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تاريخ پذيرش1931/7/10 :

تاريخ دريافت1931/0/02 :

نحوة توزيع درآمد ناشي از رشد اقتصادي در جامعة روستايي عاملي مؤثر و اساسي در بهبود
رفاه اجتماعي و کاهش فقر بهشمار ميرود .از اينرو ،مطالعة حاضر به بررسي برقراري فرضية
توزيع درآمد کوزنتس در نواحي روستايي ايران ميپردازد و بدين منظور ،از الگوهاي خطي و
غيرخطي اهلوواليا بهره ميگيرد؛ البته آزمون تأثير انقالب و جنگ نيز انجام گرفته که به دليل
معنيدار نبودن ،از مدل حذف شده است .نتايج بهدست آمده حاكي از آن است كه فرضية
توزيع درآمد کوزنتس در نواحي روستايي ايران برقرار نيست؛ همچنين ،رشد اقتصادي در
بهبود توزيع درآمد در نواحي روستايي تأثيري نداشته و حتي به بدتر شدن آن نيز انجاميده
است .ولي برخالف اثر رشد اقتصادي ،رشد بخش کشاورزي تأثيري مثبت و معنيدار بر بهبود
توزيع درآمد در نواحي روستايي ايران داشته است.
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در صورتي رشد اقتصادي منجر به کاهش فقر و توسعة اقتصادي خواهد شد که منافع
حاصل از اين رشد به صورت عادالنه ميان مردم توزيع شود .ولي اين موضوع بدان
معني نيست که رشد اقتصادي سبب بهبود وضع همة افراد جامعه ميشود .حتي
مطالعات مختلف نشان ميدهند که در شرايط رشد اقتصادي ،وضعيت توزيع درآمد
بدتر و تعداد فقرا بيشتر نيز شده است (صادقي و مهرگان .)1973 ،صاحبنظران
اقتصادي ،به اجماع ،بر اين باورند که مقولة فقر با مباحث رشد اقتصادي و توزيع منافع
حاصل از اين رشد رابطة تنگاتنگ دارد؛ به ديگر سخن ،رابطة ميان ميزان رشد اقتصادي
جامعه و چگونگي توزيع درآمدها در آن از شاخصهاي اصلي تعيين سطح فقر
محسوب ميشود (خالدي و فريادرس .)1930 ،همچنين ،مکاتب اقتصادي در مورد
توزيع درآمد و عوامل مؤثر بر آن نظريههايي متفاوت دارند .مکاتب کالسيک تشديد
نابرابري در توزيع درآمد را يکي از آثار اولية رشد سريع اقتصادي ميدانند .به عقيدة
انديشمندان اين مكاتب ،گروههاي پردرآمد از طريق پسانداز و سرمايهگذاري زمينه را
براي بهبود رشد اقتصادي فراهم ميکنند ولي درآمد گروههاي کمدرآمد جامعه صرف
مخارج مصرفي زندگي روزمرة آنها ميشود و درآمدي براي پسانداز و سرمايهگذاري
باقي نميماند که منجر به رشد اقتصادي شود (ابونوري و قادري .)1831 ،در دهههاي
 1591و  ،1511حداکثر کردن رشد اقتصادي محور سياستهاي توسعه بود ،و انتظار
ميرفت که فقرا از «اثر نفوذ به پايين» منافع حاصل از رشد سريع اقتصادي بهرهمند
شوند .ولي در اواخر دهة  ،1511مشخص شد که منافع رشد سريع اقتصادي نهتنها
بسيار دير به فقرا ميرسد ،بلکه گروههاي بسياري هيچ منفعتي از رشد نميبرند .چنانكه
تجربه هم نشان داده است ،در دهههاي  1591و  ،1591همگام با صنعتي شدن کشورها
و بهرغم انتظاراتي مبني بر کاهش نابرابري در اثر بهبود توزيع درآمدها ،کشورهايي که
به رشد اقتصادي قابل توجه ناشي از صنعتي شدن رسيده بودند ،به تشديد نابرابري در
توزيع درآمد نيز گرفتار آمدند .تشديد نابرابري در توزيع درآمد در اثر صنعتي شدن و
رشد اقتصادي حاصل از آن به تقويت نظرية مکاتب کالسيک در دهة  1591انجاميد
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(مهرگان و دهقاني احمدآباد .)1835 ،با اين همه ،در دهههاي بعد ،از اين نظريهها
انتقادات جدي به عمل آمد .مهمترين انتقاد از سو کوزنتس مطرح شد .وي در سال
 1599مطالعهاي در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد انجام داد .كوزنتس بر اساس
برخی مطالعات در جوامع توسعهيافته ،چنين بيان ميدارد كه در اوايل روند توسعة
اقتصادي ،نابرابري در توزيع درآمدها افزايش مييابد ( ،)Kuznets, 1955زيرا كارگران از
مهارت و تخصص برخوردار نيستند و سطح دستمزدها پايين خواهد بود .در روند توسعة
اقتصادي ،نابرابريها تعديل ميشود و توزيع به سمت عادالنه شدن گرايش میيابد .به باور
وي ،در مرحلة آغازين صنعتي شدن ،توزيع نابرابر درآمدها روند توسعة اقتصادي را
تضمين ميكند .اگر جامعه به دو گروه فقير و ثروتمند تقسيم شود ،گرايش نهايي به
پسانداز در طبقات ثروتمند بيش از طبقات فقير است و چون گرايش نهايي به مصرف
در گروههاي پايين درآمدي زياد است ،راهبرد توزيع عادالنة درآمدها جز افزايش تقاضا
پيامد ديگري نخواهد داشت؛ اما از آنجا كه گرايش نهايي به مصرف در اقشار ثروتمند
نسبت به اقشار فقير پايين است ،گرايش نهايي به پسانداز در اين طبقات از مصرف
پيشي ميگيرد و پساندازهاي يادشده صرف سرمايهگذاري میشود و در نهايت ،اشتغال
و درآمد ملي افزايش مييابد كه در واقع ،همان رشد اقتصادي است .در مراحل مياني
فرايند توسعة اقتصادي ،بافت مهارتي و تخصصي نيروي كار دگرگون شده ،بر سطح
دستمزدها تأثير ميگذارد و منجر به كاهش نابرابري گروههاي درآمدي ميشود (حسيني
و نجفي .)1933 ،اينگونه تغييرات توزيع درآمد در مقابل رشد اقتصادي به منحني U

