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Abstract:
Mostly countries with abundant natural resources, especially oil, despite huge exports
revenues, often face poor economic performance and slow economic growth. Given that
natural resources essentially cannot prevent growth, this slow growth through such channels
as the Dutch disease creates deviations in the natural resource-based economies and is causing
the phenomenon of de-industrializing countries. This study aimed to investigate the effects of
technological gap on Dutch disease in Iran and 21 countries have been selected. In this study,
using panel data 2013-1996 show that the technological gap of natural sources exporters
countries leads to negative effects on the manufacturing sector and thus intensified the effects
of Dutch disease.
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چکیده
عمدتاً کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان بهویژه نفت حتی با وجود درآمدهای کالن صادراتی ،اغلب عملکرد
اقتصادی ضعیفی داشته و با رشد کند اقتصادی مواجه هستند .با توجه به اینکه منابع طبیعی ذات ًا نمیتواند مانع
رشد شود ،این کندی رشد از طریق کانال هایی نظیر بیماری هلندی در عملکرد اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی
انحرافهایی ایجاد کرده و موجب پدیده ضد صنعتی کشورها میگردد .مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیرات شکاف
کشور منتخب صورت گرفته است .در این پژوهش با استفاده از
تکنولوژی بر بیماری هلندی در کشورهای ایران و
نشان داده شده است که شکاف تکنولوژی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی
دادههای پانل دوره
منجر به تأثیرات منفی بر تولیدات بخش صنعت شده و در نتیجه تأثیرات بیماری هلندی را شدت میبخشد.
واژگان کلیدی :شکاف تکنولوژی ،بیماری هلندی ،دادههای پانل

