
 

 

 

 بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر تولید ناخالص

 با تأکید بر تولید، صادرات : داخلی ایران

 نیروی کار وریو بهره

 دکتر عبدالمجید آهنگری و آذین خرم زاده

 

 91/9/5935تاریخ پذیرش:         51/51/5931تاریخ وصول: 

 
 چکیده

اخیر کشورهای  یچند دههتاریخی کشورهای صنعتی و روند  یبر اساس تجربه

تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی 

یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه  ،شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد

در پژوهش حاضر اثرات تغییرات  ،بر این اساسشوند.رشد اقتصادی محسوب می

تولید، صادرات و بهره وری  یمتکی به نفت ایران در زمینه ساختاری در اقتصاد

استفاده از  این پژوهش با . نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است

صورت گرفته  روش اقتصاد سنجی و  7438-78هایسالزمانیآمار سری

در این پژوهش، دهد که از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر نتایج نشان می  است.

افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و 

اما تغییرات ساختاری در اقتصاد  . بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد

بر خالف  ،و صادرات کل  ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن در

ثیر منفی أنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تهای صنعتی و تازه صی کشورتجربه

ناشی از تسلط شدید درآمد های نفتی بر  تواند بیشتراین تفاوت می داشته است. 

حالی که جریان صنعتی شدن در در   تحوالت صنعتی در اقتصاد ایران باشد.

 پیشرفت تکنولوژی داشته است.تحوالت ودرونی بوده و ریشه در  ،کشورهای صنعتی

 JEL  C2، O1  ،O4: طبقه بندی              

 

، ایرانARDLتغییرات ساختار اقتصادی، رشد اقتصادی،  :واژه های کلیدی

                                                           
اهواز د چمراندانشگاه شهی استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ،به ترتیب  

 

(a_m_ahangari@yahoo.com) 
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 مقدمه  -7

 رشد اقتصادی کشورها همواره مورد توجه یشناسایی عوامل تعیین کننده

اقتصادی بوده  یتوسعه کاربردیپژوهشگران علوم اقتصادی برای طراحی الگوهای 

سرمایه، و  رشد مانند نیروی کار یکنار عوامل سنتی تعیین کننده در است. 

رشد در نظر  یعنوان یک عامل بالقوهه تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورها نیز ب

 (.1119 1،، پندر5368 5،)سیرکوین گرفته شده است

ثیرگذاری تغییرات ساختاری بر رشد و أت ییکی از مهمترین مبناهای فرضیه

قتصادی این است که در غیاب هم شکلی و هم نوایی در بازدهی عوامل ا یتوسعه

وری باالتر به های دارای بهرهمنابع به بخش یها، تخصیص دوبارهدر میان بخش

شود در واقع تغییر ساختاری هنگامی یک منبع بالقوه رشد می کند. رشد کمک می

از این رو است که اقتصاددانان   تر و بهتر از منابع منجر شود.وری کاملکه به بهره

توسعه بر لزوم تغییرات ساختاری اقتصادی جهت دستیابی به رشد اقتصادی 

ساختاری در به لحاظ تاریخی، تحوالت   (.5365 9،کید دارند )توداروأمطلوب ت

 یسوم قبل از انقالب در دهه یصنعت در ایران از شروع برنامهجهت گسترش 

این   .های پیشرفته آغاز گشتدهای تکنولوژی کشورو با تکیه بر دستاور 5931

اقتصاد ایران در راستای افزایش  تحوالت ساختار با تکیه برتحقیق در نظر دارد 

ثیر های مربوطه، تأو معرفی شاخصدر عملکرد اقتصادی  سهم و نقش بخش صنعت

و بر اساس آمار   ARDLاین تحوالت بر رشد اقتصادی را با روش اقتصاد سنجی

 های زیر آزمون رضیهو بر این اساس ف ارزیابی نماید 5938-68ری زمانی س

 شوند. می

 ثیر مثبت دارد.أبر رشد اقتصادی ت ،GDPافزایش سهم بخش صنعت و معدن در  -

 مثبت دارد.ثیر أتبر رشد اقتصادی  کل، افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات -

بر رشد  ،صنعت به بخش کشاورزی افزایش نسبت بهره وری نیروی کار در بخش -

 مثبت دارد.ثیر أتاقتصادی 
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 مبانی نظری -2

اهمیت آن از  راساختار اقتصاد و آثنظری و نیز در قلمرو عمل، تحلیل  یدر زمینه

درک بهتر از طرز کار اقتصاد را به صورت کلی امکان پذیر  و خاصی برخوردار است

 کند. صادی و قوانین اقتصادی را تعیین میهای اقتگرداند و امکان کاربرد نظریهمی

تغییرات ساختاری اقتصاد  یبعد از جنگ جهانی دوم مطالعات متعدد در زمینه

صنعتی برای  یها اهمیت توسعهپژوهشاین در   ورت گرفت.ص توسط اقتصاددانان

و آن را به صورت یک قاعده مشاهده شده است  رشد اقتصادی بلندمدت نشان داده

( در مطالعات خود اشاره 5981) 3کوزنتس  الگوی توسعه تبیین کرده است.شده در 

-کند که ترکیب اجزای مهم تقاضا، تولید، اشتغال، بخش خارجی اقتصاد و متغیرمی

صورت وزن نسبی است(، شکل و ساختار اقتصاد را ه های جمعیتی )که همگی ب

های یکی از متغیر های اقتصادی را به عنوانکوزنتس سهم بخش کند. مشخص می

افزایش سهم صنایع در تولید از نظر او  کند. مهم ساختار اقتصادی معرفی می

های از واقعیت ،ناخالص داخلی و متناسب با آن کاهش سهم بخش کشاورزی

اهمیت بخش کشاورزی )بر  به طوری که مستند در فرایند توسعه بوده است. 

