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اقتصادی ی ها، در تنظیم سیاستهای توسعهعمده برنامه هایهدفیکی از کاهش نابرابری درآمد به عنوان 

 برمختلف اقتصادی های افزوده بخشاثرات ارزش بررسی پژوهش،ین اهدف از  .استبوده مورد توجه  همواره
مورد آزمون قرار  ایستایی متغیرها پژوهش،در این  باشد.می 0531-98 ی زمانیدورهدر  در ایران درآمد نابرابری
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رابطه بلندمدت و دهنده نشانتایج آزمون هم انباشتگی ن د.شوتعیین  زمون علیت گرنجریآبا استفاده از  متغیرها
که طوریهب ،استگذاری صنعت، صادرات و سرمایه افزوده بخش کشاورزیارزشمنفی بین نابرابری درآمد و 
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 مقدمه

های هر کشوری اصلی سیاست هایبرابر درآمد از هدفایجاد اشتغال، کاهش فقر و توزیع 

خورداری از برای افراد جامعه در بر  فرصت یکسان نفراهم آوردبا توزیع برابر درآمد  باشند.می

دستیابی به رشد مناسب در  شود.صادی، سبب ایجاد ثبات اقتصادی میمنافع رشد و توسعه اقت

در تدوین و تصویب  امری ضروری است و های عمده اقتصادی و اجتماعیزمینه شاخص

و های توسعه های کمی و کیفی کالن باید متناسب با سیاستهای توسعه، شاخصبرنامه

ها، افزایش اشتغال ترین این شاخصدو مورد از مهم د.شوتنظیم و تعیین  ،اندازچشم هایهدف

در زمینه توزیع درآمد . (1831، خالدی و صدراالشرفی) و کاهش نابرابری در توزیع درآمد است

های اجتماعی شاخصترین و توزیع مناسب درآمد به عنوان یکی از مهم رفاهنیز افزایش سطح 

و  تهیدستدرآمد و محروم و های کمخرید گروه توانافزایش  صورتهدر برنامه چهارم توسعه ب

مناسب جبرانی، های جامعه و اجرای سیاست های باال و پایین درآمدیکاهش فاصله بین دهک

 ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر مورد توجه قرار گرفته است.

های بدون شناخت توان بخشهای توسعه، در برنامه باالتعیین شده  هایهدفدستیابی به 

یدی مختلف اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری درآمد و هدایت کارای منابع تول

 کنند، میسر نیسترا فراهم می هاهدفهایی که بیشترین امکان دستیابی به این بخشبه سمت 

های مختلف نقش بخشدر زمینه بررسی  بررسی. بنابراین، (1834 ،سازمان برنامه و بودجه)

 .ای استاهمیت ویژه دارای توزیع درآمددر رشد اشتغال و کاهش نابرابری اقتصادی 

های خاصی است که در اقتصادی، بخش کشاورزی دارای ویژگی مختلف هایبخشدر بین 

به جهت این بخش نه تنها توزیع درآمد همواره مورد توجه بوده است.  ویژههرابطه با اشتغال و ب

باشد، بلکه با تامین مواد اولیه مورد نیاز می ایویژهدارای اهمیت  تامین امنیت غذایی کشور

رشد این  افزون بر این، د.شوها نیز موثر واقع بخشدیگر تولید تواند در رشد صنایع وابسته می

های پایین درآمدی دهکرا که جز  بخش، بهبود وضعیت رفاه، درآمد و امنیت غذایی روستاییان

نشینی به شهر و مانع گسترش حاشیه نآناو موجب جلوگیری از مهاجرت  هستند، در پی دارد

های اقتصادی و انداز در زمینه بسیاری از شاخصمچش هایهدفدستیابی به  شود.در شهرها می

 سالمی و انصاری،) دشوواقع موثر تواند بسیار اد اشتغال، میاجتماعی از جمله کاهش فقر و ایج

افزوده بخش کشاورزی بر کاهش نابرابری درآمد تاثیر ارزش پژوهش،. هدف اصلی این (1833

اند نقش کشاورزی در کاهش نشان دادهفراوانی در زمینه توزیع درآمد  هایبررسی است.
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مه ابه برخی از آنها در اد ها است کهر بخشدیگچشمگیرتر از در اغلب موارد نابرابری درآمد 

انقالب سبز در که است باور خود بر این  پژوهش( با توجه به 1831) چادوری اشاره شده است.

وری و درآمد کشاورزان خرده پا هنابرابری درآمد شده است و سطح بهرپاکستان موجب کاهش 

های جدید در بخش فناوریهمچنین استفاده از  تر از کشاورزان بزرگ افزایش یافته است.سریع

کشاورزی، باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش دستمزد کارگران روستایی 

صورت غیر هبگذاری در کشاورزی نشان داده است که سرمایه نیز (1222) نوکاالشده است. 

گذاری در های فقیر در مقایسه با سرمایهتجاری افزایش درآمد بیشتری را برای خانواده

ای با عنوان تحلیل اقتصادی ( در مقاله1221) دسوزا و همکاران کشاورزی تجاری در پی دارد.

ویرجینیای غربی به این نتیجه رسیدند که نرخ  فقر و نابرابری درآمدی در نواحی روستایی

تواند به طور همزمان با نرخ ساالنه تغییر در نابرابری درآمدی بر ساالنه تغییر در مقادیر فقر می

 بین فقر و نابرابری درآمدی وجود دارد. سویهاساس ضریب جینی رخ دهد. لذا یک رابطه دو 

تر فقر و نابرابری درآمدی در مراحل ابتدایی به دهد که سطوح باالاین نتایج همچنین نشان می

مهمترین عامل افزاینده نابرابری  منجر خواهد شد. باالر یکاهش نرخ ساالنه تغییر در دو متغ

سال و باالتر  12)افراد  هاست. همچنین نسبت ذخیره سرمایه انسانیدرآمدی، میزان فقر بخش

در  (1228) ملور ابرابری درآمدی شده است.دارای سطح دیپلم و دانشگاهی( منجر به کاهش ن

های شغلی به طور مستقیم و غیر دهد که در حدود دو سوم رشد فرصتخود نشان میپژوهش 

 گردد.مستقیم به بخش کشاورزی بر می

گویای این ( در کشور اندونزی 1228بالی ساکان و همکاران ) پژوهشاز  دست آمدهبهنتایج 

ها، شرایط گذاری در زیر ساختگذاری در منابع انسانی، سرمایهسرمایهی چون هایاملاست که ع

، زمینه را برای کاهش نابرابری فراهم کرد و فناوریتجارت محصوالت کشاورزی و دسترسی به 

به  پژوهشیدر  (1212) بیانامهرگان و نص د.مند شدنبهره طور مستقیمبه یرانبه این ترتیب فق

 دردست آمده بر اساس نتایج به بررسی رشد بخش کشاورزی و توزیع درآمد در ایران پرداختند.