مقدمه
موضوع نفت و دیگر منابع طبیعی و نحوه استفاده از درآمدهای ارزی حاصلل از صلدور آن ،هملواره ملورد بحلص اقتصلاددانان و
متخصصان امر بوده است .به طور کلی ،دو رویکرد به منبع طبیعی و درآمدهای ارزی حاصلل از صلدور آن وجلود دارد .رویکلرد
نخست با استناد به عملکرد اقتصادی کشورهایی هم چون نروژ و نیز با بررسی و مقایسه ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورها
و کیفیت نهادهای آنها ،نفت را بهعنوان موهبت می بیند که در صورت استفاده درست از درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن و
همچنین ایجاد و تقویت نهادهای مربوطه ،میتوان از دستاوردهای مثبت این موهبت بهرهمند گردید؛ رویکرد دوم نیز با اسلتناد
به عملکرد اقتصادی و سیاسی ضعیف و نامطلوب کشورهای برخوردار از منابع غنی نفت ،نفلت را بله مثابله بلال و پدیلده شلوم
مینگرد که اثرات مخربی بر اقتصاد و سیاست کشورهای بهرهمند از آن خواهد داشت .بلا توجله بله نگلرم دوم یکلی از نتلای
وابستگی به ثروتهای بادآورده منابع طبیعی (علیالخصوص نفت) تک محصولی شدن این کشورها و عارضهای بله نلام بیملاری
هلندی است.
بیماری هلندی موجب بروز مشکالت عدیدهای میگردد از آن جمله میتوان از تقویت بخش منبلع طبیعلی و سلایر بخشهلای
غیرقابل تجارت و در برابر آن تضعیف و کاهش بهرهوری در بخش صنعت و تولید نام برد .بنابراین چنلین کشلورهایی از طریلق
فراگیری و اکتساب دانش فنی و مهارتهای مدیریتی از کشورهای پیشرفته قادر به افزایش سطح بهرهوری خلود میباشلند .در
نتیجه توجه به بحصهای مربوط به تفاوتهای بهرهوری بین ایلن کشلورها در نظریلات موجلود در تجلارت بینالمللل ضلروری
مینماید .یکی از نظریات ارائه شده در این زمینه تئوری شکاف فناوری بین کشورهاست که زمینه ساز ایجاد رابطه تجاری میان
دولتها و کاهش تفاوتهای بهرهوری و فناوری میان آنها میباشد .با توجه به نتای بهدست آمده از مطالعلات انجلام شلده بلر
روی بیماری هلندی و فاصله تکنولوژیک کشورها ،بررسی رابطه میان شکاف تکنولوژی و وابستگی کشورها به منابع طبیعلی یلا
به عبارتی بیماری هلندی ،میتواند راهگشا و مؤثر واقع شود .در زمینه بررسی بیملاری هلنلدی پژوهشهلای بسلیاری صلورت
) مطالعه ای را با نام بررسی اقتصادهای بیماری هلندی با یک مدل  CGEکوچک انجام داده و بلا
پذیرفته است؛ بندارا( 1
استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ) CGE( 2سه بخشی به بررسی دالیل ممکن اثرات بیماری هلندی پرداخته اسلت.
وی در انتها با شبیهسازی به این نتیجه دست یافت که مدل  CGEتجزیه و تحلیل اثلرات بیملاری هلنلدی را بلهخوبی انجلام
) در مقاله یادگیری دوست داشتن بیماری هلندی :شواهدی از اقتصادهای معدنی ،بیملاری هلنلدی را
میدهد .دیویس( 3
از تئوری نفرین منابع جدا دانسته و با آمارهای کشور در حال توسعه و طبقهبندی آنها با توجه به تولید ناخالص داخلی بله
) بلا اسلتفاده
ازای هر فرد و تولیدکننده بودن یا نبودن مواد معدنی ،نظریه نفرین منابع را تأیید نمود .الرتی و همکاران( 4
از دادههای بخشی جداگانه در مطالعهای تحت عنوان وجوه ارسالی ،رژیمهای نرخ ارز و بیماری هلنلدی :یلک تجزیله و تحلیلل
داده های پانل ،نشان دادند که افزایش سطح وجوه ارسالی اثرات مخارجی دارد کله منجلر بله تعیلین نلرخ ارز واقعلی میگلردد
هم چنین اثرات تحرک منابع ناشی از وجوه ارسالی به نفع بخش غیرقابلل تجلارت و بله هزینله در بخلش قابلل تجلارت منجلر
) نیز در مقاله ی بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی ابتدا به بررسی ماهیلت و
میشود .خضری (
چیستی پدیده بیماری هلندی و نشانه های آن در اقتصاد ایران پرداخته و در ادامه راهبردهایی در مدیریت منابع نفتی ارائه داده
)1. Bandara (1991
2. Computable General Equilibrium model
)3. Davis (1995
)4. Lartey et al. (2008