واژگون کوزنتس شهرت يافته است .کوزنتس توسعة اقتصادي را يک فرايند گذار از
اقتصاد سنتي (روستايي) به اقتصاد نوين (شهري) بيان ميکند .اين فرايند گذار اقتصادي
توأم با رشد اقتصادي است؛ اما طي مراحل اولية آن ،چندان رشد اقتصادي مشاهده
نخواهد شد و گروههاي پايين درآمدي از رشد بهرهمند نميشوند ،بلکه حتي ممکن
است از آن متضرر نيز بشوند و توزيع درآمد در جامعه نامتعادلتر شود .با اين همه ،طي
مراحل بعدي فرايند گذار ،آنها نيز از رشد اقتصادي بهرهمند شده ،توزيع درآمدها
متعادلتر ميشود (مهرگان و دهقاني احمدآباد.)1835 ،
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با توجه به موارد گفتهشده ،بررسي و تشخيص چگونگي رابطة ميان رشد اقتصادي
و توزيع درآمدها بيش از همه بر نهادهاي سياستگذار ضروري است .اين نهادها بايد
در برنامهريزيهاي خود همزمان بدين دو مقوله توجه کنند .بهعالوه ،اين دغدغه
همواره وجود دارد که «آيا براي دستيابي به رشد اقتصادي سريع ،بايد سطحي از
نابرابري درآمدها را در جامعه پذيرفت؟» و «آيا بهبود توزيع درآمدها بر رشد اقتصادي
اثر کاهنده دارد؟» .بنابراين ،تعيين رابطة ميان توزيع درآمد و رشد اقتصادي بسيار مهم
است .در ايران ،از سال  1932تا وقوع انقالب اسالمی ،چون رشد اقتصادي باالي کشور
(در نتيجة افزايش درآمدهاي نفتي) با توزيع نابرابر اين درآمدها همراه بود ،در کاهش
فقر ايران چندان تأثير نداشت .پس از انقالب نيز سطح پايين رشد اقتصادي مانعي مهم
بر سر راه کاهش فقر بوده است .در اين سالها ،بهبود شاخصهاي توزيع درآمد ،بيش
از آنکه ناشي از توزيع عادالنة منافع رشد اقتصادي باشد ،به علت انتقال قشرهاي با
درآمد متوسط جامعه (دهکهاي مياني) به ميان قشرهاي با درآمد اندک بوده است
(خالدي و فريادرس.)1930 ،
در زمينة بررسي فرضية توزيع درآمد کوزنتس و رابطة رشد اقتصادي با توزيع
درآمد ،مطالعات گوناگون در ايران و خارج از کشور انجام شده است که در ادامه ،به
اختصار بدانها اشاره ميشود.
پس از کوزنتس ،در پژوهشهاي ي چون اُ شيما ( ،) Oshima, 1962پانيتزا
( ،) Panizza, 2002كاكواني و همكاران ( ،) Kakwani et al., 2003و ورايمي و
ا رهارت ( )Weriemmi and Ehrhart, 2004نيز با استفاده از دادههاي مقطع ي،
نظر ية  Uواژگون کوزنتس بررسي و در پي آن ،نظر ية کوزنتس تأ يي د ش د.
دِيمينگر و اسكير ( ،)Deininger and Sqir, 1996با استفاده از دادههاي سري زماني،
بدين نتيجه رسيدند که در نود درصد از کشورهاي مورد بررسي آنها (برخي از
کشورهاي در حال توسعه از قارههاي مختلف جهان) ،هيچگونه ارتباطي بين رشد
اقتصاد و توزيع درآمد بهصورت  Uواژگون وجود ندارد.
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دواِسسل و ولدخاني ( ،)Doessel and Valladkhani, 1998در مطالعهاي موردي ،به
بررسي فرضية کوزنتس در ايران بر اساس دادههاي سري زماني سالهاي 1397-39
پرداختند .در اين مطالعه ،ارتباط بين ضريب جيني در قالب شاخص توزيع درآمد و
درآمد سرانه در قالب شاخص رشد اقتصادي از طريق يک مدل غيرخطي برازش شده و
نتايج بهدست آمده گويا رد فرضية کوزنتس است.