توان گفت تاثیر رشد اقتصادی شود و در واقع میفرضیه کوزنتس رد می 1813-1228 هایسال

 شرافت علی و همکاران دار منفی است.بخش کشاورزی بر روی نابرابری درآمد یک تاثیر معنی

افزوده بخش کشاورزی بر نابرابری درآمد در به بررسی اثرات ارزش پژوهشی( در 1218)

افزوده بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، صادرات کاالها و اثرات ارزشو پاکستان پرداختند 

گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در نابرابری خدمات و سرمایه
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که همه متغیرهای  نتایج نشان داد .کردندگیری در پاکستان اندازهدرآمد توسط ضریب جینی 

افزوده بخش خدمات دارای تاثیر منفی و معنی داری بر روی جز ارزشهتوضیح داده شده ب

 افزوده بخش خدمات دارای تاثیر مثبت برکه ارزشطوریهنابرابری درآمد در بلندمدت هستند ب

 وی نابرابری درآمد است.ر

که توسعه بخش کشاورزی  ندبه این نتیجه دست یافتدر پژوهشی ( 1832) همکاران سالمی و

ها برای خانوارهای کم درآمد روستایی ایجاد بخش دیگردر ایران درآمد بیشتری را نسبت به 

 کند.می

( در بررسی رابطه بین رشد بخش کشاورزی و توزیع درآمد 1834) خالدی و صدراالشرافی

نتیجه دست یافتند که رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران بر روی توزیع روستایی به این 

شاخص  درآمدهای روستایی تاثیرگذار نبوده و فرضیه کوزنس در مناطق روستایی صادق نیست.

در مناطق روستایی رابطه مستقیمی با نرخ رشد اقتصادی بخش  نابرابری توزیع درآمدی

داری بر رشد بخش بخش کشاورزی تاثیر معنی گذاری درسرمایه کشاورزی کشور دارد.

نرخ رشد نیروی کار شاغل کشاورزی رابطه غیر مستقیمی با رشد بخش  کشاورزی ندارد.

آن است که  گویای( نیز 1834) خالدی و صدراالشرفی بررسینتیجه  کشاورزی داشته است.

دیگر توسعه بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن ضمن اینکه درآمد بیشتری نسبت به 

شود. بخش کند، موجب شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی میها ایجاد میبخش

های بررسیبا توجه به  باشد.ای میزایی نیز دارای اهمیت ویژهکشاورزی از نظر توان اشتغال

ی اقتصادی در هاترین بخشتوان گفت بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمشده می انجام

انداز در زمینه بسیاری از چشم هایهدفهای توسعه و دستیابی به جهت پیشبرد راهبرد

تواند بسیار موثر واقع های اقتصادی و اجتماعی از جمله کاهش فقر و ایجاد اشتغال، میشاخص

 مورد باال در که یهایتحقیق ست کها دیگر این هایپژوهشنسبت به  پژوهشاین  برتری د.شو

 تاکید اجتماعی رفاه کاهش اساسی عامل عنوان به درآمدی نابرابری بر اکثرا گرفتند قرار بررسی

 وزن تابع این چون ،است آمده دستبه سن تابع از استفاده با بیشتر نتایج این البته .اندداشته

 نکته این به توانمی پس .دهدمی اجتماعی رفاه بررسی در درآمد نابرابری به زیادی نسبتبه

 نتایج ،گیرد قرار بررسی مورد رفاه توابع دیگر از استفاده با اجتماعی رفاه اگر که کرد اشاره

 دست خواهد آمد.به یمتفاوت
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 روش تحقیق
 صادرات نفت، صنعت،خدمات، کشاورزی، بخش افزودهارزش تأثیر بررسی برای پژوهش این رد

 هاداده از 1822-38 هایسالدر مد آنابرابری در روی داخلی ناخالص سرمایه و خدمات و کاالها

 ریشه آزمون ازابتدا  در .شودمی استفاده ایران آمار مرکز و مرکزی بانک آماری هایجدول و

ملحوظ نمودن  با  8KPSSو  )PP1( پرون-و فیلیپس( 1ADF)یافته فولرتعمیم–دیکی واحد

 برای. سپس است شده استفاده متغیرها ایستایی آزمون جهتمبدأ و روند زمانی  عرض از

 روش و برداری خودتوضیح الگوی ازروش استفاده با ابتدا، متغیرها بین ارتباط تردقیق بررسی

های کشاورزی، افزوده بخشتاثیر ارزش و الگوی تصحیح خطای یرداری وجوسیلیوس جوهانسن

بر روی نابرابری  داخلی سرمایه ناخالصصنعت، خدمات، نفت، صادرات کاالها و خدمات و 

، بررسی راستای در سپس .گرفت قرار تحلیل و تجزیهد موردرآمد با استفاده از ضریب جینی 

 استفاده با یاد شده هایافزوده بخشمتغیرهای ضریب جینی و ارزش بین معلولی علّی ساختار

شکل کلی  .شد اقدام امر این به (خطا تصحیح الگوی مبنایبر) متغیره چند علّیت هایآزمون از

 .است (1رابطه )به صورت  بررسیالگوی مورد 
(0) LGINI𝑡 = 𝛼 + LAVA𝑡 + LEVA𝑡 + LSVA𝑡 + LIVA𝑡 + LOVA𝑡 + LSEVA𝑡  

