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هاي اقتصادي   بخشيافزوده بررسی اثر متقابل و پویاي ارزش
  1980-2004 يدوره  طیدر ایران

  
  ∗ حسن دلیري چوالبی ومصطفی عمادزادهدکتر 

  
 17/9/1388:      تاریخ پذیرش8/4/1388: تاریخ وصول

  
  :هچکید

خـدمات،  ( هـاي اقتـصادي     در این مقاله به بررسی روابط متقابـل بـین بخـش           
 در این مطالعـه بـا     شده است،   پرداخته 1980-2004 يدورهدر  )  و صنعت  کشاورزي

هاي  اثرات متقابل و پویاي بخش،)VAR( هاي خود رگرسیون برداري استفاده از مدل 
دهد که  نتایج حاصل از تحقیق نشان می  .بررسی شده استمورد نظر روي یکدیگر     

انـد و  امالً مکمل یکدیگر بودههاي اقتصادي در ایران ک  بخش ،هاي مورد نظر    در سال 
 این نتایج   ،چنین هم . ها مستلزم رشد بخش دیگر بوده است        رشد هر کدام از بخش    

بـه   اند،ارزیابی کرده تر   بسیار قوي   را  متقابل بین بخش صنعت و کشاورزي      يرابطه
هاي آتی سبب رشد بخش صنعت و خدمات  طوري که رشد بخش کشاورزي در دوره

 لـزوم   چنین این نتایج هم   . ها نیز وجود دارد      براي سایر بخش   عیتاین واق .  شود  می
هاي اقتصادي در ایـران را نمایـان    هاي رشد متوازن بین بخش استفاده از استراتژي 

هاي اقتصادي در ایـران مـستلزم رشـد     که رشد هر کدام از بخش  به طوري کند، می
  .استهاي دیگر بخش

  JEL: E32 طبقه بندي  
  
  ، صنعت، کشاورزي، خدماتVARافزوده،  ارزش : يهاي کلید واژه

  
  
  
  
  
  )com.yahoo@emadzadeh(               دانشگاه اصفهاناستاد و کارشناس ارشد اقتصاد به ترتیب، ∗
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  مقدمه -1
تـر    سـریع هـایی بـراي رشـد   در بسیاري از نظریات رشد، اقتـصاددانان بـه دنبـال راه    

 در بعضی از این نظریـات تاکیـد زیـادي بـه چگـونگی        که  طوري اند، به  اقتصادي بوده 
 رشد متوازن بـر رشـد   يبراي نمونه، نظریه . نداههاي اقتصادي داشت برخورد با بخش 

عوامل جـانبی   « »،هاي مولد   گذاري سرمایه» «،صادرات و واردات  «هاي    متوازن بخش 
اي و  اي، واسـطه  هاي سرمایه    کاال يکننده اي تولید ه  بخش«» ،مثبت عمودي و افقی   

 از یک طرف، و تـوازن عرضـه و تقاضـا از طـرف دیگـر تاکیـد داشـته و در            »مصرفی
هاي توسـعه نیـافتگی بـر         هاي فقر و مدار     مجموع معطوف به این نکته است که دوره       

عقایـد   . هاي بین بخشی به عنوان پویایی اقتصاد تاکید دارند     عواملی مرتبط و تعامل   
) 1955 (2و لـویس   )1953( 1طرفداران این نظریه اغلب نشات گرفته از آثار نـارکس         

تواننـد بنـا بـه دو دلیـل           این دو اعتقاد داشتند که صنعت و کشاورزي مـی          . اندبوده
وري کـشاورزي بایـد بهبـود          اگر بهره  اولین دلیل اینکه   . اصلی مکمل یکدیگر باشند   
اي در بسط مازاد بازاري خود داشـته باشـند و ایـن           گیزهیابد، الزم است کشاورزان ان    

  .کنـد  هاي محصوالت کشاورزي و مصرفی اقتصاد را ایجاب می          میان بخش   امر موازنه 
هـاي سـرمایه دارد و ایـن بـه تـوازن میـان                کشاورزي نیاز به نهـاده     دلیل دوم اینکه  

مـاعی باالسـري    اجت ي سـرمایه  ياي و بـه تهیـه       کشاورزان و تولید کاالهاي سـرمایه     
توانـد   این مطلب افزون بر این واقعیت است که تولید کـشاورزي مـی              .نیازمند است 

 صنایع محلی فراهم آورد و بخش صنعت براي مواد غـذایی بـه   ياي براي توسعه  پایه
  . بخش کشاورزي اتکا دارد

 ضمنی بر اهمیت بخش کـشاورزي،    يهاي رشد متوازن در عین اشاره        نظریه
مزیـت  (ستقیم و صریح محوریت بخش کشاورزي بر صـنعت یـا بـرعکس              م ينظریه

، بلکه بر رشد همراه و همزمان و متوازن صـنعت  اندنبوده) بخش صنعت بر کشاورزي  
 هماننـد   نیـز »هاي رشد نامتوازن نظریه« ). 1383شاکري،  (کشاورزي تاکید دارند     و

 در اقتصاد نبوده    نیز جلوداري مطلق یک بخش     3»رشد نامتعادل هریشمن   «ينظریه
 يبلکه ناظر به این نکته است که افراط در همزمانی اختصاص منابع بـه همـه            است،  
هـاي   نظریـه  . ها و صرف منابع محدود به امور نامحدود، نتیجه بخـش نیـست              بخش

                                                        
1 Nurkse 
2 Lewise  
3 Herishman  
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باید محور حرکت اقتصاد را مـشخص و ایجـاد کـرد و            رشد نامتوازن تاکید دارند که      
 نگاه به مبانی نظري رشد  .هاي توسعه را جلو برد     برنامهها    سپس بر اساس این محور    

دهـد کـه ایـن دو نظریـه بـا یکـدیگر در تـضاد قـرار          متوازن و نـامتوازن نـشان مـی       
 رشد متوازن بر این اساس اسـتوار اسـت کـه در فراینـد پویـاي        ينظریه . گیرند نمی

 و ایـن    شـود مـی توسعه، روابط پیشین و پسین و نقش آنها در توسعه در نظر گرفته              
 رشـد  ينظریـه  . هاي پیشتاز منافـاتی نـدارد    با ایجاد محور توسعه و ایجاد بخش  امر

