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Abstract
Objective: The sustainability of economic growth, the development of the industrial sector,
the service sector, the agricultural sector and the oil sector are at the forefront of economic
discussions in developing countries. Because economic growth and development is the
product of interactions between different economic sectors. The importance of identifying the
large economic sector of each country and determining the share of each sector in the future
improvement and performance of each economy and country is one of the most important
issues studied by economic planners of each country. So that the effect of decisions and
policies of each economic sector can have different economic and social effects on the
economy of each country. Therefore, the main purpose of this study is to determine the
dominant sector among the sectors of agriculture, industry, services and oil in the Iranian
economy. Also, the effect of each of these economic sectors on economic growth has been
studied and analyzed.
Method: In order to determine the dominant sector in the Iranian economy among the
economic sectors (agriculture, industry, services and oil), the Herfindahl method has been
used. In order to investigate the effect of each economic sector on economic growth, the
distributed intermittent auto regressive distributed lag (ARDL) method has been used. The
data of the present study from 1978 to 2017 were extracted from the site of the Central Bank
of Iran and then examined. Considering that the results of this research can be used in the
decision-making process of economic planners, it is applied in terms of the purpose of this
research.
Findings: The results of Herfindal index show that the service sector is the dominant sector
in the Iranian economy in terms of size, which means that the service sector has the largest
share in terms of size in terms of GDP. Also, after the services sector, in terms of share, the
oil sector, industry sector and agricultural sector have formed other sectors of the Iranian
economy, respectively. While the results of the estimate show that there is a positive and
significant relationship between value added of services, industry, agriculture and oil with
economic growth in the short and long term. On the other hand, the findings of the model
with auto regressive distributed lag (ARDL) show that the effect of oil in the short term and
services in the long run on Iran's economic growth was greater than other sectors, so that
even in the short and long term, respectively The second place in terms of impact after the
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services and oil sector is on economic growth. Examination of the error correction factor also
shows that in each period, 69% of the imbalance in different economic sectors moves towards
the long-term value.
Conclusion: According to the results of the study, the oil sector can be mentioned as an
important part of economic growth. While the agricultural sector has played a very weak role
on economic growth during the period under review. So that the agricultural sector, both in
terms of size and impact, has the lowest amount of the country's economy.
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تعیین بخش مسلط درتولید ناخالص داخلی ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی
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چکیده
هدف :پایداری رشد اقتصادی ،توسعه بخش صنعت ،بخش خدمات ،بخش کشاورزی و بخش نفت از پیش گامان بحث های اقتصادی کشورهای
در حال توسعه است .زیرا رشد و توسعه اقتصادی محصول تعامالت بین بخش های مختلف اقتصادی استت .اهمیتت شناستایب بختش بت ر
اقتصادی هر کشوری و تعیین می ان سهم هر یک از بخش ها در بهبود و عملکرد آ ینده هر اقتصاد و کشوری از مهتم تترین موعتوعات متورد
بررسب برنامه ری ان اقتصادی هر کشوری است .بطوریکه اثر تصمیمات و سیاست گذاری هر یتک از بختش هتای اقتصتادی متب توانتد آثتار
اقتصادی و اجتماعب مختلفب بر اقتصاد هر کشوری داشته باشد .بنابراین هدف اصلب از این پژوهش تعیین بختش ملتلا از بتین بختش هتای
کشاورزی ،صنعت ،خدمات و نفت در اقتصاد ایران است .همچنین بررسب اثر هر یک از این بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد بررسب
و تج یه و تحلیل قرار گرفته است.
روش :به منظور بررسب تعیین بخش مللا در اقتصاد ایران از بین بخش های اقتصادی (کشاورزی ،صنعت ،خدمات و نفت) از روش هرفینتدال
استفاده شده است .به منظور بررسب اثر هر یک از بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی از روش الگوی سری زمانب خودرگرستیونب بتا وقفت
توزیعب ( )ARDLاستفاده شده است .داده های پژوهش حاعر از سال  7531تا  7531از سایت بانک مرک ی ایتران استتخراش شتد و ست
مورد بررسب قرار گرفت .با توجه به اینکه نتایج حاصل از این پژوهش مب تواند در فرآیند تصمیم گیری برنامه ری ان اقتصتادی متورد استتفاده
قرار بگیرد ،از لحاظ هدف این پژوهش کاربردی است.
یافتهها :نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان مبدهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه ،بخش مللا در اقتصاد ایران است ،این بدین معناست
که بخش خدمات بیشترین سهم را به لحاظ اندازه از نظر تولیدات ناخالص داخلب به خود تخصیص داده است .همچنین به ترتیب بعد از بختش
خدمات به لحاظ سهمب به ترتیب بخش نفت ،بخش صنعت و بخش کشاورزی سایر بخشهای اقتصاد ایران را تشکیل دادهاند .در حالیکه نتتایج
حاصل از برآورد نشان مب دهد که یک رابط مثبت و معناداری بین ارزش اف ودۀ بخش خدمات ،صنعت ،کشاورزی و نفت با رشد اقتصتادی در
کوتاهمدت و بلندمدت برقرار است .از طرف دیگر یافتههای الگوی خودرگرسیونب با وقف توزیعب ( )ARDLنشان مبدهد که اثر بختش نفتت
در کوتاهمدت و خدمات در بلندمدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخشها بیشتر بوده است ،به طوریکه حتتب بته ترتیتب در کوتتاهمتدت و
بلندمدت ،بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قترار گرفتته استت .بررستب
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عریب تصحیح خطا نی نشان مبدهد که در هر دوره  96درصد از عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصتادی و بته ستمت ماتدار بلندمتدت
حرکت مبکند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مب توان از ارزش اف وده بخش نفتب به عنوان بخش مهمب از رشد اقتصادی یاد کرد .در حالیکه
بخش کشاورزی ناش بلیار عیعفب بر رشد اقتصادی در طول دوره مورد بررسب داشته است .به طوریکه هم به لحاظ اندازه و هم اثتر گتذاری
کمترین می ان از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.

واژههای کلیدی :بخش خدمات ،بخش صنعت ،بخش نفت ،بخش کشاورزی ،رشد اقتصادی ،مدل خودرگرسیونب با وقفه توزیعب.

طبقهبندی C22, O13; O14; R11 :JEL
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :احمدینژاد ،حلین؛ پورفرش ،علیرعا .)7533( .تعیین بخش مللا درتولید ناختالص داخلتب ایتران و اثتر آن بتر رشتد
اقتصادی .توسعه و سرمایه.735-201 ،)2(3 ،

مقدمه

اقتصاد ایران در دهههای اخیر با وجود منابع غنی رشدد ننددان زیدادی نداشدته اسدت .در حالیکده کشدورهای آسدیایی
دارای منابع طبیعی بسیار پایینتر از ایران رشد اقتصادی بسیار سریعی را تجربه نمودند (عالوین اسب .)2219 ،1باید توجده
نمود که بخشهای مختلف اقتصادی در کنار عوامل مکمل مانند سازمان دهدی و تجربده مددیریتی ،سدازماندهی بخشدی و
قانون گذاری ،ساختار اقتصادی ،سیاستهای دولت و سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی وارد تابع تولید میگردند و باعد
بهبود فرآیند تولید میگردند .احسان و احمد ،)2211( 2بیان مدیدارندد کده افدیایش در تولیددار هدر ید

از بخشهدای

خدمار ،کشاورزی ،صنعت و معدن و بخش نفت میتوانند بر افدیایش تولیددار ،اشدتلال زایدی و درآمددهای صدادراتی
کم

شایانی نمایند .راث 9و همکاران ( )2226استدالل کردندد کده بخدش خددمار نیدی فرصدتهای شدللی بیشدتری را