 یترین سطح درآمد سرانهدر پایین درصد 36حسب سهم تولید ناخالص داخلی( از 

کند در حالی که بخش صنعت از درصد در باالترین سطح تنزل می 51کشورها به 

 کوزنتس مهمترین عامل این تغییرات را  یابد.درصد افزایش می 36درصد به  15

نیز برای توجیه این  1از قانون انگل  .داندپیشرفت تکنولوژی میصنعتی شدن و 

نوزدهم ارنست انگل دریافت  یدر سده  ری استفاده شده است.تغییر ساختا

مصرفی آنها برای  ینسبت بودجه ،یابدها افزایش میهمچنان که درآمد خانواده

از آنجا که کارکرد اصلی بخش کشاورزی تولید   کند.مواد خوراکی کاهش پیدا می

ی به سرعت شود که تقاضا برای محصوالت کشاورزمواد غذایی است، نتیجه می

سهم کشاورزی در  ،بنابراین  .یابدتقاضای خدمات و محصوالت صنعتی افزایش نمی

این رابطه برای تمام کشورهای توسعه یافته صادق  یابد. محصول ملی کاهش می

ها در ( نیز اهمیت نسبی بخش5368از دید سیرکوین )  (.5986 8،والاست )تیرل

ترین معیارهای تغییرات ساختاری در ومیاقتصاد بر حسب تولید و عوامل از عم
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ای با اشاره به اثر ( نیز در مقاله1111) 8الیتنر آید. جریان توسعه به حساب می

مثبت صنعتی شدن بر رشد اقتصادی با تکیه بر یک مدل اقتصادی با دو بخش 

صنعتی و  یگیری کرده است که در جریان توسعهصنعت و کشاورزی نتیجه

یابد بر اساس قانون انگل تقاضا به ریج که درآمد سرانه افزایش میتکنولوژی به تد

و نقش بخش صنعت و تولیدات صنعتی در  منتقل می شودطرف کاالهای صنعتی

در رابطه با چگونگی تأثیر تحوالت ساختاری  شود. تر میرشد اقتصادی پر رنگ

از طرف بانک  ( در سمیناری1113) 6اقتصادی، یفولین یاقتصادی بر رشد و توسعه

کند که در جریان صنعتی جهانی در دانشگاه قاهره، طی مباحث نظری اشاره می

شود و نیز وری میشدن، دو عامل مهم پیشرفت تکنولوژی که باعث افزایش بهره

 یتغییرات اساسی در نوع و کیفیت کاالها و خدمات موجب تقویت رشد و توسعه

( با اشاره به اهمیت تغییر 1155) 3دریکمیالن و ر مکشود. اقتصادی کشورها می

یابی به توسعه، از نظر تاریخی مهمترین عامل تفاوت در ساختار اقتصاد برای دست

دو گروه کشورهای موفق و ناموفق را سرعت انتقال ساختار اقتصاد از کشاورزی به 

 د. ندانصنعتی می

وان ، سهم صادرات صنعتی در صادرات کل به عندر بخش تجارت خارجی

به طوری که  های ساختار اقتصادی شناخته شده است. یکی دیگر از متغیر

 از  یکیکل را افزایش سهم صادرات صنعتی در صادرات  (5368سیرکوین )

امروزه مسلم شده است که ارتباط   داند.اقتصاد میهای جریان صنعتی شدن انهنش

ای عدهبه طوری که  ،دتنگاتنگی میان رشد اقتصادی و صادرات هر کشور وجود دار

 یبه نقش تجارت در رشد و توسعهزیاد از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل با اعتقاد 

نقش اعتقاد به  . (5361 51،برند )باالساعنوان موتور رشد نام میه اقتصادی از آن ب

 ی( زمینه5386) 55نی مانند کروگرادر میان محقق اقتصادیرشد  درصادرات  مهم

گرایی به عنوان یک سیاست موثر در جهت نگرش به استراتژی برون بیشتری را

سسات ؤگیری نهادها و مبا شکلدر این راستا  اقتصادی فراهم کرده است.  یتوسعه

بین المللی، تجارت جهانی افزایش یافته و سهم صادرات کاالها و خدمات به ویژه 
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  (.5361)باالسا،  استی صنعتی افزایش پیدا کرده در بخش کاالهای ساخته شده

کشورهای شرق  نیز بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده مانند 5381 یاز دهه

ای که گزینه اند. دنبال کرده استراتژی برون نگر را ،برای تداوم صنعتی شدن آسیا

تمرکز از جانشینی واردات برای بازار داخلی را به سمت تولید صنعتی برای صادرات 

افزایش قابل توجه  حاکی ازشواهد آماری  سازد. رجی منتقل میبه بازارهای خا

است )مشیری و التجایی، این کشورها سهم صادرات صنعتی در کل صادرات 

5968.) 