 ي مکانیکی و تخصیص غیـر بهینـه       ي که همزمانی و توازن ساده     معتقدنامتوازن نیز   
منابع محدود به امور مختلف، بدون توجه به ترسیم یک محور پویاي توسعه، کار بـه             

  .ابع باید حول یک محور پویا و پیشتاز صورت گیرد و تخصیص منبردنمیجایی 
هاي رشد متعـادل و نامتعـادل    اي هم، با استناد بر نظریه در راهبرهاي توسعه  

هاي صنعت و کشاورزي تاکیـد    لوئیس، بر بخش    نورکس و  4،ناشتاین رود  چون روزن 
بـراي ارجحیـت بخـش صـنعت بـر          را  شود، در حـالی کـه چـارچوب مشخـصی            می

  .کنند برعکس ارائه نمیکشاورزي یا 
هاي اقتصادي   روابط بین بخشي که با مطالعهاست در پی آن تحقیق حاضر

 مرتبط با ساختار اقتصادي يهاي رشد و توسعه در ایران، لزوم استفاده از نظریه
 دهد که قاله به این سوال پاسخ می این م، دیگریبه عبارت  .نمایدکشور را تبیین 

هاي دیگر خواهد   بخشبر اقتصادي در ایران چه اثري هاي رشد هر یک از بخش
هاي   بخشيافزوده   به بررسی و معرفی ارزشدومبخش در ادامه و در داشت؟ 

  ه  در ایران پرداخت)هاي اقتصادي  وضعیت بخشيبه عنوان نماینده(اقتصادي 
 بخش . شوندمیها با یکدیگر مقایسه   این متغیري مورد مطالعه،در دوره  وشودمی

 در ادامه با معرفی . شوددر این زمینه ارائه می مطالعات انجام شده يبعدي پیشینه
 به ارائه و تفسیر نتایج حاصل از ،مبانی نظري تحقیق و مدل مورد نظر در این مقاله

  .شودمی نتایج حاصل از این تحقیق بیان بخش پایانی،و در شود میمدل پرداخته 
 

  هاي اقتصادي  بخشيافزوده ختلف ارزشهاي م  شاخصي مقایسه-2
 بـه   قـسمت هاي اقتـصادي در ایـران، در ایـن           تر شدن روند تولید بخش     براي روشن 

 )هاي اقتـصادي     وضعیت بخش  يبه عنوان نماینده   (افزوده  هاي ارزش    بررسی شاخص 
هــاي   بخــشيافــزوده  در ابتــدا ارزش .شــودپرداختــه مــی 1980-2004 يدر دوره

                                                        
4 Rosenstine-roden  
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 هـر  ي رشـد سـرانه  روند و سپس شودمیمت ثابت با یکدیگر مقایسه  اقتصادي به قی  
 نیز تحلیلی در مورد سهم هـر بخـش در       در انتها  . گرددتحلیل می ها     از شاخص  یک

  .شودارائه می مورد مطالعه يتولید ناخالص داخلی ایران در دوره
  
  )به قیمت ثابت(افزوده   بررسی روند ارزش-2-1

بـه   مـورد مطالعـه   ي بخـش کـشاورزي در دوره  يافـزوده   رزش ا میزان) 1(در نمودار   
 يافـزوده   هـا ارزش     طی ایـن سـال     این نمودار،  با توجه به     . تصویر کشیده شده است   

 بـه طـوري کـه در آخـرین سـال مـورد       خش کشاورزي روند صعودي داشته اسـت،  ب
  .رسد عه به بیشترین مقدار خود میمطال

  
  )2000 سال دالر(زي به قیمت ثابت  بخش کشاوريافزوده ارزش :1 نمودار

  
  WDI) 2007(: مأخذ                          

 

 مـورد  يافـزوده بخـش خـدمات در دوره        ارزش يدهنـده    نیز نـشان   2 نمودار
شـود کـه    خدمات در مفهوم اقتصادي، به فعالیتی گفتـه مـی   . استمطالعه در ایران   

آن در بازار مربوطـه قیمتـی وجـود    انجام آن مبتنی بر وجود یک تقاضا است و براي    
  . دارد
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  2000سال  )دالر( بخش خدمات به قیمت ثابت يافزوده ارزش: 2نمودار 

  
  WDI) 2007(: مأخذ                          

  
غیر قابل لمس هـستند، ولـی   : شود ها متمایز می خدمات با سه ویژگی از کاال   

هـا همزمـان       زمان مصرف و تولیـد آن      ند؛شو هاي قابل لمس ترکیب می      گاهی با کاال  
 غیـر قابـل    نیـز  مالکیـت آنهـا  باشد؛  دیگر، غیر قابل ذخیره نیز می  یاست و به عبارت   

توان خدمات را خریداري کرد و سپس در بازار دیگري بـا            انتقال است، بنابراین، نمی   
 ایـن  ،)2(نمـودار  بـا توجـه بـه       ). 1383اکبر، سیدعلی(قیمت بیشتر به فروش رساند      

 و به میـزان  2004 و بیشترین مقدار آن مربوط به سال       داردمتغیر نیز روند صعودي     
  . میلیارد دالر بوده است60,278
 بـا   . دهـد را نـشان مـی     بخش صنعت در ایران      يافزوده   میزان ارزش  )3( نمودار

امـا رو بـه    ،ایران روندي نوسانی  بخش صنعت دريافزوده  ، ارزش این نمودار توجه به   
 و بـه میـزان   2004 مربوط بـه سـال   ،در این شاخص نیز بیشترین مقدار     .  دارد درش
9949میلیارد دالر بوده است .  
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  2000سال  )دالر( بخش صنعت به قیمت ثابت يافزوده ارزش: 3نمودار 

  
  WDI) 2007(: مأخذ                          

  

  افزوده  ارزشي رشد سرانه-2-2
 ارزش  يهاي ارزش افزوده، به بررسی رشد سرانه        براي تبیین شاخص   در این قسمت  

 رشـد  يدهنـده  نـشان  )4(نمـودار  .  شـود پرداخته مـی هاي اقتصادي   بخش يافزوده
  .اسـت هاي مورد مطالعه در ایـران  ر سالهاي مختلف د    بخش يافزوده   ارزش يسرانه

