
 

 اقتصادي مجله

 71-85 صفحات ،1397تیر  وخرداد  ،4 و 3 هاي شماره

 

 در اقتصاد ایران کالدورآزمون قوانین رشد 

 الدین مکیان سید نظام

 دانشیار دانشگاه یزد

nmakian@yazd.ac.ir 

 علی شمس اسفندآبادی

 کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

shams1371@chmail.ir 

 
گذاران بوده است. کالددور   وجه اقتصاددانان و سیاسترشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از دیرباز مورد ت

 رشد موتور» ( با توجه ویژه به نقش بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس در توضیح رشد اقتصادی، عنوان1966)

 رابطه گویای کالدور اول نمود. قانون گانه خود را مطرح اطالق و قوانین سه تولیدی صنایع به را «اقتصادی

 مشهور نیز وردورن قانون به که کالدور دوم قانون اساس بر. است اقتصادی رشد و تولیدی صنایع رشد مثبت

 قانون. دارد وجود مثبت رابطه تولیدی صنایع در کار نیروی وری بهره رشد و تولیدی صنایع رشد بین است،

 اقتصاد کل در و ها بخش سایر در وری بهره افزایش به منجر تولیدی صنایع رشد که کند می بیان کالدور سوم

 ایدن . است بررسی نشده ایران در اقتصاد کالدور رشد قوانین مطالعات خارجی، گستردگی وجود با. شود می

های  پردازد و از روش می 1339-1392 دوره زمانی در ایران اقتصاد در کالدور رشد قوانین آزمون به مطالعه

دهد که قوانین اول و  نماید. نتایج نشان می فاده مییافته است تعمیم مربعات حداقل و معمولی مربعات حداقل

دوم کالدور با تجربه اقتصادی ایران سازگار بوده و قانون سوم کالدور تنها در بخش خدمات صادق و بخش 

بیشتر به بخش  توجه گذاری، سیاست بعد از و نصیب بوده است. بنابراین کشاورزی از رشد صنایع تولیدی بی

پایدار و  اقتصادی رشد به یابی ، دستجهیدرنتنتقال رشد صنایع تولیدی به این بخش و منظور ا کشاورزی به

 .همگون ضروری است

 ایران. موتور رشد اقتصادی، کلیدی: کالدور، قوانین رشد کالدور، صنایع تولیدی، واژگان
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 مقدمه .1

هدای رشدد    است. طرح مدد  رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده 

هددای رشددد  ، تئددوری رشددد نئوکیسددیدی و مددد 2(1988و لوکددا)   1(1986زا توسددر رومددر   درون

الشداا  قدرار داد.    را تحدت  6(1962و آرو   5(1956، سولو  4(1946، دومار  3(1939زای هارود   برون

مقیدا) در تویدیر رشدد    زا، توجه به نقش بازدهی فزاینده نسبت به  های رشد درون ویژگی بارز مد 

، اقتصدداددان شیشددتاز ایدد  سددوزه اسددت. در سددالی کدده اقتصدداد  7(1966اقتصددادی بددوده کدده کالدددور  

نئوکیسیک مبتنی بر طرف عریه است، کالدور بر نقش طرف تقایا در رشدد اقتصدادی بدندمدد     

ای تولیددی و  هد  ، افدزایش تقایدا از طریدف افدزایش اسدتااده از  رفیدت      وینماید. به اعتقداد   تأکید می

گردد. وی با در نظر گرفت  تاامدل بدی     گذاری موجب رشد اقتصادی در بدندمد  می تشویف سرمایه

های تولیدی، رابطه مثبت بی  افدزایش سد      افزایش تقایا و افزایش عریه ساصل از افزایش فاالیت

موتدور رشدد   » ستانده صنایع تولیددی در تولیدد نالدالا دالددی و رشدد اقتصدادی را ارانده و عندوان        

 قدوانی   ای  مطالاه بده آزمدون   .(1385نیا،   ب شتی و صدیف را به صنایع تولیدی اطیق نمود «اقتصادی

