -61/2

  محاسبات تحقيق: ماخذ

  

  نعت الگوي صادرات بخش ص. 5-1

شود كه در آن صـادرات بخـش صـنعت تـابعي از درآمـد       به منظور بررسي اين الگو ، از يك تابع خطي لگاريتمي استفاده مي

  . باشد حاصل از صادرات نفت ، نرخ واقعي ارز و ارزش افزوده بخش صنعت مي

)5 -1                                     (LIX = f (LOR , LRE , LIV)  

LIX  :يتم صادرات بخش صنعتلگار  

LOR  :لگاريتم درآمد حاصل از صادرات نفت  

LRE  :لگاريتم نرخ واقعي ارز  

LIV  :لگاريتم ارزش افزوده بخش صنعت  

  

  الگوي سهم صادرات بخش صنعت در صادرات غيرنفتي . 5-2

  صادرات بخش صنعت درشود كه در آن متغير سهم  جهت طراحي اين الگو نيز از يك تابع خطي ـ لگاريتمي استفاده مي

 ، نرخ واقعي ارز و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در  GDPصادرات غيرنفتي ، تابعي از سهم درآمد نفت در  

                                                
١٨

.  Augmented Engle- Granger Test  

  

Mackinnon.١٩   
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 ١٢٧

GDP باشد غيرنفتي مي.  

)5 -2                              (LPIX = f (LPOR , LRE , LPIV)  

LPIX  :لگاريتم نسبت صادرات بخش صنعت  

LPOR  :رآمد حاصل از صادرات نفتلگاريتم نسبت د  

LRE  :لگاريتم نسبت نرخ واقعي ارز  

LPIV  : لگاريتم نسبت ارزش افزوده بخش صنعت بهGDP غيرنفتي  

  

  
  

  برآورد مدل. 6

  

  نتايج الگوي صادرات بخش صنعت. 6-1

  :باشد  نتيجه برازش اين مدل به شرح زير مي

)61(15.11.298.0

)04.9()1.2()21.3()02.2()22.3(:

)1(67.0)1(35.0)1(98.079.087.051.1

2
−===

−+−+−+−+−=

DHDWR

t

LIXLIVLRELRELORLIX

  

Rطبق معيار  
كليـه ضـرايب داراي عالئـم مـورد انتظـار      . درصـد اسـت   83درت توصيح دهي مدل مناسب تعديل شده ، ق 2

حاكي ازعدم وجود خود همبستگي سـريالي ميـان    20دوربين hهمچنين نتايج بدست آمده از آزمون . تئوريك و معنادار هستند

  .باشد جمالت پسماند مدل مي

دهنده عدم وجود ناهمساني واريانس ، توزيع نرمال جمالت پسـماند   هاي وايت ، نرماليتي و رمزي به ترتيب نشان نتايج آزمون

دهد كه با يك درصد افزايش در درآمد نفت ، صادرات بخـش   ضرايب متغيرها نشان مي. باشد و عدم خطا در تصريح مدل مي

 98/0به ميزان  درصد ، با افزايش يك درصد نرخ واقعي ارز ، صادرات بخش صنعت با يك دوره وقفه 87/0صنعت به ميزان 

   35/0درصد و با افزايش يك درصد در ارزش افزوده بخش صنعت صادرات اين بخش به ميزان 

  .يابد درصد افزايش مي

نكته قابل توجه اينكه افزايش نرخ واقعي ارز ابتدا ، منجر به كاهش صادرات بخش صنعت و سپس با يك دوره وقفه اين اثر ، 

توان تفسير نمود كه با افزايش نرخ واقعي ارز ، توليدات اين بخش به همـان   اين صورت مياين مشاهده را به . شود مثبت مي

رسد صادرات اين بخش در مقايسه با افزايش نرخ ارز ، در همان دوره ، كـاهش يافتـه    لذا به نظر مي. يابد سرعت افزايش نمي