 ي بخش صنعت است   زودهاف   ارزش ي رشد سرانه  يدهنده  نشان نمودار،رنگ سیاه در    
 1982 این متغیر در سال  .ها بوده است که داراي نوسانات فراوانی در طول این سال       

.  اختیـار نمـوده اسـت    ، درصـد بـوده اسـت   39 که در حـدود بیشترین مقدار خود را  
البته در سال    .  درصد بوده است   -36 کمترین مقدار یعنی     1980 در سال    ،چنینهم

 بخش صنعت، افت بسیار محـسوسی داشـته   يافزوده   ارزشي نیز رشد سرانه 1996
 رشد  يدهنده  هاي حاشور خورده نشان      ستون  . درصد کاهش یافته است    -5/27و به   
 1996این متغیـر در سـال   . باشد  بخش خدمات در ایران می  يافزوده    ارزش يسرانه

افـزوده    و کمترین رشد ارزش ه است درصد رسید  2/26به بیشترین مقدار خود یعنی      
رشـد   .  درصد بوده است   -2/13 و به میزان     1986 مربوط به سال     ،در بخش خدمات  

افزوده در بخش کشاورزي نسبت به دو متغیـر دیگـر داراي نوسـانات          ارزش يسرانه
 به طوري که بیشترین میـزان آن مربـوط بـه            ،ها بوده است  کمتري در طی این سال    

 درصـد و  -7مقـدار آن نیـز بـه میـزان         درصد و کمترین     11 و به مقدار     2002سال  
ها به دلیل اینکـه بـازدهی در اقتـصاد          دراین سال   . بوده است  1999مربوط به سال    

ه بـود ) براي کـشاورزان ( تجاري شهري بسیار باالتر از بازدهی تولید کشاورزي    -پولی
ند و اههاي دیگر داشت    گذاري در بخش   گذاران تمایل بیشتري به سرمایه      سرمایه است،

 شـاکري،  ( باالیی را ایجاد کنـد     يافزوده   بخش کشاورزي از این نظر نتوانست ارزش      
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هـاي مولـد بـه بخـش          در ایران خروج شـدید سـرمایه از بخـش          ،چنین هم ). 1383
 ،گـذاران اقتـصادي     سیاسـت  که این مشکل سبب شده است        .رخ داده است  خدمات  
 بـا ایـن   . کننـد  بـازنگري  هاي مولد اتخاذ کرده بودنـد،     که در بخش  را  هایی   سیاست
 هاي مولد بهبود نیافـت،     روند تشکیل سرمایه در بخش     ، با انجام اعمال مذکور    وجود،

 سوم مشکل مـذکور بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین چـالش            يبه طوري که در برنامه    
  ).1385، یاوريمهرگان و (هاي مولد عنوان شد  فعالیت

  
  

  هاي اقتصادي در ایران بخش يافزوده  ارزشينرخ رشد سرانه: 4نمودار 
  

  
  WDI) 2007(: مأخذ

  
 GDPهاي اقتصادي از  بخشیثافزوده  سهم ارزش-2-3

 از تولید ناخالص داخلی     هاي اقتصادي   بخش ي سهم ارزش افزوده   در این قسمت نیز   
 سـهم  يدهنـده   نـشان 5  نمـودار  . گیـرد   ایران، در هر سال مـورد بررسـی قـرار مـی           

  .هـاي مـورد مطالعـه اسـت     کشور در سالGDPهاي مختلف از    بخش يافزوده  ارزش
هاي مورد مطالعه بیشترین سـهم را   سالی بخش خدمات در تمام   نمودار،با توجه به    

 بخـش صـنعت سـهم    ، پس از بخـش خـدمات  .  کشور داشته استGDPتشکیل   در
 کـشور  GDPکمتـرین سـهم را در     و بخـش کـشاورزي نیـز    داشته اسـت  باالتري را   

 بـوده  روند نزولی  داراي تقریباً،هاي مورد مطالعه  به طوري که طی سال     ،ستداشته ا 
 بخـش کـشاورزي بـه شـکل         يافـزوده   داري، مقـدار ارزش     با تـسلط سـرمایه     واست  

  ).1382 هابی، و( ملی تنزل یافته است يافزوده  چشمگیري در کل ارزش

   صنعتي سرانهيارزش افزوده      
   کشاورزيي سرانهي        ارزش افزوده
   خدماتي سرانهيا       ارزش افزوده
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 5/41سهم بخـش صـنعت    درصد    7/47 سهم بخش خدمات     2004در سال   
تـوان در     دلیل این امر را می      .بوده است درصد   8/10و سهم بخش کشاورزي     صد  در

هـاي     در کـشور   . اي چـون ایـران دانـست       خاصیت اقتصاد کشورهاي در حال توسعه     
 بخش کشاورزي بـسیار باالسـت،       يافزوده  پیشرفته با وجودي که مقدار مطلق ارزش      

نعتی و خـدمات کیفـی       نسبی آن به خاطر رشد شـتابان محـصوالت صـ           ياما اندازه 
در اقتصاد ایران به خاطر عدم توسعه یافتگی، ارزش مطلـق ایـن            . بسیار پایین است  

  ).1383 شاکري،(بخش باال نیست، اما سهم نسبی آن باالست 
  

  *GDPهاي اقتصادي از   بخشيافزوده  سهم ارزش:5 نمودار

 
  WDI) 2007(:                      مأخذ

  )2004-1980 (.هاي مورد مطالعه است  ساليدهنده انمحور افقی نش* 

  
  ي تحقیقاتپیشینه -3

هـاي   نظریـه يامروزه کمیت متغیرها و عناصر اقتصادي، معیارهایی اسـت کـه پایـه            
درآمد ملی از نظر معیـار کلـی، پایـه و اسـاس کمیـت               . دهد اقتصادي را تشکیل می   

زان و حجـم اقتـصادي هـر     میـ بـه طـور معمـول،   متغیرها و عناصر اقتصادي است و   
 ارزش افـزوده نیـز از       .شـود  جامعه به کمک ارزش درآمد ملی آن جامعه ارزیابی می         

در همین راستا، اقتصاددانان از دیر بـاز بـه    .  درآمد ملی استي اصلی سازنده  ياجزا
هـاي اقتـصادي    افزوده پرداخته و آن را مبنایی براي محاسبات و تحلیل  مبحث ارزش 
در این زمینه، تحقیقات متعددي نیز انجام گرفتـه اسـت کـه از آن            . ندا خود دانسته 