 ارانده مطالب در هات بخدش  و  شردازد می 1339-1392ایران در دوره زمانی  اقتصاد در کالدور رشد

. بخدش ه دارم بده    شدردازد  مدی مطالاا  تجربی بخش سوم به شده است. بخش دوم به مبانی نظری و 

و  ها نتایج و یافته ها و متغیرها و بخش شنج  به روش تحقیف التصاص دارد. بخش شش  توصیف داده

 گیری است. بخش هات  نتیجه

 مبانی نظری. 2

( ارانه شد. شس از آن، دو مدتب نئوکیسدیک  1939نخستی  مد  تمام تئوریدی رشد توسر هارود  

های مد  هارود کوشیدند. مدتدب نئوکیسدیک، رشدد     صحیر محدودیتکینزی  در ج ت ت و شست

اقتصادی را وابسته به کمیت و کیایت عوامل تولید  نیروی کار و سدرمایه( و طدرف عریده را عامدل     

                                                             
1. Romer, 1986 

2. Lucas, 1988 
3. Harrod, 1939 
4. Domar, 1946 
5. Solow, 1956 
6. Arrow, 1962 
7. Kaldor, 1966 
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هدا، سدتانده تدابای شیهیدده از نیدروی       داند. به اعتقاد نئوکیسیک کدیدی در توییر رشد اقتصادی می

کده عامدل    اسدت یمانده است. ای  عامدل باقیماندده شدامل شیشدرفت فندی      کار، سرمایه و یک عامل باق

کیندزی  بدا نادرسدت لوانددن تدابع تولیدد کدل  هدارهو  شایده           گردد. مدتب شسدت  زا تدقی می برون

هدا یدندوالتی سدرمایه را     کینزی  ها را رد نمود. شست رهیافت نئوکیسیک(، رشد اقتصادی کیسیک

هدا را رد   شذیرندد و نظریده توزیدع نئوکیسدیک     قابدت کامدل را نمدی   قبو  ندارند، فرض وجود بازار ر

کنند. در مقابل، اهمیدت انباشدت سدرمایه، توزیدع درآمدد و تغییدر فنداوری را بدرای شویدایی رشدد            می

کنند و نقش م می را برای نرخ سود قانل هستند. با ای  سا ، تااو  بسیار زیادی  اقتصادی مطرح می

و  2(1965، کدالدی   1(1956ها وجود دارد. در اید  میدان، رابینسدون      آن های رشد شیشن ادی در مد 

(. 1385نیدا،   ها قابل شناسایی هستند  ب شتی و صدیف ( به عنوان سه لر اصدی ای  مد 1966کالدور  

و سدازمان  کشدور ع د   12هدای مقطادی    گانده لدود را بدا اسدتااده از داده     ( قدوانی  سده  1966کالدور  

. قانون 3آزمون نمود 1963-1964و  1953-1954در دو مقطع  (OECDتوساه  همداری اقتصادی و 

او  کالدور گویای رابطه مثبت رشد صنایع تولیددی و رشدد اقتصدادی اسدت. قدانون او  کالددور بدا        

تدوان بدا رابطده     شود. ای  قدانون را مدی   شنالته می «صنایع تولیدی موتور رشد اقتصادی است»عبار  

 :( نمایش داد1شماره  

iii MQ 111      1)  

که در آن 
iQ     ،)نرخ رشد اقتصادی  نرخ رشد تولیدد نالدالا دالددی

iM     ندرخ رشدد صدنایع

01تولیدی  نرخ رشد ستانده صنایع تولیدی( و      است. بر اسا) قانون دوم کالدور که بده قدانون

وری نیدروی کدار در صدنایع تولیددی      نیز مش ور است، بی  رشد صنایع تولیدی و رشد ب ره 4وردورن

 .استدهنده ای  قانون  ( نشان2رابطه مثبت وجود دارد. رابطه شماره  

                                                             
1 .Robinson, 1956 ؛ برای آگاهی بیشتر از مد  رشد شیشن ادی بهSkott (2004) .مراجاه شود 

