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 هچکيد
ترین برنامه اصلاحات اقتصادی در ایران طی چهار ها بعنوان حساساجرای قانون هدفمندسازی یارانه

ه و دارد. در این ای بر ابعاد مختلف اقتصادی داشتدهه گذشته، تأثیرات بسیار متفاوت و ناشناخته

شود تا آثار اجرای این قانون بر تحولات ساختار اقتصادی تولید در ایران مورد ارزیابی پژوهش تلاش می

الگوهای و 0921-0931زمانی در بازه زمانی های سریقرار گیرد. به همین منظور در این پژوهش از داده

ها و تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانهاستفاده گردید. در این الگ DVRMاقتصادسنجی با رویکرد 

های مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به تفکیک بر ساختار اقتصادی تولید و سهم بخش

های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بخش

داری بر ساختار اقتصادی تولید داشته یر معنیتأث لعهاست که اجرای این قانون در بازه زمانی مورد مطا

ای که پس از اجرای این قانون، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بطور است؛ بگونه

داری کاهش و سهم بخش نفت افزایش یافته است. از طرفی بر پایه همین نتایج، اجرای این قانون معنی

و معدن و همچنین سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی  صنعت داری بر سهم بخشتأثیر معنی

نداشته است. بدیهی است، تحلیل آثار بلندمدت اجرای این قانون بر ساختار اقتصادی تولید، مستلزم 

 تری است.زمانی وسیعهای سریگذشت زمان و دسترسی به داده

اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ها، توسعه ساختار اقتصادی، هدفمندسازی یارانه :کليدي گانواژ

 .DVRMالگوی اقتصادسنجی 
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 مقدمه -9

مهم و  یها امردر همه کشور  یمبحث ساختار اقتصاد نیموضوع اقتصاد و همچن

 00و  09باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اصل  ریو از د رودیبشمار م یاساس

 ییفرازها یاست و حت یکل یهاخصوص شامل رهنمود نیدر هم زین رانیا یقانون اساس

 0911در سال  نیدارد. همچن رانیاقتصاد ا ارساخت یحقوق یهاگاهدیاز آن اشاره به د

 11 ستیبایکه بر اساس آن م دیاضافه گرد یقانون اساس 00به اصل  یدیتبصره جد

 یاجرا یبراواگذار شود. تلاش دولت  یبه بخش خصوص یدولت درصد از سهام بخش

 افت،یشهرت  یدولت یهاشرکت یسازیکه بعدًا به اصل خصوص یقانون اساس 00اصل 

 رانیبود که کشور ا 0010به اهداف سند چشم انداز  دنیتحقق بخش یدر راستا مهه

 نی. اردیمنطقه قرار گ یکشورها نیب یاول اقتصاد فی، در رد0010در افق  ستیبایم

و  یافتگیتوسعه یبرا قیو دق افتهیسازمان تیریمه و مدبر اساس برنا زین یگذارهدف

 انجام گرفت. یرشد اقتصاد

جهت  یاقتصاد شمندانیو همت محققان و اند استمدارانیسو تلاش س کی از

 یاز ابهام بوده، و از سو یاهمواره در هاله یبه هدف رشد و توسعه اقتصاد یابیدست

خارج  زین هاارانهی یطرح هدفمندساز یااجر رینظ یبزرگ یهاطرح یشهامت اجرا گرید

بوده است. تنها در شهامت و جسارت  رانیا دبر سرکار آمده در اقتصا یهااز توان دولت

از اقتصاددانان و  یاعده یاز سو دیشد اریدولت نهم بود که آن هم با انتقادات بس

 هاارانهی یسازطرح هدفمند کردنیطرح، اقدام به قانون نیا یمخالفت آنان بر سر اجرا

و به رغم همه  لیبه قانون تبد بیپر فراز و نش ندیفرا کیطرح پس از  نینموده و ا

 نیا یکشور بر سر اجرا یاقتصاد نیو متخصص یکه از حوزه کارشناس ییهامخالفت

 . شودیم ییاجرا د،یرسیطرح به گوش م

 یاست، بررس گذشته هاارانهی یقانون هدفمندساز یاز اجرا یکه چند سال اکنون

آن باشد که  انگریب جی. اگر نتاباشدیم یضرور یآن در اقتصاد کشور امر جیآثار و نتا

نبوده و  یقانون اساس 00انداز و اصل اهداف سند چشم یقانون در راستا نیا یاجرا
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 ترقیدق ییهانداشته است، لازم است تا برنامه رانیا دبر اقتصا یداریمثبت و معن ریتأث

قانون  یطرح ارائه شود. هرچند آثار اجرا نیا ییبه اهداف اجرا دنیرسدر جهت 

 یقرار داد، ول یاز ابعاد مختلف مورد بررس توانیدر اقتصاد را م هاارانهی یهدفمندساز

 یاساس سؤال اصل نی. بر همتاس دیتول یمطالعه بر ساختار اقتصاد نیدر ا یتمرکز اصل

قانون  یاست که اجرا نین خواهد بود ابه آ ییپژوهش در صدد پاسخگو نیکه ا

 ایداشته و آ دیتول دگاهیاز د رانیا یبر ساختار اقتصاد یریچه تأث هاارانهی یهدفمندساز

 یداشته است؛ همانند کشورها رانیدر ا یاقتصاد یهابخش داتیکه بر سهم تول یریتأث

 یابیدست یها براکشور نیو همسو با تجربه ا یتحولات ساختار یدر راستا افته،ی عهتوس

 بوده است؟  یبه هدف توسعه اقتصاد

 پژوهش ينظر ادبيات -8

 دیتول دگاهیار د یکه اشاره به تحولات ساختار اقتصاد دیتول یساختار راتییاز تغ منظور

ناخالص  دیبخش خدمات در تول دیسهم تول زیبخش صنعت و ن دیسهم تول شیدارد، افزا

و به سمت  دهدیکشورها رخ م یافتگیتوسعه انیاست که به طور معمول در جر  یداخل

در  ریکه در خلال دو قرن اخ راتییتغ نی. اکندیم تحرک شدنیمرحله بعد از صنعت

در حال توسعه  یاست که در کشورها یارخ داده است، چند دهه افتهیتوسعه یکشورها

 راتییتغ زین  ی(، چنر0929) یمطالعات فطرس و رسول هیدر حال وقوع است. بر پا

 یمعرف افتهیسعهو تو یبه اقتصاد صنعت یرا به صورت انتقال از اقتصاد سنت یساختار

 یدر توسعه بررس یروش مطالعه ساختار اقتصاد نیترعیشا ،یچنر دهی. به عقکندیم

است  دیکشور و عوامل مورد استفاده در تول کیها در اقتصاد بخش دیتول ینسب تیاهم

 .شودیشدن م یها به سمت صنعتکه باعث حرکت اقتصاد کشور

 شودیدانست که باعث م یبلندمدت راتیتأث توانیرا م یساختار اقتصاد راتییتغ

 یببرد. انتخاب استراتژ شیپ یافتگیکشور را به سمت توسعه  کی یتا ساختار اقتصاد

 تواندیکه م یو هر عامل یو عوامل انسان یعیطب طیتوسعه در هر کشور با توجه به شرا
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 یبر تحولات ساختار اقتصاد یمتفاوت جیاست نتا ممکناقتصاد آن جامعه اثر گذارد،  بر