 در قـرن هجـدهم مـیالدي بـراي ایـاالت متحـده          5جمله تحقیقاتی است که کاکس    
                                                        

5 Cox  

   خدماتيزودهسهم ارزش اف      
   صنعتي سهم ارزش افزوده      
  کشاورزيي سهم ارزش افزوده      
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هاي مختلف اقتصادي امریکا را   بخشيافزوده امریکا انجام داد و تالش نمود تا ارزش    
افـزوده بـه    حاسـبات ارزش کاکس تمام تالش خود را به کار بست تا م  . محاسبه کند 

همـایش هـدایت اسـتانداردهاي      نیـز 1974در سـال   . صورت مضاعف اعمال نگردد   
هـا، صـورت    حسابداري انگلستان، طی یک بررسی جامع بر روي اسناد مالی شـرکت          

هـاي اساسـی     امـروزه در زمـره صـورت     .افزوده را به روش مالی پیشنهاد نمود        ارزش
ه یافتـه و برخـی از کـشورهاي در حـال توسـعه،              ها در کشورهاي توسع    مالی شرکت 
ابـزري و   (گردد که اهمیت خاص خود را دارا اسـت           افزوده نیز تهیه می     صورت ارزش 

  ). 1383همکاران، 
افـزوده و روابـط       تر شدن مباحـث مـرتبط بـا ارزش          در این بخش براي روشن    

ن رابطـه   مروري کوتاه بر مطالعات صورت گرفته در ای     ،هاي اقتصادي  اقتصادي بخش 
  .شودانجام می
ن  به منظور بررسی ارتباط بـی VAR از مدل خود توضیح برداري  )1996 (6یوآ
 نشان داد که حمایـت از    نتایج .  استفاده کرد  هاي کشاورزي و صنعت در چین       بخش

تولیدات مزرعه بعد از اصالح اقتصادي، رشد کشاورزي و کـارایی صـنعت را افـزایش       
کشاورزي را نشان      ارتباط بین بخش کشاورزي و غیر      VAR هر چند مدل      .داده است 

  .ها نشان دهد داد، اما این مدل نتوانست سهم رشد سرمایه را در این بخش
افزوده بـه   ، ارزش )1996 (7 اقتصاد امریکا به وسیله ژوپینا و روي       يدر مطالعه 

و ) کـشاورزي، خـدمات و صـنعت      (اي بخش اصلی     هاي واسطه    عنوان تابعی از قیمت   
 از ایـن مطالعـه نتیجـه شـد کـه       .معرفی شـد ) سرمایه و نیروي کار  (ها    یمت نهاده ق

  .بخش کشاورزي و صنعت مکمل یکدیگرند
هـاي اقتـصادي ایـران از نظـر       ضمن بررسی اهمیت بخش   ) 1376( ولد خانی 

تـري   قـوي 8دهد که بخش صنعت داراي ارتباط پـسین      افزوده نشان می    ایجاد ارزش 
 بخش نفـت و گـاز از نظـر روابـط بـین              همچنین،  .باشد یها م بخشنسبت به سایر    

هـا   را از آن و کمتـرین اثـر   انـد هـاي دیگـر گذاشـته       بخشی، کمترین اثر را بـر بخـش       
  .اندپذیرفته

  

                                                        
6 Yoa  
7 Gopinath and Roe 
8 Backward Linkage 
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   مبانی نظري-4
بـسط داده شـد، روابـط    ) 1378(کـه توسـط تیـرل وال     )1954( الگوي لویس    طبق

آهنـگ   این الگـو،  بنابر . استهاي صنعت و کشاورزي تشریح شده         متقابل بین بخش  
وري   رشد بخش کشاورزي تـابعی از میـزان سـرمایه گـذاري، نـسبت تولیـد و بهـره                  

گذاري از صنعت در مبادله با مواد غذایی           مقدار کاالهاي سرمایه    .سرمایه خواهد بود  
 به قیمت کاالهاي صنعتی نسبت بـه مـواد    ،کند  آورد و پس انداز می      که به دست می   
 هـر قـدر      . مبادله میان صـنعت و کـشاورزي بـستگی دارد          يه رابطه غذایی، یعنی ب  

گذاري باالتر باشد، به ازاي میزان معین مـواد غـذایی و رشـد        قیمت کاالهاي سرمایه  
 آهنگ رشد صـنعت نیـز    .تر خواهد شد  سرمایه گذاري کم ي ظرفیت عرضه  ،تر  پایین

 در عـین حـال، یـک        .تگذاري اس   وري سرمایه   گذاري و بهره    تابعی از نسبت سرمایه   
،  مقـدار  تـر از آن    وجود دارد که صنعت قادر نخواهد بود کم         ي کمینه  مبادله يرابطه

 9سرمایه گذاري کند، زیرا تمام تولید را بایـد صـرف پرداخـت کاالهـاي دسـتمزدي               
 ي عوامـل نهـاده  ي دستمزد مصرف شود، هزینـه تمامی اگر    .نمایدبه کارگران   ) غذا(

 به آهنگ دستمزد واقعی در صنعت تقسیم بر         ،حد تولید در صنعت   مواد غذایی در وا   
 از سویی دیگر، در جـایی کـه قیمـت کاالهـاي         .وري کار بستگی خواهد داشت      بهره

صنعتی نسبت به مواد غذایی به قدري باال باشد کـه تمـام کاالهـاي صـنعتی بـراي              
نـی   معیيگذاري مجـدد در صـنعت حفـظ شـود، رشـد صـنعتی از بیـشینه            سرمایه
  .تواند تجاوز کند نمی

 شود کهمی فرض ،بدون لطمه زدن به کلیت موضوع و به منظور سادگی
کشش درآمدي تقاضاي کاالهاي کشاورزي و صنعتی یکی است و سپس به ازاي 

 رشد تقاضا براي ي اندازه، معین، درصد رشد تولید کشاورزيي مبادلهيرابطه
درصد رشد تقاضا براي محصول  ،کاالهاي صنعتی و نرخ رشد تولید صنعتی

رشد  (agو ) رشد بخش صنعت( ig جایی که منحنیدهد و  کشاورزي را نشان می
( یکدیگر را قطع کنند، رشد متوازن کشاورزي و صنعت )بخش کشاورزي

∗

g ( در
(ي  مبادلهيرابطه

∗

p (خواهد بود.  
  