) در مقاله سازوکار انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران ،رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویلا
است .زمانزاده و همکاران (
به بررسی بیماری هلندی در ایلران پرداختنلد .در رونلد ایلن مطالعله
با استفاده از مدل  DSGEو دادههای فصلی -
اقتصاد به دو بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله تقسیم شده و اثرات تکانههای مثبت و منفی نفتی ملورد بررسلی قلرار گرفتله
است .نتای نشان دادند که به دلیل کاهش تولید در بخش قابل مبادله در پی یک تکانه مثبت نفتی افلزایش تولیلد بخلش غیلر
مبادلهای منجر به اثری قوی بر تولیدات غیرنفتی نمیگردد.
پس از ذکر تعدادی از مقاالت در زمینه بیماری هلندی ،خالصهای از مقاالت در زمینه شکاف تکنولوژی ارائله میگلردد .چلن و
) در مطالعهای تحت عنوان بهرهوری و شکاف فناوری در کشاورزی چین :یلک تجزیله و تحلیلل منطقلهای فلرا
سانگ( 5
به بررسی کارایی فنلی و شلکاف فنلاوری در
شهرستان در سال
استان و حدود
مرزی ،با استفاده از دادههای
کشاورزی چین پرداختند .آنان با طبقهبندی شهرستانها به چهار منطقه با سطح مشخص از توسعه اقتصادی و بنابراین فناوری
تولید مشخص ،دریافتند که گرچه شهرستانهای شرق باالترین نمرات بهرهوری را با توجه به مرز منطقلهای دارنلد املا منطقله
) در مطالعه خود با
شمال شرقی منجر به فناوری تولید محصوالت کشاورزی در سراسر کشور میشود .ونگ و همکاران( 6
عنوان اثرات دو لبه شکاف فناوری و سرریز فناوری :شواهدی از بخش صنعتی چین ،نقش دو لبه شلکاف فنلاوری در سلرریز از
طریق دو کانال مجموعه انتخاب فناوری و قابلیت جذب فنلاوری را نشلان میدهنلد .آنلان بلا اسلتفاده از ملدل چنلد آسلتانه و
 ،رابطهای غیرخطی بلین شلکاف فنلاوری و سلرریز فنلاوری
دادههای پانل استانی بخش صنعتی چین طی دوره
) در مقالهای با عنوان شلکاف فنلاوری خلالص و پیشبینلی تولیلد ،از داده هلای سلری زملانی
بدست آوردند .بدنارک( 7
آمریکا استفاده نموده و با کمک مدل تصحیح خطای برداری )VECM( 8نشان داد که شلکاف فنلاوری خلالص
)
برای تولید در کوتاه مدت ،رکود و در بلند مدت رونق اقتصادی قوی را پیشبینی میکند .زهتابچیان و ناصلری گیگللو (
در مطالعه خود با عنوان ان تقال تکنولوژی ،مراحل فرآیند انتقال تکنولوژی را که منجر به انتقلال اثلربخش و پلر کلردن شلکاف
تکنولوژی می گردد را توضیح دادند .در انتها با ارائه مدلی مفهومی لزوم ایجاد مرکز مدیریت تکنولوژی به عنوان مرکزیتی بلرای
) در پژوهشی تحت
سیاستگذاری و هماهنگ نمودن تالمهای تکنولوژیکی کشور را بررسی کردند .نظیری و همکاران (
عنوان بررسی تأثیر جریان ورودی سرمایه گذاری خالص و شاخص باز بودن تجاری بر شکاف فناوری کشورهای منتخب توسلعه
یافته و درحال توسعه ،با استفاده از دادههای پانل نشان دادند که ضریب درجه باز بودن اقتصاد بر میزان شکاف فنلاوری هلر دو
گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تأثیر مثبت دارد.
با توجه به پژوهش های انجام شده ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیرات شکاف تکنولوژی بر بیماری هلندی صورت میپلذیرد.
بدین منظور این فرضیه که شکاف تکنولوژی کشورهای دارای منابع طبیعی بر میزان تولیدات بخش صلنعت ،بله عنلوان کانلال
انتقال بیماری هلندی ،تأثیرگذار است ،شکل گرفته و این مقاله در پی آزمون آن است.
روم تحقیق
کشور ایران و کشور منتخلب صلورت
مطالعه حاضر به روم تحلیلی -توصیفی و با استفاده از دادههای دوره
میپذیرد .اطالعات مورد نیاز ،از منابع معتبر بانک جهانی ( )WDIو سایت راهحل تجارت یکپارچله جهلانی  WITSگلردآوری
)5. Chen & Song (2008
)6. Wang et al. (2009
)7. Bednarek (2015
8. Vector Error Correction Model

شده است .در این قسمت با هدف بررسی تأثیر شکاف تکنولوژی در کشورهای دارای منابع طبیعلی بلر میلزان تولیلدات بخلش
) اسلتفاده
صنعت ،از یک مدل تجارت دو جانبه با رقابت انحصاری و بازده نسبت به مقیاس افزایشی به روم کلروگمن( 9
می گردد .با توجه به اینکه نحوه بررسی وابسته به مقاطع و زمان است بهترین روم برآورد تابع استخراج شلده ،ملدل دادههلای
تابلویی ( )panel dataبوده که این مقاله نیز از این روم استفاده مینماید .دادههای ترکیبی یا پانل به مجموعلهای از دادههلا
گفته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی ( )Nکه اغلب بهصلورت تصلادفی انتخلاب
میشوند ،در طول یک دوره زمانی مشخص ( )Tمورد بررسی قرار گرفته باشند .بدین ترتیب دو بعد زمان و مقطع وجود خواهلد
دادههای آماری را دادههای ترکیبی یا پانل مینامند.
داشت ،این
در این نوع داده ،جمله خطا نوع خاصی از وابستگی را به نمایش گذاشته و به هنگام برآورد مدل باید در نظلر گرفتله شلود .بله
منظور سهولت بحص میتوان مدل را به صورت رگرسیون خطی زیر نشان داد:
( )

