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ي آيد، منظور رها سازي بخش هاي اقتصادي نيست بلكه بايد با آزاد سازي با رها سازي بخش هاي اقتصادي متفاوت است و هرجا صحبت از آزاد سازي به ميان م

اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت . به طور كلي منظور از آزاد سازي ، كسب منفعت از تجارت جهاني است. فرآيند تعريف شده اي به سمت آزاد سازي حركت كنيم

با توجه به نقش باز بودن تجارت، شناخت آن كمك . نيز باز است) يعني سرمايه و كار(ليد خارجي باز است بلكه بر روي حركت ها و جابه جايي هاي عوامل تو

آن در سياست بزرگي به اقتصاددانان و سياست گذاران براي شناخت واقعي تر اقتصاد كشورهاي جهان براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و توجه ويژه به 

رات ناشي از باز بودن تجارت بر نابرابري درآمد، مورد ايران و ده شريك اصلي تجاري ايران را در سه گروه نيروي كار اين تحقيق اث. گذاري هاي آتي خواهد داشت

مورد بررسي قرار مي دهد و الگوي اقتصادسنجي براي بررسي تاٌثير باز بودن تجارت بر نابرابري درآمد، با  ۱۹۹۵-۲۰۰۶كم سواد و باسواد طي سال هاي  بي سواد،

نتايج بيان گر اين مطلب هستند كه باز بودن تجارت تنها نابرابري را در كشورهايي كه . برآورد شده است ۱۹۹۰-۲۰۰۶داده هاي تابلويي طي سال هايروش 

  . مي دهد نيروي كار تحصيل نکرده کمتري نسبت به نيروي کار داراي تحصيالت ابتدايي و عالي دارند، کاهش 

  ، داده هاي تابلويي EHIIنابرابري ،شاخص باز بودن تجارت ،: : : : كليد واژهكليد واژهكليد واژهكليد واژه

  JEL :::: O11،F43 ،C23طبقه بنديطبقه بنديطبقه بنديطبقه بندي

  

        : : : : مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه- - - - ۱۱۱۱

براي رسيدن به اين هدف با توجـه بـه   . هدف اصلي بسياري از کشورها رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي و در نتيجه رهايي از توزيع ناعادالنه درآمد و نابرابري است

آزادسـازي تجـاري کـانون توجـه     . ي، باز بودن تجارت به عنوان يک راهکار اساسي مي تواند در دستور کار کشـورها قـرار گيـرد   روند پيشرفت روز افزون روابط تجار

براي کشورهاي در حال توسعه اي که براي الحاق به سازمان تجارت جهاني راه درازي را در پيش دارند، بـاز  . استراتژي هاي توسعه در بسياري از کشورها بوده است

در دهه هاي اخير تالش براي الحاق بـه سـازمان تجـارت    . دن تجارت مي تواند بستري موثر براي رسيدن تدريجي اقتصادهاي ملي و ادغام در اقتصاد جهاني باشدبو

ـ    . جهاني در سطح مناطق، تقريباً تمام پهنه هاي جهاني را در بر گرفته است تجزيـه و تحليـل   درآمـد  ابرابري در اين مقاله سعي شده تا تأثير باز بـودن تجـارت بـر ن

بخش هاي بعدي ضمن تحليل داده ها و روش تحقيق به بـرآورد الگـو   . جهت رسيدن به هدف تحقيق،در ادامه به ادبيات موضوع و ارائه الگو پرداخته مي شود. گردد

  .پرداخته و در نهايت نتيجه گيري ارائه مي گردد

        

        ادبيات موضوع ادبيات موضوع ادبيات موضوع ادبيات موضوع ----۲۲۲۲

        لذا بسياري از کشورهاي جهان و به خصوص کشورهاي باشند يبسته م يثرتر و كارآتر از اقتصادهاباز و آزاد مو يده است كه اقتصادهاش استنتاج ريخا يها در سال

                          عضو هيئت علمي گروه اقتصاد-دانشگاه اصفهان            عضو هيئت علمي گروه اقتصاد-دانشگاه اصفهان       
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يـادي بـر   هاي جهاني تأثير ز انتظار مي رود که باز بودن تجارت کشورها و ادغام نابرابري. کنند در حال توسعه به سمت افزايش درجه باز بودن کشورشان حرکت مي

گـذارد؛ هـر چنـد کـه شـکل       هاي تجارت، احتماالً برروي تجـارت اثـر مـي    باز بودن با افزايش فرصت. متغيرهاي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه داشته باشد

رسد سـطوح نـابرابري    به نظر مي .مشخص نيست و يک بحث مجادله آميز است واضحهاي اقتصادي و توزيع درآمد به طور  اثرگذاري و ميزان و جهت آن بر نابرابري

تـأثيرات   در زمينـه هاي اخير شاهد مطالعات تجربـي  در سال. اي ناهمگون و متفاوت تحت تأثير قرار گيرد در کشورهاي در حال توسعه به واسطه باز بودن ، به گونه

اي كـه درآمدمتوسـطي دارنـد    ه بر روي كشـورهاي در حـال توسـعه   از يك طرف چندين مطالع. نابرابري در كشورهاي در حال توسعه مي باشيم تجارت برباز بودن 

از طرف ديگـر چنـدين مطالعـه ديگـر نشـان دادنـد كـه        . نشان داده است كه افزايش درجه باز بودن ،باعث باال رفتن تقاضاي نسبي براي نيروي كار ماهر شده است

  .١)۲۰۰۵آندرسون(وسعه دارد افزايش درجه باز بودن، تأثير ناچيزي بر نابرابري كشورهاي در حال ت

توانايي و شايستگي افراد سـهم بـه سـزايي در    . دهد باز بودن بيش از هر چيز ديگري افراد را از طريق ايجاد فرصت هاي تجاري و مشاغل جديد تحت تأثير قرار مي 

افـرادي  . رمايه انساني در تغييرات توزيع درآمد نقش بـه سـزايي دارد  بنابراين سطح س. کند هاي شغلي جديد در رويارويي با بازارهاي جهاني ايفا مي استفاده موقعيت