2 .Kalecki, 1965 برای آگاهی بیشتر از مد  رشد شیشن ادی به ؛Patriarca & Sardoni (2011) .مراجاه شود 

 مراجاه شود. Jeon (2006)و  Wulwick (1989)برای آگاهی از ابااد و نتایج ای  مطالاه به  .3
4. Verdoorn 
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iii MPM 222     2)  

که در آن 
iPM  وری نیدروی کدار در صدنایع تولیددی،      نرخ رشد ب دره

iM     ندرخ رشدد صدنایع

02تولیدی  نرخ رشد ستانده صنایع تولیدی( و   کند که رشدد   است. قانون سوم کالدور بیان می

شدود. اید  قدانون را     ها و در کدل اقتصداد مدی    وری در سایر بخش صنایع تولیدی منجر به افزایش ب ره

 ان نمود:( بی3توان با رابطه شماره   می

iii MP 333     3 )  

که در آن 
iP ها،  وری در سایر بخش نرخ رشد ب ره

iM      نرخ رشد صدنایع تولیددی  ندرخ رشدد

03ستانده صنایع تولیدی( و         است. قوانی  رشد کالدور، بدا وجدود صدادق بدودن در بسدیاری از

یافته و در سا  توسداه، بدا انتقداداتی نیدز مواجده شدده اسدت. عدیدر   اهمیدت اید             کشورهای توساه

انتقادا ، مطالاه سایر تن ا در شی آزمون قوانی  رشد کالددور و سدازگاری آن بدا تجربده اقتصدادی      

 کند. انتقادا  لددی در روند ای  مطالاه ایجاد نمی ای  ایران بوده و بنابرای ،

 ت تجربیمطالعا. 3

قوانی  رشد کالدور در مطالاا  فراوانی در لارج از ایران مورد آزمون قرار گرفته که برلی از اید   

 ( درج شده است.1ها در جدو  شماره   تری  نتایج آن مطالاا  و م  
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 مطالعات آزمون قوانین رشد کالدور در خارج از ایران .1جدول 

 نتیجه زمانیدوره  سطر تحدیل سا  نویسنده گان(

Stoneman 1979 1800-1970 انگدستان  ناسازگار 

Bairam 1991 1925-1978 ترکیه  سازگار 
Drakopoulos 
Theodossiou 

1967-1988 یونان 1991  سازگار 

Hansen 
Zhang 

1985-1991 هی  1996  سازگار 

Pones-Novell 
Viladecans-Marsal 

1984-1992 کشورهای اروشایی 1998  سازگار 

Necmi 1999 1960-1994 کشورهای در سا  توساه  سازگار 

Mamgain 1999 1960-1998 شده صناتی تازه کشورهای  ناسازگار 
Wells 

Thirlwall 
1980-1996 کشورهای آفریقایی 2003  سازگار 

Bautista 2003 1980-2000 مدزیک  سازگار 

Millin 2003 1946-1998 آفریقای جنوبی  سازگار 

Jeon 2006  1979-2004 هی  سازگار 

Çetin 2009 1981-2007 کشورهای اروشایی  سازگار 
Ener 
Arica 

1980-2008 کشورهای همداری اقتصادی و توساه 2011  سازگار 

Castiglione 2011 1987-2007 آمریدا  سازگار 
Libanio 

Moro 
1980-2006 التی  آمریدای کشورهای 2011  سازگار 

Güçlü 2013 1990-2000 ترکیه  سازگار 

Guo et al. 2013  1996-2006 هی  سازگار 

Cantore et al. 2014 1960-2011 توساه سا  در و یافته توساه کشورهای  سازگار 

Evans 2014 1971-2013 کنیا  سازگار 

Teshome 2014 1980-2010 اتیوشی  سازگار 

Mercan et al. 2015 1965-2012 شده صناتی تازه کشورهای  سازگار 

Mccombie et al. 2015  1996-2012 هی  سازگار 

 های محقف مألذ: یافته

در ایدران بده اید  مویدو       کالددور،  رشدد  قدوانی   آزمدون  با وجود گستردگی مطالاا  لارجی

