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  چکیده
تجارت بر نابرابري درآمد، در ایران و ده شریک اصـلی تجـاري ایـران را     بودن بازاین تحقیق اثرات ناشی از 

سـنجی مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق       دهد. الگوي اقتصاد مورد بررسی قرار می 1990-2006ي ها سالطی 
با استفاده  تجارت بر نابرابري درآمد، بودن باز تأثیر) است که براي بررسی 1999( الگوي اسپیلمبرگو و لندنو

گردد. الزم به ذکر است که در این تحقیق موجودي عوامل تولید از موجودي نسبی عوامل تولید برآورد می
شامل نیروي کار تحصیل  که منابع انسانی به طوري ،شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است

ي هـا  ایـن الگـو بـا روش داده    بتدایی و نیروي کار با تحصیالت عالی است.نکرده، نیروي کار با تحصیالت ا
تجـارت   بـودن  بـاز گر این مطلب هستند کـه  برآورد شده است. نتایج بیان 1990-2006يها تابلویی طی سال

  دهد.  می کرده کمتري برخوردارند، افزایش کار تحصیلنابرابري را در کشورهایی که از نیروي
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  مقدمه -1
هدف اصلی بسیاري از کشورها رسیدن به رشـد و توسـعه اقتصـادي و در نتیجـه رهـایی از      

توجه به روند پیشـرفت   توزیع ناعادالنه درآمد و نابرابري است. براي رسیدن به این هدف با
تجـارت بـه عنـوان یـک راهکـار اساسـی مـورد توجـه          بـودن  بـاز افزون روابط تجاري،  روز

ي توسعه در بسـیاري  ها کشورها قرار گرفته است. آزادسازي تجاري کانون توجه استراتژي
اي که براي الحاق به سـازمان تجـارت    توسعه حال دراز کشورها بوده است. براي کشورهاي 

براي رسیدن  مؤثرتجارت توانسته است بستري  بودن بازراه درازي را در پیش دارند،  جهانی
  تدریجی اقتصادهاي ملی و ادغام در اقتصاد جهانی باشد.

ي اخیر تالش براي الحاق به سازمان تجارت جهـانی در سـطح منـاطق، تقریبـاً     ها در دهه
تجـارت   بـودن  بازرود که  انتظار میي جهانی را در بر گرفته است. بر این اساس ها تمام پهنه

زیــادي بــر متغیرهــاي اقتصــادي در کشــورهاي  تــأثیر ناعادالنــه درآمــد توزیــعکشــورها و 
 تـأثیر هاي تجارت، بر توزیع درآمد بـی  با افزایش فرصت بودن بازداشته باشد.  توسعه حال در

ادي و توزیـع  هاي اقتصـ  نیست، هر چند که شکل اثرگذاري و میزان و جهت آن بر نابرابري
سـطوح   رسد میآمیز است. به نظر  درآمد به طور واضح مشخص نیست و یک بحث مجادله

اي نـاهمگون و متفـاوت    بـه گونـه   ،بـودن  بـاز به واسطه  توسعه حال درنابرابري در کشورهاي 
  قرار گیرد. تأثیرتحت 

بري در تجـارت بـر نـابرا    بـودن  بـاز ات تـأثیر ي اخیر مطالعات تجربی در زمینه ها سالدر 
انجام شده است. از یک طرف چندین مطالعه بر روي کشـورهاي   توسعه حال درکشورهاي 

باعث  ،بودن بازاي که درآمد متوسطی دارند نشان داده است که افزایش درجه توسعه حال در
باال رفتن تقاضاي نسبی براي نیروي کار ماهر شـده اسـت. از طـرف دیگـر چنـدین مطالعـه       

ـ  دیگر نشـان داده  نـاچیزي بـر روي نـابرابري کلـی      تـأثیر ، بـودن  بـاز د کـه افـزایش درجـه    ان
  .1)2005دارد (آندرسون،  توسعه حال درکشورهاي 

                                                
 

1- Anderson (2005) 
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ي تجـاري و مشـاغل   هـا  بیش از هر چیز دیگري افراد را از طریق ایجاد فرصت بودن باز 
از دهد. توانـایی و شایسـتگی افـراد سـهم بـه سـزایی در اسـتفاده         قرار می تأثیرجدید تحت 

کنـد. بنـابراین سـطح     هاي شغلی جدید در رویارویی بـا بازارهـاي جهـانی ایفـا مـی      موقعیت
سرمایه انسانی در تغییرات توزیع درآمد نقش به سزایی دارد. افرادي که از سـطح تخصـص   

کـه   آورنـد؛ در حـالی   به دست مـی  بودن بازو مهارت بیشتري برخوردارند، عواید بیشتري از 
ــافع  افــرادي کــه از ســطح م ــد، ســهم کمتــري از من ــازهــارت کمتــري برخوردارن ــودن ب و  ب

سـواد و   سـواد، کـم  کنند. با سـه نـوع نیـروي کـار (بـی      ي شغلی جدید کسب میها موقعیت
کـردن بـه    واسطه کمکه در کشورهاي فقیر ب بودن بازشود که باسواد) این نتیجه حاصل می

کـه فقـرا    شود و فقط هنگـامی  ري میاي دارند باعث افزایش نابرابافرادي که تحصیالت پایه
ها را کاهش دهنـد تـا از تقاضـاي نیـروي کـار      توانند سهم دهکشوند، میدیده می مهارت

  .1)1994(وود، افزایش یافته سود ببرند
بر تغییرات توزیع درآمـد و نـابرابري را در    بودن بازاین تحقیق اثرات ناشی از  ،رو از این

ه، نیـروي کـار بـا تحصـیالت ابتـدایی و نیـروي کـار بـا         نکـرد  تحصیلسه گروه نیروي کار 
ایـن تحقیـق شـاخص برآوردشـده نـابرابري       دهد. در مورد بررسی قرار می تحصیالت عالی

  باشد.  گیري نابرابري درآمدي می معیاري براي اندازهEHII)2درآمد خانوارها (
و تعدادي جهت رسیدن به هدف تحقیق، در بخش دوم به مبانی نظري موضوع پرداخته 

بـازبودن   تـأثیر شود. بخش سوم بـه تصـریح الگـوي     از مطالعات موجود در ادبیات مرور می
براي کشور ایران و ده شریک اصلی تجاري ایـران اختصـاص    تجارت بر نابرابري درآمدي

پـردازد. در نهایـت در    ین الگـو مـی  ادارد و بخش چهارم به بررسی نتایج حاصل از برآورد 
  گردد. می ارایهیري گ نتیجه بخش پنجم

                                                
 

1- Wood (1994) 
2- Estimated Household Income Inequality Index 
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  رابطه آزادسازي تجاري و توزیع درآمد: مروري بر مبانی نظري -2
 الملـل  بـین ، بررسی رابطه تجارت الملل بینیکی از موضوعات قابل توجه در ادبیات اقتصاد  

سازي تجارت بر توزیـع درآمـد از منظـر     و نابرابري درآمدي است. در این بخش، آثار آزاد
  گیرد. میمورد توجه قرار ي تجاري، ها نظریه
، عامـل اساسـی و   الملـل  بـین اوهلـین بـه عنـوان مـدل اسـتاندارد تجـارت        -مدل هکشر 

کننده مزیت نسبی کشورها را، وفور نسبی عوامل تولید (زمین، منـابع طبیعـی، نیـروي     تعیین
در تولید فراوانی در اختیار دارد،  نسبتاً. بنابراین، کشوري که سرمایه داند میکار و سرمایه) 

در مقابل کشوري  اقدام خواهد نمود و ها آنبر تخصص یافته و به صادرات کاالهاي سرمایه
تـري دارد، بـا تخصـص در تولیـد کاالهـاي کـاربر، نسـبت بـه          فـراوان  نسبتاًکه نیروي کار 

یافته در تجارت خـود   نماید. بنابر مفاد این نظریه، کشورهاي توسعه اقدام می ها آنصادرات 
، کاالها و خدمات متکی بر نیروي کار ماهر را صادر و در مقابل توسعه حال درورهاي با کش

  نمایند.  مهارت را وارد می کاالها و خدمات متکی بر نیروي کار کم
سازي و رفع موانع تجاري، تشدید تجارت بـین ایـن دو گـروه از کشـورها،      در پی آزاد