آورند؛ در حالي که افرادي که از سطح مهارت کمتري برخوردارنـد، سـهم    که از سطح تخصص و مهارت بيشتري برخوردارند، عوايد بيشتري از باز بودن به دست مي

کـه  بـاز بـودن     شودحاصل مياين نتيجه ) سواد، کم سواد و باسوادبي(با سه نوع نيروي كار . کنندکمتري از منافع باز بودن و موقعيت هاي شغلي جديد کسب مي 

-شـوند، مـي  شودو فقط هنگامي كه فقرا مهـارت ديـده مـي    مي اي دارند باعث افزايش نابرابريدر كشورهاي فقير بواسطه كمك كردن به افرادي كه تحصيالت پايه

  . ٢)۱۹۹۴وود(د تا از تقاضاي نيروي كار افزايش يافته سود ببرندها را كاهش دهنتوانند سهم دهك

سـواد، کـم سـواد و باسـواد مـورد بررسـي قـرار         اين تحقيق اثرات ناشي از باز بودن بر تغييرات توزيـع درآمـد و نـابرابري را در سـه گـروه نيـروي کـار بـي         ازاين رو

درايـن تحقيـق شـاخص    .گيرنـد  مـي     ح سرمايه انساني در کنار متغيرهاي ديگر مورد استفاده قـرار هاي مختلف نيروي کار به تفکيک سط ضمن اين که گروه.دهد مي
٣٣٣٣EHIIشاخص .معياري براي اندازه گيري نابرابري مي باشدEHII ايـن   .مثل ضريب جيني بـين صـفر و يـك قـرار دارد     تخميني از نابرابري درآمد خانوارها است و

ارد بـراي  منبـع اسـتاند      D&Sاطالعـات  آيـد، بـه طوريکـه    بدسـت مـي   UTIP-UNIDO و  D&S٤عه اطالعات شاخص با گذراندن رگرسيون خطي بين مجمو

اسـتفاده از ايـن   .کنـد های نابرابری صنعتی را محاسـبه مـی  پرداختمعيارهاي های جهانی است که داده اي از    مجموعه  UTIP- UNIDO    و  مطالعات نابرابري

  .، الهام گرفته است ٥))۲۰۰۸(مسچي و ويوارلي : مثال براي(ربوط شاخص از مطالعات موجود در ادبيات م

        ))))آزادآزادآزادآزاد((((پيامدهاي تجارت باز پيامدهاي تجارت باز پيامدهاي تجارت باز پيامدهاي تجارت باز ----۱۱۱۱- - - - ۲۲۲۲

اين پديده ي مفيد براي جامعه جهاني و عرصه ي اقتصاد موجب ايجاد شغل،  هدف تالش هاي زياد طرفداران آزادسازي اقتصاد اين بوده است كه نشان دهند

 - آنها اعتقاد دارند که آزادسازي مشکالت را حل مي.ابرابري اقتصادي و افزايش سطح زندگي و كيفيت آن درجهان مي شودكاهش شدت فقر جهاني و در نتيجه ن

در محقق ساختن اهداف چنين اقتصادي . كند و براي اين منظور كوشش مي كنند اقتصادي را طراحي كنند كه ادعاهاي آن ها را به مرحله ي عمل در آورد

سازمان تجارت جهاني مي كوشند تا ادغام اقتصادهاي جهان، به خصوص كشورهاي در حال توسعه را به  صندوق بين الملل پول، د بانك جهاني،سازمان هايي مانن

گوياي نتايج اخير نه تنها نشاني از به حقيقت پيوستن ادعاهاي مطرح شده ندارد، بلكه  یاما تحقيق و بررسي نتايج اين كوشش در دو دهه. مرحله ي عمل درآورند

. ارقام منتشر شده از طرف سازمان هاي مختلف حاكي از امحاء بسياري از فرصت هاي شغلي در مناطق تحت نفوذ موافقتنامه هاي تجارت آزاد است. عكس است

كشاورزي را از دست مي دهند براي  افرادي كه امكان كار. اين حقيقت را به وضوح مي توان در مناطق كشاورزي بسياري از كشورهاي در حال توسعه مشاهده كرد

. شرايط افرادي كه در فقر به سر مي برند نيز بهبود نيافته است. يافتن امكانات زندگي به شهرها روي مي آورند كه اين خود موجب بروز مشكالت جديد است

. پزشكي، امنيت و غيره نسبت به گذشته ي نزديك افزايش يافته است تعليم و تربيت، مراقبت تعداد افراد نيازمند ضروريات اساسي زندگي مانند غذا، آب ، سرپناه،

جهان ناعادالنه تر شده «و كوفي عنان اظهار داشته است كه » آزاد سازي اقتصاد شكست خورده است.... «به همين دليل است كه هرالدتريبيون معتقد است كه 

يكي از مؤثرترين عوامل در به وجود آمدن پيامدهاي مطلوب وجود . )۱۳۸۵تربتي مقدم، (اد كرديقيناً مي توان با تغيير شرايط دستاوردهاي مثبتي ايج. »است

جريان . ال شودمديريتي كارآمد از طريق حكومتي تواناست تا به واسطه ي سازمان هاي تخصصي نظارت مؤثري بر جريان ادغام اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني اعم

در اين راستا بايد با ايجاد تغييرات ساختاري موجبات تشويق . موجب تحليل رفتن فعاليت هاي توليدي در اقتصاد ملي بشود آزاد سازي و حذف موانع تجاري نبايد

اگر قرار باشد در اقتصاد داخلي سرمايه . همچنين توجه خاص به تعليم و تربيت و تحقيق به منظور باال بردن قدرت توليد ضروري است. رقابت داخلي فراهم شود

و باالخره ، به كشورهايي با . الزمه ي اين پيش شرط ثبات اقتصادي در سطح كالن است. ري خارجي انجام پذيرد زير ساخت هاي الزم بايد وجود داشته باشندگذا

