DOI: 10.22059/ijaedr.2020.263249.668632

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران
)343-360( 1399 ،2  شماره,51-2 دوره

Analyzing income distribution effect on agricultural sector growth: A
nonlinear Panel ARDL Approach
SIYAVASH JANI1* AND SABER KHODAVERDIZADEH2
1, Assistant Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University (PNU), Iran
2, PHD of Economic, University of Tabriz, Tabriz, Iran
(Received: Oct. 17, 2018- Accepted: Jan. 14, 2020)

ABSTRACT
According to new literature, improving income distribution leads to economic growth.
Considering this issue and the importance of agriculture sector in the economy, in this study, the
impact of rural income distribution on agricultural sector’s growth has been analyzed dynamically
and nonlinearly in Iran's provinces during the period of 2007-2016. For this, after confirming the
existence of a long-run asymmetric equilibrium relationship, auto regression model with non-linear
distributional lags was used to analyze the asymmetric effects. The result showed that the positive
shocks of rural income inequality have a positive effect on agricultural growth in the long and short
run. Also The negative shocks of rural income inequality have a negative effect in the short run and
a positive effect on agricultural sector’s growth in the long run. According to the results, the effect
of positive shocks is more than the negative shocks, which indicates the positive effect of income
inequality on agricultural growth and the results are consistent with the old literature. In addition,
the results showed that in the short and long run, the effect of consumer price index and
government spending on agricultural growth was negative and positive, respectively. Also, the
effect of tax on agricultural growth is positive in the short run and negative in the long run.
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EXTENDED ABSTRACT

Some of the researches show that the total society income distribution improves if the
agriculture sector develops comparing to other sectors. So according to the new literature if rural
income distribution improvement has positive effect on agricultural sector growth, it is expected
with rural income gap decrease the agricultural sector develops and the income gap in all the
society reduces. So the emphasize on rural income inequality decrease through different ways like
protective policies of low-income rural people and increasing infrastructures cause agricultural
sector growth, rural income distribution improvement and reduce poverty across the country.
Therefore in this study the effect of rural income distribution on Iran agricultural sector growth is
emphasized.
The background research study shows that most of the studies done for rural income distribution
and agriculture sector growth were analyzed for the entire economy, while province analysis
indicates that agricultural sector growth and rural income distribution among provinces is not
homogenous.
In this study, rural income distribution effect on agricultural sector growth analyzed by
provinces during 2007 - 2016. As income distribution inequality on growth does not limit to a
period and positive and negative inequality shocks in different economic conditions has various
effects on agricultural sector development. As a result inequality effects on growth in most cases
will be accompanied by asymmetry. So in this study the analysis of rural income distribution effect
on agricultural sector growth is emphasized dynamically and nonlinear. For this, after confirming
the existence of a long-run asymmetric equilibrium relationship, between income distribution and
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agricultural sector growth auto regression model with non-linear distributional lags was used to
analyze the asymmetric effects.
The result showed that the positive shocks of rural income inequality have positive effect on
agricultural growth in the long and short run. Also the negative shocks of rural income inequality
have negative effect in the short run and positive effect on agricultural sector’s growth in the long
run. According to the results, the effect of positive shocks is more than the negative shocks, which
indicates the positive effect of income inequality on agricultural growth and the results are
consistent with the old literature. In addition, the results showed that in the short and long run, the
effect of consumer price index and government expenditure on agricultural growth was negative
and positive, respectively. Also, the effect of tax on agricultural growth is positive in the short run
and negative in the long run.
Due to the results above; the increase of income inequality among the rural cause agricultural
sector growth. This result beside the results of other studies like Permeh and
Dabagh(2003)،Mehregan et al.(2008)،Abounoori and Farahati(2016) ,which show that as the
share of the agricultural sector increases, the society's income distribution improves, indicates that
the improvement of rural income distribution is not aligned with the improvement of the income
distribution of the whole society. Therefore, the mere emphasis on improving income distribution
of the whole society may cause the neglect of planners and policymakers to pay attention to the
rural income distribution and lead to the spread of poverty in the rural society.
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بررسی اثر توزیع درآمد روستایی بر رشد بخش کشاورزی:
رویکرد پنل غیر خطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی
2

سیاوش جانی  *1و صابر خداوردیزاده
 ،1استاديار گروه اقتصاد ،دانشگاه پيام نور ،ايران
 ،2دکتری گروه اقتصاد ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
(تاريخ دريافت -97/7/25 :تاريخ تصويب)98/10/24 :

چکیده

براساس ادبيات جديد ،بهبود توزيع درآمد موجب رشد اقتصادی است .با توجه به اين
موضوع و اهميت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ،در اين مطالعه تاثير توزيع درآمد
روستايی بر رشد بخش کشاورزی بهصورت پويا و غيرخطی در استانهای ايران طی دوره
 1394-1386مورد بررسی قرار گرفت .بدين منظور ،پس از تاييد وجود رابطه تعادلی
بلندمدت نامتقارن ،از مدل پانل غيرخطی خودرگرسيون باوقفههای توزيعی برای تحليل اثرات
نامتقارن استفاده شد .يافتههای اين تحقيق نشان داد که شوکهای مثبت نابرابری درآمد
روستايی اثر مثبتی بر رشد بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاهمدت دارد .همچنين،
شوکهای منفی نابرابری درآمد روستايی در کوتاهمدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبت بر
رشد بخش کشاورزی دارد .براساس نتايج بهدست آمده ،اثر شوکهای مثبت از اثر شوکهای
منفی بزرگتر میباشد که حاکی از تأثير مثبت نابرابری درآمد بر رشد بخش کشاورزی و
سازگاری نتايج بهدست آمده با ديدگاه قديم ادبيات دارد .عالوه بر اين ،نتايج نشان داد که در
کوتاهمدت و بلندمدت اثر شاخص قيمت مصرفکننده و مخارج دولت بر رشد بخش
کشاورزی به ترتيب منفی و مثبت است .همچنين ،اثر ماليات بر رشد بخش کشاورزی در
کوتاهمدت مثبت و در بلندمدت منفی است.
واژههای کلیدی :شوک نابرابری درآمد ،رشد بخش کشاورزی ،اثرات نامتقارن
طبقهبندی

C22،O40، O15:JEL

مقدمه
در ادبیات اقتصادي ،رشد اقتصادي بههمراه توزيع
عادالنه درآمد ،به کاهش فقر منجر می شود و به همین
منظور ،تالش محققین يافتن فرآيندي از رشد است که
بهبود در توزيع درآمد را بههمراه داشته باشد .يکی از
راهکارها در اين زمینه نگاه بخشی به رشد اقتصادي
است .نتايج غالب مطالعات در اين خصوص از جمله
بررسی صورت گرفته توسط Permeh and Dabagh
(Abounoori and ،)2008( Mehregan et al.،)2003