بوجود میآورد .اکثر شللهای جوامع کنونی جی بخش خدمار بحساب میآیند .در بسیاری از اقتصادهای امروزه بخدش
خدمار ،به عنوان بیرگترین و سریعترین بخش اثر گذار بر رشد اقتصادی اکثر کشورها به حسداب مدیآیدد .سدهم بخدش
خدمار در کشورهای با درآمد کم  74درصد و در کشورهای با درآمد متوسط  39درصد و در کشورهای با درآمد بداال
 49درصد است (احسان و احمد.)2211 ،7
در اکثر کشورها ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه به منظور رفع عدم تعادلها در بخشهدای اقتصدادی ،دولتهدا
مجبور به اتخاذ سیاستهای مناسب بمنظور تخصیص بهینۀ منابع موجود در جامعده هسدتند .بدا توجده بده محددودیت مندابع
سرمایه به ویژه برای ی

کشور در حال توسعه تأکیدد بدر سدرمایهگذاری و تخصدیص آن بده بخشهدای کلیددی اهمیدت

زیادی دارد .همچنین از این طریق توجه بیشتری به بخشهای دارای اولویت باالتر برای سرمایهگذاری ،ضمن سود سازی
از برخی صرفههای اقتصادی ،میتوان نیازهای داخلی را برطرف کرد و زمینده حودور در رقابدت در بازارهدای جهدانی را
فراهم ساخت (عرب مازار و خادمیان .)1992 ،در نظریۀ رشد متوازن هیرشمن اعتقاد بر این است کده بایدد مسدیر حرکدت
اقتصاد را مشخص نمود و سپس متناسب با این مسیر انتخاب شده برنامۀ توسعۀ اقتصادی را گسترش داد .زیرا هیچ کشدور
در حال توسعهای نیست که به اندازۀ کافی سرمایه و دیگر منابع اقتصادی را داشته باشد کده بتواندد صدرف سدرمایهگذاری
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در تمام بخشها کند .همچنین معتقد است که باید سرمایهگذاری در بخشهای منتخب اقتصادی صدورر بگیدرد ( عمداد
زاده و نوالبی .)2229 ،با توجه به منابع موجود در اقتصاد اهمیت شناسدایی بخدش بدیر
مییان تأثیر هر بخش بر اقتصاد میتواند در بهبود و عملکرد آینده اقتصاد کم

یدا اسدتراتژیکی و یدا مسدلط و

ویژهای داشته باشد .همچنین این منابع در

آینده نه نندان دور درحال اتمام هستند ضمن اینکه رشد جمعیتی ایران ،همچنین خشکسالی های پی در پدی ،بحرانهدای
آبی و  ...به عنوان ی

تهدید ،اقتوا میکنند که باید نقاط قور و ضعف اقتصاد شناسدایی گردندد ،تدا بتدوان بدا تکیده بدر

اهرمهای قوی در داخل اقتصاد ایران از وابستگی اقتصاد ایران به منابع طبیعی رو به اتمام از جملده نفدت و گداز جلدوگیری
نماییم ،و با تکیه بر توان داخلی خودکفا شویم و حتی با برنامهرییی و بررسی بر روی آنان شدرایط بهبدود رشدد اقتصدادی
پایدار و به دنبال آن توسعۀ اقتصادی را فراهم نمایدد .از آنجدایی کده حتدی در برنامدۀ ششدم توسدعه از تولیدد محصدوالر
راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید حمایدت شدده اسدت ،بیوریکده حتدی بدرای رسدیدن بده شدرایط رشدد
اقتصادی پایدار اشاره به کمد

گدرفتن از تمدامی امکاندار و ظرفیتهدای موجدود شدده اسدت .بندابراین بده منظدور رفدع

خالءهای حس شده هدف از این پژوهش تعیین بخش مسلط در اقتصاد ایران طی دورۀ زمانی  1934-1996بدا اسدتفاده از
شاخص تمرکی است .همچنین در ادامه بررسی اثر بخش مسلط و سایر بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی ایران
طی دورۀ زمانی  1934-1996با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفههای توزیعی )ARDL( 3پرداخته میشود.
ادبیات موضوع

مفهوم ارتباط بین بخشهای اقتصادی از نظریه رشد نامتوازن هیرشمن ایجاد شده است .بیوریکه در این نظریده رابیده
بخش با سایر بخشهای اقتصادی را از طریق داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم ارائه میدهد (دگیو.)2219، 6

ی

پایداری رشد اقتصادی ،توسعه صنعتی و ارائه خدمار و تأمین مواد غذایی همچنان از پیشدگامان بح هدای اقتصدادی
سیاسی و اجتماعی کشورهای درحال توسعه است .زیرا رشد و توسعه اقتصادی پایدار محصدول تعدامالر بدین بخشهدای
اقتصادی مختلف هستند .تعامالر بین بخشهای مختلف اقتصادی بده گوندهای اسدت کده رشدد بخدش کشداورزی باعد
تحری

توسعه صنعتی میشود بیوریکه با افیایش مصرف در بخش خدمار باع توسعه بخش صنعت گردیده و نتیجده

این زنجیره منجر میشود اقتصاد به سمت رشد و شکوفایی هدایت شود .همچندین بخدش صدنعت از طریدق ارزش افدیوده
بخش صنعتی با صادرار محصوالر صنعتی میتواند اثرار بسیار باالیی میتواند بر رشد اقتصادی داشته باشدد (ندوانی 4و
همکاران .)2222،
در بسیاری از نظریار رشد ،اقتصاددانان به دنبال راهکاری مناسب برای رشد سریعتر اقتصداد بودهاندد ،بده طوریکده در
بعوی از نظریار تأکید زیادی بر نگونگی برخورد با بخشهای اقتصادی داشتهاند بدرای نمونده ،نظریدۀ رشدد متدوازن بدر
رشد متوازن بخشهای صادرار و واردار و سرمایهگذاری مولدد و عوامدل جدانبی ثبدت عمدودی و افقدی و بخشهدای
تولید کننده کاالهای سرمایهای ،واسیهای و مصرفی از ی

طرف و توازن عرضه و تقاضا از طرف دیگر تأکیدد داشدته و

در مجموع معیوف به این نکته است که دورههای فقدر و مددارهای توسدعه نیدافتگی بدر عوامدل مدرتبط و تعاملهدای بدین
بخشی به عنوان پویایی اقتصاد تأکید دارند (شداکری .)1999 ،عقایدد طرفدداران ایدن نظریده اغلدب نشدار گرفتده از آثدار
نورکس )1939( 9و لویس )1933( 9بودهاند .این دو اعتقاد داشتند کده صدنعت و کشداورزی بده عندوان دو بخدش اقتصداد
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میتوانند بنا بر دو دلیل اصلی مکمل یکدیگر باشند .اولین دلیل این کده اگدر بهدرهوری کشداورزی بایدد بهبدود یابدد الزم
است کشاورزان انگییهای در بسط مازاد بازاری خود داشته باشند و این امر موازنه میان بخشهای محصدوالر کشداورزی
و مصرفی اقتصاد را ایجاد میکندد  .دلیدل دوم ایدن کده کشداورزی نیداز بده نهادهدای سدرمایه دارد و ایدن بده تدوازن میدان
کشاورزان و تولید کاالی سرمایهای و تهیه سرمایۀ اجتماعی باالتری نیازمند است .این میلدب بده ایدن واقعیدت اسدت کده
تولید کشاورزی میتواند پایهای برای توسدعه صدنایع محلدی فدراهم آورد و بخدش صدنعت بدرای مدواد غدذایی بدر بخدش
کشاورزی اتکا دارد ( عماد زاده و نوالبی.)2229 ،
طرفداران نظریه رشد نامتعادل بیان میدارند ،نظریه رشدد متعدادل و همده جانبده نیازمندد سدرمایهگدذاریهدای وسدیع و
همیمان است ،در حالیکده مشدکل اصدلی کشدورهای توسدعه نیافتده کمبدود سدرمایه اسدت .از طرفدی بدا اجدرای همیمدان
سرمایهگذاریها و طرحهای مختلف ،مشکل برنامهرییی بوجود میآید و ممکدن اسدت در اثدر اشدتباه در برنامدهریدیی و
تخصیص نادرست منابع ،از کارایی آنها کاسته شدده و نیدی بسدیاری از مندابع بده اتدالف کشدیده شدوند .از ایدن رو بایسدتی
سرمایههای موجود و در دسترس را به بخشها یا صنایعی اختصاص داد که بتواند نقش محرک را برای سدایر بخشهدا یدا
صنایع ایفا کند .به این معنا که منابع الزم برای سرمایهگذاری در بخشهای دیگر ،توسط منافع حاصدل از سدرمایهگدذاری
در بخشهای پیشتاز یا استراتژی
بخشهای استراتژی