هر  شرفتیتوسعه و پ یبرا جهیکشورها داشته باشد. درنت ریبا سا سهیآن کشور در مقا

حائز  اریبس افتهیو سازمان قیدق یهایزیرکشور، شناخت عوامل موثر، راهکار و برنامه

 .باشدیم تیاهم

و رشد بوده است. گرچه  شرفتیباز همواره به دنبال پ ریاز د زین رانیا اقتصاد

 نیپا در ا افتهیتوسعه یتر از کشورهاو در کل عقب ییاروپا یاز کشورها رترید یلیخ

روند را  نیکه با آن مواجه بوده، ا یادیز یو اقتصاد یاسیروند گذاشته، اما مشکلات س

 وستنیپ یبرا یمختلف همواره به دنبال راه یهامردان در دورهکندتر نموده است. دولت

 ،یرو نیاند. از همبه فراخور خود برداشته یسهم کیاند و هر بوده یصنعت یبه کشورها

کشور  یاسیو س یکه مدتها بحث آن در محافل علم یطرح تحول اقتصاد زیدولت نهم ن

ات گسترده و و جلس شستن قات،یکرد و بعد از تحق یبررس یمطرح بود را به طور جد

، اصلاح  یشامل: اصلاح نظام گمرک یرا با هفت محور اساس یفشرده، طرح تحول اقتصاد

 عیپول ، اصلاح نظام توز یگذار، اصلاح نظام ارزش هاارانهی، اصلاح نظام  یاتینظام مال

 نیا نیارائه داد. در ب  یو اصلاح نظام بانکدار  یورکالا و خدمات ، اصلاح نظام بهره

طرح دانست که همواره توجه  نیبخش ا نیمهمتر توانیرا م ارانهیها، اصلاح نظام محور

است. را چه در داخل کشور و چه در خارج به خود جلب کرده  یادیاقتصاددانان ز

 ییبه تنها ارانهیکه پرداخت  رایطرح وارد شده است. ز نیبر ا یادیتاکنون انتقادات ز

موثر است که به صورت  یدر صورت استیس نیاشد. اب یاقتصاد شرفتیضامن پ تواندینم

و  یمسئله تحول ساختار اقتصاد تیاهم رشیهدفمند پرداخت شود. اکنون با پذ

 ها،ارانهی یهدفمندساز ارانه،یمفهوم  انیلازم است به اختصار به ب  هاارانهی یهدفمندساز

 ته شود.مختلف آن پرداخ یهاو بخش یمفهوم ساختار اقتصاد ارانه،یانواع 

 ارانهیمفهوم 

را پرداخت  ارانهی توانیشده است م  ارانهیکه از  یو گوناگون عیوس فیتعار براساس

 میرمستقیو غ میدولت دانست که به صورت مستق یرنقدیو غ یبلاعوض نقد یانتقال
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و فروش  دیقدرت خر شیافزا ایکنندگان مصرف یواقع دیقدرت خر شیافزا یبرا

از  یو جبران آثار ناش یثبات اقتصاد ،درآمد عیترکردن توزنهعادلا دکنندگان،یتول

 .گرددیاعطا م یارتقاء رفاه اجتماع ایدولت به منظور حفظ  یهااستیس

 لیبعد از انقلاب به دل یبوده است، ول جیاز قبل انقلاب را هاارانهی یچند اعطا هر

و به دنبال  یالمللنیب یهامیو وضع تحر یغرب یبا کشورها رانیا یاسیروابط س یرگیت

کالاها و خدمات، دولت به منظور مهار تورم و نوسانات  یداخل یهامتیق شیآن افزا

. در طرح اول دانستیم یرا ضرور ارانهیکالاها، پرداخت  تربه عیو نظارت بر توز متیق

ها و از اقشار جامعه در غالب کالا تیبه حما ،یبازساز یهاعلاوه بر برنامه ارانه،یتوسعه 

کم کم  ارانهیزمان بود که طرح کاهش پرداخت  نیپرداخت. از هم یخدمات اساس

شد و سرانجام از دولت  رداختهمطرح و در برنامه دوم توسعه به صورت ملموس به آن پ

. دیبه مردم پرداخت گرد میبه کالاها حذف و به صورت مستق یپرداخت ارانهینهم به بعد 

بازار  یسازدولت، شفاف یه صورت هدفمند، کاهش بار مالب ارانهیاز پرداخت  یهدف اصل

بود  یغلط یدر ساختار اقتصاد رییتغ زیو ن یتعادل یهامتیق نییدر تع متهایق زمیو مکان

رشد  ریاز گذشته دور تا کنون به ارث مانده و کشور را از مس هاارانیکه از زمان پرداخت 

 بازداشته بود. یو توسعه اقتصاد

 آن راتييو تغ يادساختار اقتص

به طور مشخص؛  یمنظور از ساختار اقتصاد د،ینقل گرد یاز چنر زیکه قبلاً ن همانطور

 ،یساختار راتییمنظور از تغ ،یاست. از طرف یعمده در اقتصاد مل یهابخش دیسهم تول

 ،یمخارج مل د،یتول رینظ یکلان اقتصاد یهامهم شاخص یاجزا یوزن نسب رییتغ

 نی(. در ا0213،  ومنیاند )اتول و نکرده فیتعر کارنیرویو  تیجمع صادرات، واردات،

بلکه وزن  ست،یاقتصاد کلان مد نظر ن یرهایمتغ ایها و اندازه مطلق شاخص فیتعر

 توانیم فیتعر نیاز کاربرد ا ییهانمونه یاست. برا تیحائز اهم راتشانییآنها و تغ ینسب

اشتغال، بخش  د،یتول تقاضا،اجزائ مهم  بیترک کوزنتس اشاره کرد که در آن یبه کارها

است( ساختار  ی)که همه آنها به صورت وزن نسب یتیجمع یرهایاقتصاد و متغ یخارج
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به  یساختار رییتغ یندهایفرآ یبندمیبا تقس زین یرا مشخص کرده است. چنر یاقتصاد