 )2016(Farahatiنشان میدهد که هرچه بخش
کشاورزي نسبت به ساير بخشها بیشتر توسعه يابد،
توزيع درآمد کل جامعه متعادلتر میشود که مطابق با
نظريه کوزنتس است .تاکید بر توسعه بخش کشاورزي
در مطالعات فوق با عنايت به اين که واژه «فقر» با واژه
«روستا» قرابت زيادي يافته و از طرفی براساس ادبیات
جديد ،يکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه بخش
کشاورزي ،بهبود در توزيع درآمد روستايیان است ،اين
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سؤال را مطرح مینمايد که آيا بهبود در توزيع درآمد
روستايیان میتواند به رشد بخش کشاورزي کمک نمايد
يا نه؟
در صورتی که بهبود در توزيع درآمد روستايی تأثیر
مثبت بر رشد بخش کشاورزي داشته باشد ،میتوان
انتظار داشت با کاهش شکاف درآمدي بین روستايیان،
رشد تولیدات بخش کشاورزي افزايش يافته و براساس
نتايج مطالعات فوق شکاف درآمدي در کل جامعه
کاهش يابد .در اينصورت ،تأکید بر کاهش نابرابري
درآمد روستايی از سازوکارهاي مختلف از جمله
سیاستهاي حمايتی از اقشار کم درآمد روستايی و
افزايش امکانات زيربنايی چنانچه در مطالعات برخی
محققین از جمله  )2004( Calderon and Chongو
 )2017( Valerio Mendozaنشان داده شده است ،منجر
به رشد بخش کشاورزي ،بهبود توزيع درآمد و کاهش
فقر در کل کشور میشود .البته همه اين موارد در
صورتی اتفاق میافتد که بهبود در توزيع درآمد روستايی
منجر به رشد بخش کشاورزي گردد .لذا ،ضروري است
به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا بهبود در توزيع
درآمد روستايیان منجر به رشد بخش کشاورزي میشود
يا نه؟
از آنجا که تاثیر نابرابري توزيع درآمد بر رشد ممکن
است منحصر به يک دوره نباشد و همچنین ،شوکهاي
مثبت و منفی نابرابري در شرايط مختلف اقتصادي اثرات
متفاوتی بر توسعه بخشکشاورزي داشته باشند .لذا،
اثرات نابرابري بر رشد در بیشتر موارد همراه با عدم
تقارن خواهد بود .براين اساس ،در اين مطالعه از رويکرد
پويا و غیرخطی براي بررسی رابطه بین نابرابري درآمد
روستايی و رشد بخش کشاورزي استفاد شده است .اين
در حالی است که در بررسیهاي صورت گرفته از جمله
مطالعه  )2011( Salami et al.به پويايی اثرات نابرابري
بر رشد بخش کشاورزي توجه نشده و بررسی با فرض
متقارن بودن اثرات و بهصورت خطی انجام شده است.
مطالعه  )2014(Ansari Salami andنیز با فرض
متقارن بودن اثرات و به صورت خطی انجام شده است و
به نامتقارن بودن اثرات نابرابري بر رشد بخش کشاورزي
توجه نشده است .عالوه بر اين ،در مطالعات فوق ،کل
اقتصاد ايران مورد توجه قرار گرفته است .اين در حالی

است که بررسی استانی (براساس جدول پیوست) نشان
میدهد که رشد بخش کشاورزي و توزيع درآمد
روستايی در بین استانها همگن نیست .بهعنوان مثال
رشد بخش کشاورزي براي دوره  1386-1394چنانچه
در جدول (پیوست) نشان داده شده است ،در برخی از
استانها از جمله هرمزگان ،يزد و سمنان بیش از ده
درصد و در بقیه استانها رقم پايینتري است .همچنین،
سهم بخش کشاورزي در برخی استانها مانند مازندران،
لرستان ،اردبیل و کرمان سهم قابل توجهی (بیش از 25
درصد) از اقتصاد استان را دارد .در حالیکه در بقیه
استانها سهم بخش کشاورزي پايین است .اين موارد در
حالی است که براساس ضريب جینی ،درآمد روستايی در
برخی استانها از جمله يزد ،مرکزي و هرمزگان بسیار
نابرابرتر نسبت به بقیه استانها توزيع شده است.
با عنايت به اينکه تفاوتهاي فوق در خصوص بخش
کشاورزي و توزيع درآمد استانها ممکن است منجر به
بروز رفتار متفاوت متغیر وابسته نسبت به تغییرات
متغیرهاي مستقل شود .لذا ،در اين مطالعه رابطه بین
رشد بخش کشاورزي و توزيع درآمد روستايی اول،
براساس دادههاي استانی و دوم ،براساس دادههاي همه
استانها به غیر از استانهاي يزد ،مرکزي و هرمزگان به-
دلیل نابرابري باال و استانهاي مازندران و لرستان بهدلیل
برخورداري از سهم و رشد باالي بخش کشاورزي مورد
بررسی قرار گرفت.
به اين ترتیب در تحقیق حاضر رابطه بین نابرابري
درآمد روستايی و توسعه بخش کشاورزي به تفکیک
استانها ،به صورت پويا و به تفکیک روابط کوتاهمدت و
بلندمدت ،بهصورت غیرخطی و نامتقارن مورد بررسی
قرار میگیرد .لذا ،سوال اصلی تحقیق اين می باشد که
شوکهاي مثبت و منفی نابرابري درآمد روستايی چه
اثري بر رشد بخش کشاورزي در استانهاي منتخب
ايران دارد؟
بهمنظور انجام اين بررسی در بخش بعدي ادبیات
موضوع مطرح میشود .در بخش سوم ،با معرفی رويکرد
تحقیق ،الگويی براي بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر
رشد بخش کشاورزي با تأکید بر شاخص توزيع درآمد
روستايی ارايه میشود .در بخش چهارم پس از برآورد
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الگو نتايج حاصل آن تحلیل و در نهايت ،بخش
جمعبندي ارايه میشود.
ادبيات موضوع
مبانی نظري

در مباحث نظري رابطه رشد اقتصادي و توزيع
درآمد ،چالش برانگیز بوده و نتايج متفاوتی در اين
خصوص ارائه شده است .براين اساس ادبیات موضوع
رشد و توزيع درآمد به ادبیات قديم و جديد تقسیم
میشود .ديدگاه قديم ،ديدگاه مسلط بر اقتصاد توسعه
در طول دهه  1960و  1970بوده و در آن تأثیر رشد بر
نابرابري مورد بررسی قرار گرفته است .از محققین
برجسته که در اين زمینه تالش نمودند ،میتوان به
،)1973( Paukert ،)1960( Kravis ،)1955( Kuznets

 )1988( Ram ،)1976(Ahluwaliaو & Anand

 )1993(Kanburاشاره نمود .در حالی که در ديدگاه
قديم تاثیر رشد بر نابرابري مورد تاکید است در ادبیات
جديد ،تأثیر توزيع درآمد بر رشد اقتصادي مورد بررسی
قرار میگیرد .برجسته ترين محققین ادبیات جديد
Persson & Tabllini ،)1994(Alesina & Rodrick

( )1994و  )1995(Clarkeمیباشند .در اين ديدگاه
سازوکارهاي مختلف تأثیر توزيع درآمد بر رشد اقتصادي
مورد تأکید است.
در ديدگاه قديم اولويت با رشد اقتصادي است و
انباشت سرمايه کلید رشد اقتصادي است .براساس اين
ديدگاه بهمنظور ترويج نرخهاي باالي انباشت ،در
شرايطی که جريان سرمايه خارجی قابل توجه نباشد،
يک کشور بايد منابع الزم را از طريق نرخهاي باالي
پسانداز داخلی ايجاد کند .با اين فرض که ثروتمندان
میل به پسانداز باالتري نسبت به فقرا دارند ،تصور بر
اين است که نابرابري درآمد سبب افزايش رشد اقتصادي
میشود و از حاصل رشد  ،فقرا نیز منتفع میشوند.
در اين میان )1955( Kuznets ،با بررسی تأثیر رشد
اقتصادي بر توزيع درآمد در طول زمان ،نقطه عطفی را
در ادبیات قديم ايجاد نمود .وي نشان داد که در مراحل
اولیه توسعه ،رشد اقتصادي موجب نابرابري است اما در
مراحل بعدي توسعه ،رشد اقتصادي منجر به برابري
درآمدها میشود .کوزنتس ،توسعه اقتصادي را به عنوان
فرآيند گذار از اقتصاد روستايی به اقتصاد شهري مطرح
میکند و نتیجه میگیرد که در مراحل اولیه توسعه،