دنييلسون ( )Danielson, 2002ارتباط بين فقر ،نابرابري و رشد را در جامائيکا
بررسي کرده و تغيي رات فقر را به دو اثر رشد و نابرابري تجزيه کرده است .وي معتقد
است که رشد اقتصادي در کاهش فقر و نابرابري درآمدها نقشی بهسزا دارد .تداوم رشد
اقتصادي توأم با کاهش فقر و بهبود توزيع درآمد مستلزم اصالح زيرساختهاي اساسي
در مناطق روستايي و بهويژه بخش کشاورزي است.
فن ( ،)Fan, 2003با استفاده از دادههاي استاني براي چين در دورة  ،1372-77يک
نظام معادالت همزمان را بهمنظور تخمين اثرات انواع مختلف مخارج دولت برآورد
کرده است .ار اساس نتايج اين بررسي ،آن گروه از سرمايهگذاريهاي دولت که به
افزايش توليد میانجامد ،از جمله سرمايهگذاري در تحقيق و ترويج کشاورزي ،آبياري،
آموزش روستايي و زيرساختها (شامل جاده ،برق و سامانههاي مخابراتی) ،نهتنها به رشد
توليدات کشاورزي کمک ميکند ،بلکه از فقر روستايي و نابرابريهاي منطقهاي ميکاهد.
چيذري و خالدي ( )1973به بررسي توزيع درآمد و عوامل مؤثر بر آن در مناطق
روستايي پرداختهاند .نتايج اين تحقيق نشان داده که طي دورة مورد مطالعه ( 1932تا
 ،)1973نرخ رشد درآمد سرانة واقعي روستايي به نامناسبتر شدن چگونگي توزيع
درآمدها در مناطق روستايي انجاميده است ،در حالي که متغيرهاي نرخ رشد جمعيت
روستايي و ارزش افزودة واقعي بخش کشاورزي ،سياستهاي پس از انقالب و شرايط
سالهاي جنگ تحميلي تأثير معنيدار بر چگونگي توزيع درآمدها در مناطق روستايي
نداشته است.
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زيبايي ( )1839سهم عوامل تعيينکنندة نابرابري و توزيع درآمد در ايران را ارزيابي
کرده و بر اساس نتايج مطالعة او ،روابط بلندمدت حاکي از آن است که افزايش بهرهوري
نيروي کار و اصالح نرخ واقعي ارز در کشور در بلندمدت به بهبود توزيع درآمدها و
کاهش نابرابري ميانجامد؛ اما افزايش تورم و بيکاري نهتنها موجب بهبود توزيع درآمد
نميشود ،بلکه تورم و بيکاري بهصورت يک نوع ماليات نزولي عمل ميکند و منجر به
بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد ميشود .همچنين ،نتايج مدل برآوردي حاکي از آن
است که افزايش بهرهوري نيروي کار و سرمايه باعث بهبود رفاه اجتماعي ميشود ،در
حالي که تورم و بيکاري اثر منفي بر رفاه اجتماعي دارد.
خالدي و پرمه ( )1931و مهرگان و همکاران ( )1937نيز به بررسي تأثير و ترکيب
سهم بخشهاي اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران پرداختهاند .بر اساس نتايج پژوهشها
آنها ،يکي از بخشهايي که منجر به کاهش نابرابري درآمد ميشود ،بخش کشاورزي است.
مهدوي عادلي و رنجبركي ( )1931به بررسي رابطة بلندمدت بين رشد اقتصادي و
توزيع درآمد در ايران طي سالهاي  1917تا  1932پرداختهاند .نتايج اين تحقيق نشان
ميدهد که فرضية کوزنتس در اين دوره در ايران صادق نيست و يک رابطة همگرايي
بلندمدت مثبت ،ميان رشد اقتصادي و شاخص توزيع نابرابر درآمد (ضريب جيني)
وجود دارد؛ همچنين ،آزمون عليت گرنجري بين دو متغير نشاندهندة وجود تأثيري
متقابل و دوطرفه بين آنهاست.