یافتـه خواهـد شـد و ایـن      رهاي توسـعه باعث کاهش تقاضا براي کارگران غیرماهر در کشو
گردد  منتهی می ها آنهاي نسبی دستمزدکاهش تقاضا با فرض ثبات سایر شرایط به کاهش 

ها به میزان حساسیت دسـتمزدها بـه تغییـرات تقاضـا     دستمزدگذاري بر تأثیرکه بزرگی این 
ورهاي پـذیر، افـزایش تجـارت بـا کشـ      بستگی دارد. در کشورهایی با دستمزدهایی انعطاف

نسبی کـارگران کـم مهـارت منجـر خواهـد گردیـد و در        دستمزدبه کاهش  توسعه حال در
ناپذیري بیشتري دارنـد، افـزایش تجـارت بـا کشـورهاي       ها، انعطافدستمزدکشورهایی که 

مهـارت خواهـد انجامیـد (سـالواتوره،      ، عمدتاً به بیکاري بیشتر کـارگران کـم  توسعه حال در
2004.(  

ــدا توســط اقتصــاددانان دیــدگاه دیگــر کــه ا ــینبت ــل ب   بســط و توســعه یافــت، از قضــیه  المل
ـ شود. طبق قضیه استاپلرـ شود که به طور مختصر به آن پرداخته می ساموئلسون نتیجه میـ  استاپلر 
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ي غیـر  هـا  ي باالتر و یا حمایتها ساموئلسون، افزایش قیمت کاالهاي داخلی به دلیل وضع تعرفه
اي خواهد شد که در تولید آن کاال  باعث افزایش قیمت واقعی نهاده اي (چون وضع سهمیه) تعرفه

تـر در یـک کشـور کوچـک، تعرفـه، قیمـت کاالهـاي        . به عبارت روشنسهم بیشتري دارد
دهـد کـه بـا فـرض      وارداتی را نسبت به کاالهـاي صـادراتی بـه مقـدار تعرفـه افـزایش مـی       

خلـی جـایگزین واردات خواهـد    بودن کاالها، افزایش مشـابه در قیمـت کاالهـاي دا    همگن
اي که در صنایع جـایگزین واردات   نسبی نهاده دستمزدگردید. در نتیجه تقاضا و به تبع آن 

تـري دارد افـزایش    اي که شدت کاربري کم تري دارد نسبت به نهاده شدت کاربري فراوان
کننـد کـه در    اي بیشتر استفاده مـی جا که کاالهاي جایگزین واردات از نهاده یابد. از آنمی

یابـد.   تر است، بنابراین با وضع تعرفـه، قیمـت نسـبی ایـن نهـاده افـزایش مـی        کشور کمیاب
ي کـه بـه طـور    ا هنااي از کاالهاي کارخ بنابراین آزادسازي تجارت و کاهش حمایت تعرفه

واقعـی   دسـتمزد کنند باعث خواهد شد کـه   ماهر بیشتري را استفاده می نسبی نیروي کار غیر
  دریافتی کارگران ماهر کاهش یابد.  دستمزداز کارگران نسبت به  این گروه

اي کـه   سازي تجارت در هر کشور، تقاضا را براي تولید نهـاده  بنابر مفاد این قضیه، آزاد
تر است، افزایش خواهد داد و به تبع آن قیمت آن نهاده نیز باالتر  در آن کشور فراوان نسبتاً

یافتـه نیـروي کـار مـاهر و در کشـورهاي       ورهاي توسـعه جا که در کشـ  خواهد رفت. از آن
آزادي تجـارت بـین ایـن دو گـروه از      ،مـاهر فـراوان اسـت    نیـروي کـار غیـر    توسعه حال در

 ،کارگران ماهر در کشورهاي ثروتمند خواهد شد دستمزدکشورها، باعث افزایش تقاضا و 
ماهر افزوده خواهد گردید.  بر تقاضا و دستمزد کارگران غیر توسعه حال دراما در کشورهاي 

یافتـه،   بر خالف کشورهاي توسـعه  توسعه حال درسازي تجارت در کشورهاي  در نتیجه آزاد
  ). 2004نابرابري را کاهش خواهد داد (سالواتوره، 

یافتـه، تولیـد کاالهـاي     از سوي دیگر طبق نظریه جدید تجارت، در کشـورهاي توسـعه  
ي هـا  یابی در آن از طریق صـرفه قص است و تخصصي عمدتاً به صورت رقابت ناا نهاکارخ

شـود. بنـابراین، بـا حـذف موانـع تجـاري،        ي کمتـر منجـر مـی   هـا  ناشی از مقیاس بـه هزینـه  
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ي این نظریه آن است که تجـارت  ها بینی پیشي صادرات زیاد خواهد شد. یکی از ها انگیزه
ساختار تولید مشابه داشته صنایع در بین کشورهایی بیشتر خواهد بود که درآمد، سلیقه و  بین

ي ها باشند که در این حالت نیز تجارت مفید خواهد بود، زیرا با افزایش مقیاس تولید، هزینه
این نظریه نسبت بـه اثـرات    بینی پیشتولید و بنابراین قیمت کاالها کاهش خواهند یافت اما 

نـابراین دسـتمزد   تجارت بین صنایع بر دستمزدهاي نسبی مـبهم اسـت و تغییـر در تقاضـا و ب    
نیروي کار با مهارت باال و یا پایین بستگی بـه ایـن دارد کـه چگونـه تولیـد برخـی کاالهـا        

ي هـا  کاهش و برخی افزایش یابد. تقاضا براي کارگران غیرماهر، بستگی به نوع تکنولوژي
ت در پاسـخ بـه تغییـرا    ها چگونه این تکنولوژي که ایندارد و  ها به کار گرفته شده در بنگاه

به صادرات  یافته توسعهنماید. لذا این امکان وجود دارد که کشورهاي  سطح تولید، تغییر می
 هـا  آنکـه امکـان دارد صـادرات     طـور  همانکاالهاي مبتنی بر نیروي کار ماهر دست زنند، 

ماهر باشد. به هر حال مشخص است که جامعـه همـواره از    کاالهاي مبتنی بر نیروي کار غیر
برد و در این انتقال منابع قطعاً گروهی دچـار   تر و امکان مصرف باال سود می لهاي نازقیمت

  ). 2006(پورمقیم،  زیان خواهند گردید
گـذار آزادسـازي تجـاري بـر توزیـع درآمـد، پیشـرفت         تـأثیر ي هـا  یکی دیگر از کانال

د. بـر  تکنولوژي است که براي به کارگیري آن در تولید، نیاز به نیروي کار ماهر خواهد بو
هـاي  اي بلکه بـه هزینـه  هاي نسبی کاالهاي سرمایهاین اساس، هزینه سرمایه نه تنها به قیمت

کـه   یافته توسعهنیز بستگی دارد. با آزادسازي تجارت، کشورهاي  ها و مالیات ها مالی، تعرفه
بر، مزیت نسبی دارنـد، بـه تولیـد و صـادرات ایـن کاالهـا دسـت         در تولید کاالهاي سرمایه

 سـازي  آزادتر از سرمایه، در فرآیند تولید است. این هند زد که نیازمند استفاده گستردهخوا
بنا به درجه باالي مکملیت بین کارگران ماهر و سـرمایه و نیـز درجـه بـاالي جانشـینی بـین       

ماهر و سرمایه، موجب افزایش تقاضا و دستمزد نیروي کـار مـاهر و کـاهش     نیروي کار غیر
شـکاف دسـتمزدي بـین     ترتیـب  بـدین مهارت خواهد شد و  یروي کار کمتقاضا و دستمزد ن

  مهارت افزایش خواهد یافت.  کارگران ماهر و کم
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ــوژي ــروز تکنول ــا ام ــر کشــورهاي  ه ــالوه ب ــعهي پیشــرفته ع ــه توس ــورهاي یافت ، در کش
. ابـداعات و  رود مـی در بازارهاي کار به شمار  ها نیز از عوامل تشدید نابرابري توسعه حال در

ي مهـارت بـر   هـا  غییرات تکنولوژي در کشورهاي پیشرفته به سرعت بـه سـوي تکنولـوژي   ت
. گسترش این نوع تکنولوژي، تقاضا براي نیروي کار ماهر را افزایش داده و کند میحرکت 