 ،(LAVA) افزوده بخش کشاورزیلگاریتم ارزش ،(LGIN) لگاریتم ضریب جینی (1)در الگوی  

افزوده بخش ارزش ،(LEAV) افزوده بخش صادراتارزش ،(LIVA) افزوده بخش صنعتارزش

افزوده بخش ارزشو  (LSVA) گذاری ناخالص داخلیافزوده بخش سرمایهارزش ،(LOVA) نفت

 در نظر گرفته شده است. (LSEVA) خدمات

 نتایج و بحث

 استایی متغیرها ( : بررسی 1مرحله )

  .است شده ارائه (1درجدول ) متغیرها  ی ایستایی هاآزمون نتایج

و  (I(2های زمانی مورد مطالعه در سطح ناایستا بوده ))(، کلیه سری1) با توجه به نتایج جدول

 اندداری، ایستا شدهمعنی درصد 2گیری در تفاضل مرتبه اول در سطح بار تفاضل پس از یک

((1)I و به عبارتی پیش شرط )باشند. قابل ذکر است که استفاده از آزمون همگرایی را دارا می

                                                           
1 Augmented Dickey-Fuller 
2 Phillips & Perron 
3 Kwait Kowski et al 



 9394/ 2/ شماره 9اقتصاد کشاورزی/ جلد    42

های زمانی، ترکیب خطی آنها ساکن بوده و در واقع یک به رغم ناایستایی تک تک این سری

رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها برقرار است. این امر به دلیل آن است که این متغیرها در طول 

در این حالت، رگرسیون کاذب  شوند.مدت از یکدیگر دور نمیزمان با هم حرکت کرده و در بلند

شود و در نتیجه، انجام رگرسیون وجود نداشته و فروض اساسی برای معتبر بودن آن نقض نمی

 برآورد کرد. ای سازگارتوان به شیوهمعنی نبوده و میزان پارامترهای مدل را میبی

 KPSSو  PP وADF هاینتایج آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون )1( جدول
 ADF PP KPSS   نام سری

LGINI 

-411/1 عرض از مبدا سطح  3/1-  22/2  

-3/1 عرض از مبدا و روند سطح  717/1-  183/2  

-133/14 -282/2* عرض از مبدا تفاضل مرتبه اول * 437/2 * 

روندعرض از مبدا و  تفاضل مرتبه اول  128/2- * 472/17- * 488/2 * 

LAVA 

-381/2 عرض از مبدا سطح  327/2-  718/2  

-217/1 عرض از مبدا و روند سطح  212/1-  271/2  

-141/11 عرض از مبدا تفاضل مرتبه اول * *172/11- 121/2 * 

81/11 عرض از مبدا و روند تفاضل مرتبه اول * 111/11- * 121/2 * 

LIVA 

-221/2 عرض از مبدا سطح  287/2-  771/2  

-881/1 عرض از مبدا و روند سطح  182/1-  112/2  

-117/4 عرض از مبدا تفاضل مرتبه اول * 428/2- * 111/2 * 

-231/4 عرض از مبدا و روند تفاضل مرتبه اول * 424/2- * 112/2 * 

LSVA 

-111/2 عرض از مبدا سطح  132/2-  717/2  

-128/1 عرض از مبدا و روند سطح  182/1-  148/2  

-881/4 عرض از مبدا تفاضل مرتبه اول * *332/4- *231/2 

-844/4 عرض از مبدا و روند تفاضل مرتبه اول * 323/4- * 274/2 * 

LEVA 
-121/2 عرض از مبدا سطح  138/2-  741/2  

-122/1 عرض از مبدا و روند سطح  711/1-  148/2  

 
 عرض از مبدا تفاضل مرتبه اول

روند عرض از مبدا و  

112/1- * 

143/1- * 

112/1- * 

123/1- * 

283/2 * 

272/2  تفاضل مرتبه اول *

LSEVA 
-438/2 عرض از مبدا سطح  481/2-  778/2  

-383/1 عرض از مبدا و روند سطح  771/1-  111/2  

 
-213/8 عرض از مبدا تفاضل مرتبه اول * 222/8- * *232/2 

-8/ عرض از مبدا و روند تفاضل مرتبه اول 482* 417/8- * *28/2 

LOVA 

-282/1 عرض از مبدا سطح  238/1-  781/2  

-128/2 عرض از مبدا و روند سطح  811/1-  127/2  

-411/2 عرض از مبدا تفاضل مرتبه اول * 473/2- * 128/2 * 

-473/2 عرض از مبدا و روند تفاضل مرتبه اول * 218/2- * 274/2 * 

 درصد( 2سطح در معنی داری ∗)های تحقیق : یافتهمنبع

  



 43...های مختلف اقتصادی افزوده بخشتأثیر ارزش

 جوسیلیوس–جوهانسن انباشتگی هم آزمون

 رابطه وجود عدم یا و وجود بررسی برای مرحله این در متغیرها، بودن ایستانا به توجهبا 

شود یم استفاده جوسیلیوس -جوهانسن انباشتگی هم ازروش مدل، متغیرهای بین بلندمدت

 .است شده ارائه( 1) درجدول مدل بهینه وقفه تعیین نتایج

 (الگوی خودتوضیح برداری ح برداری)تعیین تعداد وقفه بهینه در الگوی خود توضی (2) جدول

HQ SC  AIC FPE LR LogL وقفه 

823/2 1/122  2/321 2/12 e-28 - 311/7- 2 

9-  /425* 7- / 955*  838/12- 11/7 e-14 187/421 237/143  1 

144/8- 134/1-   721/12- 11/7 e-15* 66/564 * 877/828 1 

321/8- 772/4-   11/559 * 33/3 e-14 187/22  314/812 8 

 درصد( 2سطح در معنی داری ∗): یافته های تحقیق نبعم

از وقفه  دست آمدهبهنتایج ، کوئین-بیزین و حنان-با توجه به  قاعده حداکثر کردن معیار شواتز

انتخاب برای الگو یک وقفه بهینه  هایدوم و سوم برای هر یک از معادله در مقایسه با وقفهاول 

و  F، با استفاده از معیارهایی همچون آماره هارتی مقایسه نتایج هریک از معادلهعباهب گردید.