با توجه به مطالب بيانشده ،هدف از مطالعة حاضر بررسي برقرار فرضية توزيع
درآمد کوزنتس در مناطق روستايي ايران و تأثير رشد اقتصادي و رشد بخش کشاورزي
بر توزيع درآمد روستايي است.

در مطالعة حاضر ،براي بررسي چگونگي رابطة رشد اقتصادي با توزيع درآمد در نواحي
روستايي از الگوهاي خطي و غيرخطي اهلوواليا ( )Ahluwalia et al., 1979استفاده
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شده است .در مدل خطي اهلوواليا ،شاخص توزيع درآمد روستايي (ضريب جيني)
براي توليد ناخالص داخلي سرانه و ارزش افزودة بخش کشاورزي که بهترتيب ،از
شاخصهاي رشد اقتصادي و رشد بخش کشاورزي بهشمار میروند ،برازش شدهاند.
هدف از مدل غيرخطي اهلوواليا آزمودن برقرار
( )Kuznets, 1955در نواحي روستايي است .مدلها

فرضية توزيع درآمد كوزنتس
خطي و غيرخطي اهلوواليا

بهصورت زير است:
مدل خطي اهلوواليا:
() 1

G   0  1 LogY

() 0

G   0  1 LogVA

و مدل غيرخطي اهلوواليا:
()9

G   0  1 LogY   2 (log Y ) 2   3 R5

() 1

G   0   1 LogVA   2 (log VA) 2   3 AgriR5

که در اين روابط G ،ضريب جيني در مناطق روستايي Log Y ،لگاريتم توليد ناخالص
داخلی ( )GDPسرانه به قيمت ثابت  Log VA ،1979لگاريتم ارزش افزودة بخش
کشاورزي )Log Y(2 ،مربع لگاريتم  GDPسرانه و  )Log VA(2مربع لگاريتم ارزش
افزودة بخش کشاورزي براي بررسي فرضية کوزنتس R5 ،متوسط نرخ رشد  GDPدر
 3سال گذشته و  AgriR5متوسط نرخ رشد پنج سال گذشتة بخش کشاورزي است.
فرضية توزيع درآمد کوزنتس ( Uواژگون) زماني صادق است که ضرايب   1 ، 1و