ان را به صورت اقتصاد کل یرهایاز متغ یشمار ند،یانباشت منابع در هر فرآ یندهایفرآ

قلمداد  یساختار رییرا بعنوان تغ ینسب یهاوزن نیدر ا راتییو تغ یمعرف یوزن نسب

 (.0929 ،ی)فطرس و رسول کندیم

 ،یکشاورز یهاشامل بخش یبخش اصل 0را عموما به  یساختار اقتصاد رانیا در

 یبرا که یلیدل نیترعمده دی. شاکنندیم یبندمیصنعت و معدن، خدمات و نفت تقس

مطرح  رانیدر اقتصاد ا یعمده اقتصاد یهابخش ریمجزا نمودن بخش نفت از سا

 ریبا سا سهیدر مقا رانیا یصاداست که سهم بخش نفت در ساختار اقت نیا شود،یم

 برخوردار است.  یاها از وزن قابل ملاحظهبخش

که  دهدینشان م یافتگیتوسعه  ندیدر فرآ افتهیتوسعه  یتجربه کشورها مطالعه

 ادیز یسهم بخش کشاورز ریمس یاست که در ابتدا یآنها به گونه ا یافتگیروند توسعه 

و پس از توسعه  افتهی یسهم بخش صنعت و معدن رو به فزون جیبوده است؛ اما به تدر

با  یگرفته است. از طرف یشیها پبخش ریسهم بخش خدمات نسبت به سا یافتگی

به نفت است و با  یکه اقتصاد کشور متک دیآیبدست م هجینت نیا رانیاقتصاد ا یابیارز

کاهش  یبرا یبه دنبال راه دیبا رسند،یم انیبه پا یروز ینفت یدرآمدها نکهیتوجه به ا

ش سهم خدمات و یاست با کاهش سهم نفت و افزا دیاتکاء اقتصاد کشور به نفت بود. ام

 کرد. کینزد افتهیوسعه ت یرا به کشورها یساختار اقتصاد توانیصنعت و معدن م

 مطالعات تجربی -3

مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خارج کشور در زمینه موضوع پژوهش انجام 

از گرفته است. در ادامه به معرفی نتایج بدست آمده از برخی مطالعات انجام گرفته که 

 شود. آگاهی ازباشد پرداخته مینزدیک می حاضر مطالعهبه  یشترب یینظر محتوا

سازد که در انتخاب روش تحقیق مطالعات پیشین این امکان را برای محقق فراهم می

بر  هایارانه یآثار هدفمندساز بهتر شناخت ینو همچن تریقدق یجنتامناسب و کسب 
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 ین. به همگرددمند بهره آنملاحظات بهتری را در نظر بگیرد و از  یساختار اقتصاد

 .گیرندیم ارقر یمورد بررس یمطالعات داخل و سپس یمنظور نخست مطالعات خارج

 مطالعات خارجی

پرداخت  تأثیربه بررسی  یاپو یتایاستفاده از روش پنل د با  (،9103همکاران )و  0ینس

. آنها بعد از پرداختند یجنوبکوچک در کره یصنعت یهابنگاه R&Dبه بخش  یارانه

 اریدیعناثر مثبت و م یارانهخت که پردا یدندرس یجهنت ینبه ا آمدهبعمل هایییبررس

 هایینهمثبت حاصل از کاهش هز تأثیر ینها دارد که ابنگاه یورو بهره R&Dبر مخارج 

 یزهانگ یجادباعث ا یفی،ارائه اطلاعات ک یقاز طر یندارد و همچن یسکمشترک و ر

که  شودیروش باعث م ینا یریبکارگ یت. در نهاشودیم یخارج گذارییهسرما

 ینهدر زم ینیکارافر هاییتفعال تیو تقو یباعت رشد اقتصاد کند و یشرفتپ یوژتکنول

 .شود یدانش محور در کره جنوب یدتول

گیرد تحولات ساختاری چین نتیجه می پیرامون (9109) 9یو هال یهالپژوهش 

 ینبه بزرگتر یکشاورزبخش به  یکشور مبتن یکرا از  ینکه چ یعامل ینترمهم

 یدیتول یهابه بخش یارانهپرداخت  ،ادرکننده در جهان مبدل کردهو ص یدکنندهتول

موضوع  ینآنها ا هاییافتهباور دارد  شاکری ین. همچنبوده استبخصوص بخش صنعت 

کشور،  ینا یمشکل در ساختار اقتصاد یجادا یبه جا یارانهکه پرداخت  دهدیرا نشان م

 .شده است یدتول یزانم یشو گسترش کسب و کار و افزا یشرفتباعث پ

اند. هدف پرداخته یراندر ا یارانه یختار ی(، به بررس9100) 9همکارانو  یمگا

 یبرا یمختلف و ادارات دولت یاستمداراناقدامات انجام شده توسط س یآنها بررس یاصل

 ها،یارانهاز هدفمندکردن  یراننشان داد که هدف ا یجطرح بوده است. نتا ینا یاجرا

طرح با توجه به رشد  ینو ثروت بوده است. ا رآمدد یعو بهبود توز یکاهش مصرف انرژ

 یداخل یدتول یبرا یمحرک خوب تواندیم ینسبتاً بالا و دو رقم یکاریآهسته اشتغال و ب

                                                      
1 Cin 
2 Haley and Haley 
3 Guillaume et al 
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 تواندیم یدر انرژ ییجوشود. صرفه یداتتنوع آن تول ینهدر زم یشترب یهاو تلاش یرانا

کند و  یتحما یدر بخش انرژ گذارییهسرما یزیکیچرخه ف یکاز  یمقدار قابل توجه

 کند.  یاددهد و صادرات را ز یشرا افزا یشو پالا یدتول یتظرف

 مطالعات داخلی

 هاییارانه یهدفمندساز یاستس تأثیر یسهمقابه   (0921) یو کرم یخدابخش

و خدمات در  یصنعت و کشاورز یهارشد بخش یبر رو یعینفت و گاز طب یهافرآورده

ستاده -از جدول داده به این منظور. اندپرداخته0920تا  0911 یهاسال یط انیرا

 یهابه حامل یپرداخت هاییارانهکه با حذف  حاکی از آن است نتایجاستفاده شده است. 