ش تصریح و نرمال بودن توزیع ناهمسانی واریانس، تور های شامل آزمون خودهمبستگی،آزمون

 را تایید کرد. هاادلهبرآورد معبرای  عنوان وقفه،هاخالل، انتخاب مرتبه اول متغیرها ب هایجمله

 انباشتگی هم تعدادبردارهای تعیین(: 1)  مرحله

 .باشندمیویژه  مقادیر بیشینه اثر و ماتریس های آزمون نتایج بیانگر (4) و( 8)جدول

𝛌آزمون ماتریس اثر) آزمون هم انباشتگی بر اساس (3) جدول − 𝑻𝒓𝒂𝒄𝒆) 

 ضیه آزمون فر
λآماره

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒
λ (درصد4 ( 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒
 

 (𝑯𝟏) فرضیه (𝑯𝟎)فرضیه 

r = 2
∗
 𝑟 ≥ 1 112/782 184/173 

𝑟 ≤ 1
∗
 𝑟 ≥ 1 122/421 128/347 

𝑟 ≤ 1
∗
 𝑟 ≥ 8 121/111 71/878 

𝑟 ≤ 8
∗
 𝑟 ≥ 4 11/888 24/278 

𝑟 ≤ 4 𝑟 ≥ 2 81/832 82/188 

 درصد( 2سطح در معنی داری ∗)های تحقیق : یافتهنبعم               
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𝛌) یژهو مقادیربیشینه آزمون (5) جدول − 𝑴𝒂𝒙) 

 فرضیه آزمون
𝛌آماره

𝑻𝒓𝒂𝒄𝒆
𝛌 (درصد4 ( 

𝑻𝒓𝒂𝒄𝒆
 

 (𝑯𝟏)فرضیه مقابل (𝑯𝟎)فرضیه صفر

r = 2
∗
 𝑟 = 1 12/888 47/278 

𝑟 ≤ 1
∗
 𝑟 = 1 43/182 42/821 

𝑟 ≤ 1
∗
 𝑟 = 8 42/188 84/321 

𝑟 ≤ 8
∗
 𝑟 = 4 82/224 13/233 

𝑟 ≤ 4 𝑟 = 2 14/181 11/822 

 درصد( 2سطح در معنی داری ∗)های تحقیق : یافتهنبعم               

 سطح در ویژه مقادیر بیشینه و اثر ماتریس آزمون آماره دو هر براساس ،هاجدول این به باتوجه

 .شودتایید می متغیرها بین انباشتگی هم بردار چهار جودو درصد 2 اطمینان

 مدل متغیرهای بین بلندمدت رابطه برآورد(: 8) مرحلة

 متغیر به نسبت شده نرمال بردار و مدل متغیرهای بین بلندمدت رابطه تعیین به سوم مرحله 

 .دارد اختصاص نظر مورد درونزای
 نتایج بردار هم انباشتگی نرمال شده (4)جدول

 متغیر ضرایب انحراف استاندارد tآماره 

12/11
∗
 48/2 831/2 c 

4/742
∗
 284/2 26111 LAVA 

8/817
∗
 212/2 221/2 LEVA 

−12/4
∗
 212/2 124/2- LOVA 

1/214
∗
 211/2 187/2 LSVA 

−7/111
∗
 248/2 821/2- LSEVA 

181/2 218/2 232/2 LIVA 

- - 0 LGINI 

 درصد( 2سطح در معنی داری ∗)های تحقیق : یافتهنبعم                         

بین متغیرهای مدل، باید توجه شود که بردار الزم به ذکر است که در انتخاب بردار بلندمدت 

 های اقتصادی بوده وها متناسب با نظریهنرمال شده نسبت به متغیر درونزا از نظر عالمت ضریب

های همه سری (2) با توجه به جدولباشند.  داربردار از لحاظ آماری معنی هاییبهمچنین ضر

و یک رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود گیری ایستا شده بار تفاضل با یک بررسیزمانی مورد 



 45...های مختلف اقتصادی افزوده بخشتأثیر ارزش

 که در معادله هم انباشتگیهنگامی  کندبیان می یوهانسون و دناردوکه  گونههمان دارد.

، هریک از تمام متغیرهای مستقل و وابسته در یک سمت معادله قرار داشته باشندیوهانسون 

معادله بردار هم انباشتگی را بنابراین  باشند.بیانگر کشش با عالمت معکوس می هاضریب

 ( نوشت.1رابطه ) صورتهتوان بمی

(2) LGINI𝑡 = −2/831 − 2/111LAVA𝑡 − 2/221LEVA𝑡 − 2/187LSVA𝑡 − 2/232LIVA𝑡 + 2/124LOVA𝑡

+ +2/821LSEVA𝑡 

و در سطح  باشدمی -111/2برابر  افزوده بخش کشاورزیضریب جینی نسبت به ارزشکشش 

دهد که یک درصد افزایش در این کشش معنادار نشان می دار است.معنی درصد 2و  درصد1

شود. بنابراین درصد کاهش در ضریب جینی می 1/11افزوده بخش کشاورزی سبب ارزش

 رآمد در بلندمدت خواهد شد. نتیجه هش نابرابری دتوان گفت رشد بخش کشاورزی سبب کامی

شرافت  مهرگاه و همکاران،، انجام یافته توسط مهرگان و نصبیان پژوهشبا نتایج  دست آمدهبه

های مهم اقتصادی به شمار بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش است. همسان و همکاران

. درصد نیروی کار در این بخش شاغل هستند 8/12حدود  1881سال بر اساس آمار رود. می

رصد در نقاط شهری مشغول به د 4/21درصد از نیروی کار در مناطق شهری و  8/2که طوریهب

شمار بهدر اقتصاد های مولد اشتغال توان گفت بخش کشاورزی از جمله بخشو می کار هستند

 متوسط طور به و است خدمات بخش از کشورپس اقتصادی بخش بزرگترینکه طوریهب. رودمی

 است. داده اختصاص خود به را ملی ناخالص تولید از درصد 11

و  درصد1و در سطح  باشدمی -232/2برابر  افزوده صنعتنسبت به ارزش کشش ضریب جینی

افزوده دهد که یک درصد افزایش در ارزشاین کشش معنادار نشان می دار است.معنی درصد 2

توان گفت رشد بنابراین می شود.درصد کاهش در ضریب جینی می 2/3سبب  صنعتبخش 

 بخش در درآمدچرا که  مدت خواهد شد.سبب کاهش نابرابری درآمد در بلندبخش صنعت 

 دیگر سوی از .شودمی بیشتر گذاریسرمایه به منجر و گیردمی فزونی بیشتری سرعت با صنعت

 مردم زندگی استاندارد است، همراه درآمد و اشتغال بیشتر امکانات، شهرنشینی با شدن صنعتی