  

                                                        
9 Wage Goods 
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   متقابل بین صنعت و کشاورزييرابطه :6نمودار 

  
  

 مبادلـه در    ي کشاورزي و صنعت مکمل یکدیگرند، اگـر رابطـه         یی که در الگو 
ـ    يتعادل نباشد، آثار بعدي این وضع و عوامل بازدارنـده        ویس  رشـد صـنعت را کـه ل

 ایـن مطلـب   توان به بررسـی  اکنون می.  نمود مشاهده توان سازد، می خاطر نشان می 
جابجـایی   . افتد   چه اتفاقی می   ،هایی در نمودارها پدید آید      که اگر جابجایی  پرداخت  
 يصدهاي رشد و هـم تعـادل رابطـه   شود که هم در ی به روشنی موجب می    در منحن 

کنـد و   را به بیرون منتقل مـی  agوري کشاورزي،     بهبود در بهره    .مبادله تغییر کند  
 بهبـود در   .افتـد اتفاق می مبادله ي هم رشد در صنعت و هم بهبود رابطه    در نتیجه، 
را به بیرون انتقال خواهد داد و این تغییر باز هـم بـه    igوري بخش صنعت نیز      بهره

راه رشد صنعت در الگوي لـویس   موانع بر سر     .دهدمیمعناي رشد باالتر در صنعت      
 را بـه درون  ig منحنـی  ،ترقی دسـتمزد واقعـی در صـنعت    . اندبه آسانی ارائه شده  

 مگـر آنکـه افـزایش برابـر در     ،گیـرد  کند و این جلوي رشد صـنعت را مـی        جابجا می 
 را بـه درون منتقـل سـازد    ag منحنـی ،وري کشاورزي پدیـد آیـد و در نتیجـه       بهره

تنهـا زمـانی صـنعت و       کـه   دهـد      این الگو نشان می    ، بدین ترتیب   ).1954لوئیس،  (
 و بـه   نماینـد کشاورزي رشد پایدار و ممتدي خواهند داشت که هر دو با هـم رشـد                

  .عبارت دیگر تئوري رشد متوازن برقرار باشد
  
  

  
  

∗

p

∗

p 

∗

g 

 رشد

ag 

ig 
 رابطه مبادله در صنعت

 نرخ رشد کمینه
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   تصریح مدل-5
، الزم اسـت بـه     گیردمی مورد بررسی قرار     هنگامی که رفتار چند متغیر سري زمانی      

 در قالب یک الگوي سیستم معادالت همزمـان توجـه       ،ها  ارتباطات متقابل این متغیر   
ها نیز وجود داشته باشد که در        هاي متغییر     ممکن است در این معادالت، وقفه       .شود

  .شـود گفتـه مـی   آن الگوي سیستم معادالت همزمان پویا         در اصطالح به   این صورت 
از پـیش تعیـین   (زا  و تعدادي نیـز بـرون     زا   ها درون   در چنین الگویی، برخی از متغیر     

 بنابراین، قبل از بـرآورد چنـین الگـویی الزم اسـت اطمینـان                .شوند تلقی می  )شده
 بایــد ،در غیــر ایــن صــورت.   کــه معــادالت قابــل شناســایی هــستندشــودحاصــل 
 يلهامـا مـسأ   .  الت شناسایی شـوند   معاد تا   اعمال شود هایی روي ضرایب       محدودیت

زا اختیـاري  زا و بـرون ها به دو گـروه درون   بندي کردن متغیر مهم این است که طبقه   
 از  . قـرار گرفـت   ) 1980 (10 این قسمت به شدت مورد انتقاد سیمز       ،از این رو   . است
، باید ها، الگوي همزمانی وجود دارد هایی از متغییر    سیمز، اگر واقعاً بین مجموعه     نظر
زا  ها را به یک چشم نگریست و پیش داوري در مورد اینکه کـدام درون              متغیر تمامی

 را   VARهـاي      در همـین مـورد، وي مـدل         .و کدام برون زا هستند، صـحیح نیـست        
زا هـاي مـدل، درون    زایـی نـدارد و تمـام متغیـر         این مدل، متغیر بـرون     . معرفی کرد 
  ).1378نوفرستی، ( هستند

 مدلی است کـه در آن هـر متغیـر بـر     VARگرسیوي برداري یک مدل خود ر  
 . شـود هاي دیگر در مـدل تـصریح مـی           خودش و مقادیر متغیر    يروي مقادیر با وقفه   

 و بـه  اسـت  مـدل اتورگرسـیو   ، زمانیي به دلیل ظهور متغیر وابسته با وقفه     ،بنابراین
 مدل به ،ر نتیجهآید که د   صحبت از بردار به میان می      ،هاي متعدد   دلیل وجود متغیر  

کننـد کـه مـدل        حامیان این مدل تاکید مـی       .مدل اتورگرسیو برداري معروف است    
VARبه دالیل زیر بهتر از معادالت همزمان است :  

  )OLSاستفاده از روش (به دلیل سادگی در کاربرد  .1
  زا زا و برونها به درون به دلیل عدم نیاز به تقسیم متغیر .2
  هاي مدل  براي متغیر پیش بینیيبه دلیل ارائه .3

 دوم بـراي  ي وقفـه 11،اساس معیار آکایک  در مدل مورد نظر در این مقاله، بر       
 بـر همـین      . انتخاب شـده اسـت     )p=( ي بهینه وقفهبه عنوان   متغیرهاي توضیحی   

                                                        
10 Sims  
11 Akaike  
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کـشاورزي، خـدمات و   (هـاي اصـلی        مدل زیر براي بررسی روابط بین بخـش        ،اساس
  :شود اقتصاد ایران مطرح می) صنعت
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IND بخش صنعت،    يافزوده   ارزش يدهنده   نشان AGR افـزوده بخـش       ارزش
    .است بخش خدمات يافزوده   ارزشSERکشاورزي و 

 از سایت بانک جهانی، سازمان خـوار و بـار   ،این تحقیق  آمار مورد استفاده در   
ـ        دهـد کـه    ایـن مـدل نـشان مـی     . مـده اسـت  دسـت آ ه جهانی و مرکز آمار ایـران ب