وري ایـن کـارگران، شـکاف دسـتمزدي را در     این افـزایش تقاضـا در کنـار افـزایش بهـره     
تـر، کـه   هـاي قـدیمی  نمایـد. در عـین حـال تکنولـوژي     تـر مـی   عمیق یافته توسعهکشورهاي 

 توسـعه  حـال  درتوانست نیروي کار با مهارت کمتر را به خـدمت بگیـرد، بـه کشـورهاي      می
نمایـد.  را تشدید مـی  یافته توسعهانتقال یافته که این امر نیز شکاف دستمزدي در کشورهاي 

گـردد. زیـرا ایـن    برابري تشدید مینیز با انتقال تکنولوژي نا توسعه حال دردر کشورهاي اما 
- بر، محسوب و باعث افزایش تقاضا و بهره براي این کشورها تکنولوژي مهارت ها تکنولوژي

وري کارگران ماهر و کاهش تقاضا براي کارگران غیرماهر، که در این کشورها فراواننـد،  
  ). 2006د (پورمقیم، افزای و با افزایش نابرابري دستمزدها بر نابرابري درآمدها می شود می

ها با وجود رژیم آزاد تجـاري و تحـت فـروض     هبنا به قضیه برابري قیمت نهاد چنین هم
اوهلین قیمت عوامل تولید در بین کشورهاي طـرف تجـاري یکسـان خواهـد      -مدل هکشر

ی موجب برابري دسـتمزدهاي واقعـی نیـروي    الملل بینگردید. به عبارت دیگر تجارت آزاد 
. شـود  مـی ي یکسـان در دو کشـور   هـا  ي بهره واقعی سرمایهها و برابري نرخ یکسان هايکار

توزیع درآمد  ،بنابراین تجارت آزاد بسته به قیمت عوامل تولید در کشورهاي طرف تجاري
  . دهد میقرار  تأثیررا تحت 

، هـدف واحـدي را دنبـال    هـا  نظـر از برخـی تفـاوت    بنابراین، هر سه نظریه فـوق صـرف  
دادن اثرات سودمند تجارت آزاد و ترغیب جامعه جهـانی بـه پیـروي از     شانکنند و آن ن می

بـه کشـور    کـه  ایـن اول،   باشد. از دید این نظریات تجارت آزاد سه فایده مهـم دارد:  آن می
ي منابع خود فراتر رفته و کاالهـایی را مصـرف کنـد کـه از مـرز       از محدوده دهد میاجازه 

. شـود  مـی تجارت آزاد موجب افزایش رفاه  ترتیب ینبدامکانات تولید آن خارج است که 
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یی هـا  دوم، تجارت آزاد از طریق گسترش امکان دسترسی به منابع کمیاب وگسترش بخش
 فـراهم از اقتصاد که کشورها در آن مزیت نسبی دارند، امکان رشـد اقتصـادي کشـورها را    

تر از  استفاده گسترده ینچن هم، بر اثر تقسیم کار ایجاد تخصص و که ایند و سرانجام کن می
کننده در تجارت از آن منتفـع   هاي شرکتو طرف کند میمنابع، تولید جهانی افزایش پیدا 

ساموئلسون با افزایش آزادسـازي،   -شوند. این درحالی است که با توجه به نظریه استاپلر می
کنـد و   در بین دو کشور، یکی به عنوان کشوري کـه از نیـروي کـارگر سـاده اسـتفاده مـی      

کنـد، توزیـع درآمـد بـا      دیگري به عنوان نماینده کشوري که از کارگر مـاهر اسـتفاده مـی   
  ).1993(شکیبائی وکمالی دهکردي،  شدن این کشورها نابرابرتر خواهد گردید تخصصی

  شده مطالعات انجام -3
د شدن اقتصاد بر رشد، اشـتغال و توزیـع درآمـ    ) به بررسی اثرات جهانی2003ناجی میدانی (

 گیـري  نتیجهجمعی جوهانسون، جوسیلیوس پرداخته و در پایان  ایران با استفاده از روش هم
و بـر کـاهش نـرخ     تـأثیر شدن بر رشد اقتصادي ایـران بـدون    جهانی نموده است که فرآیند

شـدن توزیـع    این فرآیند به نابرابري درآمدي و بدتر چنین همي اندك داشته و تأثیربیکاري 
و توزیع  نشد منجر شده است. در این مطالعه براي سنجش رابطه بین جهانیدرآمد در ایران 

و از ضریب جینی  شدن جهانیدرآمد از اضافه بهاي نرخ ارز در بازار سیاه به عنوان شاخص 
  نیز به عنوان شاخص توزیع درآمد استفاده شده است. 

اقتصاد، با توجـه   نشد جهانیتأملی بر بحث  اي تحت عنوان) در مقاله2006مقدم ( تربتی
بـه  هاي موافق و مخالفی را العملحذف مرزها در برابر اقتصاد جهانی عکس مسأله که اینبه 

پردازد که آیا توزیع درآمد جهانی طی چنـد  آورده است، به بررسی این موضوع می وجود
صـندوق   ،ي بانـک جهـانی  هـا  تر شده است؟ محقق با استناد به گـزارش دهه گذشته عادالنه

-2004ي هـا  سـال ی پول و سازمان توسعه و همکاري اقتصـادي و سـازمان ملـل در    الملل نبی
برند بیشتر شـده و بسـیاري از   فقر مطلق به سر می افرادي که در کند که شمار میبیان  1984

 شـدن  جهـانی دار  اند و باالخره به کشورهایی با اقتصاد پیشرفته که طـرف مشاغل از بین رفته
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، بازارهاي خود را به روي صادرات کشورهاي فقیر بگشایند و کند مییه اقتصاد هستند توص
این اقدامات کمک مؤثري به کشورهاي با درآمد پایین خواهد بود تا بتواننـد بـا تحـول در    

  نحوه تولید به ارزش افزودة باالتري دست یابند.
 25در ) اثر بازبودن بخش خدمات را بـر رشـد اقتصـادي    2009( صباغ کرمانی و یاوري

ي دوره هـا  (به همراه ایران) در قالب الگوي اقتصادسنجی بـا اسـتفاده از داده   کشور اسالمی
رسند که تخمین مـدل کـالن،    میمورد بررسی قرار داده و به این نتیجه  1999-2005زمانی 

کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین بازبودن خدمات و رشد اقتصـادي کشـورهاي    ییدأت
  . است میاسال

ــور ــار 2000( 1تیل ــازي آزاد) آث ــد در    س ــع درآم ــتغال و توزی ــد، اش ــر رش ــور  9را ب کش
کـه در بهتـرین مـورد،     دهـد  مـی ي وي نشـان  هـا  بررسـی کـرده اسـت. یافتـه     توسعه حال در

باعث بهبودي معتدل در رشد اقتصادي و عدالت تـوزیعی شـده، امـا در بـدترین      سازي آزاد
ش جریان ورود سرمایه، با بدترین توزیع و رشـد کنـدتر   ، به رغم افزایها مورد، این سیاست
  همراه بوده است. 