 نیز پرورش و آموزش و بهداشتی وسایل از استفاده و شودمی کاسته ومیرمرگ یابد،می ارتقا

 را درآمد توزیع در نابرابری پیشرفته، کشورهای در شدن صنعتی امروزه چند هر. شودمی بیشتر

 درآمد توزیع در نابرابری افزایش با توسعه حال در کشورهای شدن صنعتی اما داده، کاهش

  .است بوده همراه
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و  درصد1و در سطح  باشدمی 821/2برابر  افزوده خدماتنسبت به ارزشکشش ضریب جینی 

افزوده دهد که یک درصد افزایش در ارزشاین کشش معنادار نشان می دار است.معنی درصد 2

با  دست آمدهبهکه نتیجه شود در ضریب جینی می افزایشدرصد 1/82سبب  تخدمابخش 

ن گفت رشد بخش خدمات توابنابراین میاست.  مسانهمکاران شرافت و هپژوهش نتیجه 

تواند به خاطر این این تاثیر مثبت می نابرابری درآمد در بلندمدت خواهد شد.سبب افزایش 

ماهری در  نسبتمناطق شهری بوده که نیروهای بهبیشتر در واقعیت باشد که بخش خدمات 

درصد از  8/47و  درصد از تولید ناخالص داخلی  21. این بخش انداین بخش استخدام شده

در مناطق اشتغال  تنها سهم  ست که ا . این در حالیبه خود اختصاص داده استنیروی کار را 

وان به این تمی سوییاز  درصد است. 7/12درصد و در مناطق روستایی تنها  1/28شهری 

 کاالی یک ازکاال،  که شودمی سبب تورم خدمات بخش گسترشدر صورت نیز بیان کرد که 

 مصرفی کاالی این کاال، اساسا کهدرحالی ،کند تبدیل پربازده یهایهسرما کاالی یک به مصرفی

 دلیل به اما برسد؛ قیمت تعادل به تقاضا با متناسب وعرضه تولید اساس بر باید و است مادو با

 توسط آسانی به ،زمینه این در دولت دخالت عدم و ایسرمایه کاالی یک به شدن تبدیل

 به تن ،صورت هر در آن به نیاز دلیل به نیز متقاضی و یابدمی افزایش آن قیمت ،کنندهعرضه

 شکاف و درآمد ناعادالنه توزیع و داللی و بازی رانت به منجر و داد خواهد شده عرضه قیمت

 .شودمی طبقاتی

و  درصد1و در سطح  باشدمی 124/2 برابر  افزوده نفتنسبت به ارزشکشش ضریب جینی 

افزوده دهد که یک درصد افزایش در ارزشاین کشش معنادار نشان می دار است.معنی درصد2

 نفترشد بخش بنابراین  شود.در ضریب جینی می افزایشدرصد  4/12بخش صنعت سبب 

پژوهش با نتیجه  آمدهدست بهکه نتیجه  درآمد در بلندمدت خواهد شد نابرابری افزایشسبب 

 هایتوان این گونه بیان کرد که شوکامر را میدلیل این  است. همسانجرجرزاده و اقبالی 

 برکت به ایران کشور که صورت این به ،شودتورم می ایجادسبب  (نفت به متکی اقتصاد) نفتی

 کهایران  درکشور حال ،شودمی روروبه خود ارزی درآمد در هنگفتی افزایش با ،وگاز نفت وجود

 موجب ،ملی پول به حاصله ارزهای تبدیل( ارز نرخ تثبیت) است شده کنترل یا ثابت ارز نرخ

 ،آیدمی پدید بابت این از که تقاضایی افزایش و شده نقدینگی و درگردش پول حجم افزایش

 رغم به بایستمی داخلی تولیدکنندگان. دشومی تورم یعنی داخلی هایقیمت افزایش به منجر

 وسیله به که کنند عرضه و تولید را کاالهایی( داخلی تورم از ناشی) تولید هایهزینه افزایش



 47...های مختلف اقتصادی افزوده بخشتأثیر ارزش

 اختیار در( خارجی پول نسبی ارزانی برکت به) ترمناسب قیمت به آنها خارجی رقیبان

 کندی به و کشاندمی رکود به را داخلی صنعت بخش شرایط این. گیردمی قرار کنندگانمصرف

 هایفعالیت از سرمایه فرار وسبب زندمی دامن بخش این در زاییاشتغال و گذاری سرمایه رشد

 و خدمات بخش گسترش موجب و شودمی بازرگانی و خدماتی هایبخش سوی به تولیدی

 .ستفقیران ا و طبقاتی وشکاف درآمد ناعادالنه توزیع

و در  باشدمی -187/2برابر   ترتیبکاالها و خدمات صادرات به  نسبت کشش ضریب جینی

دهد که یک درصد افزایش این کشش معنادار نشان می دار است.معنی درصد 2و  درصد1سطح 

بنابراین  شود.درصد کاهش در ضریب جینی می7/18سبب صادرات افزوده بخش در ارزش

طور به سبب کاهش نابرابری درآمد در بلندمدت خواهد شد.صادرات توان گفت رشد بخش می

معدودی محصوالت برای صادرات تولید تعداد توسعه که تنها در  کشورهای در حال معمول،

صادراتی افزایش یابد، صادرات و که تولید و بازدهی محصوالت  هنگامیتخصص دارند، 

که هنگامیدر جریان تمرکز سرمایه را  لذا مازاد تولید، یابد.درآمدهای صادراتی نیز افزایش می