 شود. وری مربوط میتغییر اساسی دیگر در جریان صنعتی شدن به بهره

یات وری و رشد محصول ناخالص داخلی را ادبارتباط میان رشد صنعت، رشد بهره

از نظر کالدور پویایی  شناخته است.  51رشد و توسعه به عنوان قوانین رشد کالدور

 موجب افزایش بیشتر  GDPبخش صنعت عالوه بر افزایش سهم صنعت در 

( 5981کوزنتس ) (. 5986)تیرل وال،  وری صنعت نسبت به کشاورزی استبهره

های نشانه است. نیز تغییر مذکور را در جریان رشد مدرن با اهمیت دیده 

فزاینده نسبت به  یدلیل بازدهه وری بهمبستگی میان رشد صنعت و رشد بهره

وری نیروی کار از طریق بهره ،عالوه بر این مقیاس در صنعت قابل انتظار است. 

بر این   یادگیری عملی در بخش صنعت رشد بیشتری نسبت به کشاورزی دارد.

ه در جریان صنعتی شدن با گسترش ( معتقد است ک1113) 59سیرمای ،اساس

وری نیروی کار بهره ،بخش صنعت و انتقال نیروی کار از کشاورزی به صنعت

 یابد.افزایش می

 های مذکور، سهم صادرات صنعتی در صادراتبا توجه به تحوالت و دیدگاه

خالص داخلی و نسبت بخش صنعت و معدن در تولید نا ی، سهم ارزش افزودهکل

های تغییرات یروی کار بخش صنعت به بخش کشاورزی به عنوان شاخصری نوبهره

ساختاری اقتصادی در راستای صنعتی شدن در نظر گرفته شده است و در تحقیق 

 شود.بررسی میدر ایران  GDPهای مذکور با شاخص یحاضر رابطه
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 مطالعات تجربی   -4

-زمینه در 5381و  5311های های تجربی کوزنتس در دههپژوهش از نظر تاریخی،

 . نقش تغییرات ساختار اقتصاد در رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است ی

های پایانی سال برای کشورهایی که رشد اقتصادی مدرن را از (5981) کوزنتس

های رشد یک همراهی تاریخی میان نرخ، آغاز کردند 53اواخر قرن تا  56 یسده

 وری و اندازه تحول ساختار تولید را آشکار ساخت. رهباالی تولید سرانه و به

میان رشد تولید ناخالص داخلی و ساختار اقتصاد از  ی( رابطه5368سیرکوین )

 5381های کشور آمریکای التین در سال 53جمله ساختار تولید و تجارت را برای 

درات، متغیرهای نرخ رشد صا یگیرد که رابطهبررسی کرد و نتیجه می 5361تا 

گذاری از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی مثبت سهم صادرات و سهم سرمایه

   و معنادار است.

( طی مطالعاتی در مورد کشورهای امریکای التین و 5333) 53فاگربرگ و ورسپجن

اند که تغییر ساختار اقتصاد در جهت افزایش سهم شرق آسیا به این نتیجه رسیده

 5311-89 یهور رشد اقتصادی این کشورها در دورموت GDPبخش صنعت در 

   بوده است.

که رشد سریع در شماری  ندانشان دادهدر تحقیقات خود ( 5333) 51نلسون و پک

با تغییرات اصلی در ساختار  5338و  5381های سال طیاز اقتصادهای آسیایی 

   ت.گرایی همراه بوده اسها و تخصصاقتصاد آنها به ویژه اندازه بنگاه

 در( نیز 1115) 56( و آینر1111(، الیتنر )5336) 58(، برانسون5368) 58آبرامویتز

   اند.یید کردهأو رشد اقتصادی را ت اقتصاد رابطه میان تغییر ساختار تحقیقاتی

-های نسبی صادرات و واردات صنایع بهرهمثبت میان سهم ی( رابطه1119پندر )

از فناوری و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه  های سطح باال و برآمدهمند از مهارت

ای از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داده را برای نمونه

کشور  13پندر تأثیر تغییر ساختار اقتصاد  همچنین در این تحقیق،  .است

را بر رشد اقتصادی با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل دتا و برای   OECDعضو
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مذکور با توجه به سطح  یدر مطالعه  بررسی کرده است. 5331-36 یهدور

بخش خدمات، سهم  یمتغیرهای سهم ارزش افزوده OECDکشورهای  یتوسعه

نسبی صادرات و واردات کاالهای با تکنولوژیک باال در کل صادرات و واردات به 

نتایج بیانگر   اند.عنوان متغیرهای ساختاری در اقتصاد این کشورها معرفی شده

مثبت دو متغیر  یهبخش خدمات و رابط یمنفی سهم ارزش افزوده یهرابط

  مستقل دیگر با رشد اقتصادی است. 

کند که چین ( در رابطه با رشد اقتصادی باالی چین اشاره می1118بانک جهانی )

در استراتژی جدید صنعتی تغییرات ساختاری چشمگیری  5381 یهدر اواخر ده

درصد در سال  91از  GDPود آورد به طوری که سهم بخش صنعت در به وج

در این گزارش به گسترش صادرات  رسید.  1113درصد در سال  38به  5381

  صنعتی و نقش مهم آن در رشد اقتصادی چین نیز اشاره شده است. 

کشور در  89ای تأثیر صنعتی شدن را بر رشد اقتصادی ( طی مقاله1113) سیرمای

بررسی کرده است و نتیجه گرفته است که  5311-1111 یهوسعه برای دورحال ت

در این تحقیق به نقش   کشورهای موفق بوده است.رشد صنعتی شدن عامل مهم 

به عنوان یک متغیر ساختاری مهم در اقتصاد  GDP افزایش سهم بخش صنعت در

نتایج دیگر از   تاکید شده و بخش صنعت به عنوان موتور رشد توصیف شده است.