 یوابستگ یلبه دل یکشاورز یداتتول هاییمتها به سطح قحامل یمتق یشو افزا یانرژ

نسبت به  تریینپا ینسب هاییمتو به دنبال آن ق یانرژ یهابه حامل تریینپا یاواسطه

 یادز یوابستگ یلدر بخش صنعت به دل ی. ولیابدیم یشافزا یاقتصاد یهابخش یرسا

 یننشان داده است. ا یمتفاوت یجنتا یزبخش خدمات ن یداتاست و تول یافتهکاهش 

 ارساخت ها،یارانه یطرح هدفمندساز یاجرا ینکته است که در ابتدا ینا یانگرب یقتحق

 .کندیم یدامثبت آن بروز پ یجکم نتاو کم شودیروبرو م یبا اثرات منف یاقتصاد

آنها  ییراتتغ یبررسبه  یراناقتصاد ا یدیکل یهابخش ییشناسا با (0921) یرس

 هایسال یکشور ط یساختار اقتصاد ییراتتغ ینو همچن 0921تا 0911 یهاسال یط

 ییرو تغ یدیکل هاییتفعال ییراز تغ یحاک یبررس ینا یجنتا پرداخته است.مذکور 

 هاییتکه تعداد فعال ی. بطورباشدیم مذکور یهاسال یط یرانا یساختار اقتصاد

 یرانا یساختار اقتصاد یگرد یکرده است. از طرف یداکاهش پ ،هاسالاین  یط یدیکل

 یصنعت هاییتت به فعالمعدن و خدما ی،کشاورز هاییتشده از فعال یاد یهاسال یط

 است. یافته ییرتغ

 یهاسال یرا ط یراندر ا ی( عوامل موثر بر رشد اقتصاد0921) ییمهرآرا و رضا

 0یزینمدل ب گیرییانگینمروش قرار دادند. آنها از  یابیمورد ارز 0920تا  0919

                                                      
1 Bayesian Model Averaging 
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(BMAو همچن )0حداقل مربعات یاز روش متوسط وزن ین (WALS)  .استفاده کردند

 ی، درآمدهاGDPبه  اییهو سرما یاواسطه یکالاها اتمورد مطالعه آنها وارد هاییرمتغ

بوده است.  یو خصوص یدولت هایگذارییهو سرما یانسان یهاکار، شاخصیرویو ن ینفت

 یاو واسطه اییهسرما یواردات کالاها ی،که درآمد نفت دهدیآمده نشان مبدست  یجنتا

بوده  یرانا ینده رشد اقتصادکنیینعامل تع ینترمهم یکردودر هر دو ر کارنیرویو 

بر رشد  یتأثیر گذارییهو سرما یانسان یهااست که شاخص یدر حال یناست. ا

 یمنف DMAدر روش  یددولت به تول گذارییهسرما یبضر ینندارند. همچن یاقتصاد

عوامل  بعنوانرشد  زایکه عوامل درون دهدمینشان این مطالعه  یبوده است. به طور کل

. به ندارد یراندر تحولات رشد اقتصاد ا یادینقش ز ،یه انسانیسرما یلمؤثر در تشک

رشد است و رشد اقتصادی به  یایو پو ییزادرون یتفاقد ماه یراناقتصاد ا یگرعبارت د

واردات کالاهای  ی،زا )مانند درآمدهای نفتمنابع برون یقتزر یقطور عمده از طر

ساز و کار کمتر منجر به  ینشده و ا یجاد( به اقتصاد اکارنیرویای و و واسطه اییهسرما

 .بازار کار شده است یازهایمؤثر و معطوف به ن یانسان یهسرما یلتشک

 تحقيقشناسی  روش -2

 هاي پژوهشاهداف و فرضيه

 است: هدف زیر این مطالعه بدنبال دو

بعد از اجرای قانون تعیین روند تغییرات ساختار اقتصادی تولید قبل و  .0

 ها؛هدفمندسازی یارانه

ها بر ساختار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه تأثیردار بودن تشخیص معنی .9

 اقتصادی تولید؛

فرضیه عدم مبتنی بر در راستای اهداف این پژوهش، فرضیه صفر بر این اساس و 

لص داخلی در ایران ساختار اقتصادی از دیدگاه تولید ناخا"به این معنی که  داریمعنی

                                                      
1 Weighted Averaging Least Square 
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داری با زمان قبل از اجرای ها تفاوت معنیپس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

های دیگری در در ادامه فرضیه گیرد.مورد آزمون قرار می "،ها نداردهدفمندسازی یارانه

های چهارگانه ها بر هر یک از بخشرابطه با تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

 گیرند.صاد نیز مورد آزمون قرار میاقت

 هاي پژوهشتحليل داده

های کشاورزی، تولید، تعیین سهم تولید هر یک از بخشساختار اقتصادی شناخت در 

باشد. صنعت و معدن، خدمات و نفت از کل تولید ناخالص داخلی کشور حائز اهمیت می

این ها و اهداف بررسی فرضیه تعیین این متغیرها در بازه زمانی مورد مطالعه و در جهت

به تحلیل اقتصادسنجی پژوهش بسیار ضروری است. از این رو قبل از تخمین الگوهای 

 شود.های پژوهش پرداخته میتوصیفی داده

 و در  ایران گردآوری شده یمرکز بانکاز پژوهش های دادهلازم به ذکر است که 

های دهند در خلال سالدرج گردیده است. همانطور که این آمارها نیز نشان می 

مورد مطالعه ساختار اقتصادی تولید دستخوش تغییرات نامحسوسی بوده است. بطوری 

های مورد مطالعه ثبات که اگر روند این تحولات به تصویر کشیده شود، در خلال سال

 شود. می نسبی در ساختار اقتصادی تولید مشاهده

تر است که روند این تحولات را با استفاده جهت بررسی بهتر این تحولات، مناسب

های مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گیرد. همانطور که نمودار از نمودار آن در خلال سال

که در دهد، تحولات ساختاری تولید در اقتصاد ایران به رغم نوساناتی نیز نشان می 0

ها داشته است. براساس ف دارد، ولی روند تقریباً باثباتی طی این سالهای مختلسال

 به بعد، بخش  0931های شود، در خلال سالملاحظه می 0آنچه در نمودار 
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 (الیر ارديليچهارگانه )ارقام به م يهابخش کيو سهم آن به تفک یناخالص داخل ديتول يهاداده -9جدول 