347

توزيع درآمد نابرابر میگردد ،زيرا شمار کمی از مردم اين
توانايی را دارند که به بخش نوين يا مدرن منتقل شوند،
به همین دلیل ،اختالف سطح دستمزد بین بخش سنتی
و نوين زياد است .در مراحل بعدي توسعه ،توزيع درآمد
رو به بهبود میگذارد ،زيرا شمار بیشتري از مردم ،جذب
بخش نوين میشوند و به تدريج ،به دلیل کميابی نیروي
کار در بخش سنتی ،سطح دستمزد در بخش سنتی هم
افزايش میيابد و به سطح دستمزد بخش نوين نزديک
میشود .براساس نظريه کوزنتس نابرابري در بخش
روستايی پايین و در بخش شهري باالست و توسعه
بخش کشاورزي موجب کاهش نابرابري است.
())Abounoori & Farahati, 2016
مطالعات زيادي نظريه کوزنتس را در کشورهاي در
حال توسعه و توسعه يافته مورد بررسی قرار دادهاند.
برخی از اين مطالعات به ترکیب ارزش افزوده بین
بخشهاي اقتصاد و تأثیر آن بر نابرابري پرداخته و
فرضیه کوزنتس را در اين خصوص تأيید نمودند که از
آن جمله میتوان به مطالعه  )2012( Dastidarو Kahya
( )2016( Abounoori and Farahati ،)2012اشاره نمود.
در اين مطالعات نشان داده شده است که توسعه بخش
کشاورزي منجر به کاهش نابرابري در کل جامعه می-
شود.
در کنار موارد فوق ،با گسترش توسعه اقتصادي در
سراسر دنیا طی نیمه دوم قرن بیستم ،آشکار شد که
تجربههاي زيادي از توسعه موفق براي مثال ببرهاي
آسیايی1.وجود دارند که به نرخهاي رشد اقتصادي قابل
توجه دست يافتهاند ،بدون اين که درجات بااليی از
نابرابري درآمدي در آنها مشاهده گردد .بسیاري از
کشورها مانند کشورهاي آمريکاي التین بهرغم نابرابري
بسیار باال ،سابقه رشد اقتصادي ضعیفی داشتهاند.
بنابراين اقتصاددانان متعددي آثار منفی نابرابري بر رشد
را مورد انتقاد قرار دادند (ايدهاي که پیش از اين توسط
 )1973(Myrdalرواج يافت .).در اين خصوص Aghion
 )1999(et al.بیان میکنند که ديدگاه قديم به رشد
آسیب میزند و با نتايج تجربی مغاير است .براساس
 . 1چهار ببر آسیايی در مورد اقتصاد کشورهاي هنگ کنگ ،کره جنوبی،
سنگاپور و تايوان به کار میرود.
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مطالعات انجام يافته برخی از سازوکارهاي مهم که از
طريق آنها نابرابري بر رشد اقتصادي تأثیر میگذارد
عبارتند از:
افزايش نابرابري موجب بیثباتی اجتماعی و سیاسی
شده ،حقوق مالکیت را تضعیف نموده و نااطمینانی
اقتصادي را به دنبال دارد که در مجموع سبب کاهش
سرمايهگذاري و رشد اقتصادي میگردد ( & Alesina
.)Perotti,1996
افزايش نابرابري در اقتصادي که بازار سرمايه آن
ناقص است موجب کاهش توانايی و انگیزه افراد براي
سرمايهگذاري میشود (.)Galor and Zeira,1993
افزايش نابرابري موجب کاهش تعداد خانوارهاي
طبقه متوسط میگردد که موجب کاهش تقاضا شده و
کاهش رشد اقتصادي را به همراه دارد ( Murphy,
.)Shleifer & Vishny,1989 ; Todaro ,1997
البته اسنودان و هوارد آروين با ارايه برخی از
استدالل ها ،از جمله اينکه افزايش نابرابري توزيع مجدد
را تشويق میکند و اين امر خود زمینه اختالالت مالیاتی
را بوجود می آورد و يا اين که با افزايش نابرابري،
رانتخواري و بیثباتی سیاسی ترويج میشود ،معتقدند
که نابرابري موجب کاهش رشد اقتصادي است.
همچنین ،آنها با اشاره به نظريه «فشار بزرگ» بیان
میکنند که صنعتی شدن نیازمند بازار بزرگ داخلی
است و در صورت افزايش نابرابري ،تقاضاي بازار داخلی
کاهش میيابد و به اين ترتیب نابرابري را مانعی براي
صنعتی شدن اقتصاد می دانند.
در اين میان برخی از جمله Chong and calderon
(Calderon and )2002(Estache, et al. ،)2004
 )2003(Lopez ، )2003(Servenوet al. Fleisher
( )2010در بررسیهاي خود نشان دادند که بهبود در

خدمات زيربنايی میتواند نابرابري درآمدها را کاهش
داده و رشد اقتصادي را افزايش دهد .ايده اصلی اين
مطالعات اين است که توسعه زيربناها عالوه بر افزايش
درآمد متوسط ،سطح درآمد و رفاه مردم فقیر را نیز
افزايش میدهد .دراين خصوص Valerio Mendoza
( )2017با تأکید بر امکانات زيربنايی اياالتهاي مختلف
چین معتقد است که رشد توأم با توزيع عادالنه درآمد
زمانی حاصل میشود که مناطق دورافتاده و محروم نیز
به امکانات زيربنايی دسترسی داشته باشند .در اين

مطالعات نشان داده شده است که توسعه زيربناها ضمن
کمک به رشد اقتصادي ،موجب بهبود در توزيع درآمدها
نیز میشود.
تحلیل و بررسی مطالعات فوق نشان میدهد که او ًال
براساس ديدگاهها و ساز و کارهاي بررسی شده در
مطالب فوق اين امکان محتمل است که اقدام در جهت
متناسب نمودن توزيع درآمد روستايی منجر به توسعه
بخش کشاورزي گردد که در اين صورت اتخاذ سیاست-
هاي حمايتی و افزايش امکانات عمومی در مناطق
روستايی ،نه تنها موجب کاهش فقر است بلکه منجر به
بهبود توزيع درآمد جامعه و رشد کل اقتصاد میشود.
ثانیاً رشد بخش کشاورزي در توزيع مناسب درآمد
جامعه و همچنین ،رشد کل اقتصاد و در نتیجه کاهش
فقر نقش مهمی دارد .لذا ،بررسی دقیقتر رابطه بین
نابرابري درآمد روستايی و توسعه بخش کشاورزي
ضرورت میيابد.
پیشینه تحقیق
مطالعات زيادي رابطه بین توزيع درآمد و رشد
اقتصادي را مورد بررسی قرار دادهاند .اما در خصوص
رابطه بین توزيع درآمد روستايی و رشد بخش کشاورزي
مطالعات اندکی در دسترس است .از مهمترين مطالعات
مرتبط با موضوع مورد بررسی میتوان به موارد زير اشاره
نمود.
مطالعات داخلی