ع تجارت را در حيطه ي اقتصاد پيشرفته كه طرفدار آزاد سازي اقتصاد هستند توصيه مي شودبازارهاي خود را به روي صادرات كشورهاي فقير بگشايند و موان

اين اقدامات كمك مؤثري خواهد بود به كشورهاي با درآمد پايين تا بتوانند با تحول در نحوه ي توليد به ارزش افزوده ي باالتري . تحت كنترل خود حذف كنند

  . دست يابند

        ارتباط بين تجارت آزاد و توزيع نابرابر درآمدارتباط بين تجارت آزاد و توزيع نابرابر درآمدارتباط بين تجارت آزاد و توزيع نابرابر درآمدارتباط بين تجارت آزاد و توزيع نابرابر درآمد----۲۲۲۲- - - - ۲۲۲۲

و . تجارت آزاد و جابجايي سرمايه هاي آزاد موجب عادالنه تر شدن توزيع درآمد به موازات تداوم روند جهاني سازي خواهد شدبسياري از اقتصاددانان معتقدند كه 

ومت لي اتخاذ گردد، مقادر چنين شرايطي است كه آنها در مقابل اين ايده كه مبارزه با توزيع نابرابر درآمد در جهان بايستي به عنوان يك سياست عمومي بين المل

اي رشد و به عالوه ، بسياري از تئوريهاي رشد و توسعه پيش بيني هايي در مورد تغييرات در توزيع درآمد جهاني ارائه مي مي دهند كه آزمون تئوريه. مي كنند

مورد  اطالعاتي در که استهاي پيش گفته مستلزم آن  توسعه پيش بيني هايي در مورد تغييرات در توزيع درآمد جهاني ارائه مي دهند كه آزمون تئوري

و به . عرضه كننده دستورالعملي است كه اكنون به عنوان اجماع واشنگتن شناخته مي شود کالسيکبه عالوه، الگوي نئو. روندتوزيع درآمد جهاني داشته باشيم

                                                 
1 .Anderson (2005) 
2 .Wood (1994) 
3 .Estimated Household Income Inequality Index 
4 .Deninger and Squire 
5.Meschi&Vivarelli (2008) 
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مبني براينكه  ،تظارات فراواني ايجاد مي كندسال گذشته تئوري غالب سياستهاي فراگير بين المللي توسعه شناخته شده است، ان ۲۰نوبه خود در خالل 

ادالنه تر گرديده اقتصادهاي ملي كشورها به طور فزاينده اي از طريق تجارت و سرمايه گذاري در يكديگر ادغام شده و بدين ترتيب روند توزيع درآمد جهاني ع

ه است، با اين نحوه توزيع درآمد موافق هستيد ياخير؟ اكثر اقتصاددانان غربي سال گذشته عادالنه تر شد ۲۰اگر پرسيده شود توزيع درآمد جهاني در خالل . است

اگر حق بااقتصاددانان غربي باشد آنگاه اين امر به عنوان مدركي مستدل به نفع قانون توسعه همگون تلقي . مي گويند با اين كيفيت توزيع درآمد موافق هستيم

و اقتصادهايي كه با كمبود سرمايه و هزينه . دهاي جهان از ادغام بيشتر در بازارهاي بين المللي سود خواهند بردقانون مذكور مدعي است كليه اقتصا. خواهد شد

احتماالً بيش از كشورهايي كه از نظر اقتصادي هزينه توليد بااليي دارند و جذب كننده سرمايه ها هستند از ) كشورهاي درحال توسعه(پايين توليد مواجه هستند 

  . امل اقتصاد در بازارهاي بين المللي سود خواهند بردادغام ك

        مروري بر مطالعات پيشينمروري بر مطالعات پيشينمروري بر مطالعات پيشينمروري بر مطالعات پيشين----۳۳۳۳- - - - ۲۲۲۲

مي كند و كشور ها بـا   بازبودن تجارت و نابرابري ، دو پديده ي بسيار مهم و بحث برانگيز جهان امروز مي باشدكه فرصت هاي زيادي را براي تجارت كشورها  ايجاد

 -تاكنون مطالعات اندکي توسط محققان و سـازمانها  .يت خود را در ايجاد روابط تجاري در بستر جهاني شدن  تضمين كنندقعمو مي توانند هااستفاده از اين فرصت

 در اين بخش به برخي از اين مطالعات در اين زمينه اشـاره مـي شـود ونتـايج هـر     .ي بين المللي در مورد باز بودن تجارت و تاثير آن بر نابرابري صورت گرفته است 

  .كدام  بيان مي گردد

  :مطالعات داخلي 

  .تاکنون در اين زمينه مطالعه اي صورت نپذيرفته است

 :                                                                 خارجي مطالعات  

تي براي چاره جويي است ؟ با مطالعه دستمزدهاي نسبي بررسـي  آيااين مسئله علي:تكنولوژي، تجارت  وافزايش نابرابري" اي تحت عنواندر مقاله)۱۹۹۷( ١ديردرف-

دستمزد نسبي كارگر ماهر در مقايسه با كارگر غيرماهر درآمريكا افزايش يابد و علـت اصـلي    ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰هاي کند که چه چيزي سبب شده است كه در سال مي

تـر   تجـارت آزادانـه   .سـازد  صادرات فراهم مـي     هاي هايي براي توليدکننده ها و دريافتي کننده تري براي مصرف واردات ارزان ،تجارت .کند آن را در تجارت جستجو مي

توانـد سـبب    نمـي  از سـوي ديگـر تجـارت    .شـود  هاي مهارتي در نتيجه کاهش موانع تجاري ايجـاد مـي   بنابراين افزايش تفاوت ،باشد براي يک کشور خوشايندتر مي

دانـد امـا تکنولـوژي را در مجمـوع      هاي تکنولوژيـک مـي   وي علت افزايش در تفاوت دستمزدها را پيشرفت .توسعه شود کشورهاي در حالتغييرات بسيار وسيع در 