( به عنوان تن ا مطالاه دالدی یاد نمود. 1385نیا   توان از مطالاه ب شتی و صدیف شردالته نشده ولی می

( به آزمدون فریدیه موتدور رشدد کالددور در اقتصداد ایدران در دوره زمدانی         1385نیا   ب شتی و صدیف

زش افزوده صنایع تولیددی و تولیدد نالدالا    اند. در ای  مطالاه، از متغیرهای ار شردالته 1379-1338

و عدیت گرنجدر اسدتااده شدده     انباشتگی ه  های آزمونو  1376های ثابت سا   دالدی سرانه به قیمت
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است. بر اسا) نتایج، فرییه موتور رشدد کالددور بدا تجربده اقتصدادی ایدران در دوره مدورد بررسدی         

ر رشد صنایع تولیدی و رشد اقتصادی وجدود  سازگار است. همهنی ، یک عدیت دوطرفه بی  دو متغی

دارد. همهنی  تغییرا  تولید نالالا دالدی سرانه در برابدر تغییدرا  ارزش افدزوده صدنایع تولیددی      

گردد. عیوه  مطالاه سایر گامی در ج ت شر کردن ای  لأل مطالااتی محسو  می کشش است. ک 

( متمایز 1385نیا   نیز از مطالاه ب شتی و صدیف بر آن، ای  مطالاه به لحاظ دوره زمانی و روش تحقیف

است. نوآوری دیگر ای  مطالاه، آزمون هدر سده قدانون رشدد کالددور در اقتصداد ایدران و همهندی ،         

 .استآزمون قانون سوم رشد کالدور در دو بخش کشاورزی و لدما  

 ها و متغیرها داده. 4

زوده صنایع تولیددی، رشدد اقتصدادی بدا رشدد      در مطالاه سایر، رشد صنایع تولیدی با رشد ارزش اف

وری صنایع تولیدی، کشداورزی و لددما  بدا نسدبت ارزش      تولید نالالا دالدی بدون نات و ب ره

هدای مدورد نیداز شدامل ارزش افدزوده       شود. بددی  منظدور داده   افزوده به تاداد نیروی کار سنجیده می

های ثابدت   الا دالدی بدون نات به قیمتصنایع تولیدی، کشاورزی و لدما  و همهنی  تولید نال

از بانک مرکزی و تاداد نیروی کار از سازمان برنامده و بودجده اسدتخراج و رشدد صدنایع       1383سا  

وری نیدروی کدار صدنایع تولیددی،      تولیددی، رشدد تولیدد نالدالا دالددی بددون نادت و رشدد ب دره         

محاسدبه و  هدای موجدود(      داده بر اسا) آلری 1339-1392کشاورزی و لدما  برای دوره زمانی 

 منادس شده است.( 2و  ( 1   شماره هایدر نمودار

 
 مألذ: بانک مرکزی

 1339-1392رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده صنایع تولیدی ایران:  .1نمودار 
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 رشد تولید ناخالص داخلی رشد ارزش افزوده بخش صنعت
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 مألذ: بانک مرکزی

 1339-1392های کشاورزی، صنعت و خدمات:  وری نیروی کار بخش رشد بهره .2نمودار 

 روش تحقیق. 5

. به منظور آزمون قوانی  رشد کالددور  استهای سری زمانی  های مطالاه سایر مبتنی بر روش تحدیل

هدا   ( در نظدر گرفتده شدده اسدت کده در آن     7( الی  4در اقتصاد ایران، روابر شماره  
iQ    ندرخ رشدد

اقتصادی  نرخ رشد تولید نالالا دالدی(، 
iM     نرخ رشد صنایع تولیدی  ندرخ رشدد ارزش افدزوده

