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 پیشگفتار

با وجود پیشرفت های فراوانی كه در زمینه كشاورزی وجود داشته ارزش افزوده بخش 

ه از مهم ترین دغدغه های تولیدكنندگان این بخش بوده است . كشاورزی همیش

اینجانب مژده مومنی دانش آموخته ی رشته كشاورزی و مدیرعامل مركز خدمات غیر 

به عنوان  (رویش سبز مباركهكشور ) 23شماره دولتی  كشاورزی و منابع طبیعی 

های تولیدی بخش صدور مجوز و پروانه واحدشخصی كه همیشه از نزدیك  شاهد پروسه 

كشاورزی و همچنین روند تولید این بخش بوده است بر خود الزم دیدم تا به لطف 

حضرت حق و كمك های همسرم آقای مهدی علیرضایی كه در این مسیر همراه من 

بوده با انتشار این مجموعه نقش هر چند كوچكی در حل برخی معضالت كشاورزی 

 داشته باشم .

بهایی از این دست می تواند مورد استفاده كشاورزان و دانشجویان و از آنجا كه هنوز كتا 

امید است كه نتیجه ی دست اندركاران این رشته قرار گیرد ارزش چاپ شدن را دارد و

 آن كمك به پویایی كشور در صنعت كشاورزی باشد.

 با احترام مژده مومنی
     0411تابستان                                                                                        





 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطالق می شود كه از طریق بانك  راهبردهای

مركزی برای كنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ 

ه نیل به اهداف اقتصادی بهره، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیج

تسهیل گردد معموالً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات 

به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد كالن مطرح می باشند كه افزایش ، 

پولی محسوب  راهبردهای كاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله 

 می گردد.

در اقتصاد ایران بخش كشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است كه جهت اعتبارات حتی 

المقدور به سمت بخشهای تولیدی كشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت 

همیت بخش كشاورزی در رسیدن به رشد و سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و ا

توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش كشاورزی 

پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش كشاورزی و حجم پول 
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 VARو با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی  1335-51برای ایران طی دوره 

  و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس، VECMرمقید و بردار تصحیح خطا غی

 بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد كه در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر 

كسالی ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خش

منفی بوده كه منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال  1311-53در فاصله سالهای  

منحنی ارزش افزوده بخش كشاورزی به پایین شده است. در كوتاه مدت سیاست پولی 

 انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش كشاورزی نگذاشته است.

برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و با وجود نقش محدودیت بخش كشاورزی در طی سه 

پولی به صورت روی كارآمد برای رسیدن به این  راهبردهای فرهنگی بعد از انقالب، ولی 

هدف عمل نكرده است. از سوی دیگر توصیه می شود كه در كوتاه مدت و میان مدت از 

كوتاه انبساط پولی كمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در  راهبردهای 

 مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

اقتصادی كشور را تشكیل می دهد كه از طریق  راهبردهای پولی بخشی از  راهبردهای 

اقتصادی  راهبردهای آن ؟؟ پولی كشور تالش می كنند در چارچوبی هماهنگ با سایر 

رل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد. متابات پولی هر عرضه پول را به نحوی كنت

كشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، كنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست 

گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه 

 اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.



 00                                                                                                 مقدمه       

 

نگونه كه در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و در اقتصاد ایران هما

فرهنگی ذكر شده است، بخش كشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر 

این بوده است كه جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی كشاورزی 

هم تسهیالت بانكی ارزان و سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش س

ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش كشاورزی پیش بینی شده 

است و بدین منظور نرخ سود تسهیالت اعطایی به بخش كشاورزی همواره كمتر از 

درصد از  25بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است كه حداقل 

 كشور را به طرحهای بخش آب و كشاورزی اختصاص دهد. تسهیالت كلیه بانكهای

پولی و اعتباری بر بخشهای  راهبردهای بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر 

اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش كشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در 

رزی پرداخته این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش كشاو

 شود.

پولی  راهبردهای در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق كشاورزی و اعمال 

در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می كنیم 

 و روش تحقیق را نیز مشخص می كنیم.