اين اتفاقات با توجـه بـه تغييـرات در     شوند و در نتيجه اثر متقابل عرضه و تقاضا در بازارهاي رقابتي معين مي اين نتيجه رسيد که دستمزدها، او به .داند سودآور مي

 صـورت کـه منحنـي عرضـه نيـروي کـار       به اين باشد،دليل افزايش دستمزد نسبي كارگران ماهر مي ،ايجاد يك تغيير در عرضه. باشدهاي عرضه و تقاضا مييمنحن

دسـتمزد نسـبي    بنـابراين افـزايش  . باشـد هاي مهارتي در آمريكا مربوط بـه تغييـرات در عرضـه مـي     بايستي به سمت چپ منتقل شود، پس افزايش تفاوتماهر مي

ماليـات بـر روي توليـد     وضـع يا وبينانه براي تصحيح كردن آن، ماليات مستقيم بر روي دسـتمزدهاي افـراد مـاهر     سياست خوش. باشدكارگران ماهر ناخوشايند مي

  .باشدبر مي  كاالهاي مهارت

چـه چيزهـايي را از تئـوري رشـد اقتصـاد بـاز و       : كشورهاي در حال توسـعه  جهاني شدن، همگرايي و مسئله باز بودن در" اي تحت عنوان در مقاله) ۲۰۰۱( ٢لوتز -

-تر، براي كشورهاي فقيـر، سـودمند مـي   پردازد كه ادغام اقتصادي وسيعبه ارزيابي اين موضوع مي ۱۸۰۰-۲۰۰۰با توجه به اطالعات دورة " گيريم؟تجربيات فرا مي

در مورد روابط موجـود ميـان بـاز بـودن، رشـد و       و دهدادي را از لحاظ تئوريكي و تجربي مورد بررسي قرار مياين مقاله روابط ميان باز بودن و اقدامات اقتص. باشد

وي . برنـد شدن، منفعـت مـي   كه كشورهاي فقير از چه طريقي و چگونه از مسئله جهاني کند وي ارزيابي مي. كندهمگرايي ميان كشورهاي فقير و ثروتمند بحث مي

به پرسش منافع پويـا و   پاسخبه منظور . باشدبراي كشور فقير سودمند مي ،تر در جهان اقتصادهاي وسيع ادغام برايهاي سياسي انجام شده قتواف دهد که نشان مي

بـه دسـت آمـده از    بـر روي منـافع    در اغلب مواقـع  زا، تئوري رشد درونبا تأکيد بر  و نيز باشدبيشترين تأكيد روي تئوري رشد مدرن مي ي حاصل از ادغام،ها زيان

هـاي وسـيع و ادغـام     باشد که کشورهاي در حال توسعه از آزادسازي اين تئوري بر اين اساس مي .مواجه استابهامات زيادي  با ادغام اقتصادي تاٌکيد دارد ولي هنوز

تـر و ادغـام اقتصـادي را    براي باز بودن وسـيع  مشخصي تواند توضيح ميبراي اقتصاد باز گسترش يابد  تنها زماني کهمدل رشد نئوكالسيك، . برند اقتصادي سود مي

هاي سرمايه و تجارت وجود دارد كه تمامي اين موارد تمايل دارنـد كـه سـرعت     هاي علمي، جريانمدت، جريانها، منافع ايستا در كوتاهسازد، در اين مدلفراهم مي

، ميان كشورهاي ثروتمند و فقير شواهد بسيار كمي در رابطه با همگرايـي در مـورد درآمـدهاي    از لحاظ تجربي. همگرايي را در كشورهاي ثروتمند و فقير باال ببرند

  .سرانه وجود دارد

شود؟ به بررسـي ايـن كـه چـرا     المللي موجب بدترشدن وضعيت نابرابري ميآيا باز بودن بيشتر تجارت بين" اي تحت عنوان در مقاله) ۲۰۰۳( ٣گروه اقتصاد توسعه-

بـراي سـه كشـور     ۱۹۹۵-۱۹۶۰آنها براي بررسي، اطالعـات رشـد مربـوط بـه دوره     . پردازندتري دارند مينسبت به كشورهاي ثروتمند رشد آهستهكشورهاي فقير 

الي كـه  آوري كرده وبه تحليل هاي تجربي پرداختند وبه اين نتيجـه رسـيدند كـه در حـ    کشورفقيربا تجارت باز و کشورفقيربا تجارت بسته  بسته را جمع–ثروتمند 

رهاي فقيـر بـا   كشورهاي ثروتمند ميانگين رشد سريعتري دارند، كشورهاي فقير با تجارت باز نسبت به كشورهاي ثروتمند، رشد اندکي دارنـدونيز نسـبت بـه كشـو    

  .دهدتجارت  بسته، رشد سريعتري دارند و آنها عنوان كردند كه فقدان باز بودن، نابرابري را بين كشورها افزايش مي

پردازد كه آيا افزايش نابرابري با باز بودن تجارت مـرتبط  به بررسي اين موضوع مي" باز بودن تجارت و نابرابري درآمد" اي تحت عنوان در مقاله) ۲۰۰۶(٤پسونجکو-

د ميـان کشـورها فرضـيه هـايي را بـر      اوبسته به توزيع عوامـل توليـ  . كندباشد استفاده ميمي ۱۹۸۰-۱۹۹۰باشند؟ اوازاطالعات بين كشورها كه مربوط به دوره  مي

رابطـه   ۱۹۹۰ال اساس مدل هاي تجاري و هکشوراوهلين ارائه کرد و به تخمين معادالت اين فرضيه ها پرداخت و به اين نتيجه رسيد كـه عمومـاً بـار بـودن در سـ     

                                                 
1.Deardof (1998) 
2 .Lutz (2001) 
3 .Development Economic Group (2003) 
4 .Jakobsson (2006) 
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پذيرد، مخالف ايـن اسـت كـه بـاز بـودن در كشـورهاي       ينجا صورت ميتجزيه و تحليلي كه در ا. اينگونه نيست ۱۹۸۰بسيار ضعيفي با نابرابري باالتر دارد و در سال 