فراهم میشود و از این طریدق صدرفهجوییهدا و توسدعه اقتصدادی بده دسدت مدیآیدد.

 ،بخشهایی هستند که لیوماً به لحاظ اقتصادی ممکن است سودآور نباشند ،ولدی مدیتوانندد نقدش

رهبری و پیشرو را بر عهده گرفته و سایر بخشها را تحت تأثیر قرار دهند .بده بیدان دیگدر ،بخدشهدای اسدتراتژی
حلقهای از زنجیر که ی

مانندد

رشته حلقهها را قبل و بعد از خود به دنبال دارد ،یکسری ارتباطار و فعالیتهدا را قبدل و بعدد از

خود ایجاد میکند و از این طریق موجب تسدری آثدار رشدد و توسدعه بده سدایر بخشهدای اقتصدادی مدیگدردد .بده ایدن
ارتباطار ،پیوندهای پیشین و پیوندهای پسین میگویند .بنابراین باید آن دسته از بخشهای اقتصادی را انتخاب نمدود کده
ضمن دارا بودن رشد شتابان در تولید و اشتلال زایی ،در روند توسعه اقتصادی حداکثر پیوندها را محیا سدازند .نکتده قابدل
توجه اینکه نهتنها مییان و شدر ارتباط بخش یا بخشهای استراتژی

با فعالیتهدای بداال دسدتی و پدایین دسدتی اهمیدت

دارد ،بلکه تنوع و گستردگی ارتباطار(نه پسین و نه پیشین) با بخشهدای اقتصدادی و نده فقدط متمرکدی بدر بخشهدای
خاص نیی دارای اهمیت فراوان است (شاکری.)1999 ،
بر اساس نظریه رشد متوازن ،همۀ بخشهای اثرگذار در توسعه اقتصادی بایدد بده صدورر متدوازنی مدورد توجده قدرار
گیرند .به عبارتی دیگر دو بخش صنعت و کشاورزی ،کاالی مصرفی ،سرمایهای و واسیهای ،دوگانه سدرمایهگذاریهای
مستقیم و مولد صنعتی و سرمایهگذاریهای اجتماعی و زیرسداختی و سدایر دوگاندهها و نندگاندههای متعدارف اقتصدادی
بایستی دوشادوش یکدیگر و در قالب قوانینی برنامهرییی شده توسعه پیدا کنند .این امر عالوه بر اینکه به صورر متقداطع
بازارهایی را برای هر ی

از بخشها به وجود مدیآورد ،اتکدای کشدورها را بده واردار را کداهش و تقاضدای گسدترده،

کشورها را به سمت تولیددار داخلدی روانده خواهدد کدرد (فرجدادی .)1942 ،هیرشدمن )1961( 12در «اسدتراتژی توسدعه
اقتصادی» انتقادهایی را به نظریه نورکس ارائه نمود و در برابر آن نظریده رشدد ندامتوازن را معرفدی کدرد .هیرشدمن عمدالً
سادهاندیشیهای مفرطی را که در درون نظریۀ رشد متوازن وجود داشدت ،مدورد اشداره قدرار مدیداد .از منظدر هیرشدمن،
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نورکس از کمیابی سرمایه قافل شده بود ،حال آنکه کشدورهای توسدعهیافته نیدی در طدول سدالیان سدال موفدق بده انباشدت
فیاینده سرمایه شده بودند؛ بنابراین از منظر هیرشمن ،امکان نیل به سیح باالیی از انباشت سرمایه (حتی در صورر گرفتن
وامهای کالن خارجی و اِعمال محدودیت گسترده بر روی واردار) بدرای کشدورهای در حدال توسدعه وجدود نداشدت و
بدین ترتیب بذل و بخشش منابع محدود موجود به عرصههای بیشمار اقتصادی ،فقط میتوانست در حکم بالهتی معنادار
تلقی گردد .هیرشمن معتقد بود که نورکس نسبت به ماهیت تعارضآمیی و نامتوازن توسعه کشورهای توسعهیافته در طول
سه قرن منتهی به قرن بیستم غفلت کرده است .از نظر هیرشمن سیوح توسعه اساساً از رهگذر ارتقا از عدم تعادلی به عددم
تعادل دیگر دستیافتنی بود ،در صورتی که بنابر نظریه رشد متوازن ،تفاور بین توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی ،مقیعدی و
مکانیکی تصور شده بود .در واقع از منظر هیرشمن ،عدم توازن و عددم تعدادل بدین بخشهدای بیشدمار اقتصدادی ،همدان
توادی بود که حرکت به سمت سیوح باالتر توسدعه ،یعندی گدذار از ید

عددم تعدادل بده عددم تعدادلی دیگدر را میسدر

میساخت .به عبارر دیگر ،توسعه نییی جی فرآیند مستمری که بهوسیله زنجیرهای از عدم تعادلها ایجاد و برقرار گشدته
نخواهد بود( .فرجادی.)1942 ،
جورگنسون ،)1961( 11بیان میکند که برای توسعه بخش صنعت در کشورهای در حال توسدعه نده تنهدا ایجداد مدازاد
کشاورزی ضروری است ،بلکه باید از طریق پیشرفت فنی تداوم یابدد .بندابراین وی تأکیدد مدیکندد کده در مراحدل اولیده
توسعه کشورهای در حال توسعه باید برای تسریع رشد مازاد کشداورزی بده سدرمایهگذاری خدالص در ایدن بخدش اقددام
کنند .جورگنسون همچنین بیان میکند ،کشورهایی که از امکانار و منابع کشاورزی برخوردار هستند به هیچ وجده نبایدد
به بهانه صنعتی شدن ،بخش کشاورزی و توسعه روستایی را دست کم بگیرندد .صدنعتی شددن بدا صدنعت داشدتن متفداور
است .صنعتی شدن در گرو تصویر و تحقق ی
برای توسعه روستایی به عنوان ی

جایگاه خاص برای صنعت در بسدتر توسدعه ملدی اسدت کده در آن بسدتر

پیش شرط مسلم صنعتی شدن جایگداه بداالیی در نظدر گرفتده شدده اسدت (کریمدی و

حیدریان .)1993 ،تحوالر اقتصادی اخیر در توسعه اقتصادی بین کشورها نشان میدهدد رابیده تعدامالر بدین بخشهدای
اقتصادی متفاور است مثالً رابیه بین بخشهای کشاورزی صنعت و خدمار در کشورهای پیشرفته نشان از نقش اساسدی
این بخشها در رشد اقتصادی دارند در حالیکه در کشورهای تولیدکننده نفت این طور نیست .توسعه بخش صنعت نقدش
مهمی در در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از طریق افیایش حقوق صاحبان سهام داشته است (بشیر 12و همکاران.)2219 ،
در میالعار تجربی کالسی