 )2000( Karami et al.با رويکرد پیمايشی ،تأثیر
استفاده از فنآوري آبیاري بارانی بر میزان فقر و نابرابري
در جامعه روستايی استان فارس را مورد بررسی قرار
دادند .يافتهها نشان داد که بهدلیل محدوديتهاي
نهادي ،جهتگیري سازمانهاي دستاندرکار در عمل به
سوي اعضاي غنیتر نظام اجتماعی است .اين روند ،در
عمل منجر به افزايش شکاف اجتماعی میان کشاورزان
شده است.
 )2003( Permeh and Dabaghرابطه بین توزيع
درآمد و سهم بخشهاي اقتصادي را براساس ماتريس
حسابداري اجتماعی مطالعه نموده و نتیجه گرفتند که
توسعه بخش کشاورزي موجب کاهش نابرابري درآمد
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میشود و بخشهاي معدن ،صنعت و خدمات در رتبه-
هاي بعدي قرار دارند.
 )2003( Khaledi and Sadr-Alashrafiرابطه بین
رشد بخش کشاورزي و توزيع درآمد مناطق روستايی را
براساس الگوي  )1976( Ahluwaliaمورد بررسی قرار
داده و نشان دادند که رشد بخش کشاورزي موجب
کاهش نابرابري درآمد در مناطق روستايی است.
 )2006(Torkamani and Jamalimogadamبا
معرفی متغیرهاي تأثیرگذار بر فقر روستايی مشتمل بر
رشد بهره وري کل عوامل تولید کشاورزي ،نرخ دستمزد،
اشتغال غیرکشاورزي ،آبیاري ،طول جاده و نرخ باسوادي
در قالب سیستم معادالت نشان دادند که سرمايهگذاري
در توسعه و عمران روستايی ،جادهسازي ،تحقیق و ترويج
کشاورزي و آبیاري به ترتیب داراي بیشترين تأثیر بر
کاهش فقر روستايی هستند.
 )2009(Khaledi et al.با استفاده از آمار سالهاي
( )2003-1970و از طريق معادالت به ظاهرنامرتبط
نشان دادند که هر چند سرمايهگذاري انجام شده در
بخش کشاورزي ،رشد اقتصادي بخش را به همراه داشته
است ،اما میزان و توزيع منافع حاصل از اين رشد در
سطحی نبوده است که فقر روستايی را متأثر سازد .آنها
در ادامه بیان میکنند منافع حاصل از رشد بخش
کشاورزي به سمت اقشار فقیر روستايی نشت نمیيابد.
 )2008(Mehregan et al.به بررسی رابطه بین رشد
اقتصادي و توزيع درآمد در ايران پرداخته و نشان
میدهند که ترکیب و سهم بخشها در رشد اقتصادي بر
چگونگی توزيع درآمد تأثیر میگذارد .يافته هاي اين
محققین نشان داد هر چه سهم بخش کشاورزي افزايش
يابد ،توزيع درآمد متعادلتر میشود.
 )2009(Salami and Ansariنقش بخش کشاورزي
در ايجاد اشتغال و کاهش نابرابري توزيع درآمد را
براساس ماتريس حسابداري اجتماعی ايران بررسی
نموده و به اين نتیجه رسیدند که توسعه زير بخشهاي
کشاورزي ضمن افزايش قابل توجه در درآمد خانوارها به
ايجاد درآمد براي گروههاي کم درآمد و متوسط
روستايی منجر شده و به اين ترتیب کاهش شکاف
درآمدي را موجب میشود .آنها در سال  ،2014مطالعه
ديگر با عنوان «ارزيابی سیاستهاي طرف تقاضاي اقتصاد
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بر رشد محصوالت کشاورزي» انجام داده و با رويکرد
تحلیل ساختاري مسیر به اين نتیجه رسیدهاند که اثر
تزريق درآمد به گروههاي کمدرآمدتر بر رشد محصوالت
خام غذايی بسیار چشمگیر است .بهعالوه ،باز توزيع
درآمد از گروههاي با درآمد باال به گروههاي کم درآمد
نیز داراي آثار مشابهی است و لذا ،متعادل نمودن توزيع
درآمد را براي رشد محصوالت کشاورزي در بلند مدت و
کوتاه مدت موثر میدانند.
 )2011(Salami et al.در مطالعهاي با عنوان «منابع
رشد بخش کشاورزي» با استفاده از چارچوب جداول
داده– ستانده نشان میدهند که گسترش تقاضاي نهايی
خانوار و دولت طی دوره ( )1991-2001عامل عمده
رشد زير بخشهاي کشاورزي بوده است و به اين ترتیب
آنها بیان میکنند که افزايش درآمد گروههاي کمدرآمد
که منجر به افزايش تقاضاي نهايی خانوارها میشود ،در
رشد بخش کشاورزي موثر است.
 )2016(Abounoori and Frahatiبه بررسی ساختار
تولید و توزيع درآمد در ايران طی دوره ()1357-1391
پرداخته و نشان میدهند که انتقال سهم ارزشافزوده
بخش کشاورزي به هريک از بخشهاي صنعت و معدن،
خدمات و يا نفت ،نابرابري را افزايش میدهد ،در حالی
که انتقال سهم ارزش افزوده از بخش نفت به هريک از
بخشهاي ديگر موجب کاهش نابرابري است .همچنین،
انتقال سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به بخش
خدمات و نفت موجب افزايش نابرابري است .براساس
يافتههاي محققین انتقال سهم هر يک از بخشها به
بخش کشاورزي موجب کاهش نابرابري است که با
فرضیه کوزنتس مبنی بر پايین بودن نابرابري در بخش
کشاورزي همخوانی دارد.
مطالعات خارجی

 )2004(Chong and Calderonبا استفاده از داده-
هاي مقطعی  101کشور به بررسی تأثیر توسعه زيربناها
بر نابرابري توزيع درآمد پرداخته و نتیجه میگیرند که
بهبود در خدمات زيربنايی میتواند نابرابري درآمدها را
کاهش داده و رشد اقتصادي را افزايش دهد.
 )2002(Ravalion and Dattدر مقالهاي تحت عنوان
«چرا رشد اقتصادي در برخی از اياالت هندوستان نسبت
به ساير ايالتها فقرگراتر بوده است؟» با استفاده از
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آمارهاي  1960-1942نشان دادند که عملکرد کاراتر
بخش کشاورزي ،افزايش هزينههاي توسعه ايالتی،
افزايش تولید غیر کشاورزي و کاهش نرخ تورم باعث
کاهش فقر شده است .لیکن بخش غیر کشاورزي،
موجب کاهش قابل مالحظهاي در شاخصهاي فقر در
برخی از ايالت نسبت به ديگر ايالتها شده است.
 )2002(Fan & et al.در مطالعهاي با عنوان «رشد،
نابرابري و فقر در نواحی روستايی چین» به بررسی نقش
سرمايهگذاري دولتی در کاهش فقر و نابرابري روستايی
در قالب معادالت همزمان براي سالهاي 1978-1997
پرداخته و نشان دادند که افزايش اعتبارات دولتی و
تحقیق و توسعه کشاورزي ،آبیاري ،آموزش روستايی و
توسعه زيربناها (جاده ،برق و ارتباطات) نه تنها باعث
افزيش تولیدات کشاورزي شده است ،بلکه فقر روستايی
و نابرابري منطقهاي را نیز کاهش داده است.
 )2003( Calderon and Servenبراساس دادههاي
سري زمانی ( )1980-2000آمريکاي التین ،گسترش
زيربناها را بر رشد و توزيع درآمد مورد توجه قراردادند.
يافتههاي آنها حاکی از آن بود که بهبود در خدمات
زيربنايی نابرابري را در آمريکاي التین کاهش داده و به
بهبود رشد اقتصادي کمک نموده است.
 )2006(Xiaoluدر بررسی خود تحت عنوان نابرابري
در چین و مؤلفههاي مؤثر بر آن ،نشان داد که تسهیالت
حمل و نقل و زيرساختهاي مرتبط با ارتباطات از طريق
ايجاد فرصتهاي شغلی براي مناطق محروم ،نابرابري در
درآمدها را کاهش میدهد.
 )2010( Fleisher et al.در مطالعهاي تحت عنوان
سرمايه انسانی ،رشد اقتصادي و نابرابري منطقهاي در
چین نشان دادند که اگر سرمايهگذاري در زيرساختهاي
ارتباطات براي مناطق محروم صورت گیرد ،موجب بهبود
رشد اقتصادي و کاهش نابرابري میگردد .همچنین
نتايج مطالعه آنها حاکی از آن بود که سرمايهگذاري در
زيرساختهاي ارتباطات براي مناطق توسعه يافته موجب
تشديد نابرابري میشود.
 )2012(Kahyaاثر تغییر ساختار تولید بر توزيع
درآمد و فقر را در چهار کشور مالزي ،اندونزي ،تايلند و
فیلیپین بررسی نمود .يافتههاي وي حاکی از آن بود که
انتقال از بخش کشاورزي به بخش خدمات بر نابرابري