  . باشد و در كشورهاي در حال توسعه نيز با نابرابري زيادتر ارتباط داردتوسعه يافته با نابرابري پايين مرتبط مي

درمورد نتايج توزيعي جريـان هـاي تجـارت    " ر حال توسعهباز بودن تجارت و نابرابري درآمد در كشورهاي د" در مقاله اي تحت عنوان ) ۲۰۰۷( ١مسچي و ويوارلي-

آن ها با استفاده از مدل داده هاي تابلويي اتورگرسيون استاندارد و بر اسـاس اطالعـات جمـع آوري شـده در دوره     . پردازنددر كشورهاي در حال توسعه به بحث مي

جريان هاي تجارت به طور ضعيفي به نابرابري درآمـددرداخل کشـورمربوط مـي باشـدو     کشور در حال توسعه به اين نتيجه رسيدند که  ۷۰و در ميان  ۱۹۹-۱۹۸۰

  .كندنيز تجارت تنها با کشورهاي درحال توسعه از طريق صادرات و واردات بدترمي

اد، کم سواد و باسواد مورد مطالعه سو تحقيق حاضر اثرات ناشي از باز بودن بر تغييرات توزيع درآمد و نابرابري رابه طور همزمان در سه گروه نيروي کار بي

دراين تحقيق به منظور در برگرفتن درجه بازبودن اقتصاد . کنيم استفاده ميايران و شرکاي تجاري  هاي تابلويي براي کشور جهت بررسي از داده. دهد قرارمي

هاي مختلف نيروي کار به  ضمن اين که گروه. تفاده مي کنيماس EHIIکشورهاي بزرگ، متغير جديدي ارائه و طراحي مي شودو براي سنجش نابرابري از شاخص 

از اين حيث اين مطالعه با ساير مطالعات صورت گرفته در اين زمينه متفاوت . گيرند تفکيک سطح سرمايه انساني در کنار متغيرهاي ديگر مورد استفاده قرارمي

  .باشد مي

  

        ارا ئه الگوارا ئه الگوارا ئه الگوارا ئه الگو----۳۳۳۳    

ايجادکند و کشورها با استفاده از اين فرصت ها مي توانند موقعيت خود را در ايجاد روابط  دي تجارت کشورها مي توانبازبودن تجارت فرصت هاي زيادي را برا

ازسوي ديگر يکي ازمسائلي که امروزه ازسوي کشورهاي جهان مورد توجه جدي قرارگرفته است مسئله .تجاري براي الحاق به سازمان تجارت جهاني تضمين کنند

ازاين رو در اين تحقيق درصددهستيم که تاًثير بازبودن تجارت .مدها مي باشد که اهميت آن،ضرورت مطالعه درابعادمختلف آن را ضروري مي سازدنابرابري درآ

هاي كلي را ضريب جيني تفاوت هاي ميان تمامي درآمدها و تفاوت  يکي از معيارهاي  نابرابري ضريب جيني است،. برنابرابري درآمد راموردمطالعه قراردهيم

واين معيار با در نظر گرفتن درآمد جهاني كه شامل بيش از دو . نابرابري را نشان مي دهد يکبرابري كامل و ۰هاست ك يکو  صفرمطرح مي كند واين ضريب بين 

يح تر باشد چون انواع نيروي کار را را گسترش مي دهد، به نظرمي رسد كه براي تحليل نابرابري صح ٢عامل توليد است و مدل سنتي هکشوراوهلين ساموئلسون

از آنجايي که اطالعات مربوط به اين ضريب در مورد کشورهاي مورد مطالعه و در تمامي سال هاي ذکر شده در دسترس نمي باشند،لذا در اين  .شامل مي شود

   .استفاده مي کنيمEHII مطالعه از  شاخص 

هاي نسبي عوامل توليد در نيروي كار باسواد و بي سواد و زمين و سرمايه فيزيكي مورد آزمـايش قـرار داده اندکـه    مطالعاتي تأثيربازبودن تجارت رابا توجه به موجود

بـراي اينكـه   ، داده اين مطالعات بيشتر درارتباط باتئوري هاي تجاري بين المللي هستند اين مطالعات را كه متکي بر دو نوع نيروي كـار مـذكر بودنـد را گسـترش     

بـا سـه نـوع نيـروي     . ادهاي مختلف نيروي کار  بي سواد ،کم سواد و با سواد را به تفکيک سطح سرمايه انساني درکنارمتغيرهاي ديگرمورداستفاده قـرارد  بتوان گروه

بحث مي كندكه بازبودن درکشورهاي فقيرممکن است باعث افزايش نابرابري شود،بوسيله كمك كردن به آن هايي كـه تحصـيالت ابتـدايي    )۱۹۹۴(كارذكرشده، وود

موجودي هاي عوامل توليـد در سـه عامـل سـرمايه     اظهار كردند كه تأثير بيشتر بازبودن روي كل نابرابري متفاوت است و اين به ) ۱۹۹۹( ٣اسپيلمبرگو ولندنو.دارند

  . انساني، زمين زراعي و سرمايه فيزيكي بستگي دارد

  :الگوي زير ارائه مي شود درآمد نابرابريبربازبودن تجارت  اثر لذادر اين مطالعه،که يک مطالعه کاربردي است، به منظور بررسي
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  .ارائه شد) ۱۹۹۹( اين الگوتوسط اسپيليمبرگو و لندنو 

نشانگر اثرات انفرادي يا عـرض از مبـداٌهايي اسـت کـه بـراي      iD.طبيعي استه نشاندهنده لگاريتم در پاي Ln.مي باشند  Lnدر اين رابطه تمام متغيرها به صورت 

  .رسي،معين استکشورهاي مورد بر

روي مجـذورآن از ، itYانـدازه گيـري مـي شـود     ppp،روي سـرانه درآمـد کـه در    ) مـي باشـد   EHIIاين شاخص،شاخص (شاخص نابرابري
2

itY)   بـراي منحنـي

و سـرمايه فيزيکـي   ) AT/P(،زمـين زراعـي  )ED/L(ايه انسـاني در سه عامل،سـرم   REiftو بر روي موجودي عوامل نسبي  Openit،روي بازبودن تجارت )کوزنتس

)K/L (اثر بازبودن تجارت .رگرس شده استOpenit     با توجه به موجودي نسبي عوامل توليدREift در سه عامل تست مي شود.  