ها از نقش بخش خدمار به عنوان استداللی بر رشد مورد توجه قرار نگرفته اسدت ولدی

سوسیالیستها از آن به عنوان فعالیت غیرتولیدی یاد میکنند .حتی سایر اقتصاددانان خدمار را به عنوان بخشی که نقدش
مولد کمتری در تولید دارد را در نظر گرفتهاند (راماکریشنا .)2222 ،19در واقع این تفاور در بهدرهوری مبتندی بدر فرضدیۀ
علت هیینۀ 13در بخش خدمار است (بامول .)1964 ،16استدالل بهرهوری پدایین در بخدش خددمار کده منجدر بده انددازه
گیری نادرست در تولید در بخش خدمار میشود توسط گریلی نس )1992( 14مورد انتقاد قرار گرفت .عدالوه بدر ایدن
عواملی مانند تلییرار تکنولوژیکی ،مقررار زدایدی و افدیایش رقابدت بده افدیایش بهدرهوری در بخدش خددمار کمد
مینمایند .سرمایهگذاری در زمینۀ افیایش بهرهوری در فناوری اطالعار و ارتباطار  ،اصالح مقررار و افیایش تجدارر
در بخش خدمار یکی از عوامل اصلی نوآوری در بخش خدمار است (پیالر.)2222 ،19

 /731تعیین بخش مسلط درتولید ناخالص داخلی ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

نانی 22و همکاران( ،)2222در ی

میالعهای به بررسی سهم کشاورزی ،صدنعت و خددمار بدا رشدد اقتصدادی در 92

کشور در حال توسعه در آفریقا  ،آسیا  ،اروپا و آمریکای شمالی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری )VAR( 21طدی
دورۀ زمانی  1992-2214پرداخت .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کده رشدد بخدش خددمار ارتبداط ضدعیفی بدا رشدد
اقتصادی داشته است ولی بخش صنعت و کشاورزی محرکی بر رشد شناسایی شدند .البتده بخدش صدنعت نیدی اثدر بسدیار
ضعیفی بر رشد اقتصادی این کشورها هم داشته است.
در میالعار تجربی یوسف و همکاران ( ،)2219در پژوهشی به بررسی اثر بخش خدمار بر رشد اقتصادی بنگالدش،
طی دورۀ زمانی  1949-2214با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفۀ تدوزیعی )ARDL( 22پرداختندد .نتدایج حاصدل از
پژوهش نشان داد که بخش خدمار اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بنگالدش داشته است.
داگیو ،)2219( 29به بررسی رابیه بین بخش صنعت و خدمار و کشاورزی با اقتصاد کشور اتیدوپی  1943تدا  2216بدا
استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی پرداخدت .نتدایج حاصدل از تحقیدق نشدان داد کده ید

رابیده مثبدت در

بلندمدر بین این سه متلیر با رشد اقتصادی وجود دارد .همچندین مشدخص شدد بخدش کشداورزی اثدر بیشدتری بدر رشدد
اقتصادی این کشور داشته است.
المعلی ،حسام و الباسیدی ،)2216( 27به بررسی اثر بخش نفت بر روی رشد اقتصادی عمان پرداختند .این پدژوهش بدا
استفاده از الگوی شبیه سازی شامل  23معادله طی دورۀ زمانی  1992-2212انجام شد .نتدایج ایدن میالعده نشدان مدیدهدد
بخش نفت اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی کشور عمان دارد و همچنین اینکه بخش نفت نفدوذ قابدل تدوجهی بدر
تمامی بخشهای غیر نفتی در این دوره داشته است.
اودین ،)2213( 23در ی

میالعهای به بررسی سدهم کشداورزی ،صدنعت و خددمار بدر رشدد اقتصدادی بدنگالدش بدا

استفاده از مدل خودرگرسیون برداری )VAR( 26طی دورۀ زمانی  1992-2219پرداخت .نتایج حاصل از پدژوهش نشدان
داد که هر ی

از بخشهای اقتصادی اثر مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارند .همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر بدر

وجود علیت دوطرفه بین کشاورزی ،صنعت ،خدمار و تولید ناخالص داخلی را تأیید کرد.
احمد ،رستم و محمد ،)2213( 24به بررسی اثر بخش کشاورزی و صنعت بر رشد اقتصادی عراق در طدی دوره زمدانی
29

 1992-2217پرداختند .در این میالعه پس از برآورد الگو و تعیین سدهم بدا اسدتفاده از روش حدداقل مربعدار معمدولی
مشخص شد که بخش کشاورزی و صنعت بر تولید ناخالص داخلی عراق اثر مثبت و معناداری دارد.

راماکریشنا ( ،)2213در پژوهشی به بررسی اثر بخش خدمار و کشاورزی بر رشد اقتصادی اتیوپی ،طدی دورۀ زمدانی
 1991-2212با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفۀ توزیعی )ARDL( 29پرداخت .نتایج حاصل از پدژوهش نشدان داد
که بخش خدمار و بخش کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی اتیوی داشته است.
دیگری حوسین و ی

 ،)2212( 92به بررسی اثر بخشهای مختلف اقتصادی (خدمار ،کشاورزی و صنعت) بدر رشدد

اقتصادی مالیی و نین پرداختند .نتایج حاصل از برآورد مدل تصدحیح خیدا ( )ECMو خودرگرسدیون بدرداری ()VAR
نشان داد که بین بخشهای کشاورزی ،تولید و بخش خددمار ید
داخلی در مالیی و نین وجود دارد.

ارتبداط مثبدت و معنداداری بدا سدرانه تولیدد ناخدالص

توسعه و سرمایه /دورۀ پنجم /ش  /2پیاپی 733 /3

وجه تمایی این پژوهش با سایر پژوهشهای انجام شدۀ قبلی در این اسدت کده در هدیچ ید

از پژوهشهدای قبلدی بده

بررسی تعیین بخش مسلط در تولید ناخالص داخلی و اثر آن بر رشد اقتصادی ایران در طدی دورۀ زمدانی  1934-1996بدا
استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفۀ توزیعی ( )ARDLپرداخته نشده اسدت ،همچندین در هدیچ کددام از پژوهشهدای
قبلی ،بمنظور تعیین بخش مسلط در اقتصاد ایران از شاخص تمرکی اقصادی و شاخص هرفیندال استفاده نشده است.
تصریح الگو و متغیرهای پژوهش

کاربرد روش هم انباشتگی شرطی با وقفههای بهینه متفاور از دیگر مییتهای این روش است که در روشهای قبلدی
امکانپذیر نیست و در نهایت ،اینکه این روش ی

معادلهای جهدت رابیده بلندمددر بدین متلیرهدا

فرم خالصه شدۀ ت

ارائه میدهد ،در حالی که روشهای قبلی رابیه بلندمدر را در قالدب سیسدتمی از معدادالر ارائده مدیکردندد (هدریس و
سولیس .)2229 ،91همچنین از دیگدر مییتهدای روش  ARDLایدن اسدت کده مدیتدوان اثدرار کوتاهمددر و بلندمددر
متلیرهای مستقل بر متلیر وابسته را به صورر مجیا مورد بررسی قرار داد.
فرم کلی الگوی  ARDLبا وجود عرض از مبدأ و جی روند به صورر زیر بیان میگردد.
( )1

∑

در معادلۀ ( t ،)1نشان دهندۀ دورۀ مورد بررسی
توضیحی

خیای خود همبستگی (بخش پسماند)

متلیر وابسته

نشان دهندۀ متلیر وابسته با وقفدۀ اول و

عرض از مبدا و

متلیدر

ضرایب متلیرهای توضیحی می باشد.