t = 1, … ,T

;

i = 1, … , N

uit = µi + λt + υit

نیز همانند تمام رگسلیونها جملله اخلتالل را نشلان
اثرات فردی غیرقابل مشاهده ،اثرات زمانی غیرقابل مشاهده و
میدهد .و به صورت فردی ثابت بوده و بهترتیب نشاندهنده اثرات فلردی و زملانی خاصلی میباشلند کله در ملدل وارد
).
نشده است (بالتاجی،10
در این قسمت با استفاده از مدل تجارت دوجانبه با رقابت انحصاری و بازده نسبت به مقیاس افزایشی به روم کروگمن میتوان
تابعی بهصورت تابع ( ) ارائه نمود:
( )

) M = f ( log(gdp) , Doil , Tgap , Doil*Tgap

که در آن  Mتولید بخش صنعت به ازای هر کلارگر log(gdp) ،لگلاریتم تولیلد ناخلالص داخللی بله ازای هلر کلارگرDoil ،
وابستگی به درآمدهای منبع طبیعی و برابر با صادرات سوخت به صادرات کل است Tgap ،شکاف تکنولوژی کشلورها در برابلر
شرکای عمده تجاری آنها و  Doil*Tgapنیز ضرب بین وابستگی به درآمدهای نفت و شکاف تکنولوژی کشورهاست.
در این مرحله بهمنظور برآورد تابع ( ) با استفاده از مدل دادههای پانل ابتدا الزم است تا آزمونهلایی بلرای تعیلین نلوع پانلل
صورت گیرد .به منظور تعیین چگونگی تأثیر عوامل بر مدل مورد استفاده در دادههای تابلویی از آزمونهلای مختلفلی اسلتفاده
میشود .رای ترین این آزمونها آزمون چاو 11برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابلل ملدل بلرآوردی دادههلای ترکیلب شلده
( ،)poolآزمون هاسمن 12برای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی و آزمون بلرام -پلیگن 13بلرای اسلتفاده از
مدل اثر تصادفی در مقابل مدل  poolاست.

9. Krugman
10 . Baltagi
11 . Chow
12. Hausman
13 . Breusch-Pagan

جدول ( -)1نتای آزمونهای چاو ،برام -پیگن و هاسمن

آزمون چاو ()F
اثرات فردی
182/131
()0/00

آزمون برام -پیگن ()F
اثرات فردی

اثرات زمانی
/
(

اثرات زمانی

/
(

) /

آزمون هاسمن ()Chi-Sq.
اثرات فردی

/
) /

) /

(

تعیین مدل پانل

(

/
) /

اثرات زمانی
پانل دو طرفه با اثر ثابت فردی و
اثر زمانی تصادفی

-

یافته ها
با توجه به نتای آزمونهای انجام شده مدل نهایی تعیین شده اکنون میتوان به برآورد تابع ( ) پرداخت.
جدول ( -)1برآورد نهایی مدل
Doil*Tgap