ن را به طر خالصه اقتصادی كال راهبردهای در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف 

پولی از نظر مكاتب اقتصادی را بیان می كنیم و  راهبردهای شرح داده و سپس پول و 

در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملكرد 

ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشكیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، 



 راهبردهای پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی                                         04

 

پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یك از سه برنامه توسعه  هبردهای راعملكرد 

می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش كشاورزی و زیربخشهای 

 خواهیم داشت. 1335-51تشكیل دهندة آن در فاصلة سالهای 

پولی بر  ایراهبردهدر فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر 

متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و 

تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط كوتاه مدت و بلند مدت كرده و پس 

از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری 

 بخش كشاورزی آورده می شود.پولی بر  راهبردهای 

 



 

 

 

 

 

 فصل اول :

 همفهوم شناسی و تاریخچ





 

 

 

 

 

 

 مفهوم رشد اقتصادی   0-0

رشد اقتصادی عبارت است از افزایش نادی كل در آمد ملی یا تولید ناخالص ملی یك 

جامعه طی یك دوره معین این افزایش ثه رویت در صد تغییرات در آمدملی یك جامعـه  

بل مطرح می شود . تعریف میكل تودارو در مـورد رشـد اقتصـادی ایـن     نسبت به سایر ق

فرآیند پایدار كه بر اثر ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و » چنین است 

 « سبب افزایش سطح در آمد ملی می شود 

گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید رشد اقتصادی بصورت افزایش در تولیـد  

لی است به بیان دیگر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بـه مفهـوم افـزایش در    ناخالص م

آمد ملی مبنی بر اشتغال كامل با افزایش ظرفیت بالقوه نیروی تولید است تعریف دیگری 

می گوید : رشد اقتصادی به افزایش كمی و مداوم در تولیدات در /امـد سـرانه كشـور از    

  ار ، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطالق می گرددطریق رتباط با افزایش در نیروی ك

 الف ( نظریه کوزنتس

سیمون كوزنتس دریكی از مقاالت خود به عنوان رشد اقتصـادی و نـابرابری در آمـد    

( این فرضیه را مطرح نمود كه در مسیر رشد اقتصادی در كشـورهای نـا برابـری    1955)
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ح معینی ، به تدریج كـاهش مـی   درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سط

( معـروف   ku2cn's " u-Inverted curveوارون كوزنتس ) uیابد. این الگو به نام منحنی 

شد . كوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فر/ایند گذر از اقتصاد معیشتی ) یا روستایی ( 

صـاد بـه دو   به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می كند.) بحث دو گانگی اقتصادیو تقسـیم اقت 

( و لــوئیس J.H.Boche 1953روش ســنتی و نــوین ، قبــل از كــوزنتس توســط بوئــك )

(1954 W.A.Leuis      نیز مطرح شده است . همچنـین بحـث چهـش اقتصـادی پـس از )

( W.W.Rostom 1961( ووروسـتو )  1955A.R.Hirshmanكوزنتس توسط هیرشـمن ) 

زنتس بـیش از آنكـه از شـواهد    مورد نقد و بررسی قرار گرفت .نكته قابل در فرضـیه كـو  

تاریخی از عمالكرد اقتصادی كشور های در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل 

وی سرچشمه گیرد نا برابری و توزیع در آمد در اوایل مراحل توسعه ، رشد اقتصـادی را  

ر افزایش می دهد . چرا كه با توجه به باال بودن میل نهایی به مصرف خانوار هـای كـم د  

آمد ، تالش در جهت ایجاد برابری توزیع در آمد و تعدیل فقر اقتصادی خانوار ها ،سـبب  

افزایش مصرف ، و در نتیجه كاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر 

منفی خواهد داشت ، در حالی كه میل نهائی ، انباشـت سـرمایه را بـه وجـود آورد و بـه      

بیشتر ، بیكاری و فقر را محدود خواهد كرد . استدالل این بود كـه  دنبال سرمایه گذاری 

بالفاصله بعد از اینكه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی كار افـزایش  