کند و هنگامی که تسریع میشود، ای میکاالهای سرمایهصرف واردات درآمدهای صادراتی 

، گیرددرآمدهای ارزی شکل می افزایش توسعه اقتصادی به واسطه صنعتی شدن ناشی از

گذاری داخلی نسبت به سرمایه کشش ضریب جینی یابد.نابرابری در توزیع درآمد کاهش می

این کشش معنادار نشان  دار است.معنی درصد2و  درصد1و در سطح  باشدمی-221/2برابر 

درصد کاهش در ضریب جینی  1/2گذاری سبب دهد که یک درصد افزایش در سرمایهمی

توان بنابراین می. است همسانبالی ساکان و همکاران  پژوهشاین نتیجه با نتیجه  شود.می

بهبود  افزایش اشغال،سبب تواند میگذاری و گسترش فعالیت این بخش افزایش سرمایهگفت 

 د.شوتوزیع درآمد 

  (VECM) برداری خطای تصحیح الگوی و انباشتگی هم معادله برآورد (:4مرحله) 

 شده تأیید مدل متغیرهای بین انباشتگی هم بردار چهار وجود اینکه به باتوجه مرحله دراین

 برآورد مدتکوتاه خطای تعدیل سرعت بررسی برای برداری خطای تصحیح الگوی است،

 .است شده ارائه (1)در جدول  برآورد نتایج. شودمی
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 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری (6) جدول
 متغیر ضرایب انحراف استاندارد tآماره
711/2 118/2  1/039 D(LGINI  (-1)) 

−8/148
∗∗

 114/2  686/1-  D(LAVA (-1)) 

1/827
∗∗

 117/2  650/1  D(LSVA (-1)) 

2/841 184/2  910/1-  D(LIVA (-1)) 

1/181
∗∗

 412/2  813/1  D(LOVA (-1)) 

2/823 138/2  072/1-  D(LSEVA (-1)) 

−1/831
∗∗

 221/2 083/0-  D(LEVA (-1)) 

−8/11
∗∗

 121/2 799/1-  ECT(-1) 

98/710 Log likelihood 606/1 R-squared 

978/5- Akaike AIC 878/1 Adj. R-squared 

813/5- Schwarz SC 555/8 F-statistic 

  126/1 Sum sq. resids 

 درصد( 2سطح در معنی داری ∗)های تحقیق یافتهمنبع:            

 قابل شناسایی است:  (5رابطه )مدت برآورد شده  به صورت بنابراین معادله کوتاه

∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼 = −2/181∆LAVA (−1) + 2/181∆(LSVA(−1) − 2/321∆LIVA (−1) +  (8)                             

      (117/2)                   (114/2 )                                        (184/2)     

2/822∆LOVA(−1) − 2/171∆LSEVA(−1) − 1/182∆LEVA(−1) − 2/733ECT(−1)  
                                         (121/2)                    (221/2)                         (412/2)                       (138/2( 

 سمت به مدتکوتاه خطای تعدیل سرعت که کرد بیان توانمی ،(8) معادله نتایج به باتوجه

 مقدار سمت به تعدیل باالی سرعت گویای که است (-73/2) درحدود بلندمدت و تعادلی مقدار

های مناسب در توان به تاثیرگذاری اعمال سیاستدر نتیجه می .باشدمی بلندمدت تعادلی

های کشاورزی، افزودهارزشتوان گفت میدست آمده بهبا توجه به نتایج  مدت امیدوار بود.کوتاه

 مدت هستند.کوتاهبر نابرابری درآمد در و معناداری  دارای تاثیر منفی صادرات خدمات و

 درصد2اما در سطح  هست، هرچند بخش صنعت نیز دارای تاثیر منفی بر نابرابری درآمد

گذاری داخلی دارای تاثیر دو بخش نفت و سرمایهست که ا این در حالیباشد. معنادار نمی

 د.هستنمدت مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد در کوتاه
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 برداری خطای تصحیح الگوی برمبنای گرنجری علّیت

درآمد در  نابرابری کنندهتعیین هایعامل مورد در الگوی تصحیح خطای برداری ترتیبات

 ( نشان داده شده است:12( تا )4) هایمعادله

(4) 

∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼1𝑡 = 𝜙0 + ∑ 𝜙11,𝑖∆𝐿𝐴𝑉𝐴1,𝑡−1 + ∑ 𝜙12,𝑖∆𝐿𝑆𝑉𝐴2,−1𝑡

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙13,𝑖∆𝐿𝐼𝑉𝐴3,𝑡−1

𝑝

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

 

+ ∑ 𝜙14,𝑖∆𝐿𝑂𝑉𝐴4,𝑡−1 

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙15,𝑖∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴5,𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙16,𝑖∆𝐿𝐸𝑉𝐴6,𝑡

𝑝

𝑖=1

+ 𝑊1𝐸𝑡−1

+ 𝜐1𝑡 

(2) 
∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡 = 𝜙1 + ∑ 𝜙21,𝑖∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1 + ∑ 𝜙22,𝑖∆𝐿𝑆𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙23,𝑖∆𝐿𝐼𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

 + ∑ 𝜙24,𝑖∆𝐿𝑂𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙25,𝑖∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙26,𝑖∆𝐿𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ 𝑊2𝐸𝑡−1 + 𝜐2𝑡 

(1) 
∆𝐿𝑆𝑉𝐴𝑡 = 𝜙2 + ∑ 𝜙31,𝑖∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡−1 + ∑ 𝜙32,𝑖∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙33,𝑖∆𝐿𝐼𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

  + ∑ 𝜙34,𝑖∆𝐿𝑂𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙35,𝑖∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙36,𝑖∆𝐿𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ 𝑊3𝐸𝑡−1 + 𝜐3𝑡 

(7) 
∆𝐿𝐼𝑉𝐴𝑡 = 𝜙3 + ∑ 𝜙41,𝑖∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡−1 + ∑ 𝜙42,𝑖∆𝐿𝑆𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙43,𝑖∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1

𝑝

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

 + ∑ 𝜙44,𝑖∆𝐿𝑂𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙45,𝑖∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙46,𝑖∆𝐿𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ 𝑊4𝐸𝑡−1 + 𝜐4𝑡 

(3) 
∆𝐿𝑂𝑉𝐴𝑡 = 𝜙4 + ∑ 𝜙51,𝑖∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡−1 + ∑ 𝜙52,𝑖∆𝐿𝑆𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙53,𝑖∆𝐿𝐼𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙54,𝑖∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙55,𝑖∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙56,𝑖∆𝐿𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ 𝑊5𝐸𝑡−1 + 𝜐4𝑡 