تأثیر ندارد ،اما انتقال از بخش صنعت به بخش خدمات
نابرابري را افزايش میدهد .همچنین انتقال از بخش
کشاورزي به بخش صنعت و انتقال از بخش خدمات به
بخش صنعت منجر به کاهش نابرابري درآمد شده است.
براساس يافتههاي اين محقق نابرابري ناشی از توسعه
بخش کشاورزي در مقايسه با بخش صنعت بیشتر بوده،
که با نظريه کوزنتس مبنی بر پايین بودن نابرابري در
بخش کشاورزي در مقايسه با بخش غیر کشاورزي در
تناقض است.
 )2012(Dastidarرابطه میان توزيع درآمد و تغییرات
تولید بین بخشهاي اقتصاد را با استفاده از دادههاي
کشورهاي در حال توسعه (محروم) و توسعهيافته
(برخوردار) مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد با
انتقال تولید از بخش کشاورزي به بخش صنعت ،نابرابري
توزيع درآمد در هیچکدام از کشورها افزايش نمیيابد.
همچنین ،در هر دو گروه از کشورها با انتقال تولید از
بخش صنعت به بخش خدمات ،نابرابري درآمد افزايش
میيابد .اين در حالی است که انتقال تولید از بخش
کشاورزي به بخش خدمات در کشورهاي توسعهيافته بر
نابرابري درآمد تأثیري ندارد ،اما در کشورهاي در حال
توسعه موجب افزايش نابرابري می شود.
 )2017(Valeriomendoza.با تأکید بر امکانات
زيربنايی مناطق مختلف چین و با تأکید بر اين که
مطالعات قبلی از شاخصهاي کمتري براي نشان دادن
توسعه زيربناها استفاده نمودهاند ،به بررسی توسعه
زيربناها و معرفی شاخص براي هر کدام از آنها پرداخته
و با تحلیل ساز و کار تأثیر هر کدام از زيربناها بر
نابرابري درآمد ،براساس مطالعات قبلی نتیجه میگیرد
که رشد توأم با توزيع عادالنه درآمد زمانی حاصل
میشود که مناطق دورافتاده و محروم نیز به امکانات
زيربنايی دسترسی داشته باشند.
باتوجه به مطالعات فوق میتوان نوآوري مطالعه
حاضر را در دو قسمت تشريح کرد :اول ،اين مطالعه به
بررسی اثرات شوکهاي نامتقارن توزيع درآمد روستايی
بر رشد بخش کشاورزي به صورت پويا و به تفکیک
اثرات کوتاه مدت و بلند مدت میپردازد که در مطالعات
قبلی مورد توجه نبوده است .دوم ،رابطه بین متغیر
نابرابري و رشد بخش کشاورزي براي اولین بار با رويکرد
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غیرخطی خودرگرسیون با وقفههاي توزيعی بهصورت
دادههاي پانلی براي استانهاي کشور مورد برآورد قرار
میگیرد.
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میدهد .اما اگر فرضیه همگنی ضرايب رد شود ،تخمین-
زن  PMGناسازگار و برآورد کننده  MGدر هر دو حالت
سازگار است1.
مبانی روششناسی مدل پانل غيرخطی ARDL

روش تحقیق
در اين قسمت ابتدا مبانی رويکرد غیرخطی پانل
خودرگرسیون با وقفههاي توزيعی بررسی شده و سپس
مدل مناسب براي بررسی تاثیر نابرابري بر رشد بخش
کشاورزي تصريح و برآورد می شود.
مبانی روش پانل ميان گروهی و گروهی ()PARDL

مدلهاي ايستا از انباشتن دادههاي گروهی از
صنايع ،کشورها ،مناطق يا خانوارها ( )Nدر طول زمان
( )Tحاصل میشود و مبناي بسیار مناسبی براي
تحقیقات اقتصادسنجی کاربردي به وجود میآورد .اما
مدلهاي ايستا روابط بین متغیرها را فقط در حالت
تعادلی برآورد مینمايند و براي بررسی چگونکی
تغییرات متغیرها در طول زمان و تا رسیدن به تعادل
الزم است از مدلهاي پويا استفاده نمود .مدلهاي پويا
قادر هستند بحث هاي کوتاهمدت و بلندمدت را از
يکديگر تفکیک نموده و در مورد سیاستگزاري
متغیرهاي مهم در زمانهاي خاص تحلیل ارايه نمايند.
در مدلهاي ايستا همگرايی و تصحیح عدم تعادل
امکانپذير نمیباشد .براي رفع اين مشکل ،از برآورد
میانگین گروهی دادههاي تلفیقی پويا et al.
 )1999(Pesaranاستفاده میشود .در صورت معنیدار
شدن جمله تصحیح خطا ،امکان استنباط همگرايی نیز
فراهم میشود .بررسی همگنی ضرايب بلندمدت از طريق
آزمون هاسمن قابل بررسی است .اين آزمون بر اين
فرض مبتنی است که مجموعه ضرايب برآوردي توسط
دو روش  MGو  PMGاز لحاظ آماري تفاوت معناداري
با يکديگر ندارند .به عبارت ديگر ،برآوردگر  PMGاين
محدوديت را در نظر میگیرد که ضرايب بلندمدت میان
مقاطع يکسان هستند .با معتبر بودن اين محدوديت،
تخمینزن  PMGبرآوردهاي سازگار و کارايی را ارائه
()3

در اين مطالعه جهت بررسی اثرات نامتقارن
شوکهاي نابرابري درآمد بر رشد بخش کشاورزي از
الگوي غیرخطی پانل خود رگرسیون با وقفههاي توزيعی
استفاده شده است .مدل  NPARDLکه توسط Shin et
 )2014( al.توسعهيافته ،از مؤلفههاي مجموع تجمعی
مثبت و منفی در تشخیص اثرات نامتقارن دورههاي
بلندمدت و کوتاهمدت استفاده میکند .مهمترين مزيت
اين روش ،قابلیت استفاده از آن براي بررسی روابط بین
متغیرها ،صرفنظر از مانا بودن يا نبودن آنهاست .در اين
روش عدم تقارن کوتاهمدت و بلندمدت معین میشود.
همچنین در اين روش عالوه بر امکان محاسبه روابط
بلندمدت بین متغیرها ،امکان محاسبه روابط پويا و کوتاه
مدت نیز وجود دارد و برخالف ساير روشها حتی در
نمونههاي کوچک هم نتايج قابل اعتمادي ارائه می
نمايد .در نهايت اينکه استفاده از اين روش زمانیکه
متغیرهاي توضیحی درونزا هستند ،ممکن میباشد
(.)Alam & Quazy , 2003
پیش از توسعه کامل مدل  ،NARDLبا فرض دو
متغیر وابسته  yو مستقل  ، xرابطه بلندمدت ( )1را بر
اساس مطالعه  ،)2002(Grange & Yoonبه صورت زير
تعريف میکنیم:
و
در رابطه (،)1
يک ) I(1هستند و داريم:
()2