ايي اقتصادهاي ملي به حسـاب آيـد زيـرا هـر چـه      در فرآيند جهاني شدن،درجه باز بودن مي تواند از معيارهاي سنجش توان.درجه بازبودن اقتصاد است openمتغير

صـادي آن کشـور   کشوري از اقتصاد بازتري برخوردار باشد موقعيت مناسب تري جهت حضور در عرصه هاي جهاني و بين المللي خواهد داشت و مي تواند ادغام اقت

تمـام متغيرهـا بـه    .به مدل اضافه مـي شـود  ) ج دولت و شاخص زيرساختارهااز قبيل آزادي هاي داخلي،مخار(    Zitمجموعه اي از متغيرهاي کنترلي. را تقويت نمايد

،جانشين مناسبي براي منابع طبيعي به حساب نمي آيد،چون آن شامل موجودي ها درمنابع سـوختي  )    AT/P(زمين زراعي هر شخص. شکل لگاريتم بيان شده اند

                                                 
1 .Meschi & Vivarelli (2007) 
2 . Hecksher Ohlin Samuelson 

  .آن در چند کشور منتخب مراجه کنند يامدهايتجارت و پ يآزادساز يقيتطب يب بررستوانند به کتا ين ميق تر در مورد مدل هکشوراوهلياطالع دق يعالقه مندان برا
3 .Spilimbergo and Londono (1999) 
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اسـتفاده    )    T/P(پيشنهاد مي کند که فقـط از زمـين  ) ۲۰۰۲(  ١از اينرو وود.رابر توزيع شده اندو معدني نمي شود،که ازنظر تئوري نسبت به زمين زراعي،بيشتر ناب

يک راه اين است که از سهم هاي صادرات خالص استفاده شـود تـا موجـودي    .تا هم شامل منابع معدني و هم سوختي شود) ويژه کشاورزي(مي شود،نه زمين زراعي

مدل فرض مـي کنـد   . استفاده مي شود  )AT/L(تخمين زده شود،به همين دليل  از زمين زراعي روي نيروي کار )MF/L(عوامل توليددر منابع معدني و سوختي

)  ۲۰۰۲( بــه نيــروي کارغيرتحصــيل کــرده و نيــروي کــار داراي تحصــيالت ابتــدايي کــه بــه وســيله وود      کــه ممکــن اســت تبــديل نيــروي کارغيرحرفــه اي را

به وسيله مقوله هـاي مختلـف   ) ميانگين سالهاي تحصيل) (ED/L(اين علت مي شود که شاخص موجودي سرمايه انساني را  پيشنهادشد،سودمند باشد،اين موجب

و ) آنهاييکه تابحال به مدرسه نرفته اند و آنهايي که مدرسه ابتدايي را تکميل نکرده انـد )(NO-ED/L(همچنين افراد بدون تحصيالت .سطح مهارتي جايگزين شود

و آنهاييکـه تحصـيالت بـاالتر    ) آنهايي که مدرسه ابتدايي را تکميل کرده انـد و دبيرسـتان را تکميـل نکـرده انـد     )(BS-ED/L(حصيالت پايه اي دارندافرادي که ت

اده ازيـک  مسائل ويژه انجام شده،شامل سه مقوله مي شود که از طريق يک تخمين بـا اسـتف  .درنظرگرفته مي شود) فراتر از تحصيالت متوسطه)(SK-ED/L(دارند

  ). SK-ED/BS-ED(و )     SK+BS/NO-ED(جفت نسبت ها بدست مي آيد 

  

        داده هاو روش تحقيقداده هاو روش تحقيقداده هاو روش تحقيقداده هاو روش تحقيق    ----۴۴۴۴

        داده ها داده ها داده ها داده ها     ----۱۱۱۱----۴۴۴۴    

دوره زمـاني  . صندوق بين المللي پول،اينترنت و آمار نامه هاي بين المللي و داخلي استخراج گرديده است آمار و اطالعات استفاده شده دراين تحقيق ازبانك جهاني،

ــو ــاي  مرب ــال ه ــه س ــا  ۱۹۹۰ط ب ــد  ۲۰۰۶ت ــي ده ــش م ــامل      . را پوش ــران ش ــاري اي ــلي تج ــريك اص ــران و ده ش ــور اي ــراي كش ــز ب ــر ني ــورد نظ ــوي م : الگ

  .آلمان،فرانسه،انگلستان،بلژيک،ايتاليا،اتريش،روسيه، ژاپن،کره جنوبي، هلند، طي سال هاي مربوطه برآورد گرديده است

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق----۲۲۲۲----۴۴۴۴

به صورت داده هاي تابلويي از نوع اثرات تصادفي بـرآورد مـي   ) ۱(نتايج تخمين  نشان مي دهندکه الگوي.ن آن استفاده مي گرددليمرجهت مشخص نمودFآماره 

ده صـفر مبنـي بـر انتخـاب روش دا     فرضيهالگودراين  .ليمراستفاده مي شود Fهاي تابلويي و داده هاي تلفيقي از آماره براي انتخاب بين روش داده در اين الگو.شود

تـابلويي بـرآورد   داده هـاي    صـورت  خطاي نوع اول به%٥،لذا اين الگو با حداکثر رد مي شود مقابل يعني انتخاب روش داده هاي تابلويي نفع فرضيه به هاي تلفيقي

، از آزمون هاسمن استفاده شده اسـت؛  همچنين براي تشخيص اين كه در برآورد داده هاي تابلويي از روش اثرات ثابت يا اثرات تصادفي استفاده مي شود .مي شوند

خطـاي  %٥بـا حـداکثر    در اين آزمون فرضيه صفر مبني بر انتخاب روش اثرات ثابت به نفع فرضيه مقابل يعني انتخاب روش اثرات تصادفي رد مي شود، لذااين الگـو 