 GDPسرانه و سهم تولیدات صنعتی در GDPاین مطالعه همبستگی زیاد بین

با گسترش بخش صنعت و انتقال نیروی کار از کشاورزی به  ،همچنین  است.

 یابد.وری نیروی کار افزایش میصنعت،بهره

( رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در 5968مشیری و التجایی )

ه صنعتی شده شامل کره جنوبی، مالزی، اندونزی، هنگ کنگ، تایوان کشورهای تاز

  )چین تایپه(، چین، سنگاپور، تایلند، ترکیه، ایرلند و پرتغال را بررسی کرده است.

 یهای تلفیقی و شاخص ترکیبی در دورهبه این منظور از یک مدل رشد با داده

ایع از تولید ناخالص نرخ رشد سهم بخش صن استفاده نموده است.  1113-5381

داخلی، نرخ رشد سهم بخش تولید کاالهای ساخته شده از تولید ناخالص داخلی و 

های مورد نرخ رشد سهم صادرات کاالهای صنعتی از کل صادرات از جمله شاخص

مثبت و  ینتایج بیانگر رابطه  استفاده در شاخص ترکیبی در این پژوهش است.

  رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی است. دار تغییرات ساختاری بامعنی
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 معرفی مدل  -3

انقالب صنعتی آغاز گشت و  باهای پیشرفته کشورصنعتی شدن از آنجایی که 

عمده طور که مالحظه شد انموری و رشد اقتصادی بیشتر شد، هموجب بهبود بهره

ن بر دتحوالت ساختاری در جریان صنعتی شی اثر درباره ،و تجربیمباحث نظری 

اثر  ،نگرش تابع تولیداین مطالعه با استفاده از   رشد اقتصادی شکل گرفته است.

نگرش تابع تولید در   کند.اقتصاد ایران را بر رشد اقتصادی بررسی می ساختار تغییر

و  فن شناسیهای رشد را به سهم کار، سرمایه، کند سرچشمهتحلیل رشد تالش می

رود بر فراگرد رشد تاثیر بگذارد تولید که تصور می در تابع موجودهر متغیر دیگر 

رشد نئوکالسیکی، تکنولوژی به عنوان یک  یدر مدل گسترش یافته  تجزیه کند.

و  کندشود که از کانال تحقیق و توسعه، پیشرفت میعامل درونزا محسوب می

اشاره دارد، در جریان صنعتی شدن یک عامل کلیدی در  53طور که شومپیترهمان

با تکیه   (.1111 11،)نیویال آیدبه حساب میتغییر ساختار اقتصاد و رشد اقتصادی 

در نظر گرفته  وکالسیکینئ مدل مورد استفاده در این تحلیلبر نگرش تابع تولید، 

سطح فن شناسی  زمین و که در آن تولید تابعی از سرمایه، نیروی کار، شده است

 است.

),,,( TRLKfY  
 Tزمین و  R، نیروی کار Lسرمایه،   K،تولید ناخالص داخلی Yی فوق، هدر رابط

  فن شناسی است.

از آن جایی که پیشرفت  در این تحلیل، عامل زمین ثابت فرض شده است و

های در نظر گرفته شده برای تحوالت تکنولوژی ناشی از صنعتی شدن است، متغیر

تولید  در و معدن بخش صنعت ساختاری در مسیر صنعتی شدن اقتصاد یعنی سهم

وری نیروی و نیز نسبت بهره (XIRT)و در کل صادرات  (VIRGDP)ناخالص داخلی 

 ، (PINRPA)وری نیروی کار در بخش کشاورزی کار در بخش صنعت به بهره

معادله  ،بر این اساس  در تابع تولید شده است. شناسیمتغیر فنجایگزین 

اثرگذاری تغییرات ساختاری اقتصادی بر تولید ای برای مطالعه رگرسیونی پایه

 .ایران به صورت زیر است ناخالص داخلی در
 

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

                                                           
19 Schumpeter 
20 Kniivila 

(5) 

(1) 
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 زیر است.صورت ه تابع مذکور بشکل لگاریتمی 

XIRTPINRPAVIRGDPLLTLKNTCLGDP 15141312111   
 

 LKNT،)میلیوارد ریوال(   خلوی گواریتم تولیود ناخوالص دا   ل LGDPی فووق  در رابطه

لگواریتم متغیور    LLT، خوالص )میلیوارد ریوال(    یلگاریتم متغیر موجوودی سورمایه  

بخوش صونعت و    یمتغیر نسبت ارزش افزوده VIRGDP، اشتغال کل )میلیون نفر(

لگواریتم   LPINRPA، معدن )میلیارد ریال( به تولید ناخالص داخلی )میلیارد ریوال( 

-)میلیون ریال( به بهوره  روی کار در بخش صنعت و معدنوری نیمتغیر نسبت بهره

 ینسبت صوادرات صونعت   XIRT، )میلیون ریال( وری نیروی کار در بخش کشاورزی

نسبت اشتغال بخش صونعت   LIRLTو  )میلیون دالر( کل )میلیون دالر( به صادرات

 است. و معدن )میلیون نفر( به کل اشتغال )میلیون نفر(

به جز اشتغال( به قیمت ثابت بور مبنوای قیموت سوال     متغیرهای فوق ) آمار

بوه صوورت سوری     15جمهوری اسوالمی ایوران   است و از بانک مرکزی 5988 یپایه

 5963آمار اشتغال تا سوال   اند. آوری شدهجمع 5938-68 یزمانی ساالنه در دوره

از طور    5968( و بعود از آن توا سوال    5961ریوزی ) از سوازمان مودیریت و برناموه   