(8) 
∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝜙5 + ∑ 𝜙61,𝑖∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡−1 + ∑ 𝜙62,𝑖∆𝐿𝑆𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙63,𝑖∆𝐿𝐼𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

 + ∑ 𝜙64,𝑖∆𝐿𝑂𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

 

+ ∑ 𝜙65,𝑖∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙66,𝑖∆𝐿𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ 𝑊6𝐸𝑡−1 + 𝜐5𝑡 

(12) 
∆𝐿𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝜙6 + ∑ 𝜙71,𝑖∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡−1 + ∑ 𝜙72,𝑖∆𝐿𝑆𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙73,𝑖∆𝐿𝐼𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙74,𝑖∆𝐿𝑂𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙75,𝑖∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜙66,𝑖∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+ 𝑊7𝐸𝑡−1 
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 ری بر اساس الگوی تصحیح خطای بردارینتایج آزمون علیت گرنج (7)جدول

E  (1-)  
∑ 𝒳2 

(6df) 

  متغیرهای مستقل

∆𝐿𝐸𝑉𝐴𝑡 ∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴𝑡 ∆𝐿𝑂𝑉𝐴𝑡 ∆𝐿𝐼𝑉𝐴𝑡 ∆𝐿𝑆𝑉𝐴𝑡 ∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡 ∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡  

 متغیر وابسته 𝒳2(2df) احتمال[]سطح  (t)آماره 

−2.733
∗
 

(111/8-)  

 

88/881
∗
 

[222/2] 

11/112
∗
 

[221/2]  

11/221
∗
 

[222/2] 

3/311
∗
 

[228/2] 

8/822
∗
 

[242/2] 

12/273
∗
 

[221/2] 

1/182
∗
 

[212/2] 

- 

∆𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 

86118- 

(812/2-) 

 

18/127
∗
 

[228/2] 

26142 

[728/2] 
3/312

∗
 

[228/2] 

11/783
∗
 

[222/2] 

26121 

[482/2] 

26481 

[438/2] 

- 26482 

[218/2] ∆𝐿𝐴𝑉𝐴𝑡 

1/218
∗

- 

(382/1) 

 

128

/828
∗
 

[222/2] 

16188 

[211/2] 
11/123

∗
 

[222/2] 

86881 

[217/2] 

- 86711 

[224/2] 
88/213

∗
 

[222/2] 

18/331
∗
 

[222/2] ∆𝐿𝐼𝑉𝐴𝑡 

26822 

(111/2) 

 

186738 

[281/2] 

16218 

[128/2] 
3/121

∗
 

[228/2] 

- 26272 

[422/2] 

16128 

[184/2] 

26287 

[347/2] 

16331 

[238/2] ∆𝐿𝑂𝑉𝐴𝑡 

2/314
∗

- 

(211/1-) 

 

838/3 

[111/2] 

782/1 

[131/2] 

- 241/2 

[342/2] 

121/1 

[138/2] 

484/2 

[212/2] 

833/2 

[284/2] 

888/1 

[187/2] ∆𝐿𝑆𝐸𝑉𝐴𝑡 

237/1- 

(882/2) 

881/12 

[482/2] 

- 228/2 

[472/2] 

288/1 

[111/2] 

132/4 

[242/2] 

284/1 

[121/2] 

832/2 

[811/2] 

832/2 

[287/2] 
∆𝐿𝐸𝑉𝐴𝑡 

 درصد( 2سطح در معنی داری ∗)ماخذ: یافته های تحقیق   `

E ( در واقع رابطه علیت بین 4( معرف جمله تصحیح خطاست. معادله )12) تا (4) هایدر معادله

( رابطه 12( تا )2) هایدهد. همچنین معادلهمتغیرهای توضیحی و ضریب جینی را نشان می

جمله تصحیح معادله اول،  با توجه به اینکه در دهد.متغیرهای مدل را نشان میدیگر علیت بین 

توان گفت که یک بنابراین می دار است.معنی درصد 2و در سطح ی بوده خطا دارای عالمت منف

افزوده بخش ضیحی از جمله ارزشرابطه علی  بلندمدت بین ضریب جینی و متغیرهای تو

( 7) همچنین در جدول رابطه بررسی شده در بلندمدت نیز پایدار است. کشاورزی وجود دارد و

صورت هکه به صورت انفرادی برای هریک از متغیرها و نیز ب 𝒳2 از آزمون دست آمدهبهنتایج 

دار هستند. نتیجه آزمون معنی 2جمعی برای کل متغیرها آورده شده است. که هر دو، در سطح 

𝒳2 بین ضریب جینی و  نیزو معنادار مدت دهد که شش رابطه علی کوتاهجمعی نشان می

در  گذاری داخلی و صادراتخدمات، نفت، سرمایهصنعت،  های کشاورزی،افزوده بخشارزش

علی رابطه گفت که توان میطور خالصه هب هالهمعاددیگر سی نتایج ردر بر .( وجود دارد4) معادله

افزوده افزوده کشاورزی و نفت، ارزشارزشافزوده بخش صنعت، بین ضریب جینی و ارزش
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مدت، کوتاهافزوده نفت و خدمات در افزوده صنعت و خدمات و ارزشکشاورزی و خدمات، ارزش

ضریب جینی، و  صنعتافزوده بخش ارزشدر بلندمدت تنها رابطه بین اما است.  سویهدو 

 است. سویهافزوده بخش خدمات و ضریب جینی یک رابطه دو همچنین ارزش

 هاو پیشنهاد نتیجه گیری
های کشاورزی، صنعت، افزوده بخشرابطه بین نابرابری درآمد و ارزش ش،هپژودر این 

-38های سری زمانی گذاری داخلی با استفاده از دادهخدمات،نفت، صادرات و سرمایه

های ضریب جینی هر یک از با مقایسه کلی کشش گرفته است. مورد بررسی قرار1822

ها بوده و از بخش دیگرباال نسبت به  نسبتبهها، بخش کشاورزی دارای ضریب کشش بخش

ی توزیع برافزوده این بخش سبب کاهش نابراافزایش یک درصدی افزایش در ارزش سویی،

افزوده بین نابرابری درآمد و ارزش مدتخواهد شد. همچنین یک رابطه بلند مدتدر بلند درآمد