یافته و سطح دستمزد ها باال می رود این امر نهایتا باعـث كـاهش نـا برابـر هـا را در بـر       

نتس در مقالـه مشـهور وی كـه عمـدتا در یـك      خواهد داشت . بیان كامال توصیفی كـوز 

 S.Anand and S.M.R.Kanbur 1993تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و كانبور )
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( صورت بندی مجدد شده است . این دو اقتصاددان مالزیایی ، نشان داده انـد كـه بـرای    

 مدل كردن حدس كوزنتس پذیرفتن چه فروض الزم است . و در چـه مـواردی ناچـار از   

توسعه و گسترش منحنی كوزنتس به رابطه پیچیده تری  بین شاخص های نا برابـری و  

توسعه یافتگی  هستیم و فرضیه كوزنتس ، به دلیل تأثیر عمیقی كـه بـر مبنـای نظـری     

اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری كشور های در حال توسعه داشت دستمایه بسـیاری از  

د . شـاید یكـی از مشـهور تـرین  آنهـا مطالعـه       پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد ش

 63(  بوده است . بررسی آماری اهلووالیا بر مبنـای داده هـای مقطعـی    1916آهلووالیا )

كشور سوسیالیست  6كشور توسعه یافته و  13كشور در حال توسعه ،  41كشور ) شامل 

یش بینـی هـای   ( به تأثیر قوی كوز نتس انجامید . این بررسی بعد ها در مطالعـات و پـ  

( 1993بانك جهان بار ها مورد استفاده قرار می گیـرد . بـا وجـود ایـن آنانـد و كـانبور )      

مطالعه آهلووالیا را نقد كده و نشان داده اند كه تخمین رابطه كوزنتس بـه میـزان قابـل    

توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع در آمد و انتخاب داده  حساس است . مطالعـه مزبـور   

دهد كه گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان در آمـد و نحـوهت توزیـع ان و نیـز      نشان می

مجموعه كشور های مورد بررسی ، می تواند رابطه بـین توزیـع درآمـد و سـطح توسـعه      

وارون به شكل دیگر بیانجا مد به طوری كه الگوهای رشد همه از نظر  uیافتگی به شكل 

 آماری معنادار باشد .

 :ب( نظریه کالدرر

كالدور : تقریبا همزمان به كوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت كه بعد ها بـه  

ارائـه   1951و 1956مدل كمبریج معروف شد . مدل كالدور كه در دو مقاله در سـالهای  
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دومار دانست كه در آن ، رابطه بین رشد  -شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود

) بین سود و دستمزد( تعیین شده است .بعـالوه، سـاز و    اقتصادی و توزیع تابعی در آمد

كار و تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود . كالدور نشان داده می دهد در 

صورتی كه اقتصاد در اشتغال كامل بوده و در نـرخ پـس انـداز در آمـد ناشـی از سـود ،       

بین سهم سود ، درآمد و نـرخ   بزرگتر از در آمد ناشی از دستمزد باشد . رابطه مستقیمی

سرمایه گذاری وجود دارد . به عبارت دیگر ، هـر چـه توزیـع در آمـد بـه نفـع صـاحبان        

سرمایه تغییر كند ، میزان بیشتری از در آمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع 

آن رشد اقتصادی ) كه در آن مدل بر حسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود ( 

ریعتر خواهد بود . البته در مدل كالدور رابطه علی بین توزیع و در آمد و رشد اقتصادی س

توضیح داده نمی شود و صرفا تناقص بین توضیع به حد در آمد و رشد سریعتر اقتصادی 

تبیین می گردد پیش بینی كالدور این است كه برای حل فرآیند مدت رشد اقتصـادی ،  

به تدریج به نفع سود و در آمد تغییر كند )بدتر شود ( تا جایی  توزیع تابعی در آمد ، باید

كه انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسـد و در آمـد تغییـر چنـدانی نمـی كنـد .       