 ( تهیه شده است.5966رگیری مرکز آمار ایران )آما

 

 روش تحقیق و برآورد مدل  -5

 و I(1) هایدر این تحقیق با توجه به این که مجموعه متغیرها، ترکیبی از سری

(5)I های (، از تکنیک اقتصاد سنجی خود بازگشتی با وقفه5)جدول  هستند

وه بر این که نیازی در روش مذکور عال استفاده شده است.  (ARDL)گسترده 

مدت و بلندمدت به باشند، قابلیت تخمین اجزای کوتاه I(5نیست تمام متغیرها )

توان به بررسی پویای و از طریق الگوی تصحیح خطا می وجود داردطور همزمان 

شامل  ARDLالگوی  کوتاه مدت و تمایل آن به سمت تعادل بلندمدت پرداخت. 

تعادلی  یقبل از بررسی رابطه  .استتصحیح خطا  و پویا، بلندمدت یسه معادله

بلندمدت بین متغیرهای موجود در الگو، الزم است ابتدا آزمون وجود همجمعی 

 11پسران از رهیافتبه این منظور  بلندمدت در بین متغیرهای موجود صورت گیرد. 

                                                           
21 cbi 
22 Pesaran 

(9) 
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 را یمناسب یبحران ریهمکاران مقاد و پسران شود. استفاده می( 1115) همکاران و

 ایمبدأ  از عرض عدم وجود ای وجود و مدل مستقل در یرهایمتغ تعداد به توجه با

 هستند، یک ستون مجموعه دو شامل هاآماره نیا  اند.کرده ارائه آن در یزمان روند

 بودن I(5)فرض  گر باید یو مجموعه I(1)رها یمتغ تمامی که نیا فرض با مجموعه

 یمحدوده یباال حد از ،شده محاسبه F یآماره اگر  اند.شده محاسبه رهایمتغ تمام

 یمبن صفر یهیفرض د،ینما تجاوز همکاران و پسران توسط شده ارائه یبحران ریمقاد

 زین خطا حیمدل تصح توان ازیم و کرد رد وانتیم را مدت بلند یرابطه نبود بر

 یمحدوده درون F یآماره چنانچه  استفاده کرد. مدت کوتاه جینتا برآورد یبرا

-آماره چنانچه و بود خواهد استنباط قابل ریغ و نیمع ریغ جهینت رد،یگ قرار یبحران

 کرد. رد توانینم را صفر یهیفرض باشد ینییپا حد از کمتر F ی

 

     واحد یآزمون ریشه -5-7

 شود. مالحظه می( 5)در جدول %1واحد در سطح معنی داری  ینتایج آزمون ریشه

مطابق   بهینه انتخاب گردیده است. یی موارد وقفه یک به عنوان وقفهدر تمام

  هستند. I(5و) I(1های)متغیرها ترکیبی از سری ،جدول
 

 واحد یآزمون ریشه :7جدول 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

             
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق           

 

 مدل  برآورد -5-2

بر اساس آزمون  (ARDL)های توزیعیالگوی خود همبسته با وقفهبرآورد  ینتیجه

 ارائه شده( 1)در جدول ARDL (1,1,0,1,0,0) مدل بیزین، به صورت - شوارتز

 . است
 

 

 

 

 نتیجه درصد 1مقادیر بحرانی در  سطح احتمال  آماره دیکی فولر متغیر

DLGDP 83/9- 13/9- I (5) 

LKNT 18/3- 13/9- I (0) 

DLLT 51/9- 33/1- I (5) 

DXIRT 86/3- 13/9- I (5) 

DVIRGDP 18/8- 13/9- I (5) 

DLPINRPA 69/8- 13/9- I (5) 
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 های توزیعیوقفه نتایج حاصل از برآورد الگوی خود همبسته با :2جدول 

 متغیرها ضرایب t آماره

8/3536 [1/111] 1/1893 LGDP(-5) 

3/3181 [1/111] 5/1118 LKNT 

-8/1891 [1/111] 5- /9691 LKNT(-5) 

3/8611 [1/111] 5/1131 LLT 
-9/3391 [1/111] 3- /6133 VIRGDP 

9/5313 [1/119] 1/8316 VIRGDP(-5) 

-1/3818 [1/153] 5- /1811 XIRT 
1/5388 [1/198] 11511/1 LPINRPA 
6/1919 [1/111] 3/1131 C 

 1/3311 R2 
[10111] 381/18 F 

Diagnostic Tests 
5/1158 [1/911] Serial Correlation 
1/6113 [1/985] Functional Form 

Not applicable Normality 
9/8916 [1/185] Heteroscedasticity 

           

 مأخذ: محاسبات تحقیق                  

 

 یو آماره 33/1 ضریب تعیین تعدیل شده برابر با (1) جدولبر اساس نتایج 

F دهندگی باالی مدل است.  که حاکی از قدرت توضیح 18/381 برابر با 

همبستگی، شکل تبعی صحیح و وجود  فروض کالسیک )عدم خود،همچنین

-در مدل پویای کوتاه مدت، تمام متغیرها معنی . شودیید میأواریانس همسانی( ت

وری نیروی کار بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی اند و نسبت بهرهدار شده