 سال
توليد ناخالص کل 

 داخلی

 بخش نفت بخش خدمات بخش صنایع و معادن بخش کشاورزي

 ميزان

 توليدات

 سهم

 )درصد(

 ميزان

 توليدات

 سهم

 )درصد(

 ميزان

 توليدات

 سهم

 )درصد(

 ميزان

 توليدات

 سهم

 )درصد(

0931 60233/5 6217/7 10/3 15999/3 26/6 29332/2 48/7 9290/2 15/4 

0931 59571/5 5862/4 9/8 15436/2 25/9 31351/1 52/6 7691/2 12/9 

0933 56021/5 6484/6 11/6 13753/8 24/6 32082/2 57/3 4486/8 8/0 

0931 63031/4 6279/2 10/0 15283/7 24/2 33844/2 53/7 8439/0 13/4 

0932 73422/4 6700/7 9/1 17817/0 24/3 37992/1 51/7 11965/3 16/3 

0911 77786/3 6527/6 8/4 20741/5 26/7 41094/7 52/8 10610/9 13/6 

0910 93043/3 7348/9 7/9 23289/7 25/0 44793/3 48/1 19441/9 20/9 

0919 98727/7 7440/0 7/5 24386/1 24/7 48698/1 49/3 20606/9 20/9 

0919 112484/1 7778/2 6/9 29597/0 26/3 54098/9 48/1 23996/6 21/3 

0910 127997/3 8197/0 6/4 30492/0 23/8 60495/3 47/3 32091/2 25/1 

0911 138159/0 9657/9 7/0 32586/0 23/6 66652/5 48/2 32892/3 23/8 

0911 153196/1 10954/8 7/2 36894/7 24/1 72580/7 47/4 36643/3 23/9 

0913 145838/7 8915/2 6/1 36742/4 25/2 70826/9 48/6 32667/0 22/4 

0911 138073/9 9641/4 7/0 34653/3 25/1 71679/8 51/9 25352/7 18/4 

0912 150313/4 9858/3 6/6 35177/5 23/4 77565/6 51/6 31879/7 21/2 

0921 157924/8 8645/8 5/5 41384/4 26/2 77247/5 48/9 34676/4 22/0 

0920 138478/9 10633/8 7/7 41382/5 29/9 70947/9 51/2 19114/3 13/8 

0929 138824/0 13666/1 9/8 36507/8 26/3 67726/7 48/8 23573/8 17/0 

0929 137485/8 13756/7 10/0 36979/9 26/9 70180/0 51/0 18741/1 13/6 

0920 121363/5 13050/6 10/8 29690/6 24/5 69588/1 57/3 11347/7 9/4 

0921 127228/5 12674/4 10/0 28889/1 22/7 72647/0 57/1 15641/3 12/3 

0921 136700/4 13072/3 9/6 29564/3 21/6 75888/6 55/5 18266/3 13/4 

 ( 0921ها واقعی و بر اساس سال پایه منبع: بانک مرکزی ایران )قیمت
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را دارد و به طور متوسط این بخش نیمی از تولید  GDPخدمات بیشترین سهم از 

 عت و معدن، نفتهای صنشود. بعد از بخش خدمات، بخشناخالص داخلی را شامل می

های کشاورزی، صنعت و های بعدی قرار دارند. سهم بخشو کشاورزی به ترتیب در رتبه

ها ظاهراً نوسانات زیادی نداشته و تغییرات قابل لمعدن و خدمات طی این سا

در کمترین مقدار خود 0931دهند. سهم بخش خدمات در سال ای را نشان نمیملاحظه

به مقدار حداکثر خود  0920با نوسانات ناچیزی در سال درصد بوده که  01حدود 

های درصد رسیده است. اما در همین دوره بخش نفت بدلیل تحریم 11معادل 

دهد. سهم بخش نفت از تولید ناخالص زیادی را نشان میهای المللی، فراز و نشیببین

مقدار آن در  ندرصد به بیشتری 1/3از کمترین مقدار خود معادل  0933داخلی در سال 

سهم بخش نفت از  0911درصد افزایش یافته است. از سال  0/91معادل  0910سال 

ها اجرا که هدفمندسازی یارانه 0912تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و بعد از سال 

شد، این کاهش با نرخ بیشتری ادامه یافت. بر طبق شواهد موجود، این مقدار نسبت به 

 توان متوجه شد می 0ی نداشته است. در کل با نگاهی به نمودار افت و خیز 0931سال 

 

 
 9312تا  9322دوره  یط یناخالص داخل دياز تول يديتول يهاسهم بخش سهیمقا -9نمودار 
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های چهارگانه از تولید ناخالص داخلی به جز رشد کمی که در که در سهم تولیدات بخش

گیری در ها، تغییرات مهم و چشمشود در هیچ کدام از بخشاهده میبخش خدمات مش

 از تولید ناخالص داخلی رخ نداده است. هابخشسهم 

های منتشر شده از بانک مرکزی ایران انجام های فوق بر اساس آماربه رغم آنکه تحلیل

انون هدفمندسازی گرفته، ولی باید تاکید نمود اظهار نظر علمی نهایی در مورد تأثیر اجرای ق

نمود که در  اقتصادسنجی های ها بر ساختار اقتصادی تولید باید موکول به آزمونیارانه

 شود.تخمین الگوهای رگرسیونی به آن پرداخته میاز طریق های بعدی قسمت

 ییهاهای رگرسیونی و آزمونساختاری، مدلدر ادامه به اختصار مبانی نظری الگوهای 

 شود.مورد استفاده قرار خواهد گرفت، تشریح می که در این پژوهش

 الگوي ساختاري

و به شکل زیر داگلاس -شود شکل عمومی الگوی ساختاری تولید به صورت کاپفرض می

 .باشد

(0)   

تولیدات بخش ارزش  GDP ،tAمعرف ارزش تولید ناخالص داخلی یا  tYکه در آن 

ارزش تولیدات بخش خدمات و  tSو معدن، ارزش تولیدات بخش صنعت  tMکشاورزی، 

tO ارزش تولیدات بخش نفت است. 