 با VARهاي صنعت خدمات و کشاورزي در یک سري معادالت           بخش يافزوده  ارزش
هـاي کـشاورزي در     آیا رشد بخشاین است که سوال اصلی تحقیق   .دارندهم رابطه   

  .ها خواهد شد ن موجب رشد سایر بخشایرا
 انباشتگی آنهـا مـورد      سسپ باید ایستایی متغیرها و      ابتدا ،براي تخمین مدل  

  .آزمون قرار گیرد
  
   فولر- واحد دیکیي آزمون ریشه-5-1

 فرض صفر مبنی بر غیر ، متغیرهاي موجودتمامیبراي  فولر - دیکیبا انجام آزمون 
 ي آزمون انجام گرفته همراه با فرض وجود جمله .شود ایستا بودن متغیرها رد می

  .ثابت است
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  ها  فولر براي سطح داده-کیآزمون ریشه واحد دی:۱جدول 
  مقادیر بحرانی   آزمونينتیجه

0,01  
  مقادیر بحرانی

  متغیر   محاسبه شدهيآماره  0,05

  افزوده کشاورزي ارزش  -942414/4  -9705/2  -6852/3  .شود صفر رد میيفرضیه
  افزوده خدمات ارزش  -682302/3  -9705/2  -6852/3  .شود صفر رد میيفرضیه
  افزوده صنعت ارزش  -783640/3  -9705/2  -6852/3  .شود می صفر رديفرضیه
  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  
 متغیرهـا هـم درجـه و هـم     ، فـولر -اساس نتایج حاصـل از آزمـون دیکـی         بر

رگرسـیو بـرداري بـا      صفر هـستند کـه بـراي تخمـین روش خود           يانباشته از درجه  
  .شودتأیید میآزمون هم انباشتگی نیز این نتایج انجام با .  اهمیت است

  
   تحلیل نتایج-6

دست آمده از تخمین مدل تصریح شـده       ه  در این قسمت به بررسی و تحلیل نتایج ب        
  .شودتأیید میدر قسمت قبلی 

  
  هاي اقتصادي بخشيافزوده  ایجاد تکانه در ارزش-6-1

 صـنعت، خـدمات و      يافـزوده    واکـنش سـه متغیـر ارزش       يدهنـده   نشان )6( نمودار
 بخـش  يافـزوده   یک انحـراف معیـار در ارزش     ياي به اندازه   برابر تکانه کشاورزي در   

 واکنش بخش کـشاورزي را در برابـر ایـن تکانـه        بخش الف نمودار،   . استکشاورزي  
 بزرگـی در  ي اول تغییر مثبـت و تکانـه  ي در دورهنمودار، با توجه به    .دهد  نشان می 

هـاي آتـی بـه سـمت         سال ولی این روند در طی       شده است، بخش کشاورزي حاصل    
  همـواره مثبـت بـوده       این تغییر   باید توجه داشت که    البته . کند افقی شدن میل می   

  .نموده است و نرخ رشد باالیی را نصیب بخش کشاورزي است
 ي واکنش بخـش صـنعت بـه تکانـه         يدهنده  نشان )6(در نمودار   ) ب(بخش  

اي در بخـش صـنعت    ه رشد فزاینددر دو سال اول،  .استمثبت در بخش کشاورزي     
 ولی به صورت کاهنـده پـیش گرفتـه         ، هفتم مثبت  يآید، این روند تا دوره     پیش می 

 رشـد بخـش   ي خـود را بـر   هفتم به بعد باز هـم تـاثیر فزاینـده         يشود و از دوره    می
گویـد، بخـش کـشاورزي از دو      مـی 12کـه کـوزنتس   طوري  همان  .کندالقا می صنعت  

                                                        
12 Kuznets  
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 به پیشرفت هر    14ا عامل تولید و مشارکت بازاري      ی 13طریق، یعنی مشارکت نهاده اي    
هـاي    مـازاد محـصول کـشاورزان، کـاال         .کند دو بخش کشاورزي و صنعت کمک می      

و موجـب گـسترش بـازار محـصوالت          نـد ک    دستمزدي کارگران صنعتی را تامین می     
بـه خـاطر   ( این عاملی است که در شرایط محدودیت صـادرات       .شود صنعتی نیز می  
گیـري صـنایع نقـش مهمـی      ، در شکل)یري محصوالت صنعتی داخل  عدم رقابت پذ  

توانـد از دسـتاوردهاي مهـم      ارز آوري یـا صـرفه جـویی ارزي هـم مـی      .کندایفا می 
 صنعتی بـسیار مـوثر    ي رشد و توسعه   ي کشاورزي باشد که در مراحل اولیه      يتوسعه
  .است

نحـراف   واکنش بخش خدمات به یـک ا يدهنده  نشان)6(نمودار  ) ج(قسمت  
 تـا سـه دوره ایـن    نمـودار با توجه به  .  مثبت در بخش کشاورزي است   يمعیار تکانه 

 سوم به ي ولی از دوره،شود  بخش خدمات می يافزوده  تکانه باعث اثر منفی بر ارزش     
  . کاهنده افزایش خواهد یافتی نرخبعد این روند با

  
   کشاورزييافزوده  مثبت یک انحراف معیار در ارزشيتکانه :6 نمودار

   الف- 6   ب- 6   ج- 6

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

 تکانـه در بخـش خـدمات        مربوط به ایجـاد   دومین اثر مورد بررسی در مدل،       
اي بـا یـک     ایجـاد تکانـه  ي اثـرات دهنـده   نشان)7(هاي مختلف نمودار    بخش . است

مربـوط  بخش الف نمودار،      .باشد  بخش خدمات می   يافزوده  در ارزش  انحراف معیار 
 نمـودار، ایـن تکانـه    با توجه به     .مورد نظر است   ي واکنش بخش خدمات به تکانه     به

 ایـن افـزایش در   . شـود میاي در بخش خدمات   دوم باعث افزایش فزاینده  يتا دوره 

                                                        
13 Input contribution  
14 Market contribution  
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 نهـم  ياي همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکـه از دوره   هاي آتی با نرخ کاهنده      سال
  . گیرد  به خود میبه بعد دوباره روندي فزاینده

 در  ایجـاد شـده    ي واکنش بخش صنعت بـه تکانـه       يدهنده   نشان )ب(بخش  
 بخـش صـنعت در   يافـزوده     ایـن تکانـه سـبب رشـد ارزش          .بخش خـدمات اسـت    