تجـارت و نـابرابري درآمـد، بـه      بـودن  بـاز  اي تحت عنوان) در مقاله2006( 2جکوپسون
باشـد؟  تجارت مـرتبط مـی   بودن بازپردازد که آیا افزایش نابرابري با بررسی این موضوع می

اسـتفاده و بسـته بـه توزیـع      1980-1990بـه دوره  محقق از اطالعات بین کشـورها، مربـوط   
 ارایـه اوهلین ـ ري تجاري و هکشها یی را بر اساس مدلها عوامل تولید میان کشورها فرضیه

 بـودن  بازرسد که عموماً  میپرداخت و به این نتیجه  ها تخمین معادالت این فرضیه هکرد و ب
تجزیه و تحلیل نتایج وي  چنین هم د ورابطه بسیار ضعیفی با نابرابري دار 1990فقط در سال 

باعث کاهش نـابرابري و در   یافته توسعهدر کشورهاي  بودن بازگویاي این مطلب نیستند که 
  شود.  میباعث افزایش نابرابري  توسعه حال درکشورهاي 

                                                
 

1- Taylor(2000) 
2- Jakobsson (2006) 
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تجارت و نـابرابري درآمـد    بودن بازاي تحت عنوان  ) در مقاله2007( 1مسچی و ویوارلی
ي تجـارت در کشـورهاي   هـا  ، درمـورد نتـایج تـوزیعی جریـان    توسعه حال رددر کشورهاي 

ي تـابلویی اتورگرسـیون   هـا  پردازنـد و بـا اسـتفاده از مـدل داده    بـه بحـث مـی    توسعه حال در
کشـور   70و در میان  1980-1999آوري شده در دوره  استاندارد و بر اساس اطالعات جمع

ـ  میبه این نتیجه  توسعه حال در ي تجـارت بـه طـور ضـعیفی بـه نـابرابري       هـا  انرسند که جری
  شود. میدرآمد در داخل کشور منجر 

در سال  3یی که ماتو و همکارانشها با استفاده از شاخص )2006( 2الخوري و ساویدس
آزادســازي تجــارت خــدمات بــر رشــد اقتصــادي  تــأثیرمحاســبه کردنــد بــه بررســی  2001

ي مختلف به صورت میانگین براي دهـه  ها محققان که از داده کشورهاي مختلف پرداختند.
بندي کشورهاي مختلف به دو دسته درآمد باال و درآمد پایین،  استفاده نمودند، با تقسیم90

ي مالی و ارتباطات را بـر رشـد اقتصـادي ایـن     ها آزادسازي تجارت خدمات در بخش تأثیر
نماینـد کـه    مـی ه و عنوان بندي را مفید دانست این دسته تأثیر ها آناند.  کشورها بررسی کرده

مثبت و آزادسـازي تجـارت در بخـش     تأثیر ،آزادسازي تجارت در بخش خدمات ارتباطی
کـه وضـعیت    منفی بر رشد اقتصادي کشورهاي با درآمد پایین داشته، در حـالی  تأثیرمالی، 

  متفاوت بوده است.  کامالًبراي کشورهاي با درآمد باال 
 4اي کـه توسـط اسـپیلمبرگو و لنـدنو     کار رفته در مطالعهدر الگوي به  که با توجه به این

) در زمینه نابرابري درآمدي صورت گرفته است، عالوه بر متغیرهایی از قبیل درآمد 1999(
سرانه و بازبودن تجارت و متغیرهاي کنترلی، متغیرهـاي دیگـري همچـون مجـذور درآمـد      

ابرابري درآمدي مورد استفاده قـرار  بر ن مؤثرسرانه و موجودي عوامل تولید به عنوان عوامل 
  گیرد.ترتیب الگوي مذکور مورد استفاده قرار می اند، بدینگرفته

                                                
 

1- Meschi & Vivarelli (2007) 
2- El Khoury & Savvides (2009) 
3- Mattoo, Rathindran, & Subramanuan (2001) 
4- Spilimbergo & Londono (1999)  
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که الگوي اسپیلمبرگو و لندنو بـر اسـاس مبـانی نظـري تجـارت      با توجه به این چنین هم
گویی به توزیع نابرابري در بین کشورها صورت گرفته، الگوي  و در راستاي پاسخ الملل بین
یافته و ضمناً متغیرهاي آن قابل حصول در اقتصـاد ایـران و کشـورهاي مـورد      ابی مزیتانتخ

گیرد کـه در بخـش بعـدي بـه      مطالعه بوده و به عنوان الگوي انتخابی، مورد استفاده قرار می
  شود.معرفی این الگو پرداخته می

  تصریح الگو -4
رفـی یـک الگـوي نـابرابري     در این قسمت با توجه به مبانی نظـري و تجربـی موجـود بـه مع    

هـاي  . بازبودن تجاري فرصـت شود میدرآمدي براي ایران و شرکاي تجاري اصلی پرداخته 
هـا  نماید وکشورها با اسـتفاده از ایـن فرصـت   می فراهمزیادي را براي تجارت بین کشورها 

توانند موقعیت خود را در ایجاد روابط تجاري براي الحـاق بـه سـازمان تجـارت جهـانی      می
لی که امروزه ازسوي کشورهاي جهان مورد توجه ییکی ازمسا ،تضمین کنند. ازسوي دیگر

ابعـاد مختلـف    نـابرابري درآمـدها اسـت کـه مطالعـه آن در      مسـأله جدي قرارگرفتـه اسـت   
نابرابري مورد مطالعه قرار  بازبودن تجارت بر تأثیررو در این تحقیق  یابد. از اینضرورت می

  گیرد. می
ــابرابري ضــریب جینــی اســت،یکــی از مع ــین صــفر و یــک   یارهــاي ن ضــریب جینــی ب

که جایی و از آن دهد میشود که صفر برابري کامل و یک نابرابري را نشان گیري می اندازه
را گسـترش   1مدل سنتی هکشراوهلین ساموئلسون ،این معیار با در نظر گرفتن درآمد جهانی

کـه اطالعـات    جـایی  از آن تـر باشـد.   بري صحیحرسد که براي تحلیل نابرا ، به نظرمیدهد می

                                                
 

1- Hecksher Ohlin Samuelson 
توانند به کتاب بررسی تطبیقی آزادسازي تجارت و  مورد مدل هکشرـ اوهلین میتر در  عالقه مندان براي اطالع دقیق

 پیامدهاي آن در چند کشور منتخب مراجعه کنند.
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ي ذکـر شـده در   هـا  سال میو در تما 1مربوط به این ضریب در مورد کشورهاي مورد مطالعه
 .شـود  مـی نابرابري درآمد خانوارها استفاده  باشد، لذا در این مطالعه از شاخص دسترس نمی

ن شـاخص،  ایـ  چنـین  هـم مثـل ضـریب جینـی بـین صـفر و یـک قـرار دارد.         ایـن شـاخص  
زده شده نابرابري درآمـد خانوارهـا و اطالعـات موجـود در      اي از معیارهاي تخمین مجموعه

سازمان توسـعه   -را با اطالعات پروژه نابرابري دانشگاه تگزاس D&S(2( دنینگر و اسکوآیر
اطالعات موجـود در   که کند، به طوري میترکیب  UTIP-UNIDO(3صنعتی ملل متحد (
  باشد. می) یک مرجع استاندارد براي مطالعات نابرابري D&Sدنینگر و اسکوآیر(

اي از معیارهـاي پراکنـدگی پرداخـت اسـت کـه       مجموعهUTIP-UNIDO  اطالعات
آوري کـرد و قابلیـت مقایسـه و درسـتی      ي توسط صنایع را جمعا نهاتولیدات کارخ متوسط

) 1999( 4ریـک پیچیدگی این آمارها در مورد کارمندان و معیارهاي پرداخـت توسـط رود  
  یید شد. أ) ت2000( 5وبرمان

ــه    ــب گفت ــه مطال ــه ب ــا توج ــود در   ب ــات موج ــده، اطالع ــاي  D&Sش ــر روي معیاره   ب
UTIP-UNIDO        ،و بر روي یـک مـاتریس از متغیرهـاي مجـازي از جملـه هزینه/درآمـد

 شـود  میساخته  EHIIترتیب شاخص  شود و بدین میدرآمدخالص/درآمدناخالص رگرس 
  .6)2007، (مسچی و ویوارلی

هاي نسبی عوامل تولید در نیروي تجارت را با توجه به موجودي بودن باز تأثیر مطالعاتی
اند که این مطالعـات   زمین و سرمایه فیزیکی مورد آزمایش قرار داده ،سوادکار باسواد و بی

. )2001و فیشـر،   1999، 7(لیمـر  انـد ی بـوده المللـ  بـین ي تجاري ها بیشتر در ارتباط با تئوري
                                                

 
اند شده و بر این اساس ده شریک اول تجاري ایران انتخاب گردیده تمامی کشورها در دوره مورد مطالعه، مرتب -1

  ریش، روسیه، ژاپن،کره جنوبی، هلند.لژیک، ایتالیا، اتکه عبارتند از آلمان، فرانسه، انگلستان، ب
2- Deninger and Squire 
3- University Of Texes Inequality Project-United Nations Industrial Development 
4- Rodrik (1999) 
5- Berman (2000) 
6- Meschi&Vivarelli(2007) 
7- Leamer (1999) 
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نکـرده، نیـروي کـار بـا      تحصـیل  هاي مختلف نیـروي کـار   ) گروه1999اسپیلمبرگو ولندنو (
را بـه تفکیـک سـطح سـرمایه انسـانی      تحصیالت ابتدایی و نیروي کار بـا تحصـیالت عـالی    