صنایع تولیدی(، 
iPM وری نیروی کار در صنایع تولیدی،  نرخ رشد ب ره

iPA   وری  نرخ رشدد ب دره

نیروی کار در بخش کشاورزی، 
iPS 1استدر بخش لدما  وری نیروی کار  نرخ رشد ب ره: 

iii MQ 111      4 )  

iii MPM 222      5 )  

iii MPA 333      6 )  

iii MPS 444      7 )  

                                                             
(، بمه  7( المی   4های زمانی بوده و روابط شمااره    های پژوهش حاضر، مبتنی بر روش سری الزم به ذکر است که تحلیل .1

 .ستین زمان هممعادالت   دهنده سیستم شود و نشان صورت جداگانه تخاین زده می
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به منظور تخمی  مد ، اولی  گام آزمون ریشه واسد و بررسی ماندایی متغیرهدا اسدت. در مطالاده     

اسدتااده   1یافتده  تامدی   فدولر -دیددی  واسدد  ریشده  از آزمدون سایر، به منظور بررسی ماندایی متغیرهدا   

تخمدی    (OLS  مد  به روش سداقل مربادا  مامدولی   ابتداگردد. شس از بررسی مانایی متغیرها،  می

در همدی  راسدتا، بررسدی وجدود      گدردد.  بررسی میفروض کیسیک شود و سپس، برقراری  میزده 

زیددرا در صددور  وجددود لودهمبسددتگی و  لودهمبسددتگی و واریددانس ناهمسددانی یددروری اسددت؛  

و  2گادفری-بروش های آزمونها کارا نخواهند بود. بدی  منظور، از  زننده واریانس ناهمسانی، تخمی 

زیدرا تمدام    ؛اسدت استااده شده است. بررسدی نرمدا  بدودن جمدده لطدا نیدز یدروری         3شاگان-بروش

. بددی  منظدور،   اسدت داری یرایب مبتنی بر فرض نرما  بودن جمده لطدا   مربوط به مانی های آزمون

گدردد. انجدام آزمدون تصدریر مدد  بده منظدور         اسدتااده مدی   4بدرا -در مطالاه سایر از آزمون جارکو

تشخیا درست بودن فرم تابای نیز یروری است؛ زیرا نادرست بودن فرم تابای منجر بده اریدب در   

بدرای تشدخیا درسدت بدودن فدرم تدابای        5گردد. در ای  مطالاه، از آزمون رمزی ا میه زننده تخمی 

شود. در صور  برقراری فروض کیسیک، همان تخمی  اولیه ماتبر بدوده و در صدور     استااده می

 یافتده  هدای سدداقل مربادا  تامدی      نقض فروض کیسیک، بدرای تخمدی  ن دایی مدد  بایدد از روش     

 GLS)وزونیا سداقل مرباا  م  WLS)  ،1394ب ره جست  سوری.) 

 ها نتایج و یافته. 6

( درج 1یافته متغیرهای مورد اسدتااده در جددو  شدماره      تامی  فولر-نتایج آزمون ریشه واسد دیدی

رشدد تولیدد نالدالا دالددی،      GDPGرشد ارزش افزوده صدنایع تولیددی،    MVAGشده است. 

ALPG وری نیروی کار کشاورزی،  رشد ب رهMLPG وری نیروی کار صنایع تولیددی   رشد ب ره

گدردد، تمدامی    گونده کده مشداهده مدی     . همدان اسدت وری نیروی کدار لددما     رشد ب ره SLPGو 

بدا توجده بده ماهیدت     هسدتند.   I)0(متغیرهای مورد استااده در سطر ماندا بدوده و بده عبدار  دیگدر،      

                                                             
1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
2. Breusch-Godfrey (BG) 
3. Breusch-Pagan (BP) 
4. Jarque-Bera (JB) 
5. Ramsey 
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انباشتگی  بنابرای ، بررسی ه ای دور از ذه  نخواهد بود.  متغیرهای مورد استااده  رشد(، هنی  نتیجه