  .باشد يم 1.9Stataتحقيق همچنين نرم افزار مورد استفاده در اين. به صورت اثرات تصادفي برآورد مي شوند نوع اول

  

        نتايج وبحثنتايج وبحثنتايج وبحثنتايج وبحث----٥٥٥٥

ايـن  ) ١(بررسي مي شـودکه در الگـوي   ١٩٩٠-٢٠٠٦موردايران و ده شريک اصلي تجاري ايران طي سالهاي  ،درآمد باز بودن تجارت بر نابرابري تاٌثير دراين مقاله

  .مسئله مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

            درآمددرآمددرآمددرآمد    باز بودن تجارت بر نابرابريباز بودن تجارت بر نابرابريباز بودن تجارت بر نابرابريباز بودن تجارت بر نابرابريتجزيه و تحليل اثر تجزيه و تحليل اثر تجزيه و تحليل اثر تجزيه و تحليل اثر     ----۱۱۱۱----۵۵۵۵

  :در جدول زير آمده است) ۱(نتايج برآورد الگوي 

        به روش داده هاي تابلويي از نوع اثرات تصادفيبه روش داده هاي تابلويي از نوع اثرات تصادفيبه روش داده هاي تابلويي از نوع اثرات تصادفيبه روش داده هاي تابلويي از نوع اثرات تصادفي) ) ) ) ۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۹۰۱۹۹۰----۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶((((براي کل نمونه مورد بررسي براي کل نمونه مورد بررسي براي کل نمونه مورد بررسي براي کل نمونه مورد بررسي ) ) ) ) ۱۱۱۱((((نتايج تخمين الگوي نتايج تخمين الگوي نتايج تخمين الگوي نتايج تخمين الگوي ):):):):۱۱۱۱((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

prob آماره Z ضرايب متغيرهاي   برآورد ضرايب  انحراف معيار

  الگو

  تغيرهاي مستقلم

۰.۰۰۰  ۱۱.۷۵  ۰.۴۴۷۹۳۲۱  ۵.۲۶۳۵۲۵  
iD  Constant  

۰.۰۴۲  ۲.۰۴  ۰.۰۰۰۲۱۱۴  ۰.۰۰۰۰۱۴۹  
1α  ) itY Ln( 

۰.۰۱۶  ۲.۴۱-  ۰.۰۰۲۵۴۳۵  ۰.۰۰۶۰۲۰۵-  
2α  ) 

2

itY Ln(  

۰.۰۰۰  ۴.۳۶-  ۰.۵۸۸۶۰۶۵  ۲.۵۶۴۴۰۲-  
1β  ) itOpen Ln(  

۰.۰۰۱  ۳.۳۳-  ۰.۰۷۴۴۰۳۲  ۰.۲۴۷۸۴۸۵-  
1φ  iftLK )/(    Ln  

۰.۰۰۵  ۲.۸۱-  ۰.۰۳۲۳۷۷۶  ۰.۰۹۱۰۷۹۱ -  
2φ  iftLAT )/( Ln 

۰.۰۰۰  ۴.۳۲  ۰.۰۳۲۷۰۵۱  ۰.۱۴۱۳۱۶۵  
3φ  

iftNO

BSSK
)(

+
 Ln 

                                                 
1 .Wood (2002) 
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۰.۰۰۳  ۲.۹۸  ۰.۰۳۲۴۷۷  ۰.۰۹۶۶۷۴۳  
4φ  

iftBS

SK
)( Ln  

۰.۰۰۰  ۴.۵۷  ۰.۰۶۵۹۱۹۴  ۰.۳۰۱۴۵۴۹  
21φ  ))/( iftLK   ×××× itOpen (Ln  

۰.۰۰۲  ۳.۰۸  ۰.۰۴۶۳۱۲۲  ۰.۱۴۲۴۲۵۶  
22φ  ))/( iftLAT     ×××× itOpen  Ln(  

۰.۰۴۴  ۲.۰۱ -  ۰.۰۵۳۰۹۶  ۰.۱۰۶۷۲۷۳-  
23φ  

))( iftNO

BSSK +
  ×××× itOpen Ln(  

۰.۰۱۷  ۲.۴۰  ۰.۰۵۴۱۹۲۱  ۰.۰۶۶۹۸۶۴  
24φ  

))( iftBS

SK
 ××××  itOpen  Ln(  

۰.۰۴۰  ۲.۰۵  ۰.۰۲۸۵۰۴۸  ۰.۰۵۸۵۴۳۲  
1δ  Ln( Civil  Lliberities)  

۰.۰۸۳  ۲.۷۳-  ۲.۳۴۸۵۶۱  ۸.۷۹۹۳۸۶۲-  
2δ  Ln(Government Expenditures)  

۰.۰۰۰  ۳.۷۸-  ۰۶-e۱.۲۲  ۰۶-e۴۶.۵-  
3δ  Ln(Infrastructure Index)  

  ۱۱۷.۴۲:والد۲آماره خي   ۴.۷۶:ليمرFآماره 

  ۰.۰۰۰۰:مقدار احتمال    ۰.۰۰۰۰: مقدار احتمال

  ۷۰.۰۹:آماره هاسمن 

   ۰.۰۰۰۰:مقدار احتمال

 ۰.۴۰۵۷:ضريب تعيين

  يافته هاي تحقيق:منبع    

  

نشان ) ۱(ليمراستفاده شده است ،همان طور که جدول  F تفاده شود، از آزمونساز روش تلفيقي يا داده هاي تابلويي ا) ۱(براي انتخاب اين که در تخمين الگوي

فر بدست آمده كه نشان مي دهد فرضيه صفر مبني بر اين كه داده ها به صورت تلفيقي و احتمال آن ص ۷۶/۴،  اين الگو ليمر مربوط به Fمي دهد مقدار آماره 

درصد خطاي نوع اول به صورت داده هاي تابلويي ۵لذا اين الگو با حداکثر . هستند به نفع فرضيه مقابل يعني وجود قابليت در روش داده هاي تابلويي رد مي شود