معادلۀ رگرسیون نند گانه این پژوهش به صورر زیر بیان میگردد:
( )2
 :LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1999
 :B0عرض از مبدأ
 :LAGRلگاریتم ارزش افیودۀ بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1999
 :LINDلگاریتم ارزش افیودۀ بخش صنعت و معدن به قیمت ثابت سال 1999
 :LSERلگاریتم ارزش افیودۀ بخش خدمار به قیمت ثابت سال 1999
 :LOILلگاریتم ارزش افیودۀ بخش نفت و گاز به قیمت ثابت سال 1999
 :µبخش پسماند الگو
شاخص تمرکز و هرفیندال و محاسبه سهم هر بخش

در این بخش به تشریح نحوۀ محاسبۀ سهم هر بخش اقتصادی از تولید ناخالص داخلی واقعی طی دورۀ زمدانی -1993
 1934در اقتصاد ایران پرداخته شده است .در اقتصاد از شاخصهای متعددی برای اندازه گیری نوع سداختار بدازار وجدود
دارد که یکی از مهمترین آنها معموالً اغلب شامل شاخصهای نسبت تمرکی (کالویند

 ،)1946 ،92شداخص هرفینددال

( )1939نیی هستند .به منظور محاسبۀ تمرکی و قدرر و اندازۀ بخشهدا از میدان شداخصهای موجدود شداخص نسدبتهای
تمرکی )CR( 99و هرفیندال -هیرشمن مورد استفاده قرار گرفتده اسدت .شداخص نسدبت تمرکدی انددازه سدهم بیر تدرین
بنگاههای تولیدی از کل تولید بازاری را اندازه گیری مینماید .به عندوان مثدال نسدبت تمرکدی  nبنگداه را بدا

نشدان
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میدهیم ،و بیانگر نسبت مجموع تولیدار  nتا از بیر ترین بنگاههای تولیدی بده کدل تولیدد بدازار اسدت .معروفتدرین
شاخصهای نسبت تمرکی  9بنگاهی و نهار بنگاهی هستند ( عبداللهی عیر آبادی.)1999 ،
شاخص هرفیندال ) (HIبرای رفع برخی نقایص شاخصهای نسبت تمرکی را اریس سدی هرفینددال )1939( 97پیشدنهاد
کرد .شاخص هرفیندال ،نگونگی توزیع اندازۀ بازار بین بنگاههای موجود و ندوع سداختار بدازار را بهتدر از نسدبت تمرکدی
مشخص میسازد .با شاخص  ،HIبه تمامی نقاط روی منحنی تمرکی توجه میشود و از اطالعدار موجدود در سراسدر ایدن
منحنی استفاده میشود ،درواقع ،در این شاخص برخالف شاخص تمرکی ،از اطالعار همۀ بنگاههدا بدرای محاسدبۀ درجدۀ
تمرکی استفاده میشود .شاخص هرفیندال ) (HIبا فرمول زیر محاسبه میشود:
( )9

∑

درمعادلۀ ( n ،)9تعداد بنگاههای موجود در بازار و  Sسهم هر بخش از کل اندازۀ تولیددار تمدامی بخشهدا (در واقدع
سهم هر بخش از تقسیم مجموع ارزش افیودۀ هر بخش در طی دورۀ زمانی 1934-1996بر مجموع ارزش افدیودۀ تمدامی
بخشهای اقتصادی بدست میآید) و  iتعدداد سدهم بنگاههدای موجدود در بدازار اسدت .اگدر تعدداد بیشدماری بنگداه بدا
اندازههای نسبی یکسان در بازار باشند ،شاخص هرفیندال بسیار کون

و نیدی

بنگاه و با اندازههای نسبی نابرابر در بازار وجود داشته باشند ،این شاخص نیدی

به صفر خواهد بود و اگر تعدداد کمدی
به ی

خواهد بود (هرفیندال.)1939 ،

برآورد پارامترهای الگو
بررسی مانایی و آمارههای توصیفی متغیرها

درجه همانباشتگی متلیرهای مختلف تحقیق براساس آزمونهای  KPSS ،PP ،ADFدر ستونهای جداگانه نشان داده
شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،هیچکدام از متلیرهای مورد بررسدی در ایدن تحقیدق دارای درجده هدمانباشدتگی
مرتبه دوم نیستند و تمام متلیرها با در نظر گرفتن عرض از مبدأ و روند زمانی در سیح و یا با ی

تفاضل مانا هستند.

جدول  .1الف :نتایج حاصل از آزمون ایستایی در سطح

آماره آزمون در سیح

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و باروند

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و باروند

با عرض از مبدأ

PP

با عرض از مبدأ و باروند

ADF

KPSS

2/99

-2/66

-1/33

-1/21

*2/73

*2/29

)I(1

لگاریتم تولیدار صنعتی)(LIND

*-9/94

-1/19

-1/36

-1/17

2/79

*2/29

)I(1

لگاریتم تولیدار کشاورزی)(LAGR

-1/99

-2/16

-1/42

-2/39

2/31

2/14

)I(1

لگاریتم تولیدار نفت و گاز)(LOIL

-1/26

1/27

-1/42

-1/62

*2/13

2/13

)I(1

لگاریتم تولیدار خدمار)(LSER

*-9/29

-2/79

-1/69

-1/97

*2/73

*2/29

)I(1

متلیر

لگاریتم تولید ناخالص داخلی)(LGDP

درجه مانایی
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جدول  .1ب :نتایج حاصل از آزمون ایستایی با یک بار دیفرانسیل گیری

آماره آزمون با ی

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و باروند

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و باروند

با عرض از مبدأ

PP

با عرض از مبدأ و باروند

KPSS

درجه مانایی

ADF

بار دیفرانسیل گیری

لگاریتم تولید ناخالص داخلی )(LGDP

-2/12

1/29

*-3/96

*-6/13

*2/29

*2/13

)I(1

لگاریتم تولیدار صنعتی )(LIND

2/97

2/93

*-6/29

*-6/21

*2/22

2/13

)I(1

لگاریتم تولیدار کشاورزی )(LAGR

2/17

1/29

*-6/16

*2/21* -2/91* -6/34

)I(1

لگاریتم تولیدار نفت وگاز )(LOIL

*-9/79

*-7/69

*-3/93

*-3/71

*2/19

2/19

)I(1

لگاریتم تولیدار خدمار )(LSER

-1/71

9/22

*-3/99

*-6/27

*2/22

*2/17

)I(1

متلیر

منبع :محاسبار تحقیق
*معناداری در سیح  3درصد

نتایج حاصل از آمار توصیفی کلیۀ متلیرهای پژوهش در جدول ( )2گیارش شده است.
جدول  .2خالصهای از آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق

لگاریتم تولیدار

لگاریتم تولید ناخالص

لگاریتم تولیدار خدمار

لگاریتم تولیدار

لگاریتم تولیدار

داخلی )(LGDP

)(LSER

صنعتی )(LIND

نفت وگاز )(LOIL

میانگین

1229426

699442/3

234377

242429

99123

میانه

1247277

316497

192724

911221

94269

ماکییمم

2134997

122737

361339

717971

126729/7

مینیمم

122/27

172/93

171/92

69/16

171/94

انحراف استاندارد

3999911/9

912969

139222

97969

93692/92

نولگی

2/21

2/79

2/39

-1/97

-2/71

کشیدگی

2/42

2/69

2/19

7/79

2/37

2/17

1/96

9/71

13/27

1/77

آماره Jarque-
Bera

احتمال آماره
Jarque-Bera

تعداد مشاهدار

کشاورزی
)(LAGR

2/99

2/32

2/19

2/22

2/79

99

99

99

99

99

منبع :محاسبار تحقیق

نتایج آزمون هم انباشتگی  ARDLو سایر آمارههای تشخیصی

پس از انجام آزمونهای مربوط به مانایی به آمارههای تشخیصی جهت اطمینان از پایداری هر ی
میشود.