 .1ردبی  متغیرها یرورتی ندا

 (روندزدایی و مبدأ از عرض با) یافته فولر تعمیم آزمون ریشه واحد دیکی. 2جدول 

 آماره محاسباتی متغیر
 کینون مقادیر بحرانی مک

 نتیجه
 درصد 1 درصد 5 درصد 10

MVAG 388/5 -  610/1 -  950/1 -  619/2 -  مانا در سطر 

GDPG 348/3 -  610/1 -  950/1 -  619/2 -  مانا در سطر 

ALPG 447/5 -  610/1 -  950/1 -  619/2 -  مانا در سطر 

MLPG 746/5 -  610/1 -  950/1 -  619/2 -  مانا در سطر 

SLPG 919/3 -  610/1 -  950/1 -  619/2 -  مانا در سطر 

 های شژوهش : یافتهمألذ

( منادس شده است. با توجه 3بررسی فروض کیسیک نیز در جدو  شماره   های آزموننتایج 

تدوان   برقدرار بدوده و مدی    و ه ارم سوم های او ، مد ها، تمامی فروض کیسیک در  به نتایج آزمون

دوم فرض عددم وجدود    ولی استااده نمود، اما در مد برای تخمی  مد  از روش سداقل مرباا  مام

تر نیز بیان گردید، برای تخمی  مد  باید از روش  گونه که شیش و همان لودهمبستگی نقض گردیده

 یافته یا سداقل مرباا  موزون ب ره جست. سداقل مرباا  تامی 

  

                                                             
از متغیرها دارای شکست ساختاری نیستند. آزمون نقطه شکست چماو   کی چیه. با توجه به روند متغیرهای مورد بررسی، 1

 Chow Breakpoint Test.نیز وجود شکست ساختاری در متغیرها را رد ناوده است ) 
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 بررسی فروض کالسیک های آزموننتایج  .3جدول 

 (1قانون او   رابطه شماره 

 نتیجه استما  آماره محاسباتی آزمون

63/0 شاگان-بروش  4273/0  وجود واریانس ناهمسانیعدم  

073/0 گادفری-بروش  7869/0  عدم وجود لودهمبستگی 

7806/5 برا-جارکو  ها نرما  بودن باقیمانده - 

51/1 رمزی  2236/0  درست بودن فرم تابای 

 (2قانون دوم  رابطه شماره 

 نتیجه استما  آماره محاسباتی آزمون

02/0 شاگان-بروش  8835/0  ناهمسانیعدم وجود واریانس  

247/14 گادفری-بروش  0002/0  وجود لودهمبستگی 

4393/4 برا-جارکو  ها نرما  بودن باقیمانده - 

80/1 رمزی  1603/0  درست بودن فرم تابای 

 (3قانون سوم در بخش کشاورزی  رابطه شماره 

 نتیجه استما  آماره محاسباتی آزمون

01/0 شاگان-بروش  9244/0  ناهمسانیعدم وجود واریانس  

365/0 گادفری-بروش  5458/0  عدم وجود لودهمبستگی 

6819/0 برا-جارکو  ها نرما  بودن باقیمانده - 

37/0 رمزی  7729/0  درست بودن فرم تابای 

 (4قانون سوم در بخش لدما   رابطه شماره 

 نتیجه استما  آماره محاسباتی آزمون

99/0 شاگان-بروش  3189/0  ناهمسانیعدم وجود واریانس  

335/3 گادفری-بروش  0678/0  عدم وجود لودهمبستگی 

8547/1 برا-جارکو  ها نرما  بودن باقیمانده - 

79/1 رمزی  1617/0  درست بودن فرم تابای 

 های شژوهش : یافتهمألذ
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در جددو  شدماره    1339-1392هدای   نتایج آزمون قوانی  رشد کالدور در اقتصاد ایران طی سا 

(، ای  رابطده بدا   2توییر آنده با توجه به وجود لودهمبستگی در رابطه شماره   است.( ارانه شده 4 