(PINRPA)  باGDP تغیرهای سهم بخش صنعت و معدن در مثبت و م یرابطه

GDP (VIRGDP)  و در صادرات کل(XIRT)  باGDP ضرایب   منفی دارند. یرابطه

بعد   نیز مثبت است. (LT)و اشتغال کل  (KNT)متغیرهای موجودی سرمایه خالص 

  شود.هم جمعی بین متغیرها بررسی می یپویا وجود رابطه یاز تخمین معادله

 یپس از تعیین وقفه . و همکاران استفاده شده است پسران هیافتمنظور از ر نیبد

بیزین، نتایج تخمین مدل با روش پسران،  -یک، بر اساس معیار شوارتز یبهینه

 .آورده شده است (9) شین در جدول
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 (F نتایج آزمون پسران، شین )آزمون :4جدول 

 %95در سطح  F آماره
3/9118[1/113] 

I (1) I (1) 
83/1 61/9 

 

 %1سطح معنی داری 

 ارائه شده است. (1115) جدول پسران و دیگرانمطابق مقادیر بحرانی 

 مأخذ: نتایج تحقیق

فرضیه صفر مبنی بر  I(5) و I(1) آن با یمحاسباتی و مقایسه Fبا توجه به 

 یید أبلندمدت میان متغیرها ت یشود و وجود رابطهبلندمدت رد می یعدم رابطه

مدت الگو برآورد  بلندمدت، ضرایب بلند یپس از اطمینان از وجود رابطه شود. می

 درج شده است. زیرگردید که نتایج در جدول 
 

 بلندمدت مدل ینتایج رابطه : 3جدول 

 متغیرها ضرایب t آماره احتمال معنی داری

[1/595] -5/1119 -1/9888 LKNT 
[1/111] 9/9163 1/3333 LLT 
[1/135] 1/5935 1/3819 LPINRPA 
[1/511] -5/1618 -3/6338 VIRGDP 
[1/188] -5/3185 -1/3688 XIRT 
[1/111] 8/9811 51/8915 C 

 مأخذ: محاسبات تحقیق          

 

بین متغیرهای ساختاری،  مدت از شود در بلندگونه که مالحظه میهمان

رصد که یک د طوریه مثبت است ب یدارای رابطه GDPبا  PINRPAمتغیر 

  (GDP) درصدی در تولید ناخالص داخلی 38/1افزایش در آن، باعث افزایش 

دهد افزایش سهم دار نیست که نشان میمعنی VIRGDPاما ضریب   شود.می

 ندارد.  GDPداری بر مدت اثر معنی ، در بلندGDPبخش صنعت و معدن در 

ادرات صنعتی در سهم ص درصدینیز بیانگر این است که افزایش یک   XIRTضریب

درصد  36/1معادل   GDP، باعث کاهش%31در کل صادرات، در سطح اطمینان 

های عینی و تاریخی حرکت عکس بخش صنعت و رشد اقتصادی از نمونه  شود.می

بعد از افزایش درآمدهای نفتی  اشاره کرد.  5961و 5911 یتوان به دههکشور می

 8به  5919درصد در سال  8ز ا GDPدر حالی که سهم بخش صنعت و معدن در 

 درصد در 51رسید، نرخ رشد اقتصادی کشور از  5918و  5918های درصد در سال
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-نمونه  کاهش یافت. 5918و  5918های درصد در سال -8و  –9/1به  5919سال 

به  5968های دیگر روند ناسالم صنعتی شدن کشور افت رشد اقتصادی در سال ی

و  5968های یش چشمگیر درآمدهای نفتی در سالبعد است که به دنبال افزا

به دنبال افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، رشد نقدینگی و  پیش آمد.  5968

بخش غیرتجاری به خصوص ساختمان، از  یتورم حاصله همراه با رشد گسترده

درصد در  81/8رشد اقتصادی از  . ظاهر گردید نسبتاً شدیدیرکود  5968سال 

و  5966درصد در سال  5و  1/5و به  5968درصد در سال  9/1به  5968سال 

نیز  5931کاهش یافت و طبق اعالم بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال  5963

ها سهم صادرات این در حالی است که در همین سال  صفر پیش بینی شده است.

-درصد در سال 13و  6به  5968درصد در سال  6/55صنعتی در کل صادرات از 

از  GDPبخش صنعت در  یرسید و نیز سهم ارزش افزوده 5966و  5968های 

 5966و  5968های درصد در سال 3/11و 3/15به  5968درصد در سال  6/11

بین عوامل  ازدهد که نتایج دیگر حاصل از برآورد معادله، نشان می  افزایش یافت.