 ششم این افزایش به صـورت فزاینـده   يکه تا دوره  به طوريشود،-میهاي آتی     دوره
 بخش صنعت بـا رونـدي       يافزوده  رزش افزایش در ا   ، و از این دوره به بعد      داردادامه  

  .شود ثابت در پیش گرفته می
 مثبـت در  ي واکنش بخش کشاورزي بـه تکانـه      يدهنده   نیز نشان  )ج(بخش  

 بخش کشاورزي نیز در برابر این تکانه، افزایش         يافزوده    ارزش  .استبخش خدمات   
 دوم به بعد ي دوره و از کندرشد می  ثابت   روندي ي دوم با   این روند تا دوره     .ابدی  می

 اسـتدالل کـرد کـه خـدمات         )1911(شـومپیتر     .یابـد میبا روندي کاهنده افزایش     
 به جریان انداختن پس اندازها، ارزیـابی    شامل(هاي مالی    فراهم شده از سوي واسطه    

 و تـسهیل     کنترل و نظارت بر عملکرد مـدیران       هاي اقتصادي، مدیریت ریسک،    طرح
 اهمیـت  .  اقتـصادي اسـت  يعات تکنولوژیـک و توسـعه   از ضـروریات ابـدا     )مبادالت

مین خدماتی است که بـه صـورت تـسهیل مبـادالت و مـدیریت               خدمات مالی در تأ   
گیرد و این ارتباط به صورت پیوند پـسین     هاي دیگر قرار می    ریسک در اختیار بخش   

 و همـین  )1383کـشاورز حـداد،    (شـود  هـا آورده مـی   خدمات مالی با دیگـر بخـش    
 ناگسستنی است که سبب تاثیر مستقیم رشد بخش خدمات بر رشد سایر           پیوندهاي
  .شود هاي اقتصادي می بخش

  
 افزوده خدمات  تکانه مثبت یک انحراف معیار در ارزش:7 نمودار

  )ج(

  

  )ب(

  

  )الف(

  
  هاي تحقیقیافته: مأخذ
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ف  یک انحـرا   يمثبت به اندازه  ي  تکانه اثرات ایجاد   يدهنده   نشان )8( نمودار
 واکنش بخش خدمات را در برابـر  نمودار،) الف(بخش  .  استمعیار در بخش صنعت     

 دوم این تکانـه سـبب   ي تا دورهآن، با توجه به  .دهد  بخش صنعت نشان می    يتکانه
   ارزش ، دوم به بعـد    ي از دوره  شود، اما میدر بخش خدمات    ) کاهش( تغییرات منفی 

 واکـنش بخـش   يدهنده  نشان)ب(سمت ق  .یابدمی بخش صنعت نیز رشد      يافزوده
 تـا سـال دوم ایـن    طبق نمودار،.  است در بخش صنعت    مورد نظر  يصنعت به تکانه  

 بـا نـرخ   ، ایـن تغییـرات مثبـت   ، از این سال بـه بعـد       دارد، اما اي   بخش رشد فزاینده  
 منفـی  ، ایـن تغییـرات  ، پنجم تا نهـم ي دورهي در فاصله  . کندپیدا می کاهنده ادامه   
 نیــز) ج(بخــش   .شــوندمــیو در بلنــد مــدت بــه حالــت ســکون نزدیــک  هــستند
 این .  مثبت در بخش صنعت است   ي واکنش بخش کشاورزي به تکانه     يدهنده نشان

  بعـدي  هـاي    سـال   تمـامی   بخـش کـشاورزي در     يافزوده   تکانه سبب افزایش ارزش   
  .ابدی  می به طوري که در بلند مدت این تغییرات به صورت فزاینده افزایششود،می
  

   صنعتيافزوده   مثبت یک انحراف معیار در ارزشي تکانه:8 نمودار

  
     ج-8

     ب- 8
   الف-8

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

، هـا    انقالب سبز در بعضی از کشور      يگریفین عالوه بر نقش صنعت در تجربه      
وفقیـت  سازي و کاهش فقر و نابرابري نیز به عنوان شـرط م       به اقدامات نهادي و نهاد    

در چـین، ژاپـن، تـایوان و کـره     کـه  شـود  وي متذکر می   . کند انقالب سبز اشاره می   
جنوبی که در آنها نهادهاي روستایی شکل گرفته و به کاهش نـابرابري توجـه شـده               

هـاي مکمـل صـنعتی، انقـالب سـبز در آن        هاي کشاورزي و سیاسـت      سیاستاست،  
 و بـنگالدش  هاي فیلیپین، هند  کشور دردر مقابل،  .تر ساخته است   ها را موفق    کشور

 اسـتراتژي انقـالب سـبز مثـل     ،سازي و اقدامات اولیه توجـه نـشده اسـت     که به نهاد  
  ). 1375گریفین، ( اول نتیجه نداده است يهاي دسته کشور
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   تجزیه واریانس-6-2
بینـی بـراي متغیـر      واریـانس خطـاي پـیش   ي نتایج حاصل از تجزیه  ،در این قسمت  

.  شـود   ساله تفـسیر مـی  10 ي بخش کشاورزي در ایران طی یک دوره   يافزوده  ارزش
 صـد درصـد نوسـانات       ارائه شده اسـت،   ) 2( جدول   طبق نتایج به دست آمده که در      

 مربوط به خود بخش کشاورزي توضیح       ي توسط تکانه  ،بخش کشاورزي در دوره اول    
نعت  بخـش صـ    ، درصـد  9/43 تکانه بخـش کـشاورزي       ، در بلند مدت   . شود داده می 

ــدمات  3/25 ــرات ارزش8/30 درصــد و بخــش خ ــزوده  درصــد از تغیی  بخــش ياف
  .دهند  میتوضیحکشاورزي را 

  
   واریانس براي بخش کشاورزييتجزیه: 2جدول

 خدمات صنعت کشاورزي دوره
1 100 0/0  0/0  
2 52849/90  565712/2  905801/6  
3 46184/78  26851/10  26965/11  
4 21582/67  18163/18  60255/14  
5 53111/59  22491/23  24398/17  
6 50481/54  56805/25  92714/19  
7 01963/51  23480/26  74557/22  
8 31012/48  09592/26  59396/25  
9 99898/45  68644/25  31458/28  
10 92825/43  28223/25  78951/30  