بیشتر  تأثیراند که بیان کرده ها آن چنین هماستفاده قرار دادند.  درکنار متغیرهاي دیگرمورد
ي عوامل تولید در سه عامـل منـابع   ها ابري متفاوت است و این به موجوديبازبودن روي نابر

در ابتـدا پیشـنهاد کردنـد کـه از      هـا  آنانسانی، زمین زراعی و سرمایه فیزیکی بستگی دارد. 
(ویژه کشاورزي)، تا هم شامل منـابع   استفاده شود، نه زمین زراعی T/P(1( زمین هر شخص

) ذکر کردند که راه دیگري 1999اسپیلمبرگو ولندنو ( چنین هممعدنی و هم سوختی شود. 
باشـد تـا موجـودي     مـی ي صـادرات خـالص   هـا  استفاده از سهم ،توان در نظر گرفت میکه 

از  هـا  آنزده شود، به همـین دلیـل    تخمین )MF/L( عوامل تولید در منابع معدنی و سوختی
لمبرگو ولنـدنو پیشـنهاد   اسـپی  چنـین  هـم استفاده کردند.  AT/L(2( زمین زراعی نیروي کار

افـراد   ي تحصیل) شاملها ) (میانگین سالED/Lکه شاخص موجودي منابع انسانی (کردند 
کـه   ییهـا  آنانـد و   حال به مدرسـه نرفتـه  ه ب که تا هایی ) (آنNO-ED/Lبدون تحصیالت (

) BS-ED/L( اي دارنـد  کـه تحصـیالت پایـه    اند) و افـرادي  مدرسه ابتدایی را تکمیل نکرده
کـه   اند) و افرادي اند ودبیرستان را تکمیل نکرده کردهرا تکمیل ابتدایی هایی که مدرسه (آن

ــد  ــاالتر دارن ــیالت ب ــت. و   SK-ED/L)( تحص ــطه) اس ــیالت متوس ــر از تحص ــا آن(فرات  ه
ــارتی ذکـــر مقولـــه ــین نســـبت شـــده هـــاي مختلـــف ســـطح مهـ   هـــايرا از طریـــق تخمـ

)SK+BS/NO-ED) و (SK-ED/BS-EDدند.دست آوره ) ب  
کرد که در مسیر توسـعه اقتصـادي    ارایهاین فرضیه را  31995سیمون کوزنتس در سال 

مانـدن در سـطح معینـی بـه      نابرابري درآمدي ابتدا افزایش یافته و پس از ثابت ،هر کشوري

                                                
 

1- Land per person 
2- Arable Land on Labor Force 

تحت عنوان رشد اقتصادي و نابرابري در  1995عالقه مندان براي مطالعه بیشتر به مقاله سیمون کوزنتس در سال   -3
  آمدي مراجعه کنند.
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وارون کـوزنتس معـروف گردیـد.     uیابد. این روند بعداً بـه نـام منحنـی     تدریج کاهش می
گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) بـه اقتصـاد    را به عنوان فرآیند کوزنتس، توسعه اقتصادي

که در مراحل توسـعه،   دهد میگونه توضیح  د و این الگو را اینکن مینوین (یا شهري) نگاه 
تعداد کمی از مردم توانایی انتقال از بخش سنتی به بخش نوین را دارند، به همین علت بـین  

د نیروي کار، سطح دسـتمزدها افـزایش یافتـه و نـابرابري     دستمزد بخش سنتی به دلیل کمبو
گیـرد کـه توزیـع درآمـد در کشـورهاي      . کوزنتس در ادامه بحث، نتیجه مـی شود میکمتر 

، نابرابرتر است. این فرضیه زمانی صادق اسـت  یافته توسعهنسبت به کشورهاي  توسعه حال در
و ثانیـاً بـه ترتیـب مثبـت و منفـی      دار بـوده   سرانه و مجذور آن معنی GDPکه اوالً ضرایب 

بـر   مـؤثر سرانه به عنوان یکـی از عوامـل    GDPباشد. به همین علت در این تحقیق از متغیر 
  از مجذور آن براي آزمون فرضیه کوزنتس استفاده شده است.  چنین همتوزیع درآمد و 

بري تجـارت در کشـورها، نـابرا    بـودن  بـاز اوهلـین   -عالوه بر این، بر اساس مدل هکشـر 
کـه بیـان شـد، در تشـریح     طور همـان . از سـوي دیگـر،   دهد میقرار  تأثیردرآمدي را تحت 

تجارت بر توزیع درآمد و بـازار کـاال، سـه رویکـرد اصـلی وجـود        سازي آزادگذاري  تأثیر
اوهلـین)   -(مدل اسـتاندارد هکشـر   الملل بیندارد. رویکرد اول، نظریه نئوکالسیک تجارت 

د رقابت کامل در بازار کاالها و تولید، استوار است. این نظریه، فرض مهم وجو راست که ب
علت برقراري تجارت بین کشورها را وجـود مزیـت نسـبی ناشـی از اخـتالف کشـورها در       

توان در تبیـین روابـط تجـاري     میداند. از این رویکرد  ي تولید میها فراوانی عوامل و نهاده
گوید، بسـته   این نظریه می چنین هماستفاده کرد.  یافته توسعهو  توسعه حال دربین کشورهاي 

متفـاوت بـر روي نـابرابري درآمـدي      تـأثیر  بـودن  بازبه موجودي عوامل تولید در کشورها، 
اسـت، بـه تبیـین روابـط      معـروف  الملـل  بـین دارد. رویکرد دوم که به نظریه جدید تجارت 
ف رویکرد اول، این رویکرد پردازد. بر خال تجاري بین کشورها با فراوانی عوامل مشابه می

بر فرض وجود رقابت ناقص در بازار کاالهـا مبتنـی اسـت و در تبیـین پدیـده تجـارت بـین        
و تجارت بین صنایع کاربرد دارد. در رویکرد سوم کـه بـه رویکـرد     یافته توسعهکشورهاي 
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 گیرد گرا معروف است، تغییرات تکنولوژي مورد توجه قرار می تغییرات تکنولوژي مهارت
  . )2006(پورمقیم، 

کشورها طبـق مباحـث مواهـب نسـبی، شـروع بـه        ،در نهایت با ورود متغیرهاي کنترلی
، فراوانـی مواهـب باشـد و    ها ند که در آنکن میند وکشورها کاالهایی تولید کن میتجارت 

کـه   جـایی  . از آنباشـد  مـی فراوانی مواهب در منابع طبیعی، موجودي سرمایه و نیـروي کـار   
، لـذا در کشـورها بـه دلیـل فراوانـی برخـی از       شـود  مـی درآمدي، موجب تجارت  نابرابري

و بـراي کنتـرل نـابرابري     شـود  میي نسبی، ناشی ها اقتصاد از مزیت بودن بازمواهب طبیعی، 
درآمدي، کشورها از متغیرهاي کنترلی از قبیـل مخـارج دولـت، شـاخص زیـر سـاختارها،       

نـد. ورود ایـن متغیرهـاي کنترلـی بـا      کن میاستفاده ي مدنی و مواردي از این قبیل ها آزادي
قـرار   تـأثیر قراردادن رشد طبـق نظریـه کـوزنتس، نـابرابري درآمـدي را تحـت        تأثیرتحت 

  . )2004سالواتوره، ( دهند می
  بنابراین فرم تبعی الگوي نابرابري درآمدي به صورت زیر قابل تعریف است:

 )1(                                                                  EHIIit=f( itY ,
2

itY ,openit,REift,zit) 

2، مجــذور درآمــد ســرانه  itYکــه در آن متغیرهــاي درآمــد ســرانه   
itY ،بــودن بــاز 

(از قبیـل مخـارج    Zit و متغیرهـاي کنترلـی   iftRE، موجودي عوامل تولیدitOpenتجارت
الزم بـه   ي مدنی) بر نابرابري درآمدي مؤثر هستند.ها دولت، شاخص زیر ساختارها، آزادي

2ذکر است که متغیر
itY رود.براي توضیح منحنی کوزنتس به کار می  

تجـارت بـر    بـودن  بـاز هت بررسـی اثـر   شده در این تحقیق ج پس بر اساس مطالب عنوان
بـه   ،شـد  ارایـه  ،1999در سـال  1نابرابري درآمدي، الگویی که توسـط اسـپیلمبرگو و لنـدنو    

   صورت زیر قابل تصریح است:
 

                                                
 

1- Spilimbergo & Londono(1999) 
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INQit=Di+1 itY +2
2

itY +1Openit+ifREift+i2f(Openit.REit)       )2(   
            +iZit+eit 

16,..1:11,...1  ti   
ي لگـاریتم متغیرهـا   دهنـده  نشان Lnباشند.  می Ln) تمام متغیرها به صورت 2( در رابطه

هایی اسـت کـه بـراي    أنشـانگر اثـرات انفـرادي یـا عـرض از مبـد      iDدر پایه طبیعـی اسـت.  
  کشورهاي مورد بررسی، معین است.