  2 ،  2معنيدار و بهترتيب ،دو ضريب اول مثبت و دو ضريب دوم منفي باشد

(خالدي و فريادرس.)1930 ،
براي بررسي و کشف خودهمبستگي مدلهاي خودرگرسيوني ،از آمارة  hدوربين-
واتسون استفاده گرديده است .همچنين به منظور بررسي اعتبار نتايج مدلهاي
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رگرسيوني مورد نظر ،از روش دومرحلهاي انگل -گرنجر استفاده شده ،بدين صورت
که ابتدا مدلها برآورد و سپس ،رفتار باقيماندههاي مدل از نظر ايستايي بررسي گرديده
است .براي بررسي ايستايي باقيماندهها ،از آزمون ديکي -فولر تعميميافته استفاده شده که
اولين بار توسط ديكي و فولر ( )Dickey and Fuller, 1981, 1979معرفي شده است.
در مطالعة حاضر ،آمارهاي مورد نياز از دادههاي سري زماني بانک مرکزي ايران طي دورة
 1891-31استخراج و برا برآورد مدلها نيز از نرمافزار  Eviews5استفاده شده است.

نتايج تخمين مدلها در جداول  1تا  1ارائه شده است.
جدول  -7نتايج برآورد مدل خطي اهلوواليا
مدل با رشد توليد

مدل با رشد

ناخالص داخلی سرانه

کشاورزي

2/999

1/13

()3/99

()10/3

لگاريتم توليد ناخالص داخلی سرانه به قيمت ثابت ،)Log Y( 1979

2/239

-2/271

لگاريتم ارزش افزودة بخش کشاورزي ()Log VA

()1/03

()-3/11

2/173

-2/997

()0/31

()-3/03

2/733

1/33

()11/11

()09/93

2/309

2/33

()03/29

()97/00

ضريب تعيين ()R2

2/31

2/39

آمارة اچ دوربين -واتسون ()h D-W

-2/00

-1/33

متغير
عرض از مبدأ

خودرگرسيون مرتبة اول [)]AR(1
ميانگين متحرک مرتبة اول [)]MA(1
ميانگين متحرک مرتبة دوم [)]MA(2