  .يابد بخش نيز افزايش ميولي با گذشت يك دوره و افزايش توليدات بخش صنعت ، صادرات اين . است

  
                                                

٢٠
دوربـين بـه منظـور     hون از درجه اعتبـار سـاقط و از آزمـون    ستربين و اچون متغير وابسته با يك وقفه به همراه متغيرهاي مستقل آمده است ، آزمون دو - 

  . بررسي خود همبستگي سريالي استفاده شده است
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  نتايج الگوي سهم صادرات بخش صنعت در صادرات غيرنفتي . 6-2

  :باشد  نتايج برآورد اين مدل به شرح زير مي

)62(98.0.75.1.88.0

)13.10()89.1()94.1()98.2()32.3(:

)1(61.0)1(99.0)1(94.084.046.039.5

2
−−===

−

−+−+−+−+=

HDWDR

t

LPIXLPIVLRELRELPORLPIX

  

كليـه متغيرهـا داراي عالئـم مـورد انتظـار و      . باشد مي 88/0شود قدرت توضيح دهندگي مدل باال و  همانطور كه مالحظه مي

  .باشد ، بيانگر عدم وجود همبستگي سريالي ميان جمالت پسماند مدل مي) -98/0(دوربين  hآماره آزمون . باشند امعني ميب

دهنده عدم وجود ناهمساني واريـانس ، نرمـال    هاي وايت ، نرماليتي و رمزي در خصوص اين الگو به ترتيب نشان نتايج آزمون

  . باشد ل ميبودن توزيع جمالت خطا و درستي تصريح مد

، سهم صادرات بخش صـنعت در   GDPمطابق ضرايب تخمين زده شده ،با يك درصد افزايش در سهم درآمدهاي نفتي در 

دهـد كـه سـهم صـادرات      ، نشان مي) 2-6(به طور كلي نتايج مدل . يابد درصد افزايش مي 46/0صادرات غيرنفتي به ميزان 

، نرخ واقعي ارز و سهم ارزش افـزوده   GDPت به سهم درآمد نفت در بخش صنعت در صادرات غيرنفتي كشش بااليي نسب

  . غيرنفتي دارد GDPبخش صنعت در 

  

  گيري بندي و نتيجه جمع. 7

  

شود ، در مدل عمومي بيماري هلنـدي ، رونـق    به طور كلي بيماري هلندي با جهش درآمد در يك بخش رونق يافته آغاز مي

بر پايه اثر حركت منابع ، . گذارد هاي اقتصادي اثر مي بع و اثر مخارج بر تمامي بخشدر يك بخش از دو طريق اثر حركت منا

هاي اقتصـادي بـه ايـن     افزايش در بخش رونق يافته ، موجب افزايش سودآوري اين بخش و جذب نيروي كار از ساير بخش

  . شود كه اين امر تضعيف مستقيم بخش صنعت را در پي دارد بخش مي

  

دليل افزايش تقاضا براي كاالهاي مبادله ناپذير و نيز انتقـال نيـروي كـار بـه بخـش رونـق يافتـه ، قيمـت          از سوي ديگر به

يابد و به دنبال باال رفتن سودآوري در بخش مبادله ناپذير ، نيروي كار به اين بخـش سـرازير    كاالهاي اين بخش افزايش مي

  .ر پي داردشود كه اين موضوع ، تضعيف غيرمستقيم بخش صنعت را د مي

  

در اين مقاله جهت بررسي اثر درآمد نفت بر صادرات بخش صنعت در ايران دو الگوي صادرات بخش صنعت و سهم صادرات 

ها با استفاده از آزمون ريشه واحد  براي اين منظور ابتدا ايستايي متغيرهاي مدل. بخش صنعت در صادرات غيرنفتي طراحي شد

نتايج حاكي از اين بود كه همه متغيرها در سطح غيرايستا و با يك تفاضل ايسـتا شـدند   . شد ديكي ـ فولر تعميم يافته بررسي 