برا
ی

توضیحا
ت

متغیرهاي انباشته از مرتبه

ن و همکارا
ن
بیشتر به مقاله پسرا

ع 1.
 ) 1999رجو
(
گرد .
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ترکیب خطی همانباشته از مؤلفههاي مجموع
تجمعی مثبت و منفی را به صورت زير در نظر میگیريم:
()4

اگر

انباشته از مرتبه صفر باشد ،در اين صورت

گفته میشود که
انباشتهاند و چنانچه

و

به صورت نامتقارن هم-
باشد ،در
و

در رابطه ( p , q ،)5تعداد وقفههاي بهینه،
ضرايب
و
ضرايب وقفههاي متغیر وابسته،
نامتقارن وقفه هاي متغیر وابسته و
میانگین صفر و واريانس ثابت است.
()6

جمله اخالل با

متقارن

خواهد

بود

اين صورت همانباشتگی
(.)Schorderet,2003
حال با در نظر گرفتن نحوه جداسازي تکانههاي
مثبت و منفی متغیر  xو وارد کردن آن در يک مدل
) ARDL(p,qبه مدل ) NARDL(p,qبه رابطه ()5
خواهیم رسید:
()5

هر رابطه بلندمدت در مدل ) ARDL(p,qيک
کوتاهمدت دارد که دستیابی به آن تعادل را تضمین می-
کند .بر اين اساس در مدل  NARDLنیز الگوي تصحیح
خطا به صورت رابطه ( )6تنظیم میشود:
ECM

()6

در رابطه ( )6داريم:

() 7

() 8
همچنین،
تصحیح خطاي نامتقارن است و
ضرايب بلندمدت نامتقارن میباشند.

جزء
و

منفی و معنادار بودن ضريب  εt−1در تخمین ضرايب
کوتاهمدت ،بیانگر وجود مرتبه همانباشتگی يکسان بین
متغیرها و رابطه بلندمدت بین متغیرها است.
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تصريح مدل

الگوي اقتصادسنجی مورد استفاده در اين تحقیق برگرفته از مطالعه نصر و همکاران ( )2018به صورت رابطه ( )9می-
باشد:
()9

که در رابطه ( )9متغیرها و پارامترهاي مورد استفاده
به شرح زير میباشند:
 :GDPAGنشانگر نرخ رشد ارزش افزوده به قیمت
واقعی بخش کشاورزي میباشد.
 :شوکهاي مثبت نابرابري درآمد است .اين
شوکها در واقع از مجموع تجمعی اجزاء مثبت ( تفاضل
ضريب جینی) به صورت رابطه ( )10محاسبه میگردد:

()10

 :شوکهاي منفی نابرابري درآمد
است .اين شوکها در واقع از مجموع تجمعی اجزاء منفی

( تفاضل ضريب جینی است و به صورت رابطه ()11
محاسبه میشود:

()11

 :TAXنشانگر درآمد مالیات استانی بر حسب
میلیارد ريال  GC ،نمايانگر مخارج مصرفی دولت در
استان ها بر حسب میلیارد ريال و  CPIشاخص قیمت
مصرفکننده استانی می باشد .الزم به ذکر میباشد
تمامی دادههاي مورد مطالعه از سايت بانک مرکزي و
مرکز آمار ايران براي دوره ( )1386-1394بدست آمده
است.

همانطور که در بخش مقدمه و در بررسی داده هاي
استانی بیان شد ،تفاوت هاي زيادي در خصوص بخش
کشاورزي و توزيع درآمد استان ها وجود دارد که ممکن
است منجر به بروز رفتار متفاوت متغیر وابسته نسبت به
تغییرات متغیرهاي مستقل شود ،در اين مطالعه رابطه
بین رشد بخش کشاورزي و توزيع درآمد روستايی
نخست ،براساس دادههاي استانی و دوم ،براساس داده-
هاي همه استانها به غیر از استانهاي يزد ،مرکزي و
هرمزگان بهدلیل نابرابري باال و استانهاي مازندران و
لرستان بهدلیل برخورداري از سهم و رشد باالي بخش
کشاورزي مورد بررسی قرار میگیرد.
برآورد مدل

قبل از پرداختن به برآورد مدل الزم است مانايی
1متغیرهاي بهکار رفته در مدل را بررسی نمود .آنچه در
مدل  ARDLمهم هست اين میباشد که متغیرها داراي
درجه انباشتگی) I(0و ) I(1بوده يا به عبارت ديگر
متغیرها ) I(2و باالتر نباشند .در اين قسمت به بررسی
پايايی متغیرها با استفاده از روش ديکی _فولر
تعمیميافته) (ADFپرداخته میشود .در آزمون ADF
فرضیه صفر نشاندهنده نامانايی متغیر (وجود ريشه
واحد) است.
نتايج آزمون ريشه واحد در جدول( )1بیانگر آن
است که متغیرهاي مورد استفاده در اين تحقیق ترکیبی
از درجه انباشتگی صفر و يک هستند و با يک بار تفاضل
گیري ايستا شدهاند.

1. Stationary
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جدول  -1نتايج آزمون ريشه واحد با عرض از مبدأ و روند در سطح
نام
متغیرها

نماد متغیرها

(احتمال)
آماره t

نتیجه

رشد بخش کشاورزي

GDPAG

شوک نابرابري

GINIRU

درآمد مالیاتی

TAX

مخارج جاري دولت

GC

شاخص قیمت

CPI

()0/001
-5/212
()0/013
-4/154
()0/000
-5/944
()0/000
-5/554
()0/017
-4/028
()0/013
-4/154
()0/000
-5/57

)I(0

شوک مثبت نابرابري
شوک منفی نابرابري

)I(0
)I(1
)I(0
)I(1
)I(0
)I(1

منبع :محاسبات تحقیق

بهمنظور استفاده از مدل  NPARDLبايد وجود
همانباشتگی نامتقارن بین متغیرها ثابت شود که
براساس تحلیل همانباشتگی کرانههاي Pesaran et
()12

 )2001(alو مدل تصحیح خطاي نامقید ()UECM
رابطه ( )12انجام میشود.

(
که در آن
بلندمدت،

،

،

و

،

عرض از مبدأ،
،

،

ضرايب

عملگر تفاضل،
و

تعداد وقفه هاي

جمله اخالل و ،
بهینه است.
1
فرآيند آزمون باند (تحلیل همانباشتگی کرانهها)
براي عدم وجود ارتباط سطحی بین متغیر مستقل و
متغیرهاي وابسته از طريق صفر قرار دادن ضرايب سطوح
با وقفه متغیرهاي مذکور در معادله فوق به دست میآيد.