از مدلها پرداختده
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جدول  .3نتایج آزمون هم انباشتگی  ARDLو سایر آمارههای تشخیصی

مدل برآورد شده

)FGDP (GDP ,IND,AGR,OIL SER

طول وقفه بهینه

()1 ،1 ،1 ،1 ،1

آزمون نرمالیتی

*(2/49 )2/64

آماره آزمون واریانس ناهمسانی

(1/92 )2/24

آزمون خودهمبستگی

(2/91 )2/73

آزمون تصریح رمیی

(1/92 )2/26

DW-statistic

2/99

F-stat

77494/39

R-Bar-Squared

2/99

منبع :محاسبار تحقیق
* تأیید فرضیۀ صفر
** معناداری در سیح  3درصد

انتخداب شدده اسدت .در

سیر دوم نشاندهنده وقفه بهینه هر کدام از متلیرهدا مدی باشددکه بدر اسداس معیدار آکائید

سیرهای دوم و سوم و نهارم و پنجم به ترتیب از نپ به راست نرمال بودن جمالر پسماند ،وجود واریانس همسانی در
بخش خیاها ،عدم وجود خوهمبستگی در جی اخالل و همچنین آزمون مبنی بدر تصدریح الگدوی بدرآوردی در جددول 9
تأیید شده است.
به منظور بررسی وجود هم انباشتگی بین متلیرهای الگو از آزمدون بنرجدی و دوالدو و مسدتر )1999( 93مدورد اسدتفاده
قرار میگیرد .زمانی الگوی پویای کوتاهمدر به سمت الگوی تعادلی بلندمدر میل خواهدد کدرد کده مجمدوع ضدرایب
وقفه دار متلیر وابسته کونکتر از ی

باشد .به منظور بررسی وجود رابیه هم انباشتگی بین متلیرهدای مددل فرضدیه صدفر

مبنی بر عدم وجود رابیۀ هم انباشتگی در مقابل فرضیه وجود ی

رابیه هم انباشتگی بین متلیرهدای الگدو مدورد بررسدی

قرار میگیرد .مقدار آماره برای انجام آزمون دوالدو و بنرجی و مستر به صورر زیر محاسبه میگردد.
̂
̂

∑

̂
̂

∑

مقدار بحرانی ارائه شده توسط آزمون دوالدو و بنرجی و مستر در سیح  93درصد برابر با  -9/91است .لذا قدر میلق
آماره محاسباتی از قدر میلق مقدار بحرانی در سیح  93درصد بیرگتر است .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عددم وجدود
رابیه هم انباشتگی بین متلیرها رد شده است ،در نتیجه وجود ی

رابیه بلندمدر بین متلیرهای الگو تأیید میگردد.

آزمون همجمعی
با استفاده از آزمون همجمعی میتوانیم وجود رابیه بلندمدر بین متلیرها را بررسی نمود .اگر متلیرهای مورد بررسدی
در سیح مانا باشند هیچ رابیه بلندمدتی بین متلیرها وجود ندارد ،ولی اگر این متلیرها با ید
شوند ی

بدار دیفرانسدیل گیدری ماندا

رابیه بلندمدر بین متلیرها وجود دارد .با توجه به اینکه هر نهار متلیر مورد استفاده در این مقالده بدا ید

بدار

دیفرانسیل گیری مانا شدهاند ،میتوانیم بمنظور بررسی رابیه بلندمدر از آزمون همجمعی یوهانسن استفاده کنیم.96
در این مرحله به تعیین بردارهای هم جمعی بر اساس آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه پرداخته شده اسدت .جوهانسدن-
یوسیلیوس بیان میکنند در صورر تناقض میان نتایج حاصدل از ایدن دو آزمدون در تعیدین تعدداد بردارهدای هجمعدی ،از
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آنجایی که آزمون حداکثر مقدار ویژه ،دارای فرض متقابل قاطعتری است ،این آزمون نسدبت بده آزمدون اثدر ،ارجحیدت
دارد (جعفری صمیمیو همکاران .)1997 ،با توجه به نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی در جدول هر دو آزمدون اثدر و
آزمون حداکثر مقدار ویژه در الگوی سوم در سیح معناداری  3درصد حداقل ی

بردار همجمعی تأیید شده است.

جدول  .1نتایج حاصل از آزمون همجمعی یوهانسون

آزمون اثر

مقدار

آماره

فرضیه

بحرانی

آزمون

مخالف

2/22

69/91

124/17

1

r

2/22

99/94

73/17

r=1

r=0

2/21

74/93

61/99

2

r

2/12

24/39

27/94

r=2

1

r

2/27

29/49

94/12

3

r

2/27

21/19

21/74

r=3

2

r

2/22

9/97

3/29

4

r

2/19

17/26

12/96

r=4

3

r

prob

مقدار

آزمون حداکثر مقدار ویژه
فرضیه

آماره آزمون

بحرانی

prob

مخالف

فرضیه صفر

منبع :محاسبار تحقیق
33

آزمون ثبات ساختاری برآوردهای برگشتی

در نظریار اقتصاد سنجی استدالل میشود که پارامترهای برآورد شده ممکن است پارامترهای ناسازگاری باشدند ،بده
همین منظور براوان 99و همکاران ( )1943آزمونهای ثبار و شکست ساختاری مجموع تجمعدی )CUSUM( 99جمدالر
پسماند برگشتی ،آزمون مجموع تجمعی مربعار )CUSUMQ( 72جمالر پسماند برگشتی را پیشنهاد کردند (ماهالی

71

و همکاران .)2214 ،از آنجایی که استفاده از نمودار میتواند نتایج گمراه کنندهای بدهد (لئو ،)2227 ،72به همدین منظدور
در این الگو از آزمون دیگر ثبار و شکست ساختاری ناو هم استفاده شد (صادقی و همکاران.)1999 ،
در نمودارهای ( )1و ( )2نمودار در محدودۀ بحرانی  3درصد در داخل نمودار سالهای مورد میالعه است و مدیتدوان
ثبار در مدل را تأیید کرد.
16
12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
94

92

90

88

86

84

82

5% Significance

80

78

76

CUSUM

نمودار  .1نتایج آزمون ()CUSUM

74

72

70

68
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1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
94