همچنين بر پايه نتايج حاصل از آزمـون هـم انباشـتگي انگـل ـ       . به عبارت ديگر كليه متغيرها هم انباشته از مرتبه اول بودند

نتـايج  . الگوهاي مورد نظر برآورد شدند OLSاز تكنيك  سپس با استفاده. ها نيز هم انباشته هستند گرنجر ، پسماندهاي مدل
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نتيجه . اند كه درآمد حاصل از صادرات نفت ، به طور مطلق ، اثر افزايشي بر صادرات بخش صنعت داشته است بيانگر اين بوده

ـ    . باشـد  حاصل از اثر درآمد نفت بر صادرات بخش صنعت ، بر اساس تئوري بيماري هلندي مـي  ن تئـوري  زيـرا بـر اسـاس اي

دهد و از اين طريق ، منجر بـه كـاهش    هاي نرخ واقعي ارز را افزايش مي هاي حاصله در صادرات منابع طبيعي ، نوسان نوسان

  . گردد هاي اقتصادي مي صادرات ساير بخش

  

بـه دولـت    اما از آنجا كه كشورهاي صادركننده نفت از جمله ايران ، مالك اصلي نفت دولت است ، در نهايت درآمـد آن نيـز  

چرا كـه ايـن   . تواند از نوسانات نرخ واقعي ارز در اثر نوسانات درآمدهاي نفتي ، جلوگيري كند يابد ، لذا دولت مي اختصاص مي

  . گذاران خواهد شد باشد ؛ زيرا موجب نا اطمينان سرمايه ها براي گسترش صادرات ، مضر مي نوسان

  

كه افزايش سهم درآمد نفت در توليد ناخالص داخلي ، منجـر بـه افـزايش     و در خصوص الگوي دوم ، نتايج حاكي از آن است

  .سهم صادرات بخش صنعت در صادرات غيرنفتي شده است

  

دهند كه افزايش درآمدهاي نفتي منجر به افزايش صـادرات بخـش    نشان مي 2-6و  1-6اگر چه نتايج حاصل از هر دو مدل 

اما بايد در نظر داشت كه سهم صادرات بخش صـنعت  . رنفتي گرديده استصنعت و همچنين افزايش سهم آن در صادرات غي

باشد ، در كشور بر اساس شواهد آماري موجود از وضعيت  هاي توسعه صنعتي مي در كل صادرات كه يكي از مهمترين شاخص

  .مطلوبي برخوردار نبوده است

  منابع و ماخذ.8

  

، نشـريه پـژوهش هـا و سياسـت هـاي      "اري بر صادرات بخش صنعتبرآورد تاثيرات سياستهاي تج"، )1378(،.اشرفي،ي-1

  ,21اقتصادي، شماره 

  .38،مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي،شماره )1380(تحوالت بازار نفت-2

، اقتصاد "بيماري هلندي در ايران:بررسي آثار افزيش درآمدهاي نفتي بر بخش كشاورزي،مطالعه موردي"، )1380(،.حقي،ز-3

  ,35وسعه،شمارهكشاورزي و ت

  .، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس"بررسي بيماري هلندي در ايران"، )1375(،.خداويسي،ح-4

تاثير نوسانات درآمد حاصل از صادرات نفت بر صادرات و ارزش افـزوده بخـش صـنعت در    "، )1384(،.شفيعي دهدشتي،ن-5

  .وم و تحقيقات اهوازايران،پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عل

  ,9، پژوهش هاي اقتصادي ، شماره"نقش درآمدهاي نفتي و تامين منابع سرمايه گذاري ايران"، )1381(،.غروي نخجواني،ا-6

  .، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران"بررسي بيماري هلندي در ايران"، )1374(،.فياض بخش،ف-7

  .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران:حميد ابريشمي، تهران:مباني اقتصاد سنجي، مترجم" ،)1383(،.گجراتي،د-8
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