مجمعه نظریه های ، كوزنتس و كالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سـه دهـه   

، نظریهت جایگزینی برای تبیین  1993ههت بعد سایه افكند . در واقع ، از آنجا كه تا اوایل د

رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع در آمد ارائه نگردید ، نظریه های این دو اقتصاددان بـه  

عنوان یك قانونمندی حاكم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی ، واقعیت این است كـه  

سترده درآمدی بین در كشور های در حال توسعه ، سطح پایین در آمد سرانه با شكاف گ

آحاد جامعه در پیش روی سیاسگذاران و اقتصاددان قرار داشت . بـا توجـه بـه اینكـه در     
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تفكر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادله گریزناپذیر بـین رشـد اقتصـادی و    

عدالت اقتصادی ) توزیع عادالنه ً در آمد ( پذیرفته شده بود . پرسش ) تـا قبـل از دهـه    

این بود كه كشور های در حال توسعه باید در برنامـه ریزیهـای اقتصـادی خـود     ( 1993

اولویت را را به كدام هدف بدهند ؟ آیا برای دستیابی به رشد باالی اقتصادی ، گسـترش  

نا برابری در آمدها  را بپذیرند یا ركورد اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر در آمد 

 تحمل كنند. 

 ه رابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع در آمد تاریخچ  0-1

سالها كه اقتصاددانان به دنبال رالبطه ای بین رشـد اقتصـادی و توزیـع در آمـد مـی      

توسعه ی اقتصادی وبا رشـد در آمـد ملـی سـرانه انـدازه       1963و 1953باشند . در دههت 

د ناخالص برای كشـور  درصد رشد در آم 5،  1963گیری می شد . سازمان ملل در دههت 

های در حال توسعه را مطرح كرد . برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطـرح  

سیاستهایی كه اسسا نظریه های فشار همه جانبه  رشد متعادل رشد نامتعادل  هر  –شد 

شخص و حداقل تالش  استوار بود . اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش در آمد ناخـالص  

طریق افزایش اشتغال، فقر و نا برابری در آمدها ، كاهش خواهد یافت . اما نتیجـه  ملی از 

 1913بكار گیری این سیاست ها نتوانست نابرابریهایی اقتصادی را از بـین ببـرد از دهـهت    

اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأكیدی نداشتند بلكه برای توسعه یافتگی شاخص هـایی   

ی، رشد تولید ناخالص ملی ، افزایش اشـتغال و توزیـع برابـر در    مانند كاهش فقر ، بیكار

آمدها را مد نظر گرفتند . اولین بار در مورد رابطهت بین رشد و در امد ، سیمون كـوزنتس  

ساله از جریان توسعه كشور  233نظریه معروف خود را بیان داشت ولی با بررسی  1955
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وید : در اوایـل رونـد كـه رشـد و توسـعه      های توسعه یافته در مورد توزیع در آمد می گ

اقتصادی به نفع گروههای پر در آمد جامعه بود توزیع نابرابر می شـد .پـس از طـی ایـن     

مرحله است كه خود به خود عامل تعدیل كننده در جامعه به وجود آمـده و گـروه هـای    

 كم در آمد از در آمد های بیشتر منتفع می شوند .

وزنتس است وی تالش كرده است كه رشد اقتصادی را از لویس از طرفداران نظریه ك

طریق نا برابری در توزیع در آمد فرموله كند او متعقد است تنها راه شتاب دادن به رشد 

اقتصادی استفاده از مدلهای توزیع در آمد كشور های اروپـایی و ااپـن در سـالهی اولیـه     

هم دستمزد و در آمد ملی ناچیز رشد است . در ابتدای پروسه سود در آمد ملی زیاد و س

است . به این بخش منفی با استفاده از سود های كسب شده رشد خواهد كرد و امكانات 

رانیس توجه به این مدل توزیع نیـروی   –اشتغال بیشتر فراهم خواهد آمد . در مدل فی 

زیع در در آمد به عنوان مسئله جانبی در نظر گرفته شده است ، این مدل در ارتباط با تو