(، هر یک از پارامترهای الگو که به صورت نما در معادله ظاهر شده 0در معادله )

های است در نقش کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به تولید هر یک از بخش

( بیانگر سهم رامترها )مثلاً کند. از سوی دیگر هر کدام این پااقتصادی ایفای نقش می

های اقتصادی )مثلاً بخش کشاورزی( در ساختار تولیدی کشور است. به هر یک از بخش

عنوان مثال کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به تولید بخش کشاورزی به صورت زیر 

 شود.محاسبه می
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(9)   

(، 9سوالی که از لحاظ نظری باید به آن پاسخ داد این است که با توجه به رابطه )

را معادل سهم تولید بخش کشاورزی از تولید  توان چگونه و با چه استدلالی می

دانست؟ پاسخ این سوال این است که چون در چارچوب حسابداری ملی  داخلیناخالص 

شود در محاسبه تولید ی اقتصادی که در بازار مبادله میهافقط تولیدات نهایی بخش

را معادل یک در  توان عبارت رو میشود، از اینبه حساب آورده می اخلیدناخالص 

نظر گرفت. زیرا به ازای هر یک واحد کالای نهایی تولید شده در بخش کشاورزی )یا هر 

اضافه  داخلیهمان میزان به تولید تاخالص  شود بهبخش دیگر( که در بازار مبادله می

 کند. بنابراین داریم:می

(9)   

 ( داریم 9( در معادله )9رو با جانشین کردن معادله )از این

(0)   

 داخلیبیانگر کشش تولید ناخالص  در نتیجه با این استدلال نه تنها پارامتر 

ورزی است بلکه معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص نسبت به تولید بخش کشا

نیز تفسیر مشابهی با  و   ،به همین ترتیب پارامترهای باشد. نیز می داخلی

هر یک به ترتیب بیانگر سهم تولید بخش صنعت و معدن،  دارند و تفسیر پارامتر 

رود چون در ساختار هستند. در نتیجه انتظار می داخلیت از تولید ناخالص خدمات و نف

تولید ایران، اقتصاد به چهار بخش عمده کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت 

تقسیم شده است، باید مجموع سهم این چهار بخش در ساختار اقتصادی تولید نیز 

 تقریباً برابر با واحد باشد. پس داریم:
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(1)   

در ادامه این پژوهش و در راستای اهداف تحقیق و تفسیری که از پارامترهای 

((، ارائه گردید، بهتر است از شکل لگاریتمی معادله 0الگوی ساختاری تولید )معادله )

برای تخمین الگوی رگرسیونی استفاده شود. شکل لگاریتمی الگوی ساختاری تولید  (0)

 به صورت زیر است.

(1)   

سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص بیانگر   ضریب که در آن 

ها از تولید داخلی است. به همین ترتیب سایر پارامترها نیز بیانگر سهم سایر بخش

( نسبت به 1باشند. زیرا همانطور که در زیر آمده است، اگر از معادله )ناخالص داخلی می

( مشتق جزئی گرفته شود، کشاورزی)تولید بخش  ستقل الگو نظیر متغیرهای م

 داریم:

(3)   

گیری جزئی فوق شود، حاصل مشتقمی استنتاج( 3همانطور که از معادله )

به معنی سهم تولید بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود.  معادل 

 نیز همین استدلال صادق است. ( 1در معادله )یب رگرسیون برای بقیه ضرا

 معرفی الگوي تخمين

بر ساختار  هایارانه یطرح هدفمندساز یآثار اجرا یبررس در این پژوهش به منظور

 یرهایمتغ یکردبا رو اقتصادسنجی هاییالگواز روش  یراناتولید در اقتصاد  یاقتصاد

 .شوداستفاده می های سری زمانیو داده( DVRM) 0یمجاز

                                                      
1 Dummy Variable Regression Method (DVRM) 
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 DVRMیکرد با رو يونرگرس يالگو

، استفاده از متغیر مجازی در الگوهای رگرسیونی است. در این DVRMمنظور از رویکرد 

ها بر ساختار اقتصادی پژوهش به منظور بررسی اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

صفر و تیار نمودن مقدار تولید در ایران از متغیرهای مجازی استفاده شده است که با اخ

های پژوهش در دوره قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی توان دادهبه آنها می یک

بکارگیری  ( و1)رگرسیونی معادله رو با الهام از ها را از یگدیگر متمایز نمود. از اینیارانه

شکست ساختاری در زمان اجرای قانون  تواندر آن، می 0مجازیمتغیرهای 

شکل صریح این الگوی رگرسیونی به  .دادمورد آزمون قرار را ها فمندسازی یارانههد

، با ورود دو متغیر مجازی در این الگوتصریح شده است. ( 1معادله )صورت بصورت 

ASUB  بعد از اجرای قانون( و(BSUB  ،)اثر اجرای قانون )قبل از اجرای قانون

اقتصادی از تولید مختلف  هایسهم بخش)ها بر ضرایب رگرسیون یارانه سازیهدفمند

( 1ای که باید در الگوی تصریح شده )نکتهگیرد. مورد ارزیابی قرار می( ناخالص داخلی

در نظر داشت این است که با توجه به درنظر گرفتن دو متغیر مجازی برای دو حالت 

ی فاقد عرض از ها، باید معادله رگرسیونقبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

 کامل جلوگیری بعمل آید.  امبداء تصریح شود تا از بروز مشکل 

(1)  

عنوان متغیرهای مستقل الگو ب  و ، ،  که در آن

 به ترتیب بیانگر لگاریتم طبیعی میزان تولیدات بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن،

بعنوان متغیر وابسته الگو بیانگر لگاریتم طبیعی میزان تولید  خدمات و نفت و 

متغیر  هبه هر یک از متغیرهای مستقل، بسته بمربوط  ناخالص داخلی و ضرایب 

                                                      
1 Dummy Variable 
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صنعت و معدن، کشاورزی، ترتیب بیانگر سهم بخش به  ،ASUBو  BSUBمجازی 

برای قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی ناخالص داخلی خدمات و نفت از تولید 

 . باشدمیها یارانه

 تخمين الگوي رگرسيونی

های ( برای تخمین سهم هر یک از بخش1پژوهش از الگوی رگرسیونی )در این 

اما قبل از تخمین چنین الگوهای اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. 

زمانی  سریت تا از مانایی و عدم وجود ریشه واحد در متغیرهای اس سری زمانی لازم

های در صورت نامانا بودن داده مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مطمئن گردید. زیرا

توان به نتایج تخمین الگوهای اقتصادسنجی مبتنی بر متغیرهای پژوهش دیگر نمی

ها برای تشخیص مانایی متغیرها، نترین آزمویکی از معروف اطمینان داشت. زمانیسری

 آزمون ریشه واحد است.