 هایهگذاری داخلی و صادرات وجود دارد. رابطنفت، سرمایه بخش کشاورزی، خدمات،

مدت به سمت که سرعت تعدیل خطای کوتاهبررسی نشان داد مدت بین متغیرهای مورد کوتاه

ل به سمت مقدار تعدی سرعت باالیگویای است که  (-73/2)مقدار تعادلی و بلندمدت درحدود 

تاثیر  گویایمدت مدت و بلندمقایسه ضرایب مدل کوتاههمچنین  .باشدمدت میتعادلی بلند

منفی و یک سویه متغیرهای کشاورزی، صنعت، خدمات و صادرات بر نابرابری درآمد است. با 

توان پیشنهاد نمود که برای کاهش سطح نابرابری هدف اصلی مقاله مینتایج و توجه به 

های اقتصادی بایستی در راستای رشد اقتصادی بخش کشاورزی، اقتصادی در ایران، سیاست

ند باور این  1842 دهه اقتصادانانبر خالف  معاصر اقتصاددانانصنعت، خدمات و صادرات باشد. 

 در توانندمی آنها بلکه ندارد، وجود بخش دو هماهنگ و همزمان رشد بین تضادی تنها نه که

  .کنند کمک یکدیگر رشد به اقتصادی توسعه جریان

 ملی درآمد از مهمی بخش تولید دلیل به اقتصادی توسعه روند اولیه مراحل در کشاورزی بخش

 جریان در اساسی نقش اقتصاد در موجود سرمایه و کار نیروی از ایعمده قسمت برداشت در و

 با خدمات و صنعت یعنی اقتصاد دیگر هایبخش بلندمدت در و دارد اقتصادی توسعه و رشد

 فرض اگر. شوندمی اقتصاد در کشاورزی بخش جایگزین تدریج به و کنندمی رشد باالتری نرخ

 این از منابع اقتصادی انتقال جریان خالص، اندازپس و درآمد سریع انتقال صورت در که شود

 دیگر در تولید جریان نتیجه در، گیرد صورت بیشتری سرعت با هابخش دیگر به بخش

 به کشاورزی تولید که زمانی توسعه حال در کشورهای در. شودمی تقویت اقتصاد هایبخش
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 پس از آن ،جمعیت رشد نرخنیز  و سرانه درآمدهای افزایش شود، زیاد بازدهی افزایش دلیل

 کشاورزی تولید افزایش که شرایطی در. داد خواهد افزایش را غذایی محصوالت برای تقاضا

 جلوگیری برای. یافت خواهد افزایش کشاورزی محصوالت قیمت باشد، تقاضا رشد نرخ از کمتر

 ارزی ذخایر از بخشی است ممکن هاقیمت افزایش از جلوگیری و محصوالت عرضه کمبود از

 منابع رفتن هرز معنی به امر این که یابد اختصاص محصوالت این واردات به کشور

 غذایی محصوالت شامل تنها کشاورزی محصوالت دیگر از سوی. است کشور در گذاریسرمایه

 در توانمی را... و چغندرقند نیشکر، چای، کنف، پنبه، مانند محصوالت از بخشی بلکه شود،نمی

 صادراتی، کشاورزی محصوالت بازدهی و تولیدبا افزایش  .داد قرار استفاده مورد صنعت بخش

 کشاورزی، بخش در تولید مازاد بنابراین. یابدمی افزایش نیز صادراتی درآمدهای و صادرات

 ایسرمایه کاالهای واردات صرف صادراتی درآمدهای که زمانی در را سرمایه تمرکز جریان

 شود،می تقویت صنعتی رشد دلیل به اقتصادی توسعه که هنگامی. کندمی تسریع شود،می

 این به کشور داخل در زیرا یابد؛می شدید کاهش صادرات در کشاورزی بخش سهم احتماال

 احتیاج صنعت بخش نیاز مورد مواد تامین برای چه و غذایی مواد تامین برای چه محصوالت

 حفظ را کشور ارزی ذخایر و شوندمی واردات جایگزین طور معمول،به محصوالت این. است

 ارزی هایپرداخت در جوییصرفه سبب غذایی محصوالت تولید مازاد ترتیب این به. کنندمی

 کمک» پدیده این به کوزنتس. کند کمک اقتصادی توسعه به تواندمی و شد خواهد کشور

 و دهدمی افزایش را اقتصاد خالص تولید اول مرحله در» زیرا گوید،می کشاورزی بخش «تولید

 نظر داشتافزون بر این بایستی در  «.دشومی اقتصاد در سرانه تولید رشد سبب دوم مرحله در

 کشاورزی تولید در تغییر منتظر نباید اقتصادی سریع توسعه برای توسعه حال در کشورهای

 بخش سود به اقتصادی توسعه اولیه مراحل در اقتصادی نامتعادل رشد هیرشمن باور به. باشند

 را کشاورزی بخش درآمد، مطلوب روال به صنعتی تولید آنکه از پس و بود خواهد صنعت

 شروع صنعتی توسعه با توسعه حال در کشورهای که است آن روش بهترین کرد خواهد مدرنیزه

 کشاورزی تولید، کشاورزی بخش به شیمیایی کود همچون صنعتی محصوالت عرضه با و کنند

 نکهیا به توجه ، باپیشین این است هایپژوهشنسبت به  پژوهشاین  برتری .افزایش دهند را

 حاصل نفت صادرات قیطر از کشور ارز بیشترین و است یمحصول تک کشور کی رانیا کشور

 که یاثر با ریتاث نیا سهیمقا و رانیا جامعه رفاه بر نفت افزوده ارزش ریتاث به پرداختن. شودیم

 که کندیم مشخص دارند، رفاه بر یکشاورز و صنعت خدمات، یهابخش افزودهارزش
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 نیا در. شود مردم رفاه شیافزا باعث تا کرد قیتزر بخش کدام در دیبا را یارز یدرآمدها

 شده پرداخته رهایمتغ نیب رابطه لیتحل به رانیا یمرکز بانک یهاداده از استفاده با پژوهش

 .است
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