مأخذ :يافتههاي تحقيق
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با توجه به جدول  1و نتايج بهدست آمده از مدلهاي خطي اهلوواليا در دورة مورد
بررسي ،متغير رشد اقتصادي (لگاريتم  GDPسرانه) بر متغير توزيع درآمد (ضريب
جيني) اثر مثبت داشته اما معنيدار نشده است .بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که
تغييرات رشد اقتصادي در دورة مورد مطالعه بر توزيع درآمد در مناطق روستايي تأثير
نداشته است .عليرغم عدم تأثير معنيدار رشد اقتصادي کشور بر ضريب جيني ،با
توجه به عالمت مثبت اين ضريب ،بهنظر ميرسد که رشد اقتصادي کشور بيشتر بر
اساس رشد بخشهاي سرمايهبر اقتصاد مانند صنعت اتفاق افتاده و از اينرو ،درآمدهاي
کالن عايد صاحبان سرمايه شده است .برعکس ،در جوامع روستايي که مبتني بر بخش
کشاورزي و بخش کاربر اقتصاد است ،رشد کندتر به دليل ساختارهاي سنتي موجود
در روستاها و سياستهاي رشدمحور غيرفقيرگرا اتفاق افتاده است .از اينرو ،رشد
اقتصادي به بدتر شدن وضعيت توزيع درآمد انجاميده است .در مدل دوم (تأثير ارزش
افزودة بخش کشاورزي بر ضريب جيني) ،لگاريتم ارزش افزوده بخش کشاورزي که
شاخصي از رشد بخش کشاورزي است ،اثر عکس و معنيدار بر ضريب جيني داشته
که نشان ميدهد رشد بخش کشاورزي منجر به بهبود توزيع درآمد در نواحي روستايي
شده است .از آنجا که اغلب ساکنان روستاها به کشاورزي اشتغال دارند ،طبيعي است
که رشد بخش کشاورزي منجر به بهبود توزيع درآمد در نواحي روستايي شود .البته
رشد کشاورزي با سازوکارهايي خاص منجر به بهبود توزيع درآمد خواهد شد .متغير
) AR(1متغير توضيحي (ضريب جيني) با وقفه است که در هر دو مدل ،معنيدار شده
است .بنابراين ،ضريب جيني و تغييرات آن در يک دوره بر دورة بعد نيز مؤثر است.
متغيرهاي ) MA(1و ) ،MA(2بهترتيب ،وقفههاي اول و دوم جمالت اخالل ناهمبسته
در هر کدام از الگوهاست که در سريهاي زماني به فرايند ميانگين متحرک معروف
است (نوفرستي .)01 :1979 ،نتايج آزمون پايايي باقيماندههاي مدلهاي خطي اهلوواليا
در جدول 0آمده است .با توجه به جدول  0و آزمون پايايي ديکي -فولر تعميميافته،
باقيماندههاي مدل در سطح پاياست و از اينرو ،دو مدل برآوردشده از اعتبار الزم
برخوردارند.

  11فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،17شمارة 1

مصطفي بنياسدي و حجت ورمزياري

جدول  -2آزمون پايايي باقيماندههاي مدل خطي اهلوواليا
مدل
مدل با رشد توليد ناخالص داخلی
سرانه

مدل با رشد کشاورزي

آمارة ديکي -فولر در

آمارة ديکي -فولر

سطح احتمال

سطح

محاسباتي

پايايي

-9/93

%1

-0/33

%3

-0/91

%12

-9/99

%1

-0/33

%3

-0/91

%12

-1/39

-9/33

2/221

2/222

مأخذ :يافتههاي تحقيق

نتايج مربوط به مدلهاي غيرخطي اهلوواليا در جدول  9آمده است.
جدول  -1نتايج برآورد مدل غيرخطي اهلوواليا
مدل با رشد توليد

مدل با رشد

ناخالص داخلی سرانه

کشاورزي

2/271

9/11

()2/00

()1/07

لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت ،)Log Y( 1979

2/911

-1/23

لگاريتم ارزش افزودة بخش کشاورزي ()Log VA

()2/73

()-1/11

مربع لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه [ ])Log Y(2و مربع

-2/290

2/213

لگاريتم ارزش افزودة بخش کشاورزي [])Log VA(2

()-2/32

()1/21

2/221

2/2229

()2/30

()2/11

2/319

2/90

()3/93

()3/19

2/77

2/73

-2/073

1/19

متغير
عرض از مبدأ

متوسط نرخ رشد  GDPدر پنج سال گذشته ()R5
خودرگرسيون مرتبة اول [)]AR(1
ضريب تعيين ()R2
آمارة اچ دوربين -واتسون ()h D-W