 هاآزمون ریشه واحد و تعيين مرتبه انباشتگی داده

لازم است آزمون  ،های سری زمانیقبل از برآورد هر الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر داده

های سری زمانی در دستور کار قرار گیرد. این اقدام به این جهت ضروری مانایی داده

آزمون ریشه واحد و ست که از تخمین الگوهای اقتصادسنجی کاذب اجتناب شود. ا

ارائه شده است. با توجه به این  9جدول  های پژوهش در تعیین درجه انباشتگی داده

شوند. بنابراین گیری مانا میشود همه متغیرها با یکبار تفاضلجدول ملاحظه می

باشند. با می I(1)( انباشته مرتبه یک 1در الگوی رگرسیونی ) استفادهمتغیرهای مورد 

وجود انباشتگی مرتبه یک در بین متغیرهای الگو، هر چند هنوز شائبه وجود رابطه 

مرتبه بودن این متغیرها و آزمون رگرسیونی کاذب پابرجاست، ولی با توجه به هم

 یب خطی آنها در الگوی رگرسیونی، انباشتهانباشتگی، هنوز این امکان وجود دارد که ترکهم
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 انباشتگی بر روي متغيرهاي مدل. نتایج آزمون ریشه واحد، مانایی و هم8جدول  

 متغير
 آزمون

 دیکی فولر

 تفاضل مرتبه یک متغير سطح متغير

 مرتبه

 بدون عرض از انباشتگی

 دمبداً و رون

 از بدون عرض با عرض از مبداً

 مبداً و روند

 با عرض از مبداً

 با روند بدون روند با روند بدون روند

 

 0/225 0/008 0/368 0/972 0/444 1/000 سطح احتمال
I(1) 

 2/772- 3/937- 0/772- 0/552- 1/643- 9/246 آماره

 

 0/029 0/017 0/083 0/1322 0/935 1/000 سطح احتمال
I(1) 

 4/049- 3/563- 1/705- 3/103- 0/118- 6/328 آماره

 

 0/0637 0/042 0/1412 0/985 0/489 0/992 سطح احتمال
I(1) 

 3/525- 3/115- 1/417- 0/280- 1/550- 2/285 آماره

) 
 0/232 0/039 0/251 0/998 0/097 0/975 سطح احتمال

I(1) 
 2/746- 3/139- 1/056- 0/451 2/667- 1/721 آماره

) 
 0/000 0/637 0/002 0/974 0/342 0/847 سطح احتمال

I(1) 
 8/531- 1/230- 4/515- 0/496- 0/829- 0/646 آماره

  های تحقیقمنبع: یافته

 

از مرتبه صفر باشد. در ادامه با آزمون ریشه واحد از جملات پسماند الگوی رگرسیونی 

انباشتگی بین متغیرهای الگو اطمینان حاصل توان از وجود یا عدم وجود هم( می1)

توان تخمین الگوی رگرسیونی و نتایج حاصل انباشتگی مینمود که در صورت تأیید هم

 از آن را معتبر دانست. 

 هاي پژوهشیافته -2

الگوی رگرسیونی با استفاده از نرم افزار ایویوز، در ادامه و در راستای اهداف این پژوهش، 

به اختصار آمده  9جدول تخمین زده شد. نتایج این تخمین در  DVRM( با رویکرد 1)

درصد چه  1داری دهد تمام ضرائب رگرسیون در سطح معنیمی نشان جدولاست. این 
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دار است. ساختار ها معنیبرای قبل و چه برای بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه

 های کشاورزی، ها برای بخشیارانه هدفمندسازیید در دوره قبل از اجرای اقتصادی تول

 

 DVRM. تخمين الگوي رگرسيونی با رویکرد 3جدول 

قانون هدفمندسازي 

 هایارانه

 متغير وابسته Y(توليد ناخالص داخلی)

 ضرائب متغير
خطاي 

 استاندارد
 سطح احتمال t آماره

 از اجرا الگوي قبل

(BSUB)LOG(A) 0/280 0/056 4/993 0/000 

(BSUB)LOG(M) 0/314 0/094 3/353 0/005 

(BSUB)LOG(S) 0/449 0/092 4/899 0/000 

(BSUB)LOG(O) 0/099 0/021 4/679 0/000 

 الگوي بعد از اجرا

(ASUB)LOG(A) 0/095 0/039 2/431 0/029 

(ASUB)LOG(M) 0/237 0/045 5/235 0/000 

(ASUB)LOG(S) 0/632 0/054 11/718 0/000 

(ASUB)LOG(O) 0/140 0/027 5/223 0/000 

 R2=0/999                                       d=2/212 

 تحقیق هاییافته: منبع

 

 آزمون هم انباشتگی

زمون ریشه واحد های الگوی تخمین زده شده، فرضیه زیر از طریق آی بین دادهانباشتگهمبرای بررسی 

 به شرح زیر است:انباشتگی همهای آماری آزمون گیرد. فرضیههای  الگو انجام میبر روی باقیمانده

 0H:  بین متغیرهای الگوانباشتگی همعدم وجود  

 1H:  بین متغیرهای الگوانباشتگی هموجود  

حاکی از آن است که قدر مطلق مقدار  به اختصار آمده است. نتایج 0نتایج این آزمون در جدول 

کینون حتی در سطح یافته از مقدار بحرانی آن در جدول مکفولر تعمیم-آماره محاسباتی دیکی

درصد فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود  22باشد. در نتیجه با احتمال داری یک درصد بیشتر میمعنی

توان به نتایج تخمین الگوی رو میگیرد. از اینانباشتگی مورد تأیید قرار میانباشتگی رد شده و همهم

 رگرسیونی اطمینان کافی داشت.
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 مدل یانباشتگآزمون هم -2جدول 

 تست دیکی فولر تعميم یافته
 سطح احتمال آماره 

-4/53 0/009 

 3/72- ٪0مقادیر بحرانی آزمون  سطح 

 3/012- ٪1سطح  مقادیر بحرانی آزمون  

 2/646- ٪01مقادیر بحرانی آزمون   سطح 

 تحقیق هاییافته: منبع
 

 هاي مربوط به ثبات ساختار اقتصادي توليد آزمون

به منظور بررسی ثبات ساختار اقتصادی تولید در دوره قبل و بعد از اجرای قانون 

زمون فرضیه برابری شود. در این آها از آزمون والد استفاده میهدفمندسازی یارانه

شود. این ( تخمین زده است، آزمون می1ضرائب رگرسیون برآوردی که بصورت معادله )

، هم برای کل بخشهای اقتصادی بطور 9آزمون با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

گیرد. همانطور که در قسمت روش تحقیق زمان و هم به تفکیک هر بخش انجام میهم

رگرسیون نماینده سهم هر بخش از تولید ناخالص داخلی است. با گفته شد، ضرائب 

ها تأثیری توان تشخیص داد که آیا قانون هدفمندسازی یارانهاستفاده از آزمون والد می

 های چهارگانه اقتصاد از کل تولید ناخالص داخلی داشته است؟بر سهم بخش

تصادی تولید پس از ، ساختار اق1بر اساس نتایج آزمون والد مندرج در جدول 

داری تغییر درصد بطور معنی 21ها با سطح اطمیناناجرای قانون هدفمندسازی یارانه

های چهارگانه زمان سهم بخشیافته است. در این آزمون، فرضیه صفر بیانگر برابری هم

ها است. بر پایه این اقتصاد در دو دوره قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