دوره زمانی مورد مطالعـه را   ،tتعداد کشورها و اندیس  ،iه اندیس در این رابط چنین هم
، موجودي نسبی عوامل تولیـد را نشـان   f دهند و نیز اندیسنشان می است 1990 -2006که 
  دهد.می

درجـه بـازبودن اقتصـاد اسـت، بـه       ،openکه گفته شد، در ایـن رابطـه متغیـر     طورهمان
از معیارهـاي سـنجش    توانـد  میاد، درجه بازبودن اقتص شدن جهانیعبارت دیگر در فرآیند 

توانایی اقتصادهاي ملی به حساب آید. زیرا هرچـه کشـوري از اقتصـاد بـازتري برخـوردار      
و  ی خواهد داشتالملل بیني جهانی و ها تري جهت حضور در عرصه باشد، موقعیت مناسب

بـه عنـوان متغیـر    ادغام اقتصادي آن کشـور را تقویـت نمایـد. ایـن شـاخص حتـی        تواند می
). برمبناي این شاخص، هـر چـه   2002 ،نیز به کار رفته است (کلباسی و جالیی شدن جهانی

(مجموع صادرات و واردات کشور) یک کشور به تولیـد ناخـالص    نسبت مبادالت تجاري
 در ایــن اســاس داخلــی بیشــتر باشــد، ایــن کشــور از اقتصــاد بــازتري برخــوردار اســت. بــر 

بازتري دارند، مبادالت تجاري از اهمیت بـاالتري برخـوردار اسـت.     کشورهایی که اقتصاد
ي مقـداري و بـه حـداقل رسـیدن     هـا  شدن محدودیت زیرا، به طور ضمنی حاکی از برچیده

اي در تجارت آن کشور است. لذا در این مطالعه از نسبت تجارت به تولید کـه   موانع تعرفه
  شود. میاستفاده  اري است،ترین شاخص بازبودن تجاري در ادبیات تج معروف

iftRE:  هاي زیـر تعریـف   که در قالب شاخص دهد میموجودي نسبی عوامل تولید را نشان
  شود: می

iftLK  ي این متغیر ازها به دلیل فقدان دادهباشد که  میسرمایه فیزیکی نیروي کار  :)/(
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iftLATشـود.  یمـ متغیر تشکیل سرمایه ناخالص اسـتفاده   : زمـین زراعـی نیـروي کـار،     )/(

iftNO
BSSK )(      نسبت جمع نیروي کار داراي تحصیالت ابتدایی و عـالی بـه نیـروي کـار :

iftBSســواد و بــی
SK : نســبت نیــروي کــار داراي تحصــیالت عــالی بــه نیــروي کــار داراي )(

  دهند.تحصیالت ابتدایی را نشان می
: اثر بازبودن تجارت را از طریق موجودي نسبی عوامل تولیـد  openit  REiftچنین هم

iftLK بر روي نابرابري و )/( openit      ا ثر بـازبودن را از طریـق سـرمایه فیزیکـی نیـروي :
iftLAT کــار، )/( openit و را از طریــق زمــین زراعــی نیــروي کــار بــودن بــازثــر : ا 

 iftNO
BSSK )(  openit:  تجارت را از طریق نسبت جمـع نیـروي کـار داراي     بودن بازاثر

  و نیــز دهنــد مــیســواد، نشــان  تحصــیالت عــالی و تحصــیالت ابتــدایی بــه نیــروي کــار بــی
 iftBS

SK )( openit    اثر بازبودن تجارت را از طریق نسبت نیروي کـار داراي تحصـیالت :
  .دهد مینشان  داراي تحصیالت ابتداییه نیروي کار عالی ب

Zit که ایـن متغیرهـا در ارتبـاط مسـتقیم بـا نـابرابري        دهد می: متغیرهاي کنترلی را نشان
  باشد: شوند و شامل متغیرهاي زیر می هستند و منجر به کنترل می

Civil Libertiesنا است ي مدنی بدین معها . آزاديدهد میي مدنی را نشان ها : آزادي
باشـند و   هـا  که مردم قادر به بیان نظراتشان به طور آزادانه و بدون ترس از مجازات و انتقـام 

  . 1)2006، دونگور( داوران مستقل حمایت شوند تأتوسط هی
Government Expenditures   مخارج دولـت اسـت، و :Infrastructure Index  شـاخص :

در هـر کیلـومتر،    ها حاصل جمع متغیرهایی مانند جادهکه این شاخص از دهد میزیرساختارها را نشان 
  آید.  انرژي مصرفی به ازاي هر نیروي کار به دست می خطوط تلفن به ازاي هر نیروي کار، 

                                                
 

1- Gourdon(2006)  
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  نتایج تجربی -5
ایـران و ده شـریک اصـلی     نـابرابري درآمـدي، مـورد    تجارت بـر  بودن باز تأثیر دراین مقاله

که بـا اسـتفاده از الگـوي مربوطـه و     شود میبررسی  1990-2006ي ها سالتجاري ایران طی 
  گیرد. شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می ، نتایج حاصلبرآورد آن

  ي تابلویی از نوع اثرات ثابتها ): نتایج تجربی ناشی از تخمین الگوي مورد مطالعه به روش داده1جدول(
ضرایب  متغیرهاي مستقل

متغیرهاي 
 الگو

برآورد 
 ضرایب

آماره  عیارانحراف م
t 

prob  آماره  
LM 

 هادريآزمون 

Constant 
iD 5.263525 0.4479321 11.75 0.000 - 

)itY Ln( 1 0.0000149 0.0002114 2.04 0.042 0.1791 

)2
itY Ln( 2 0.0060205- 0.0025435 2.41- 0.016 0.1801 

)itOpen Ln( 1 2.564402- 0.5886065 4.36- 0.000 0.1461 

iftLK )/( Ln 1 0.2478485- 0.0744032 3.33- 0.001 0.1465 

iftLAT )/( Ln 2 0.0910791- 0.0323776 2.81- 0.005 0.5858 

iftNO
BSSK )( 

 Ln 3 0.1413165 0.0327051 4.32 0.000 0.1704 

iftBS
SK )( Ln 4 0.0966743 0.032477 2.98 0.003 0.1562 

))/( iftLK  itOpen ( Ln  21 0.3014549 0.0659194 4.57 0.000 0.1571 

))/( iftLAT itOpen Ln ( 22 0.1424256 0.0463122 3.08 0.002 0.3717 

))( iftNO
BSSK   Ln ( itOpen    23 0.1067273- 0.053096 2.01- 0.044 0.0714 

))( iftBS
SK  itOpen    Ln ( 24 0.0669864 0.0541921 2.40 0.017 0.1050 

 Ln (Civil Liberties) 
1 0.0585432 0.0285048 2.05 0.040 0.2789 

Ln (Government Expenditures) 
2 8.7993862- 2.348561 2.73- 0.007 0.1994 
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Ln (Infrastructure Index) 
3 06-e46.5- 06-e1.22 3.78- 0.000 0.3332 

EHII Index - - - - - 0.0963 

  0.000 مقدار احتمال:          4.76 لیمر:Fآماره 
   0.000 مقدار احتمال:           117.42 والد:2آماره خی 

   0.000 مقدار احتمال:         70.09 آماره هاسمن:
  0.4057 ضریب تعیین: 