طوری که افزایش یک در ه ب ،مثبت دارد یرابطه GDPاصلی تولید، نیروی کار با 

 ،نتایج شود. درصدی آن می 33/1مدت موجب رشد  صدی در اشتغال کل در بلند

مدت نشان  در بلند GDPخالص و  یمعنی داری را بین موجودی سرمایه یرابطه

 دهد.نمی

مدت، به منظور بررسی ارتباط نوسانات کوتاه مدت  پس از برآورد مدل بلند

که  شدهاستفاده  (ECM)لند مدت آن از مدل تصحیح خطا مدل با مقادیر تعادلی ب

 .آورده شده است (1) نتایج آن در جدول

 

 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا :5جدول 
 متغیر ضرایب tآماره

3/3181 5/1118 dLKNT 

3/8611 5/1131 dLLT 
1/5388 1/1151 dLPINRPA 
-9/3391 -3/6133 dVIRGDP 
-1/3818 -5/1811 dXIRT 
6/1919 3/1131 dC 
-1/5991 -1/31811 ECM (-5) 

 R2=1/8613 D.W=1/95 R2=1/6138)تعدیلی(

 

 مأخذ: محاسبات تحقیق                   
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در  ECM (-5ضریب جمله تصحیح خطا ) که دهدنشان می( 1) جدول

است و به این معنی است که پس از سپری  -318/1برابر با  %31سطح اطمینان 

های ایجاد شده در تولید ناخالص درصد از عدم تعادل 39وره در حدود شدن یک د

 تعدیل خواهد شد.  (GDP )داخلی 

 

 نتایج آزمون ثبات ساختاری  -5-4

و مجذور پسماند   (CUSUM)های پسماند تجمعیبه دست آمده از آزمون نتایج

وردی نشان از پایداری ضرایب برآ (1( و )5) در نمودارهای (CUSUMSQ)تجمعی 

شکست ساختاری وجود  درصد، 31اطمینان  یدارد و به علت قرار گرفتن در فاصله

 .ندارد

 
 (CUSUM). آزمون پسماند تجمعی 7نمودار 
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 (CUSUMSQ)پسماند تجمعی مجذور . آزمون 2نمودار 

 

 

 واریانس  ینتایج تجزیه -5-3

عملکرد پویایی کوتاه مدت بررسی  برای VARهای واریانس ابزار دیگر مدل یتجزیه

تجزیه واریانس، خطای پیش بینی برآورد در اثر شوک وارده  ،دیگر یبه عبارت است. 

به یک متغیر توسط دیگر متغیرها را در چارچوب یک الگوی عکس العمل مشخص 

در این روش، واریانس خطای پیش بینی به عناصری که   .(5963 19،)بروکز کندمی

توان نشان میدر واقع،   .می شودغیرها را در بر دارند تجزیه های هر یک از متشوک

خود متغیر و چند  یوسیلهه واریانس خطای پیش بینی ب از داد که چند درصد

واریانس  ینتایج تجزیه شود. متغیرهای دیگر توضیح داده می یدرصد به وسیله

بیش از  ،لهسا 11های پیش بینی خطای پیش بینی حاکی از این است که در افق

توسط خودش و بقیه توسط متغیرهای مستقل توضیح  GDPدرصد تغییرات  88

 شود.داده می

 

 

                                                           
19 Brooks 
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 واریانس ینتایج تجزیه : 6جدول 
 

 افق زمانی LGDP متغیرهای مستقل

513/1  پنج ساله 3651/1 

 ده ساله 8813/1 1135/1

 پانزده ساله 8511/1 161/1

 بیست ساله 8899/1 9988/1
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق       

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه -6

 نتیجه گیری -6-7

در این پژوهش به بررسی اثر تغییرات ساختاری اقتصادی در راستای صنعتی شدن 

به قیمت  5938-68 یهای دورهاقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران با تکیه بر داده

 ی خود بازگشتی با و با استفاده از الگوی اقتصاد سنج 5988ثابت سال 

با توجه به مبانی نظری و مطالعات   پرداخته شد. (ARDL)های گسترده وقفه

و در کل  (VIRGDP) تولید ناخالص داخلی در و معدن تجربی، سهم بخش صنعت

وری وری نیروی کار در بخش صنعت به بهرهو نیز نسبت بهره (XIRT)صادرات 

های مهم تغییرات عنوان شاخص به (PINRPA)نیروی کار در بخش کشاورزی 

 متغیرهای مذکوراثر  و ساختاری در راستای صنعتی شدن اقتصاد در نظر گرفته شد

بررسی  GDPبر  ( K)و سرمایه  (L)عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار در کنار 

در بلند  GDPافزایش سهم بخش صنعت و معدن در  براساس نتایج حاصله،  گردید.

کوتاه مدت بر  اما در ،ری بر رشد اقتصادی ایران نداشته استدامدت اثر معنی

GDP اگر چه با وقفه یکساله موجب رشد  اثر منفی داردGDP همچنین،   شود.می

ضرایب متغیر سهم بخش مذکور در صادرات کل، در بلند مدت با سطح اطمینان 

از   .هددمنفی را نشان می یرابطه GDPدرصد با  31کوتاه مدت  در درصد و 31

توان به رویدادهای اقتصادی ایران در مقاطع خاص های عینی این وضعیت مینمونه

)از  5961 ی( و دهه5918 تا 5919) 5911 یمانند شرایط پیش آمده در دهه

در هر دو مقطع مذکور به دنبال افزایش درآمدهای  به بعد( اشاره کرد.  5968سال 

رشد اقتصادی کشور دچار  ،GDPدر  نفتی و با وجود افزایش سهم بخش صنعت

وری بخش افزایش نسبت بهرهمطابق دیگر نتایج حاصله،   افت شدید شده است.
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را در  GDPرشد  مدت، مدت و کوتاه صنعت و معدن به بخش کشاورزی در بلند

  است.پی داشته 

که از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این  این است کلی ینتیجه

وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه نسبت بهره افزایش پژوهش،

اما تغییرات ساختاری در  ،مدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور دارد بلند مدت و

و  GDPاقتصاد متکی بر نفت ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن در 

ثیر أکشور تهای صنعتی بر رشد اقتصادی کشور یبر خالف تجربه ،صادرات کل

 تأیید اول و دوم و ینتایج مذکور حاکی از رد شدن فرضیه  منفی داشته است.