ها از تولید ناخالص داخلی تغییر یج فرضیه صفر رد شده و حداقل سهم یکی از بخشنتا

داری داشته است. اینکه کدام بخش در ساختار تولید ایران تغییر کرده در این معنی

جدول مشخص نیست. بنابراین لازم است تا این آزمون به صورت مجزا برای همه 

 های اقتصادی به تفکیک انجام گیرد بخش
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 آزمون والد -. آزمون ثبات ساختار اقتصادي توليد 2جدول 

 سطح احتمال درجه آزادي مقدار آماره آزمون

 F- 22/80 (4, 14) 0/000 آماره

 0/000 4 91/31 دو-کاي

H0: = , = , = , =  

Normalized Restriction (= 0) خطاي استاندارد مقدار آماره 

-  -0/181 0/068 

-  -0/076 0/100 

-  0/189 0/106 

-  0/041 0/034 

 تحقیق هاییافته: بعمن

 

دار در ساختار تولید بخش نخست از آزمون والد برای وجود تغییرات معنی

 حاکی از آمده است. این نتایج  1آزمون در جدول این نتایج شود. کشاورزی استفاده می

 

 با آزمون والد - GDP. آزمون ثبات سهم بخش کشاورزي از 2جدول 

دار آمارهمق آزمون  سطح احتمال درجه آزادي 

t0/025 12 2/552- آماره 

F0/025 (12 ,1) 6/514 آماره 

دو-کاي  6/514 1 0/010 

H0: =  

Normalized Restriction (= 0) خطاي استاندارد مقدار اختلاف 

-  -0/186 0/073 

 تحقیق هاییافته: منبع

از تولید  سهم بخش کشاورزیها، هدفمندسازی یارانه آن است که پس از اجرای قانون

داری کاهش یافته و از رقم درصد به طور معنی 01داری ناخالص داخلی در سطح معنی

  درصد تنزل یافته است. 01درصد به رقم  91

 01 یردایدر سطح معندهد که نیز نتایج آزمون والد نشان می 3در جدول 

ها سهم بخش صنعت و معدن در دوره بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهدرصد 
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گیری میتوان با داری نداشته است. بر پایه این نتیجهنسبت به دوره قبل از اختلاف معنی

داری بر سهم بخش صنعت و اطمینان بالایی اذعان نمود که اجرای این قانون تأثیر معنی

  خالص داخلی نداشته است.معدن از تولید نا

 آزمون والد - GDPآزمون ثبات سهم بخش صنعت و معدن از  .2جدول 

 سطح احتمال درجه آزادي مقدار آماره آزمون

T0/490  12  0/701- آماره 

F0/490  (12 ,1) 0/491  آماره 

دو-کاي   0/491  1  0/480 

H0: =  

Normalized Restriction (= 0) خطاي استاندارد مقدار اختلاف 

-  -0/081  0/121 

 تحقیق هاییافته: منبع

 

نیز بیانگر آن است که در سطح معنی  1همچنین نتایج آزمون والد در جدول 

از اجرای قانون  داخلی در دوره قبلدرصد، سهم بخش خدمات از تولید ناخالص 01داری 

گیری حاکی داری با دوره بعد از آن ندارد. این نتیجهها اختلاف معنیهدفمندسازی یارانه

 داری نداشته است.از آن است که اجرای این قانون بر سهم بخش خدمات نیز تأثیر معنی

 

 آزمون والد - GDPآزمون ثبات سهم بخش خدمات از  .2جدول 

 سطح احتمال درجه آزادي مقدار آماره مونآز

 t 1/629 12 0/130 آماره

 F 2/631 (1, 12) 0/130 آماره

 0/101 1 2/631 دو-کاي

H0: =  

Normalized Restriction (= 0) خطاي استاندارد مقدار اختلاف 

-  0/194 0/191 

 تحقیق هایهیافت: منبع
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نتایج آزمون والد در مورد سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی که در جدول 

دهد که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی پس از اجرای آمده است نشان می 2

  داری داشته است.درصد تغییر معنی 1ها در سطح معنی داری قانون هدفمندسازی یارانه

 

 آزمون والد - GDP. آزمون ثبات سهم بخش نفت از 1جدول 

 سطح احتمال درجه آزادي مقدار آماره آزمون

 t 1/079 12 0/301 آماره

 F 1/150 (1, 12) 0/301 آماره

 0/280 1 1/150 دو-کاي

H0: =  

Normalized Restriction (= 0) اردخطاي استاند مقدار اختلاف  

-  0/039 0/033 

 تحقیق هاییافته: منبع

 

ها به حاکی از آن است که اجران قانون هدفمندسازی یارانهگیری این نتیجه

 01از تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و از رقم  طور محسوسی سهم بخش نفت

 درصد ارتقاء داده است. 00درصد به 

 يريگنتيجهبحث و  -2

ها بر ساختار اقتصادی ایران از دیدگاه در این مقاله به بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه

پرداخته شد. با  0921تا  0931در دوره زمانی  و DVRM تولید با استفاده از الگوی

توجه به بخش مبانی نظری و مطالعات تجربی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص 

، سهم بخش (lnM)عت و معدن از تولید ناخالص داخلی، سهم بخش صن(lnA)داخلی

و همچنین سهم بخش نفت از تولید ناخالص  (lnS)خدمات از تولید ناخالص داخلی

بعنوان متغیر  (lnY)بعنوان متغیرهای مستقل و تولید ناخالص داخلی (lnO)داخلی

ر الگوی د DVRMوابسته مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش با توجه به رویکرد 

های اقتصادی برای دوره قبل و بعد از رگرسیونی تصریح شده، سهم هر یک از بخش
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اجرای قانون هدفمندسازی یارانه مشخص گردید. بر اساس نتایج تجربی بدست آمده، 

بر ساختار  توان اظهار نظر نمود که اجرای این قانون در بازه زمانی مورد مطالعهمی

داری داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که پس یر معنیتأثاقتصادی تولید 

داری از اجرای این قانون، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به طور معنی

کاهش و سهم بخش نفت افزایش یافته است. بر پایه همین نتایج، اجرای این قانون تأثیر 

دمات از تولید صنعت و معدن و همچنین سهم بخش خ داری بر سهم بخشمعنی

ناخالص داخلی نداشته است. بدیهی است، تحلیل آثار بلندمدت اجرای این قانون بر 

های ساختار اقتصادی تولید در اقتصاد ایران، مستلزم گذر زمان و دسترسی به داده

 تری است.زمانی وسیعسری
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