 یافته برآورد گردیده است. استااده از روش سداقل مرباا  تامی 

 1339-1392نتایج آزمون قوانین رشد کالدور در اقتصاد ایران:  .4جدول 

 رشد کالدورقانون اول 

 احتمال محاسباتیآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

CONS 643/2  785/0  37/3  001/0  

MVAG 429/0  056/0  70/7  000/0  

 0000/0احتاال=                          F =25/59آماره 

 رشد کالدورقانون دوم 

 احتمال آماره محاسباتی انحراف معیار ضریب متغیر

CONS 933/1- 627/0 09/3- 003/0 

MVAG 865/0 044/0 89/19 000/0 

 0000/0احتاال=                          F =77/395آماره 

 )بخش کشاورزی( رشد کالدورقانون سوم 

 احتمال آماره محاسباتی انحراف معیار ضریب متغیر

CONS 932/2 967/0 03/3 004/0 

MVAG 121/0 069/0 77/1 083/0 

 0828/0احتاال=                          F =13/3آماره 

 )بخش خدمات( رشد کالدورقانون سوم 

 احتمال آماره محاسباتی انحراف معیار ضریب متغیر

CONS 068/0- 102/1 06/0- 951/0 

MVAG 286/0 078/0 65/3 001/0 

 0006/0احتاال=                          F =35/13آماره 

 های شژوهش : یافتهمألذ

بر اسا) نتایج فوق، قانون او  و دوم کالدور با تجربه اقتصادی ایران سازگار بوده و رشد صنایع 

 در صنایع تولیددی گردیدده اسدت. ولدی    وری نیروی کار  تولیدی، منجر به رشد اقتصادی و رشد ب ره

. به عبار  ستینقانون سوم کالدور تن ا در بخش لدما  صادق بوده و در بخش کشاورزی صادق 

وری نیروی کار در بخش لدما  شده، امدا تدأثیری بدر     دیگر، رشد صنایع تولیدی منجر به رشد ب ره
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وری نیروی کار در بخش کشاورزی نداشته است. در ای  لصوص، شاید بتوان عدت را در  رشد ب ره

 سنتی بودن بخش کشاورزی ایران جستجو نمود.

 گیری نتیجه. 7

شردالته شده  1339-1392 های سا  طی ایران اقتصاد در کالدور درش قوانی  آزمون به مطالاه در ای 

بدی  منظور، رشد صنایع تولیدی با رشد ارزش افزوده صنایع تولیدی، رشد اقتصدادی بدا رشدد     .است

وری صنایع تولیدی، کشداورزی و لددما  بدا نسدبت ارزش      تولید نالالا دالدی بدون نات و ب ره

هدای مطالاده    سنجیده شدده اسدت. تحدیدل    (1383های ثابت سا    به قیمت افزوده به تاداد نیروی کار

و به منظور آزمون قوانی  رشد کالدور در اقتصاد ایدران،   استهای زمانی  سری  سایر مبتنی بر روش

یافته استااده گردیدده اسدت. بدر اسدا)      های سداقل مرباا  مامولی و سداقل مرباا  تامی  از روش

دوم کالدور با تجربه اقتصادی ایران سازگار بوده و رشد صنایع تولیدی، منجدر بده   نتایج، قانون او  و 

وری نیروی کار در صنایع تولیدی گردیده است. با ای  وجود، قانون سوم  رشد اقتصادی و رشد ب ره

کالدور تن ا در بخش لدما  صادق بدوده و در بخدش کشداورزی صدادق نبدوده اسدت. بده عبدار          

وری نیروی کار در بخش لدما  شده، امدا تدأثیری بدر     ولیدی منجر به رشد ب رهدیگر، رشد صنایع ت

ناشدی از   تدوان  مدی وری نیروی کار در بخش کشاورزی نداشته است. عدت ای  مویدو  را   رشد ب ره

 بخدش  بده  بیشدتر  توجده  گدذاری،  سیاسدت  بادد  از . بندابرای ، قدمداد نمودکشاورزی  بخش سنتی بودن

 اقتصدادی  رشدد  بده  یابی دست ،جهیدرنت و بخش ای  به تولیدی صنایع ا  رشدانتق منظور به کشاورزی

 .است یروری همگون و شایدار
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