c
/
/

Tgap

- /
/

Doil

- /
/

)Log(gdp

/
/

/
/

ضرایب
احتمال
R2 = /

همانگونه که در جدول ( ) قابل مشاهده است تمام متغیرها در سطح درصد معنادار هسلتند .طبلق نتلای بهدسلت آملده
متغیر کنترلی لگاریتم  gdpبه ازای هر کارگر دارای رابطه مستقیم با متغیر وابسته یعنی تولیدات صلنعتی بله ازای هلر کلارگر
است .با مشاهده ضریب مثبت وابستگی به درآمدهای نفت میتوان نتیجهگیری نمود که بلر خلالف عقیلده غاللب اقتصلاددانان
مبنی بر تأثیرات منفی درآمدهای نفتی بر بخش صنعت این درآمدها میتواند موجب توسعه بخش صلنعت گردیلده و تولیلدات
صنعتی را افزایش دهد .عالمت منفی ضریب متغیر شکاف تکنولوژی نیز حلاکی از آن اسلت کله بلا افلزایش شلکاف تکنوللوژی
کشورها نسبت به شرکای عمده تجاریشان ،بخش صنعت دچار مشکل شده و تولیدات صنعتی به ازای هر کارگر کاهش مییابد.
ضریب متغیر ضرب بین وابستگی به درآمدهای نفت و شکاف تکنولوژی نیز دارای عالمت منفی بوده کله نشلاندهنده تلأثیرات
منفی بر تولیدات صنایع به ازای هر کارگر میباشد.
با توجه به نتای ارائه شده میتوان بیان نمود که گرچه درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعلی ماننلد نفلت اثلرات مثبتلی
می تواند بر بخش صنعت داشته باشد اما همراهی آن با شکاف تکنولوژی (متغیر ضرب بین وابستگی به درآمدهای نفت و شکاف
تکنولوژی) دارای اثرات معنادار قوی و منفی بر بخش صنعت است؛ به عبارت دیگر چنانچه کشوری که دارای وفلور یلک منبلع
طبیعی اس ت به درآمدهای صادرات آن منبع وابسته بوده و دارای شکاف تکنولوژی باالیی باشد ،این شرایط منجلر بله تلأثیرات
منفی بر بخش صنعت و کاهش تولیدات صنعتی آن کشور شده و اثرات بیماری هلندی را شدت میبخشد.

بحص و نتیجهگیری
این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال بود که آیا شکاف تکنولوژی کشورهای صادرکننده منابع طبیعی نسبت به شلرکای عملده
تجاریشان بر تولیدات بخش صنعت تأثیرگذار است؟ بنابراین در گام نخست با توجه به مدل تجارت دو جانبه با رقابت انحصلاری
) ،تابعی ارائه گردید و در گام بعد به منظور برآورد تابع مورد نظر بلا
و بازده نسبت به مقیاس افزایشی به روم کروگمن (
استفاده از دادههای پانل ،آزمونهایی صورت گرفت و با کمک آن مشخص گردید که ملدل بلرآوردی از نلوع پانلل دو طرفله بلا
اثرات ثابت فردی و اثرات زمانی تصادفی است .در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار  stata14برآورد نهایی تابع صورت گرفتله،
نتای نشان دادند که بر خالف عقیده غالب مبنی بر تأثیرات منفی درآمدهای نفت بر بخش صنعت ،ایلن درآملدها میتوانلد بله
توسعه صنعت منتهی شده و موجب افزایش تولیدات آن شود .همچنین بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی ،شکاف تکنولوژی
کشورها میتواند اثرات منفی بر تولیدات صنعتی کشورها بگلذارد و چنانچله کشلوری دارای منلابع طبیعلی باشلد ایلن شلکاف
تکنولوژی می تواند اثرات مثبت درآمدهای حاصل از صادرات نفت را خنثی کرده و منجر بله کلاهش تولیلدات صلنعتی گلردد.
بنابراین طبق نتای حاصله شکاف تکنولوژی کشورها شدت بیماری هلندی را افزایش میدهد.
با توجه به نتای بهدست آمده در این پژوهش پیشنهاد می گردد که کشورهای صادرکننده منابع طبیعی مانند ایران درآمدهای
حاصل از صادرات منبع طبیعی را مدیریت کرده و با ایجاد و تقویت صندوقهایی درآمدهای حاصله کنترل شده و از ورود
یکباره آن جلوگیری شود و همچنین به منظور کاهش شکاف تکنولوژی خود نسبت به شرکای تجاری به تولیدات صنعتی تنوع
بخشیده و تولیدات صنایع باالدستی و پایین دستی منبع طبیعی را گسترم داده و از این طریق توان تجاری خود را افزایش
دهند.
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