مأخذ :يافتههاي تحقيق
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بهمنظور بررسي فرضية توزيع درآمد کوزنتس ،همزمان بايد به معنيداري و عالمت
ضرايب  Log VA ،Log Yو  )Log VA(2 ،)Log Y(2توجه شود .با توجه به جدول 9
عالئم ضرايب  Log Yو  )Log Y(2در مدل اول با انتظارات فرضية توزيع درآمد
کوزنتس هماهنگ است ،اما بهدليل عدم معنيداري ،فرضية توزيع درآمد کوزنتس در
نواحي روستايي پذيرفته نيست.
عالئم ضرايب  Log VAو  )Log VA(2در مدل دوم با انتظارات فرضية توزيع
درآمد کوزنتس هماهنگ نيست و عالمت دو ضريب ،بهترتيب ،منفي و مثبت است.
بنابراين ،ميتوان گفت که در دورة مورد مطالعه ،رابطة رشد بخش کشاورزي با توزيع
درآمد نه بهصورت  Uواژگون بلکه  Uشکل است .اگر چه ضرايب اين دو متغير معنيدار
نشده ،اما عالمتهاي مدل خطي و غيرخطي اهلوواليا يکديگر را تأييد ميکنند .در مدل
خطي اول ،رشد اقتصادي منجر به بدتر شدن توزيع درآمد شده و در مدل اول غيرخطي
اهلوواليا نيز عليرغم عدم معنيداري و صادق نبودن فرضية کوزنتس در بخش
کشاورزي ،عالمتها مطابق با نظرية کوزنتس بوده که بيانگر بدتر شدن توزيع درآمد در
مراحل اولية توسعة اقتصادي است .در مدل دوم خطي و غيرخطي اهلوواليا ،که رابطة
رشد بخش کشاورزي و توزيع درآمد را نشان ميدهد ،رشد بخش کشاورزي باعث
بهبود توزيع درآمد شده اما ضرايب مدل دوم غيرخطي اهلوواليا معنيدار نشده است.
ضرايب متغيرهاي متوسط نرخ رشد اقتصادي و متوسط نرخ رشد بخش کشاورزي
در پنج سال گذشته ( )R5نشان ميدهند که اين متغيرها بر ضريب جيني اثر مثبت دارند
اما معنيدار نشدهاند؛ به ديگر سخن ،رشد اقتصادي و رشد بخش کشاورزي در پنج
سال گذشته (رشد کوتاهمدت) تأثير قابل توجه بر شيوة توزيع درآمد ندارند اما در
صورت تأثيرگذار  ،منجر به بدتر شدن توزيع درآمد خواهند شد .همچنين ،ضريب
جيني با وقفه (توزيع درآمد در دورة گذشته) تأثير مثبت و معنيدار بر ضريب جيني
دورة بعد دارد .بنابراين ،تالش براي بهبود توزيع درآمد در يک دوره ميتواند تأثير قابل
مالحظه در توزيع درآمد دورههاي بعد داشته باشد .نتايج آزمون پايايي باقيماندههاي
مدلهاي غيرخطي اهلوواليا در جدول  1آمده است.
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جدول  -4آزمون پايايي باقيماندههاي مدل غيرخطي اهلوواليا
مدل
مدل با رشد توليد ناخالص داخلي
سرانه

مدل با رشد کشاورزي

آمارة ديکي -فولر در

آمارة ديکي -فولر

سطح احتمال

سطح

محاسباتي

پايايي

-9/99

%1

-0/33

%3

-0/91

%12

-9/91

%1

-0/33

%3

-0/91

%12

-3/92

-1/91

2/222

2/221

مأخذ :يافتههاي تحقيق

با توجه به جدول  1و آزمون پايايي ديکي -فولر تعميميافته ،باقيماندههاي مدل در
سطح پاياست و از اينرو ،نتايج براورد دو مدل معتبر است .يادآور ميشود که آزمون
تأثير متغيرهاي انقالب و جنگ نيز در مدل انجام شد که بهدليل معنيدار نبودن ،از مدل
حذف شدند.

يکي از مهمترين فرضيهها در مورد تأثير رشد اقتصادي بر توزيع درآمد فرضية کوزنتس
است .نتايج بهدست آمده از مدلهاي مختلف نشان ميدهد که رشد اقتصادي کشور
تأثيري بر توزيع درآمد در نواحي روستايي نداشته و علت آن هم عدم توزيع مناسب
درآمد حاصل از رشد اقتصادي بوده است .همچنين ،نتايج مطالعه نشان میدهد که
فرضية توزيع درآمد کوزنتس در نواحي روستايي ايران صادق نيست .البته اگر چه اين
فرضيه تأييد نشده ،اما اثر رشد اقتصادي بر توزيع درآمد بهصورت  Uواژگون و اثر
رشد بخش کشاورزي بر توزيع درآمد بهصورت  Uشکل تأييد شده است .در ايران،
رشد اقتصادي و رشد بخش کشاورزي داراي نوسانها پيدرپي است و شايد همين
بيثباتي هم دليل تأييد نشدن فرضية کوزنتس باشد .با توجه به مطالب گفتهشده ،می-
توان چنين نتيجه گرفت که رشد اقتصادي در کشور رشد حامي فقرا يا رشد فقيرگرا