  0.1260 مقدار احتمال: 1LM)Z:( 1.14529آماره هادري: مقدار آماره
 0.0074 مقدار احتمال: 2LM)Z:( 2.43548مقدار آماره       

  تحقیق يها منبع:یافته

ي تابلویی اسـتفاده  ها ) از روش تلفیقی یا داده2( براي انتخاب این که در تخمین الگوي
مقـدار   دهـد  مـی نشـان   که جدول فـوق  طور همانلیمراستفاده شده است.  Fشود، از آزمون

آمـده اسـت کـه نشـان      بـه دسـت  ال آن صـفر  و احتم 76/4این الگو لیمر مربوط به Fآماره 
) هسـتند بـه نفـع    pooled( بـه صـورت تلفیقـی    هـا  فرضیه صفر مبنی بر این که داده دهد می

. لـذا ایـن الگـو بـا     شـود  مـی ي تابلویی رد ها فرضیه مقابل یعنی وجود قابلیت در روش داده
  .شود میزده  ي تابلویی تخمینها درصد خطاي نوع اول به صورت داده 5حداکثر 

ي تـابلویی از روش اثـر ثابـت یـا اثـر      ها براي تشخیص این که در برآورد داده چنین هم
بـا   09/70که مقدار ایـن آمـاره    تصادفی استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است،

احتمال صفر به دست آمده است، لذا فرضیه صفر مبنی بر انتخاب روش اثر تصادفی به نفـع  
درصـد   5 . لـذا ایـن الگـو بـا حـداکثر     شود میانتخاب روش اثر ثابت رد  فرضیه مقابل یعنی

  .شود میخطاي نوع اول به صورت اثرات ثابت تخمین زده 
نتایج تخمین الگـو بـه روش اثـرات ثابـت در جـدول فـوق آمـده اسـت.مقدار عـددي          

زون افـ دهنده معناداري رگرسیون است.  والد با احتمال صفر نشان 2 براي آماره خی 42/117
ــون    ــایی متغیرهــا، در صــورت اســتفاده از روش پولینــگ از آزم ــون مان ــراي آزم ــر ایــن ب ب
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شـود.در ایـن    مـی فولر و در صورت انتخاب روش پانـل، از آزمـون هـادري اسـتفاده      دیکی
فرضیه صفر در این  گردد که میمطالعه به دلیل انتخاب روش پانل از آزمون هادري استفاده 

دو مقـدار   Eviews 6نرم افزار  .1)2005باشد (بالتاجی، حد میعدم وجود ریشه وا آزمون،
کـه بـا فـرض همسـانی      1LMکند، یکی بر اسـاس  رش میارا براي این آزمون گز Zآماره 

کـه در   طـور  باشـد. همـان  سـازگار مـی   ،که با فـرض ناهمسـانی  2LMهمراه است و دیگري
 Zبـراي تمـامی متغیرهـا از دو مقـدار آمـاره       LMشود مقدار آمـاره یمالحظه م )1جدول (

  باشند. میباشند و لذا تمامی متغیرها مانا  میمربوط به آزمون هادري کمتر 
که تمامی ضرایب از نظر آماري در سـطح اهمیـت    دهد مینتایج تخمین نشان  چنین هم 

گـرفتن موجـودي    تجـارت، بـا در نظـر    بـودن  بازررسی اثر دار هستند. ابتدا به ب درصد معنی 5
   شود:نسبی عوامل تولید، بر روي نابرابري پرداخته می

، نـابرابري را در کشـورهایی کـه سـرمایه     تجارت بودن باز شود میکه مشاهده  طور همان
 دشو میو برآورد  دهد میعی فراوانی نسبت به نیروي کار دارند، افزایش رافراوان و زمین ز

 142/0درصـد و   301/0، نابرابري را به ترتیب بـه میـزان   بودن بازکه یک درصد افزایش در 
عی فراوانی نسبت به نیروي کار دارنـد،  رادرصد در کشورهایی که سرمایه فراوان و زمین ز

، نابرابري را در کشورهایی که نیروي کار بـا تحصـیالت   بودن باز چنین هم. دهد میافزایش 
و بـرآورد   دهـد  مـی سبت به نیروي کار با تحصیالت ابتدایی دارنـد، افـزایش   عالی بیشتري ن

درصــد در  066/0، نــابرابري را بــه میــزان بــودن بــازدرصــد افــزایش در  کــه یــک شــود مــی
کشورهایی که نیروي کار با تحصیالت عالی بیشتري نسبت بـه نیـروي کـار بـا تحصـیالت      

ســت کــه بــازبودن فقــط نــابرابري را در دهــد. الزم بــه ذکــر اابتــدایی دارنــد، افــزایش مــی
کشورهایی که نیروي کار با تحصیالت ابتدایی و تحصیالت عالی بیشتري نسبت به نیـروي  

، بـودن  بـاز درصد افزایش در  که یک شود میدهد و برآورد دارند،کاهش می نکرده تحصیل

                                                
 

1- Baltagi(2005) 
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ابتـدایی و  درصد در کشورهایی که نیـروي کـار بـا تحصـیالت      106/0نابرابري را به میزان 
  .دهد مینکرده دارند، کاهش  تحصیالت عالی بیشتري نسبت به نیروي تحصیل

) داراي عالمت مثبت 1که ضریب درآمد سرانه( دهند مینتایج تخمین نشان  چنین هم
شود که یک درصـد افـزایش در درآمـد سـرانه، نـابرابري را بـه       دار بوده و برآورد میمعنی
) کـه بـراي   2دهـد. و ضـریب مجـذور درآمـد سـرانه(     درصد افزایش مـی 00014/0میزان

دار بـوده و بـرآورد   ، داراي عالمـت منفـی معنـی   رود مـی توضیح منحنی کـوزنتس بـه کـار    
درصـد   006/0که یک درصد افزایش درمجذور درآمد سرانه، نابرابري را به میزان  شود می

  . دهد میکاهش 
، داراي عالمت منفی بوده )1( تجارت بودن بازشده ضریب  طبق نتایج کسب چنین هم

 ،درصـد افـزایش در ایـن متغیـر     که یک شود میباشد و برآورد  دار میو از نظر آماري معنی
iftLKضریب متغیرکهطوريبه .دهد میدرصد کاهش  56/2نابرابري را به میزان  )/(Ln ،

)1درصـد افـزایش در    کـه یـک   شـود  مـی دار بـوده و بـرآورد   )، داراي عالمت منفی معنی
LKنسبت درصد در کشـورهایی کـه سـرمایه بیشـتري دارنـد،       24/0نابرابري را به میزان  ،/

iftLAT. ضریب متغیردهد میکاهش  )/(Ln) ،2،(      داراي عالمـت منفـی بـوده و از نظـر
LATدرصـد افـزایش در نسـبت    کـه یـک   شـود  مـی و بـرآورد   باشـد  دار میآماري معنی / ،

درصد در کشورهایی که زمین زراعـی بیشـتري دارنـد، کـاهش      091/0نابرابري را به میزان 
iftNO. ضـریب متغیـر  دهد می

BSSK )( Ln، )3   دار بـوده و  )، داراي عالمـت مثبـت معنـی
درصـد افـزایش در نسـبت    که یک شود میبرآورد 

NO
BSSK   14/0میـزان   ، نـابرابري را بـه 

. دهـد  مـی کـرده کمتـري دارنـد، افـزایش      تحصیل کشورهایی که نیروي کار غیر درصد در
iftBSضریب متغیر

SK )(Ln) ،4کـه   شود میدار بوده و برآورد )، داراي عالمت مثبت معنی

درصد افزایش در نسبت  یک
BS
SK درصـد در کشـورهایی کـه     096/0، نابرابري را به میزان

  . دهد مینیروي کار فراوان با تحصیالت عالی دارند، افزایش 
که ضریب متغیر  دهد میخمین در مورد ضرایب متغیرهاي کنترلی نشان نتایج ت چنین هم
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دار اسـت. کـه   ، داراي عالمـت مثبـت بـوده و از نظـر آمـاري معنـی      )1( ي مدنیها آزادي
مردم قادر به بیان نظراتشان به (هاي مدنی تحلیل کرد: وقتی آزادي گونه اینتوان علت را  می

ت داوران مستقل حمایت أباشند و توسط هی ها بدون ترس از مجازات و انتقامطور آزادانه و 
بـدین معناسـت کـه توقـع مـردم از دولـت        شود می، در کشورهاي مورد مطالعه زیاد )شوند