آمد ، مدل مناسبی نیست چرا كه فقط دوگانگی شهری و روستایی را در نظر مـی گیـرد   

.بر مبنای این مدل می توان اقدامات مربوط به پایین نگه داشـتن دسـتمزدها و در آمـد    

های پایین روستایی و شرایط مبادله بین روستا و شهر را به آسانی توجیـه كـرد . بـرای    

اقتصادی نا برابری توزیع در آمد از شرایط الزم می باشد افراد  رسیدن به یك رشد سریع

دارای در آمد باال میل نهایی به مصرف كمتری نسبت به افراد كم در آمـد و پـس انـداز    

كنند گان از گروه در آمدی باال می باشند كه امكان تشكیل سرمایه را به وجود می آورند 

ر زیـان انباشـت سـرمایه دارنـد بعـد از اینكـه       و بر عكس افراد كم در آمد كه اثر منفی ب
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جامعه مراحل اولیه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نیـروی كـار افـزایش یافتـه و بـه      

 دستمزد ها افزوده و از میزان نا برابری كاسته می شود .

( اهلووالیـا ،  1913( ، پـاكرت ) 1962( ، اوشـیما ) 1963بعد از كوزنتس  كـراولین ، ) 

( بابانكسـاد كـین   1954( ، اوكـالیون و دیگـران )  1915( گهت )1914)چتری و دیگران 

( آلیسـناو رودریـك   1993( ، آناندو گاسـبور)  1993( ، موریس)1955( ، برترال )1956)

( ، 1996( ، جها ) 1996( ، سنت پل ووریری )1994( ، فلیدزد )1993( ،برترال )1944)

ورد رابطـه بـین رشـد و در آمــد    (  بـه مطالعـه در مــ  1991( ، پـارین) 1996جوونـالین ) 

مورد توجه قرار گرفـت كـه از الگـوی     1993پرداختند . ادبیات جدید رشد از اوایل دهه 

سیاست هـای   1994و رومر  1993، ادوارلر  1991رشد درون زا استفاده می شود . بارو 

تجاری را به رشد بلنـد مـدت مـرتبط سـاختند . عـده ای از اقتصـاددانان معتقدنـد كـه          

برابری توزیع در آمد یكی از شرایط الزم برای رشد اقتصادی است و استدالل آنـان بـه   نا

این صورت است كه افراد هر جامعه به دسته تقسیم می شود . افراد ثروتمند میل نهایی 

به مصرف پایین دارند برعكس افراد فقیر میل نهایی به مصرف  باال دارند . افراد ثروتمند 

آمد را به پس انداز اختصاص می دهند هر چه در آمد بیشـتری بـه    مقدار بیشتری از در

سوی افراد ثروتمند جذب شود ، پس انداز زیادتر و سرمایه گـذار بیشـتری صـورت مـی     

گیرد و در آن جامعه رشد بیشتری به دست می آید ، پس از رسیدن به حد كـافی رشـد   

ر آمد ها سوق پیدا می كننـد ،  در آن جامعه خود به خود توزیع نابرابر در آمد به سوی د

زیرا كشش جانبی سرایه به نیروی كار كمتر از واحد است . در رشد اقتصادی از سـرمایه  

به میزان زیادتری  استفاده می شود بهره وری نیروی كار در تولید افزایش یافته و سپس 
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ك تمزكز در آمدها در طول زمان كاهش می یابد . تحقیات اخیر نشان مـی دهـد كـه یـ    

رابطهت منفی میا ن نا برابری اولیه و رشد اقتصادی وجود دارد اطالعات جمع آوری شـده  

در صـد نظریـهت    93مربوط به دوران سی ساله كشور هـای مختلـف بیـان مـی دارد كـه      

لورنتس تأیید نشده است . با توجه به رابطه میان رشد كلی و تغییر در آمد گروه تحتانی 

 43با دورا ن رشد اقتصادی با یك رونـد رشـد نابرابریهـا در     جامعه در یك دوره ده ساله

مـورد   45مورد و همین طور كاهش نابرابر یهـا در   43مورد و همین كاهش نابرابریها در 