()1
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نبوده است .همچنين ،بر اساس نتايج مطالعة حاضر ،رشد بخش کشاورزي به بهبود
توزيع درآمد در نواحي روستايي ميانجامد .با توجه به نتايج بهدست آمده ،پيشنهادهاي
زير ارائه ميشود:
 از آنجا که رشد اقتصادي تأثيري بر ضريب جيني در نواحی روستايي نگذاشته وحتي با توجه به عالمت منجر به بدتر شدن توزيع درآمد خواهد شد ،الزم است
نظام توزيع درآمد در کشور اصالح شود و از طريق اصالح نظام مالياتي و اعطاي
يارانه بهصورت مولد و به بخش توليد (کشاورزي) در روستا ،منافع حاصل از رشد
اقتصادي بهصورت عادالنهتر توزيع شود؛
-

شايسته است که دولت ،با تدوين و اجراي سياستهايي از قبيل افزايش مخارج
عمراني ،سرمايهگذاري در زيرساختهاي روستايي (جاده ،برقرساني ،پروژههاي
آبرساني و ارتباطات) ،تحقيق و توسعة کشاورزي و آموزش روستايي ،آثار مثبت
رشد اقتصادي را به نواحي روستايي انتقال دهد؛ و

-

با توجه به اثر مثبت رشد بخش کشاورزي در بهبود توزيع درآمد ،الزم است دولت
از طريق سياستهايي از قبيل افزايش بهرهوري عوامل توليد و بهويژه نيروي کار
کشاورزي ،افزايش هزينههاي تحقيق و توسعه و برانگيختن سرمايهگذاري بخش
خصوصي در بخش کشاورزي ،رشد اين بخش را تسريع بخشد .بهطور کلي ،بايد
سياستهاي اقتصادي در راستاي رشد بخش کشاورزي باشد ،که البته اين مهم نيز
بايد از طريق توانمندسازي عموم کشاورزان ،بهويژه کشاورزان خردهپا ،و فراهمسازي
فرصت و امنيت شغلي براي آنها محقق شود.

سپاسگزاري
مطالعة حاضر با حمايت بیدريغ مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي انجام
پذيرفت ،که جا دارد از مساعدتهاي اين نهاد ارجمند تشکر و قدرداني به عمل آوريم.
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1. Pro-poor

ابونوري ،اسماعيل و قادري ،رضا (« ،)1831برآورد اثر رشد اقتصادي بر فقر در ايران».
پژوهشهاي اقتصادي ايران ،سال  ،5شمارة  ،81صص .92-28
چيذري ،اميرحسين و خالدي ،کوهسار (« ،)1875بررسي اقتصادي عوامل مؤثر بر شاخصهاي
توزيع درآمد در مناطق روستايي ايران» .مجموعه مقاالت سومين کنفرانس اقتصاد
کشاورزي ايران ،دانشگاه فردوسي ،مشهد 03 ،بهمن 1-اسفند.1973 ،
حسيني ،مريم و نجفي ،عباس (« ،)1933توزيع درآمد در مناطق روستايي و شهري ايران (-1939
 .»)1999مجلة تحقيقات اقتصاد کشاورزي ،سال  ،1شمارة  ،9صص .193-117
خالدي ،کوهسار و پرمه ،زوار (« ،)1839بررسي رابطة متقابل رشد اقتصادي و توزيع درآمد در
مناطق روستايي ايران» .مجلة علوم کشاورزي ،سال  ،83شمارة  ،11صص .85-29
خالدي ،کوهسار و فريادرس ،ولياهلل (« ،)1930بررسي رابطة رشد اقتصادي با توزيع درآمد در
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