شود که در این کشورها قدرت رقابـت بـا دیگـر کشـورها وجـود      افزایش یافته و باعث می
چـون هـر کشـوري بـه      .کننـد دیرتر شروع مـی نداشته و چنین کشورهایی رشد و توسعه را 

ها، ساختارهاي نهادي، فرهنگی، اجتمـاعی، سیاسـی، آموزشـی مسـیري را     تناسب ضرورت
هاي هنگفتی را متقبـل  گذاريکنند و در طی این مسیر سرمایهبراي پیشرفت و رشد طی می

 بسـته  ،شـود  مـی یکسـري کارهـایی کـه موجـب رشـد       شوند و دست دولت براي انجـام می
  .شود میو به همین علت نابرابري زیاد  شود می

دار است. در اقتصاد بخش )، داراي عالمت منفی معنی2( دولت ضریب متغیر مخارج
گذاري، مخارج جاري و مخـارج   عمومی، مخارج دولتی معموالً به سه دسته مخارج سرمایه

ارج دولـت کـه بیـانگر حضـور دولـت در      شوند. مجموع دو نوع اول مخـ انتقالی تقسیم می
گونـه مخـارج ماننـد     گذارد. ایـن  می تأثیرمستقیم در توزیع درآمد  اقتصاد است، به طور غیر

کارآموزي و بهداشت عمومی، وضعیت توزیع درآمد افراد را قبـل   تربیت، مخارج تعلیم و
ي پـایین  هـا  اد گـروه بخشـد. در بیشـتر مواقـع، افـر     که وارد بازار کار شوند، بهبود مـی  از این

درآمدي، توانایی چندانی براي بهبود درآمد خود ندارند بنابراین مخارج انتقالی دولت، که 
توانـد، بـه    مـی  شود میي پایین درآمدي تلقی ها طرفه به گروه ي یکها در حقیقت پرداخت

 طور مستقیم، تعدیالتی در توزیع درآمد به وجود آورد. به همین علت افـزایش در مخـارج  
  .دهد مینابرابري را کاهش  ،دولت

از نظـر آمـاري    )، داراي عالمـت منفـی بـوده و   3( ضریب متغیرشاخص زیرسـاختارها 
در هر کیلـومتر،   ها که این شاخص شامل متغیرهایی از قبیل جاده جایی دار است. از آنمعنی

وجـود ایـن    ،از این قبیل استانرژي مصرفی هر کارگر و مواردي  کارگر،  خطوط تلفن هر
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و نـابرابري کـاهش    شـود  مـی شاخص باعث افزایش رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعـه  
  توانند به دلیل وجود این شاخص وارد محیط کسب و کار شوند.  یابد چون همه افراد می می

    گیري نتیجه -6
اجتمـاعی   يتصـاد هـاي اق  ي اخیر تحوالتی چشمگیر وتغییراتی اساسی در سیاستها در دهه

بـر بـازبودن    تأکیـد ، هـا  این دگرگـونی   است که ویژگی برجستهکشورهاي جهان رخ داده 
سر راه جریان کاالهـا و خـدمات و سـرمایه     حذف موانع بر آزادسازي اقتصادها و تجارت،

ها و حرکت به سوي نظام بـازار آزاد   هاي اقتصادي دولت شدن مداخله المللی، محدودتر بین
توان ازآن تحت عناوین آزادسازي اقتصـاد و بـازبودن تجـارت     تحوالتی که می بوده است.

رغم حرکت عمومی کشورهاي جهان به سوي این فرایند برخی از آثار ه تعبیر نمود، لکن ب
مباحـث و مناقشـات    ءاین پدیده از جمله اثرات آن بر نابرابري درآمد کشورها همچنان جز

  هی است. اري و دانشگازگ علمی محافل سیاست
تجارت برنابرابري درآمد مورد مطالعه کشور ایـران و ده   بودن بازاین مقاله به بررسی اثر 

پرداخته است. دراین تحقیـق اثـرات    1990-2006ي ها سالشریک اصلی تجاري ایران طی 
نکرده،  تحصیلبر تغییرات توزیع درآمد و نابرابري در سه گروه نیروي کار  بودن بازناشی از 

مورد بررسی قرار گرفـت.   کار با تحصیالت ابتدایی و نیروي کار با تحصیالت عالی نیروي
هـاي مختلـف نیـروي کـار بـه تفکیـک سـطح سـرمایه انسـانی در کنـار            که گروه ضمن این

متغیرهاي دیگر مورد استفاده قرار گرفتند. الگوي اقتصادسنجی مورد نظر براي بررسـی اثـر   
ي مربوطه بـرآورد  ها ي تابلویی طی سالها مدي با روش دادهنابرابري درآ تجارت بر بودن باز

درایــن تحقیــق شــاخص نــابرابري درآمــد خانوارهــا معیــاري بــراي  چنــین هــمشــده اســت. 
  گیري نابرابري درآمدي است.   اندازه

ات تـأثیر گونـاگونی در زمینـه    ي اخیر مطالعات تجربـی ها سالالزم به ذکر است که در 
متفـاوت   تـأثیر بري انجام شده است. نتـایج ایـن مطالعـات حـاکی از     تجارت بر نابرا بودن باز

حال این مطالعات گویاي این مطلـب   عینبازبودن تجارت بر نابرابري درآمدي هستند و در 
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هـاي شـغلی    باشند که توانایی و شایستگی افراد سـهم بـه سـزایی در اسـتفاده از موقعیـت      می
کند. بنابراین سطح سرمایه انسانی در تغییرات  میجدید در رویارویی با بازارهاي جهانی ایفا 

کـرده باعـث کـاهش     وجود نیروي کار ماهر و تحصیل توزیع درآمد نقش به سزایی دارد و
  باشد. میشود و نتایج مطالعه حاضر هم گویاي این موضوع  مینابرابري درآمد 

ي مـورد  اهـ  شده مالحظه گردیـد در طـی سـال    ارایهشده از الگوي  براساس نتایج حاصل
کرده کمتري  تحصیل بررسی بازبودن تجارت، نابرابري را در کشورهایی که نیروي کار غیر

. دهـد  مـی نسبت به نیروي کار بـا تحصـیالت ابتـدایی و تحصـیالت عـالی دارنـد، کـاهش        
بـا تحصـیالت عـالی     تجارت، نابرابري را در کشورهایی کـه نیـروي کـار    بودن باز چنین هم

 بـودن  بـاز و نیـز   دهـد  مـی کار با تحصیالت ابتدایی دارنـد، افـزایش    بیشتري نسبت به نیروي
نسـبت بـه    عـی فراوانـی  راتجارت، نابرابري را در کشورهایی که سـرمایه فـراوان و زمـین ز   

  . دهد مینیروي کاردارند، افزایش 
شود که ایران و ده شریک اصلی تجاري ایران به افزایش سهم موجـودي  لذا توصیه می

وري و توسعه  ارتقا سطح بهره ،ز جمله افزایش سهم تشکیل سرمایه در اقتصادعوامل تولید ا
 تـأمین ي انسانی، توجه بیشـتري داشـته و در مسـیر آزادسـازي تجـارت، نبایـد از       ها شاخص

نماید، غافل  مییی که موفقیت و افزایش نتایج مثبت این آزادسازي را تقویت ها زیرساخت
 عـاتی و ارتبـاطی از جملـه عوامـل کلیـدي افـزایش تـوان       توسعه منابع اطال چنین همبمانند. 

منفـی   شـود مطالعـاتی انجـام شـود کـه پیامـدهاي      نیـز توصـیه مـی   باشند و  میرقابتی کشور 
که جایی از آن چنین همو  ي اقتصادي بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار دهند.ها سیاست

نـابرابري درآمـدي در    ولیـد بـر  تجارت با توجه بـه موجـودي نسـبی عوامـل ت     بازبودن تأثیر
بـازبودن بـر    تـأثیر  شـود  مـی کشورهاي مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت لذا، پیشـنهاد  

هـاي فنـی و بازارهـاي مـالی بـر نـابرابري       اساس عوامل تولیدي از قبیل تکنولوژي، پیشرفت
  درآمدي مورد بررسی قرار گیرد.
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