92

90

88

86

84

82

80

78

74

76

72

70

68

CUSUM of Squares
5% Significance
نمودار  .2نتایج آزمون ()CUSUMQ

محاسبه بخش مسلط
جدول  .3تعیین بخش مسلط در اقتصاد ایران

تولیدار بخش خدمار

تولیدار نفت وگاز

تولیدار کشاورزی

)(OIL

)(AGR

شاخص نسبت تمرکی

32/92

22/69

21/94

6/66

شاخص هرفیندال

2399/32

723/66

749/71

77/73

شاخص  /متلیر

()SER

تولیدار صنعتی ()IND

منبع :محاسبار پژوهش

به منظور تعیین بخش مسلط بر طبق این تعریف در این پژوهش ابتدا جمع مییان تولید هر بخش از اقتصداد را طدی ایدن
دورۀ زمانی محاسبه نمودهایم که مییان ارزش افدیودۀ کدل (مجمدوع ارزش افدیودۀ نهدار بخدش) برابدر بدا 79624621/9
میلیارد ریال بوده که مییان مجموع ارزش افیودۀ بخش کشاورزی  9271949/7میلیارد ریال ،و مییان ارزش افیودۀ بخش
صنعت و معدن  12292696/3میلیارد ریال ،مییان ارزش افیودۀ بخش نفت و گاز  12696277/7میلیارد ریال و مییان کل
ارزش افیودۀ بخش خدمار  27416462/3میلیارد ریال هستند .پس از محاسدبه شداخص تمرکدی اقتصدادی مشدخص شدد
سهم بخش خدمار ،کشاورزی ،صنعت و معدن و نفت و گاز با استفاده از این شاخص به ترتیب برابدر ،% 6/66 ،%32/92
 % 22/69و  %21/94بدست آمده است ،که همانیور که مشخص است بر طبق تعریف بخش مسلط در این پژوهش بخش
خدمار با استفاده از این شاخص  32/92درصد از کل ارزش افیودۀ بخش اقتصاد را تشکیل میدهد که بدر طبدق تعریدف
شفارد ( )1992از بخش مسلط میتوانیم بخش خدمار را به عنوان بخش مسدلط اقتصدادی تعریدف نمداییم .الزم بده ذکدر
است شاخص هرفیندال محاسبه شده در بخش خدمار  2/2399و در بخش کشاورزی ،2/2277 ،بخدش صدنعت 2/2723
و بخش نفت  2/2749محاسبه گردیده است .بنابراین با توجه به اینکه شاخص تمرکی اقتصادی در اقتصاد ایدران در بخدش
خدمار در  %32/92محاسبه گردیده است ،بخش خدمار ،بخش مسلط در اقتصاد ایران است.
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تخمین ضرایب و تفسیر آن
ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت
جدول  .1بررسی رابطه کوتاهمدت و بلندمدت بین بخش مسلط و سایر بخشهای اقتصادی با رشد

برآورد رابیه کوتاهمدر و بلندمدر بین متلیرها بدون روند :متلیر وابسته :لگاریتم تولید ناخالص داخلی(علیت از بخش خدمار ،کشاورزی ،صنعت و
بخش نفت به رشد اقتصادی)
برآورد رابیه کوتاهمدر
متلیرها

ضریب

انحراف خیای استاندارد

آماره t

احتمال

))(LGDP(-1

2/42

2/24

9/99

*2/22

LAGR

2/69

2/17

7/64

*2/22

)LAGR(-1

-2/77

2/16

-2/69

*2/21

LIND

2/99

2/26

19/91

*2/22

)LIND(-1

-2/64

2/29

-4/29

*2/22

LOIL

1/23

2/22

79/71

*2/22

)LOIL(-1

-2/43

2/24

-9/96

*2/22

LSER

1/21

2/29

26/92

*2/22

)LSER(-1
ضریب ثابت

-2/69

2/29

-9/92

*2/22

2117/39

7623/23

2/73

2/67

)CointEq(-1
)Cointeq = LGDP - (2/91*LAGR +2/46 *LIND +1/21*LOIL + 1/26*LSER +4142/63
برآورد رابیه بلندمدر
متلیرها

ضریب

انحراف خیای استاندارد

آماره t

احتمال

)LOG(AGR

2/91

2/93

2/29

*2/22

)LOG(IND

2/46

2/16

7/43

*2/22

)LOG(OIL

1/21

2/23

16/49

*2/22

)LOG(SER
ضریب ثابت

1/26

2/29

12/19

*2/22

4142/63

13324/23

2/76

2/67

منبع :محاسبار تحقیق
*معناداری در سیح  3درصد است.
**معناداری در سیح  12درصد است

به منظور بررسی هدف تحقیق و رسیدن به جوابی مناسب متناسب با سؤال تحقیق در ابتدا مدل پایهای کده شدامل تدأثیر
متلیرهای کالن اقتصادی بر رشد اقتصادی است مورد تخمین قرار گرفته است .تمامی متلیرها با ی

بدار وقفده وارد مددل

گردیدهاند .نتایج جدول  3نشان میدهد که ضریب ارزش افیوده بخش نفت در کوتاهمدر و بلندمدر بده ترتیدب مثبدت
 1/23و  1/21برآورد شده است که نشان دهندۀ تأثیر مثبدت نفدت در کوتاهمددر و بلندمددر بدر تولیدد ناخدالص داخلدی
است .با توجه به اینکه در کوتاهمدر اثر بخدش نفدت بدر تولیددار ناخدالص داخلدی بیشدترین مقددار کشدش را بده خدود
اختصاص داده است ،میتوان اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران از طریق الگوی اقتصاد سنجی نتیجه گرفدت و نشدان داد
که بخش نفت در طی سالهای مورد بررسی در اقتصاد کشدور هندوز از اهمیدت زیدادی برخدوردار اسدت .ضدریب ارزش
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افیوده بخش خدمار در کوتاهمدر و بلندمدر مثبت برآورد شده است ،به عبارتی ی

درصد رشد بخدش خددمار در

کوتاهمدر ،افیایش  1/21درصدی تولید ناخالص داخلی را به همدراه دارد ،در حالیکده در بلندمددر ید

درصدد رشدد

بخش خدمار ،افیایش  1/26درصدی تولیدار ناخالص داخلی را به همراه داشته است .بخدش خددمار نیدی بدا توجده بده
ضرایب بدست آمده در بلندمدر به عنوان اولین بخشی است که اثر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایدران داشدته اسدت.
ضددریب ارزش افددیوده بخددش صددنعت در کوتاهمدددر  2/99اسددت ،در حالیکدده ضددریب ارزش افددیوده بخددش صددنعت در
بلندمدر  2/46است ،که نشان میدهد ،رشد بخش صنعت تاثیری مثبت بدر رشدد اقتصدادی دارد .همدانیور کده مشدخص
است ارزش افیوده بخش کشاورزی در کوتاه و بلندمدر رابیه مثبدت بدا تولیدد ناخدالص داخلدی دارد .بده عبدارتی ید
درصد رشد بخش کشاورزی در کوتاهمدر 2/69 ،درصد تولید ناخالص داخلی را افیایش میدهد ایدن در حالیسدت کده
ی

درصد رشد بخدش کشداورزی در بلندمددر  2/91درصدد تولیددار ناخدالص داخلدی را افدیایش مدیدهدد .کشدش

تولیدار کشاورزی در کوتاهمدر کمترین مییان را نشان میدهد .کمترین ضدریب بدرآوردی در کوتاهمددر مربدوط بده
بخش کشاورزی و در بلندمدر مربوط به بخش خدمار است که نشان دهندۀ این است کده بده ترتیدب در کوتاهمددر و
بلندمدر رشد بخش کشاورزی و رشد بخش خدمار اثر کمتری بر تولیدار ناخالص داخلی داشتهاند .ضدریب تصدحیح
خیا در این مدل که بیانگر سرعت تعدیل خیاهای مدل برای رسیدن به تعادل بلندمدر است ،برابر بدا  -2/69اسدت و بده
لحاظ آماری نیی در سیح اطمینان باالیی ،معنادار است .به عبارر دیگدر ایدن ضدریب نشدان دهندده ایدن اسدت کده 2/69
درصد از انحرافار از عدم تعادل در دوره گذشته در دوره جاری برطرف میشود.
البته برخالف شاخص تمرکی نسبیت اقتصادی که بخش خدمار را به عنوان بخش مسلط اقتصادی معرفدی مدینمایدد.
نتایج حاصل از برآورد در دورۀ زمانی میالعه نشان میدهد که ،در کوتاهمدر بخش نفت اثر بیشتری بدر رشدد اقتصدادی
داشته است .در حالیکه در بلندمدر اثر بخش خدمار نسبت به سایر بخش بخشهای اقتصادی بیشترین مییان را بده خدود
اختصاص داده است .در کوتاهمدر بعد از تولیدار بخش نفت ،کشدش بخدش خددمار نسدبت بده سدایر بخشهدا بیشدتر
است ،در حالیکه در بلندمدر کشش باالی بخش نفت  ،حکایت از به عنوان دومین بخشی است که اثدر گدذاری بیشدتری
بر رشد اقتصادی داشته است.
نتیجهگیری