1. Bound Testing

بنابراين ،در اين آزمون فرض صفر مبنی بر عدم وجود
هم انباشتگی بهصورت زير تعريف میشود:
در اين روش دو حد بحرانی ارائه شده است؛ حد
بااليی براي سري هاي زمانی ( I)1و حد پايینی براي
سريهاي( .) Pesaran et al ,2001( I)0آزمون کرانههاي
باند براساس رابطه  12در جدول ( )2ارايه شده است.
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جدول( :)2آزمون وجود رابطه بلندمدت براي رابطه غیر خطی
)K =5( 12
سطح
معنی داري

هم انباشتگی از درجه
صفر)I(0

هم انباشتگی از درجه
يک)I(1

10%

2/1

3

5%

2/4

3/4

2/5%

2/7

3/7

1%

3/1

4/15

=45/76F

مأخذ :يافتههاي تحقیق

همانطور که از جدول( )2مشخص است رقم آماره
برابر با  45می باشد که از میزان  Fجدول بیشتر بوده و
نشان از معنی دار بودن مدل غیر خطی است .لذا،
فرضیه ( )H0رد می شود و وجود رابطه نامتقارن بین
متغیر ها مورد تايید قرار میگیرد.
قبل از برآورد ضرايب بلندمدت توسط روش پانل
غیرخطی  ،ARDLبراي اطمینان از وجود رابطه
بلندمدت میان متغیرهاي تحقیق الزم است آزمون
همجمعی صورت پذيرد .براي انجام اين آزمون ،مجموع
ضرايب با وقفه متغیر وابسته ،از عدد يک کسر شده و بر
مجموع انحراف معیار آن به شرح زير تقسیم شده است:
t = )-0/296- 1(/ 0/207 = -6/26
با توجه به اين که قدرمطلق  tبدست آمده از
قدرمطلق مقادير بحرانی ارائه شده توسط بنرجی ،دوال و
مستر بزرگتر است ،فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود
رابطه بلندمدت با اطمینان 95درصد ،رد میشود و اين
نتیجه بدست می آيد که بین متغیرهاي تحقیق يک
رابطه بلندمدت وجود دارد.
براساس آزمونهاي فوق وجود رابطه بلندمدت
نامتقارن بین متغیرهاي مدل مورد تايید قرار میگیرد و
نوبت به برآورد اين رابطه می رسد .نتايج مربوط به
برآورد ضرايب کوتاهمدت پانل غیرخطی  ARDLدر
جدول ( )3گزارش شده است.
براساس جدول ( ،)3در کوتاهمدت تغییرات شاخص
قیمت و شوک منفی نابرابري تاثیر منفی و تغییرات
درآمد مالیاتی ،مخارج دولت و شوک مثبت نابرابري
تاثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزي دارند.
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ضرايب کوتاه مدت رابطه بین متغیرهاي مستقل و
وابسته مدل را در شرايط عدم تعادل بیان میکنند که
ممکن است با انتظارات تئوريک سازگار نباشد .البته
ضريب خطاي تعديل ( )ECMبیانگر اين نکته است که
چه میزان زمان ( چند دوره ) الزم است تا تعادل برقرار
شود و شرايط عدم تعادل از بین برود .براساس نتايج
جدول( ،)3ضريب خطاي تعديل ( )ECMمنفی و
قدرمطلق آن کوچکتر از يک ( )-0/144است که نشان
میدهد عدم تعادل کوتاهمدت ناشی از شوکها پس از
حدود  7دوره( 1تقسیم بر  )-0/144از بین میرود.

F

جدول  -3تخمین ضرايب کوتاهمدت الگوي NPARDL
متغیر

نماد متغیر

ضريب
(احتمال)

تفاضل رشد بخش کشاورزي

Dgdpag

-0/296
()0/000

تفاضل شاخص قیمت

Dcpi

-0/01
()0/000

تفاضل درآمد مالیاتی

Dtax

0/001
()0/000

تفاضل مخارج جاري دولت

Dgc

0/002
()0/000

تفاضل شوک مثبت نابرابري

0/03
()0/09

تفاضل شوک منفی نابرابري

-0/016
()0/008

ضريب تعديل خطاء

)ECM(-1

-0/144
()0/000

مأخذ :يافتههاي تحقیق

براساس آزمونهاي تشخیصی که در جدول ()4
آمده است ،فرضیه صفر مبنی بر عدم خود همبستگی،
وجود فرم تبعی مناسب ،توزيع نرمال و همسانی واريانس
را نمی توان رد کرد که بر اعتبار نتايج بهدست آمده،
داللت دارد.
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جدول  -4نتايج آزمون فروض کالسیک
آزمون F

فروض کالسیک
آزمون خود همبستگی سريالی
()Serial Correlation Test
آزمون رمزي براي شناسايی شکل تبعی
مدل
() Ramsey Reset Test
آزمون توزيع نرمال جمالت اخالل
() Normality Test
آزمون ناهمسانی واريانس
()Heteroskedasticity Test

آماره

احتمال

0/15

0/854

0/22

0/64

0/71

0/69

1/47

0/214

منبع :يافتههاي تحقیق

در جدول ( )5نتايج تخمین رابطه بلندمدت به کمک
روش  NPARDLگزارش شده است .بر اساس نتايج
گزارش شده در جدول( )5کلیه ضرايب در سطح 10
درصد معنادار هستند.
جدول  -5برآورد ضرايب الگوي بلندمدت
نام متغیر

نماد متغیر

عرض از مبداء

C

شاخص قیمت

CPI

درآمد مالیات
مخارج جاري دولت

TAX
GC

ضريب
(احتمال)
0/168
()0/000
-0/04
()0/00
-0/003
()0/042
0/006
()0/004

شوک مثبت نابرابري

0/11
()0/10

شوک منفی نابرابري

0/057
()0/01

منبع :يافتههاي تحقیق

براساس نتايج بهدست آمده از برآورد ضرايب کوتاه-
مدت و بلندمدت ،اثر شوکهاي مثبت نابرابري درآمد
روستايی بر رشد بخش کشاورزي در بلندمدت و کوتاه-
مدت ( درسطح ده درصد) مثبت است .به اين معنی که
با افزايش يک درصد در نابرابري درآمد روستايی ،رشد
بخش کشاورزي در کوتاهمدت و بلندمدت به اندازه 0/03