  هاي تحقیقیافته:  مأخذ      
  

بینـی بـراي متغیـر     طاي پـیش  واریانس خ ي تجزیه يدهنده  نشان )3(جدول  
 در  ،جـدول ایـن    با توجه به     . است ساله   10 يبخش صنعت در ایران، طی یک دوره      

 7 بخش صنعت توسـط ایـن بخـش و     يافزوده   درصد تغییرات ارزش   93کوتاه مدت   
  نیـز   در بلند مدت    .شود درصد این تغییرات توسط بخش کشاورزي توضیح داده می        

 درصـد توسـط   5/10 ، بخـش صـنعت    يافـزوده   رزش درصد این تغییرات توسط ا     87
  .شود  توسط بخش خدمات توضیح داده می5/2بخش کشاورزي و 
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   تجزیه واریانس براي بخش صنعت:3جدول
 خدمات صنعت کشاورزي دوره
1 070644/7  92936/92  0/0  
2 230388/8  76875/91  000866/0  
3 36251/9  61099/90  026493/0  
4 18678/10  67024/89  142978/0  
5 50899/10  08743/89  403683/0  
6 48296/10  73344/88  783597/0  
7 40052/10  38069/88  218797/1  
8 38750/10  94848/87  664027/1  
9 44156/10  46393/87  094511/2  
10 53879/10  95677/86  504433/2  

  هاي تحقیقیافته:     مأخذ
  

 بخش يافزوده راي تغییرات در ارزش  واریانس ب  ي تجزیه نتایج نیز   )4(جدول  
ي اول، در دوره  درصد از تغییـرات      9/92 ، با توجه به جدول     .کندرا ارائه می  خدمات  

 درصـد توسـط   2/1 درصد توسـط بخـش صـنعت و          9/5 ،توسط خود بخش خدمات   
 اسـت   ايگونـه  این تغییرات در بلند مدت به         .شود بخش کشاورزي توضیح داده می    

 7/8 درصد توسط بخش صـنعت و  6/15ط خود بخش خدمات،   درصد توس  7/75که  
  .شوددرصد توسط بخش کشاورزي توضیح داده می

  
  تجزیه واریانس براي بخش خدمات: 4جدول

 خدمات صنعت کشاورزي دوره
1 216218/1  828582/5  95520/92  
2 840602/1  502876/2  65652/95  
3 157466/1  673437/2  16910/96  
4 347837/1  497400/5  15476/93  
5 313858/2  919817/8  76633/88  
6 615030/3  61253/11  77244/84  
7 976663/4  35086/13  67248/81  
8 279360/6  40401/14  34663/79  
9 492672/7  09380/15  41353/77  
10 617740/8  64485/15  73471/75  

  

  هاي تحقیقیافته:     مأخذ
  
  بندي نتایج  جمع-7

 يبه بررسی رابطه  ) VAR( رگرسیو برداري هاي خود   استفاده از مدل   در این تحقیق با   
 بـراي نـشان دادن       . شـد  هاي اقتصادي در ایـران پرداختـه       پویاي متقابل بین بخش   
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 هـر بخـش   ي از شاخص ارزش افـزوده ،هاي اقتصادي   بخش يشاخص رشد و توسعه   
ل نـشان   نتـایج حاصـل از تخمـین مـد         . هاي مورد مطالعه بهره گرفته شد       طی سال 
هـاي   هاي اقتصادي مـستلزم رشـد بخـش    دهد که در ایران رشد هر یک از بخش      می

هـاي    بخـش يافـزوده   مثبتـی بـین تغییـرات ارزش   يدیگر است به طوري که رابطه    
 نتـایج حاصـل از ایـن     .خدمات، صنعت و کـشاورزي در ایـران وجـود داشـته اسـت      

عت و کـشاورزي بـسیار   هـاي صـن   تحقیق نشان داده است که این رابطه براي بخـش   
هـاي کـشاورزي و    یکی از دالیل این وابستگی متقابل بین بخـش      . تر بوده است   قوي

توان در این امر دانست کـه، هنگـامی کـه کـشاورزي از رکـود و وضـع          صنعت را می  
 و صنعت بپردازدآید و به کسب تخصص و تولید کاال براي صدور          معیشتی بیرون می  

اورزي گسترش یابد، دو بخش کشاورزي و صـنعت بـه      رشد بخش کش   پذیريثیربا تأ 
بخـش صـنعت بـر تقاضـاي کاالهـاي محـصول        . شـوند  شدت به یکدیگر وابسته می   

وري را در    هـره توانـد ب    که می کند    جذب می افزاید و مازاد نیروي کار را         کشاورزي می 
 بخش کشاورزي به سهم خـود بـازاري بـراي کاالهـاي صـنعتی       .کشاورزي باال ببرد  

آورد و مـشارکت ایـن عامـل را در توسـعه از     ی از ترقی درآمد واقعی فـراهم مـی        ناش
کنـد، بـه شـرط آن کـه بهـره وري تنـدتر از         منابع جدید ایجـاد مـی  يطریق عرضه 

نیـز  ) 1982(گزارش بانـک جهـانی    ). 1378تیرل وال، ( تقاضاي کاالها افزایش یابد  
  کـشورهاي در تمـامی ا در   کشاورزي و رشـد صـنعتی ر       يارتباط نزدیک بین توسعه   

 بـین بخـش   ج این مطالعه همچنین نشان داد کـه نتای . حال توسعه ثابت کرده است 
 ي رابطـه ،همچنـین  .  اسـت ر متقابل و مکمل برقـرا  يکشاورزي و خدمات نیز رابطه    

بـه طـور    ،بدین ترتیـب  . هاي صنعت و خدمات وجود داشته است     مکملی بین بخش  
 این است که براي رسیدن به رشد اقتصادي پویا در         يدهنده  نتایج حاصل نشان   کلی

اي کـه رشـد تمـام         بـه گونـه    ،هاي رشد متوازن را در نظـر گرفـت         ایران، باید تئوري  
هـاي اقتـصادي خواهـد بـود و          هاي اقتصادي مستلزم پیشرفت در دیگر بخش       بخش
در هاي اقتصادي را   اي باشند که رشد تمامی بخش      ها بایستی به گونه    گذاري سیاست

  .دنگیربر 
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