توأم بوده است و به یك رابطه ً قوی و سیستماتیك میان رشد اقتصادی و رشـد در آمـد   

لغـزش  » ردال بیان می دارد كـه  ها دست یافته شده است . بر خالف كوزنتس ، گونارمی

« . نابرابری اقتصادی در یك كشور بطور معكوس رشد اقتصادی آن را متـأثیر مـی سـازد   

استدالل وی این چنین بـوده كـه در عـدم وجـود محركهـای نـا رضـایتی و اغتشاشـات         

سیاسی، زمانی كه نابرابری به سطح خاصی برسد بـه وجـود مـی آیـد لـذا اغتشاشـات و       

انی اجتماعی و سیاسی نظم فعالیتهای اقتصادی و تجـاری را بـر هـم زده و    تغییرات ناگه

و والنسـیا و رودریـك     19949باعث كاهش نـرخ رشـد مـی گـردد ، پرسـون و نـایلینی       

( در مطالعات خود نشان دادند كه نا برابری بطور منفـی بـه رشـد مـرتبط اسـت      1994)

رابری از نظر آماری معنی دلر امـا  كالرک در سال نتیجه می گیرد ارتباط بین رشد و نا ب

كوچك می باشد. دیدگاه دیگر بیان می دارد كه دولتن بدون توجه به توزیع عادالنـه در  

( هانس سینگر سیاسـتهایی  1912آمد نمی تواند به رشد اقتصادی دست یابد . در سال )

از  ( اثـر چتـری و دیگـران   1914را عنوان نمود كه شامل تعدیل و رشد بـود . در سـال )  

سوی بانك چهانی به نام توزیع مجدد در آمد و رشد اقتصادی انتشار یافت . چتـری مـی   
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برنامه ریزی متمركز بر مسئله فقر به معنای از دست دادن هدف ریشـه نیسـت   » گوید : 

بلكه توزیع مجدد منافع رشد است  سیاستهای توزیع مجـدد از طریـق اعمـال مالیـات ،     

قالی توزیع در آمد صورت می گیرد . مطالعات تجربی آدامـن  پرداخت یا ارائه پرداخت انت

كشور در حال توسعه نشان داد كه هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینكه  43و موریس در مورد 

افراد بسیار فقیر خود به خود از رشد اقتصادی منتفـع شـوند ، وجـود نـدار بلكـه طبقـه       

تقد است كه دخالت در قالـب  متوسط كوچك و ثروتمند بهره مند می شوند .مارشال متع

توزیع ممكن است به نحو چشمگیری تولید را كاهش دهد توزیع مجدد كلی قطعا نتـایج  

متفوتی خواهد داشت و دلیل امر دخالت تصحیح كننده مكانیزم بازار و اثبات الگوی كلی 

ی توزیع در آمد ناشی از آن است . ویژگیهای ساختاری اقتصادی نتكی به بازار و سیاستها

منفی پولی و مالی پیامد های عمیقی به دنبال خواهد داشت . كه لزوما منجر به كـاهش  

تولید نخواهد شد . با بروز ركورد اقتصادی در كشور های توسعه یافته با كـاهش در آمـد   

های صادراتی روبه رو شدند در تراز پرداخت این كشور ها كسر هایی به وجود آمد كه به 

ز صندوق بین المللی پول و بانكجهانی در خواست نمودند . در مقابـل  ناچار وام هایی را ا

این دو نهاد پرداخت وام را مشروط به اجرای برنامه های تثبیت و تعدیل داشتند . دل و 

الورنس معتقدند كه مشكالت اقتصادی این كشور ها از مراحل برون زای قوی برخـوردار  

بانـك جهـانی ایـن مشـكالت را ناشـی از       است . در مقابل صندوق بـین المللـی  پـول و   

سیاستهای داخلی كشورها دانسته است . صندوق بین المللی پول روی مسـئله تصـحیح   

كالن اقتصادی برنامه های خود را متمركز نكردند بلكه دامنه كلی مسئله مـرتبط شـامل   

سعه سیاستهای دستمزد و نرخ بهره یارانه های دولتی و نقش دولت در هدایت فرآیند تو