و  0/11درصد افزايش خواهد يافت .از طرفی ضريب
شوکهاي منفی نابرابري درآمد روستايی بر رشد بخش
کشاورزي در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب  -0/016و
 0/057است ،که نشان می دهد به ازاي يک درصد
کاهش در نابرابري درآمد روستايی ،رشد بخش
کشاورزي در کوتاهمدت  0/016درصد کاهش و در
بلندمدت به اندازه  0/057درصد افزايش میيابد.
با عنايت به توضیحات فوق از نظر کمی اثر شوک-
هاي مثبت بزرگتر از اثر شوکهاي منفی بر رشد بخش
کشاورزي است .لذا ،تأثیر نابرابري درآمد بر رشد بخش
کشاورزي با ديدگاه قديم ادبیات رشد و توزيع درآمد
سازگار میباشد .بدينصورت که توزيع بسیار نابرابر
درآمد شرط الزم براي رشد سريع اقتصادي میباشد .اين
نتیجه با يافتههاي سالمی و همکاران( 2014و)2011
که بیان میکنند متعادل نمودن توزيع درآمد موجب
رشد محصوالت کشاورزي است؛ همچنین ،متعادل
نمودن توزيع درآمد با افزايش تقاضاي نهايی خانوار
روستايی موجب رشد محصوالت کشاورزي میشود ،در
تناقض است .از داليل اين تناقض میتوان به عدم لحاظ
نمودن بحث نا متقارنی اثرات نابرابري بر رشد بخش
کشاورزي و استفاده از اطالعات کل اقتصاد ايران اشاره
نمود .همانطور که در مقدمه بیان شد وجود برخی
استانهاي ناهمگن موجب ناهمگنی اطالعات کل اقتصاد
کشور میشود.
نتايج ديگر تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه-
مدت و بلندمدت اثر شاخص قیمت مصرفکننده بر رشد
بخش کشاورزي منفی بوده است .بهطوريکه به ازاي
يک درصد افزايش در اين شاخص ،رشد بخش کشاورزي
بهترتیب به اندازه  0/01و  0/04کاهش میيابد.
همچنین ،در کوتاهمدت مالیات به اندازه  0/001درصد و
در بلندمدت به اندازه  -0/003درصد به ترتیب تاثیر
مثبت و منفی بر رشد بخش کشاورزي داشته است .در
نهايت ،اثر مخارج دولت در هر دو دوره کوتاهمدت و
بلندمدت بر رشد بخش کشاورزي مثبت بوده است .به-
طوري که به ازاي يک درصد افزايش در مخارج دولت،
رشد بخش کشاورزي در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب
به اندازه  0/002و  0/006درصد افزايش میيابد.
براساس نتايج فوق علیرغم اينکه تاثیر مالیات و شوک
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منفی نابرابري درآمد در حالت عدم تعادل ،بر رشد
کشاورزي منفی است ،اما در دوره بلند مدت که به رابطه
بین متغیرها در حالت تعادل داللت دارد ،اثر متغیرهاي
مذکور بر رشد بخش کشاورزي مثبت بوده است که با
تئوري هاي اقتصادي سازگار است.

مثبت بوده است .در نهايت ،در کوتاهمدت اثر مالیات بر
رشد بخش کشاورزي در کوتاهمدت مثبت و در بلندمدت
منفی است.
براساس نتايج فوق افزايش نابرابري درآمد در بین
روستايیان موجب رشد بخش کشاورزي است .اين نتیجه
در کنار يافته هاي ساير مطالعات از جمله Permeh and

براساس تئوريها و مطالعات انجام يافته در ايران،
رشد بخش کشاورزي عالوه بر کمک به رشد اقتصادي
جامعه  ،موجب توزيع عادالنه درآمد در کل جامعه نیز
می شود ،که در نهايت موجب کاهش فقر است .اين در
حالی است که به دلیل تجمع اقشار کم درآمد در
روستاها ،وضعیت توزيع درآمد در بین روستايیان نیز
حائز اهمیت است .لذا ،در صورتی که بهبود در توزيع
درآمد روستايیان منجر به رشد بخش کشاورزي شود،
میتوان نتیجه گرفت که حمايت از روستايیان و بهبود
توزيع درآمد آنها ،منجر به رشد اقتصادي و بهبود توزيع
درآمد در کل جامعه می شود .براين اساس در اين
مطالعه رابطه نابرابري روستايی و رشد بخش کشاورزي
مورد بررسی قرار گرفت و با عنايت به ادبیات اقتصادي و
به منظور لحاظ نمودن ويژگیهاي پويايی و نامتقارنی
اثرات از رويکرد پانل غیرخطی خودرگرسیون با وقفههاي
توزيعی استفاده شد.
نتايج اين مطالعه حاکی از آن است که شوکهاي
مثبت نابرابري درآمد روستايی اثر مثبتی بر رشد بخش
کشاورزي در بلندمدت و کوتاهمدت دارند .از سويی
شوکهاي منفی نابرابري درآمد روستايی در کوتاهمدت
اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبتی بر رشد بخش
کشاورزي دارند .براساس نتايج بدست آمده ،اثر شوک-
هاي مثبت از اثر شوکهاي منفی بزرگتر میباشد که
حاکی از تأثیر مثبت نابرابري درآمد بر رشد بخش
کشاورزي و سازگاري نتايج بدست آمده با ديدگاه قديم
ادبیات دارد .ساير نتايج نشانگر آن است که در
کوتاهمدت و بلندمدت اثر شاخص قیمت مصرفکننده و
مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزي به ترتیب منفی و

Abounoori ،)2008(Mehregan et al.،)2003(Dabagh

جمعبندي و نتيجهگيري

 )2016(and Farahatiکه نشان میدهند هرچه سهم
بخش کشاورزي افزايش يابد توزيع درآمد کل جامعه
متعادلتر میشود ،حکايت ار آن دارد که بهبود در توزيع
درآمد روستايیان همسو با بهبود توزيع درآمد کل جامعه
نمی باشد .لذا ،تاکید صرف بر بهبود توزيع درآمد کل
جامعه ،چه بسا ممکن است موجبات غفلت برنامه ريزان
و سیاستگذاران از توجه به توزيع درآمد بخش روستايی
شده و منجر به گسترش فقر در جامعه روستايی شود.
تحلیل تطبیقی نتايج فوق با يافتههاي مطالعات
صورت گرفته توسط افرادي چون ، )2006(Xiaolu
Calderon and Chong ، )2010( Fleisher et al.
( )2004و  )2017( Valerio Mendozaکه در
بررسیهاي خود نشان دادند بهبود در خدمات زير بنايی
مناطق محروم میتواند نابرابري درآمدها را کاهش داده و
رشد اقتصادي را افزايش دهد ،نشان میدهد که چه بسا
توزيع امکانات زيربنايی در مناطق محروم روستايی ايران
مناسب و کافی نبوده و بررسی و پاسخ به اين سوال را
ضروري می نمايد که آيا افزايش امکانات زير بنايی در
روستاها و مناطق محروم ،منجر به همسويی بین بهبود
توزيع درآمد و رشد بخش کشاورزي در ايران خواهد شد
يانه؟ که در صورت پاسخ مثبت ،حمايت از مناطق
محروم نه تنها يک ضرورت براي کاهش فقر بلکه يک
الزام براي توسعه اقتصادي خواهد بود .لذا ،بررسی
رويکردهاي مختلف از جمله رويکرد مطالعات فوق و
همچنین توجه به کارکرد نهادهاي موثر بر توزيع درآمد
روستايی در کشور و اصالح و بازنگري آنها ضروري است.
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)جدول(پیوست
ضريب جینی روستايی

متوسط رشد ساالنه
بخش کشاورزي

)سهم بخش کشاورزي (درصد

 متغیر/ استان

0.32

9.2

17

سمنان

0.32

3.3

2

تهران

0.32

5.9

26

مازندران

0.35

-0.3

7

اصفهان

0.37

11.9

13

يزد

0.35

4.7

20

فارس

0.34

6.5

9

قم

0.34

7.1

16

گیالن

0.33

8.9

17

قزوين

0.37

3.4

12

مرکزي

0.34

6.5

14

خراسان رضوي

0.33

3.1

14

آذربايجان شرقی

0.36

0.7

25

گلستان

0.30

-0.3

25

چهارمحال بختیاري

0.33

3.8

25

همدان

0.31

6.6

5

بوشهر

0.32

3.7

28

اردبیل

0.28

8.4

23

زنجان

0.31

5.1

5

کهکیلويه و ب

0.31

2.6

22

آذربايجان غربی

0.33

7.9

15

کرمانشاه

0.29

4.6

21

کردستان

0.33

5.9

27

خراسان جنوبی

0.29

6.2

24

لرستان

0.31

6.8

5

خوزستان

0.35

4.2

26

کرمان

0.30

7.0

10

ايالم

0.28

5.7

23

خراسان شمالی

0.36

12.6

11

هرمزگان

0.34

8.8

21

سیستان بلوچستان

 مرکز آمار ايران:ماخذ
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