این پژوهش به بررسی تعیین بخش مسلط در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل  ARDLدر طی
دورۀ زمانی  1934-1996پرداخته است .با توجه به نتایجی که از برآورد سهم هر ی
اقتصادی در این پژوهش گیارش شده ی

از بخشهدای اقتصدادی روی رشدد

رابیدۀ مسدتقیمی بدین رشدد ارزش افدیودهیهدای مختلدف اقتصدادی (بخدش

کشاورزی ،خدمار ،صنعت ،نفت) و رشد اقتصادی در کوتاهمدر و بلندمددر گدیارش شدده اسدت .مشدخص شدد کده
کشش سهم ارزش افیودۀ بخش نفت در کوتاهمدر مثبت و معنیدار است و بیشدترین میدیان را بده خدود اختصداص داده
است ،به طوری که اگر سهم ارزش افیودۀ بخش نفت ی

درصد تلییر نماید ،رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاهمددر

 1/23درصد افیایش مییابد .اثر باالی بخش نفت بر رشد اقتصادی ایران نشان از وجدود وابسدتگی بداالی رشدد اقتصدادی
ایران به نفت در دوره مورد بررسی بوده است به طوریکه وجود یا عدم وجود بخش نفدت اثدر قابدل توجده ای بدر اقتصداد
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ایران خواهد داشت .همچنین اثر گذاری پایین بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران نشان از عدم توجه به این بخدش و
استفاده از رویکرد سنتی برای استفاده از این بخش دارد .در بلندمدر کشش تولیدار بخش خدمار بیشترین مقدار را بده
خود اختصاص داده اسدت ،در حالیکده کشدش تولیددار بخدش صدنعت در بلندمددر کمتدرین میدیان کشدش را در بدین
بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد .این موضوع نشان میدهد که سهم بخش اقتصاد حقیقی مبتنی بر تولیدد کداالی
باید تقویت گردد تا سهم اقتصاد کمتر دنار نوسانار گردد .همچنین نتایج گیارش نشان میدهد که بخش خددمار بعدد
از محاسبه شاخص نسبت تمرکی اقتصادی بیشترین مییان را به خود اختصاص داده است که با توجه به اینکه  32/9درصدد
از تولیدار ناخالص داخلی را در طی دورۀ زمانی  1934-1996به خود اختصاص داده است.
نتایج بدست آمده در این پدژوهش منیبدق بدا کارهدای پژوهشدی قبلدی کتدری شداگلی ( ،)2227سدابرامانیان (،)2229
حوسین و ی

( ،)2212حوسدین وید

( ،)2219راماکریشدنا ( ،)2213اودیدن ( ،)2213احمدد رسدتم و محمدد (،)2213

المعلی ،حسام و الباسیدی ( ،)2216عماد زاده و دلیری نوالبی ( )2229و اسفندیاری ،نجفی و موسوی ( )1997اسدت .در
این پژوهش بر اساس نتایج بدست آمده از شاخص هرفینددال بخدش خددمار بده عندوان بخدش مسدلط در اقتصداد ایدران
گیارش میشود ،این در حالی است که بخش نفت به عنوان دومین بخش بیر

اقتصادی بعد از بخش خدمار طبق ایدن

شاخص را با اختصاص دادن  21/94درصد از تولیدار کل کشور را پوشش میدهد.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش توصیههای کاربردی این پژوهش به شرح زیر است:
استفاده از این فرصتها مستلیم این است که دولتها سیاستهای اجرایی را بمنظور سرعت بخشیدن بده رشدد بخدش
خدمار انجام دهند .نرا که بخش خدمار میتواند نقش مهمی در رفع فقر در جامعه داشته باشد.
تقویت سیاستهای موجود و به کارگیری از سیاستهای تشویقی به منظور حمایت از بخش تولیدار غیرنفتی
تسریع در بهبود وضعیت فعلی زیرساختهای بخشهای غیر نفتی مخصوصاً بخش صنعت.
اختصاص بودجۀ کافی بمنظور تحقیق و توسعه در بخش نوآوری در بخشهای غیر نفتی
معرفی بستههای پیشنهادی مشوق سرمایهگذاری در بخشهای غیر نفتی با تأکیدد ویدژه بدر روندق در بخدش صدنعت و
کشاورزی به شیوههای نوین
برنامهرییی دقیق و جامع و ایجاد ظرفیتهای الزم به منظور استفاده حداکثری کاالهای تولید شددۀ داخلدی در بخدش
خدمار.
یادداشتها
2. Ehsan & Ahmad
4. Ehsan & Ahmad
6. Degu
8. Nurkse
10. Hireshman
12. Bashir
14. Fuchs
16. Baumol
18. Maclean
20. Nwani
22. Autoregressive Distributed Lag
24. Al-Mawali, Hasim & Al-Busaidi

1. Alavinasab
3. Rath
5. Auto regressive distributed lag model
7. Nwani
9. Lewis
11. Jorgenson
13. Ramakrishna
15. Cost Disease
17. Griliches
19. Pilat
21. Vector autoregression
23. Degu
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25. Uddin
26. Vector autoregression
27. Ahmed, Rostam & Mohammed
28. Ordinary Least Squares
29. Autoregressive Distributed Lag
30. Hussin & Yik
31. Harris & Sollis
32. Clowing
33. Concentration Ratio
34. Herfindal Orris
35. Banerjee, Dolado & Master
.96روش پیشنهادی بمنظور انتخاب بهترین الگو از بین پنج الگو به منظور بررسی همگرایی این است که هرپنج الگوی پیشنهادی را به ترتیب از مقیدترین
حالت که الگوی اول است تا نامقیدترین حالت که الگوی پنجم است برآورد کنیم .سپس فرضیه مبنی بر وجود هیچ بردار همجمعی را به ترتیب در آنها
آزمون میکنیم .اگر بر اساس کمیت بحرانی آماره آزمون اثر یا حداکثر مقدار ویژه این فرضیه رد شد ،در مرحله دوم فرضیه وجود ی

بردار همجمعی را

مجدداً به همین ترتیب از مقیدترین حالت تا نامقید ترین حالت آزمون میکنیم .به همین ترتیب این آزمون را برای دو بردار همجمعی و بیشتر نیی انجام
میدهیم .وقتی متوقف میشویم که فرضیه صفر مورد پذیرش واقع شود .در این هنگام تعداد بردارهای همجمعی به همراه الگویی که بر اساس آن این تعداد
بردارهای همجمعی تعیین شده است به صورر یکجا مشخص می شود .در عمل با توجه به اینکه ممکن است الگوی اول و حالت پنجم کمتر محتمل است
می توان اینن دو الگو را در نظر نگرفت و سه الگوی دیگر را مورد برآورد قرار داد .البته میتوان الگوی ششم که خالصهای از  3الگوی قبلی را گیارش
میدهد انتخاب نمود ،ه مچنین از بین پنج الگوی قبلی الگویی مناسب است که کمترین بردار را ارائه نماید (نوفرستی.)1993 ،
38. Brown
40. Cumulative Sum of squares
42. Leow

37. Recursive Estimates
39. Cumulative Sum
41. Mahalik
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