 سوم است. یفرضیه
 

 هاپیشنهاد -6-2

برای برداشتن موانع های مهمی زمینه ساز سیاستتواند نتایج این پژوهش می

  ساختاری در راستای افزایش رشد اقتصادی در اقتصاد وابسته به نفت ایران باشد.

اقتصاد ایران با کشورهای تازه  یبررسی تغییرات ساختاری در اقتصاد، مقایسه

تغییرات ساختاری و شناخت موانع تغییرات ساختاری  یصنعتی شده در زمینه

در این  توان برای بررسی بیشتر به آنها توجه نمود. هایی است که میزمینه ،مطلوب

های بخش صنعت با سایر بخش یرابطه الزم است طی تحقیقات دیگری رابطه

های نفتی مورد نقش درآمد به ویژهاقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی ایران 

بررسی موشکافانه رویدادهای اقتصادی ایران در مقاطع   گیرد. بررسی دقیق قرار

مثبت  یضمن با توجه به رابطهدر   تواند راهگشا باشد.می 5961و  5911های دهه

 اقتصادی ایران، بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی با رشدوری نسبت بهره

 وری بخش صنعت و معدن توجه خاص شود.بر نقش بهره الزم است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5935بهار ، 5، شماره 3های اقتصادی سابق(، دوره فصلنامه اقتصاد مقداری )بررسی              

 

 

63

 

 :منابعفهرست 

ترجمه احمد بدری و عبدالمجید  .ای بر اقتصاد سنجی مالی(. مقدمه5963) .بروکز، کریس

 انتشارات نص.   تهران:عبدالباقی،

ترجمه منوچهر فرهنگ و فرشید مجاورحسینی،  .(. رشد و توسعه5986. پ. )تیرل وال. ا

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

(. بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت، اشتغال به 5961) .ریزیسازمان مدیریت و برنامه

 های اقتصادی ایران، دفتر اقتصاد کالن.تفکیک بخش

موسسه تهران: ترجمه قره باغیان،  .(. رشد نوین اقتصادی5981) .سیمونکوزنتس، 

 خدمات فرهنگی رسا.

 (. طر  آمارگیری نیروی کار، دفتر آمارهای جمعیت و سرشماری.5966) .مرکز آمار ایران

(. اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی 5968) .التجاییابراهیم مشیری، سعید 

 .81-559: 98های اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش کشورهای تازه صنعتی شده،
 

Abramovitz, M. (1986)  . Catching Up, Forging Ahead and Falling 

Behind. Economics of Structural Change. Eds. H. Hagemann, M. 

Landesmann and R. Scazzieri, Vol. 3. 

Aiginger, k. (2001). Speed of Change and Growth of Manufacturing. 

Structural Change and Economic Growth, M. Peneder and et.al, WIFO, 

Study Commissioned by Federal Ministry for Economic Affairs and 

Labour, Vienna, Austria. 

Balassa, B. (1980). The Process of Industrial Development and 

Alternative Development Strategies. Essays in International Finance, 

141.  

Branson, W. H. (1998). Patterns of Development, 1970-1994. World 

Bank working paper. 

Kniivila, M. (2005). Industrial Development and Economic Growth. 

Pellervo Economic Research Institute, Helsinki, Fihiland. 

Krueger, A. O. (1978). Foreign Trade Regimes and Economic 

Development: Liberalization Attempts and Consequences (Cambridge, 

Mass: Ballinger. 

Laitner, J. (2000). Structural Change and Economic Growth. Review of 

Economic Studies, 67: 545-561. 
McMillan, M. & D. Rodrik. (2011). Globalization, Structural Change 

and Productivity Growth. Development Strategies and Governance, Tufs 

University and Harvard Kennedy School. 

Nelson, P. R., & H. Pack. (1999). The Asian Miracle and Modern 

Growth Theory. The Economic Journal, 109: 416-436. 



  ...نی بر تولید ناخالص داخلی ایرااقتصاداثر تغییرات ساختار بررسی 

 

 

61 

Peneder, M. (2003). Industrial Structure and Aggregate Growth. 

Structural Change and Economic Dynamic, 14: 427-448. 
Pesaran, M. H., Y. Shin, & R. J. Smith. (2001). Bounds Testing. Journal 

of Applied Econometrics, 16: 289-326. 
Syrquin, M. (1986). Growth and Structural Change in Latin America 

since 1960: A Comparative Analysis. Economic Development and 

Cultural Change, 34(3):433-454. 
Szirmai, A. (2009). Industrialization as an Engine of Growth in 

Developing Countries. World Bank, Working Paper, Series with 

Number 010. 

Todaro, M. P. (1981). Economic Development in the third world. 

London: Longman. 
Fagerberg, J. & B. Verspagen. )1999(. Modern Capitalism in the 1970s 

and 1980s’, Growth, Employment and Inflation. Houndmills, 

Basingstoke, MacMillan,. 
World Bank (2006). World Development Indicators, Outline Debates. 
Yifulin, J. (2009). Economic Development and Structural Changes. 

Lecture at Cairo University, Egypt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5935بهار ، 5، شماره 3های اقتصادی سابق(، دوره فصلنامه اقتصاد مقداری )بررسی              

 

 

68

 

 