كه در برآورد داده هاي تابلويي از روش اثر ثابت يا اثر تصادفي استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده شده است؛ كه  همچنين براي تشخيص اين. دبرآورد مي شو

با احتمال صفر به دست آمده است، لذا فرضيه صفر مبني بر انتخاب روش اثر ثابت به نفع فرضيه مقابل يعني انتخاب روش اثر تصادفي رد  ۰۹/۷۰مقدار اين آماره 

  . درصد خطاي نوع اول به صورت اثرات تصادفي برآورد مي شود۵با حداکثر  الگولذااين . شودمي 

ابتدا به بررسي اثر باز بودن تجارت، با در نظر گرفتن . درصد معني دار هستند ۹۵نتايج تخمين نشان مي دهد كه تمامي ضرايب از نظر آماري در سطح اطمينان 

  : شوددرآمد پرداخته مي نابرابري موجودي نسبي عوامل توليد، بر روي

دارند، افزايش مي دهد و برآورد  نسبت به نيروي کار همان طور كه مشاهده مي شود باز بودن نابرابري را در كشورهايي كه سرمايه فراوان و زمين زارعي فراواني

 درصد در كشورهايي كه سرمايه فراوان و زمين زارعي فراواني۰.۱۴۲درصدو۰.۳۰۱مي شود كه يك درصد افزايش در باز بودن، نابرابري را به ترتيب به ميزان 

همچنين باز بودن نابرابري را در كشورهايي كه نيروي كاربا تحصيالت عالي بيشتري نسبت به نيروي کار با تحصيالت . دارند، افزايش مي دهد نسبت به نيروي کار

درصد در كشورهايي كه نيروي كاربا ۰.۰۶۶را به ميزان  درآمد رصد افزايش در باز بودن، نابرابريابتدايي دارند، افزايش مي دهد و برآورد مي شود كه يك د

الزم به ذكر است كه بازبودن فقط نابرابري را در كشورهايي كه نيروي . تحصيالت عالي بيشتري نسبت به نيروي کار با تحصيالت ابتدايي دارند، افزايش مي دهد

تحصيالت عالي بيشتري نسبت به نيروي تحصيل نکرده  دارند،كاهش مي دهد و برآورد مي شود كه يك درصد افزايش در باز بودن، كار با تحصيالت ابتدايي و 

تحصيل نکرده  دارند،  كاهش  کار درصد در كشورهايي كه نيروي كار با تحصيالت ابتدايي و تحصيالت عالي بيشتري نسبت به نيروي۰.۱۰۶نابرابري را به ميزان 

  .دهدمي 

  : همچنين نتايج تخمين نشان مي دهد

ا نيز اين مقدار مثبت است؛و نيز برآورد مي شود که اگرتمامي متغيرهـاي  )۱(الگویتوان تفسير اقتصادي در نظر گرفت در از آن رو كه در مورد عرض از مبدأ نمي -

  .مي باشد ۵.۲۶۳۵۲۵نابرابري درآمد مستقل صفر باشند، 

درصد معنادار مي باشد ، برآورد مي شود كه يك درصد افزايش در درآمد  ۹۵ي عالمت مثبت بوده و از نظر آماري در سطح اطمينان ضريب درآمد سرانه دارا-

  . درصد افزايش مي دهد ۰۰۰۱۴/۰سرانه، نابرابري را به ميزان

درصد معنادار مي  ۹۵ده و از نظر آماري در سطح اطمينان ضريب مجذور درآمد سرانه که براي توضيح منحني کوزنتس به کار مي رود، داراي عالمت منفي بو-

در مورد اين ارتباط مي توان اين گونه .درصد کاهش مي دهد ۰۰۶/۰باشد ، برآورد مي شود كه يك درصد افزايش درمجذور درآمد سرانه، نابرابري را به ميزان

  :گفت

صادي از جمله سيمون كوزنتس آن بود كه نابرابري درآمد و ثروت يكي از مهمترين عوامل مؤثر تاچند دهه پيش، باور بسياري از اقتصاددانان و برنامه ريزان اقت

و پس از گذشتن نظام اقتصادي جامعه از . ضمناً در طول اين فرايند ابتدا ميزان نابرابري بيشتر بود. برتشكيل پس انداز، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي سريع است
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ين وضعيت برعكس شده و ميزان نابرابري درآمد تدرجي كاهش مي يابد و از همين رو عموماً، ميزان نابرابري در كشورهاي يك سطح توليد و رشد مشخص ا

  . پيشرفته اقتصادي از كشورهاي درحال توسعه و عقب نگاهداشته شده كمتر است

ادار مي باشد ، برآورد مي شود كه يك درصد افزايش در باز بودن ، درصد معن ۹۵ضريب باز بودن داراي عالمت منفي بوده و از نظر آماري در سطح اطمينان -

  . درصد کاهش مي دهد ۵۶/۲نابرابري را به ميزان

ملي به  ، درجه بازبودن اقتصاد است، به عبارت ديگر در فرآيند جهاني شدن اقتصاد، درجه بازبودن مي تواند از معيارهاي سنجش توانايي اقتصادهاي openمتغير 

ند زيرا هرچه كشوري از اقتصاد بازتري برخوردار باشد، موقعيت مناسب تري جهت حضور در عرصه هاي جهاني و بين المللي خواهد داشت  و مي توا. دحساب آي

وع صادرات مجم(، به صورت نسبت مبادالت تجاري ) ۱۹۹۷-۱۹۹۸(اين شاخص كه درمطالعات متعدد گارت و رودريك . ادغام اقتصادي آن كشور را تقويت نمايد

). ۱۳۸۱كلباسي و جاليي (به توليد ناخالص داخلي كشور مورد بررسي قرار گرفته، حتي به عنوان متغير جهاني شدن نيز به كار رفته است ) و واردات كشور

براين اساس، . ي برخوردار استبرمبناي اين شاخص، هر چه نسبت مبادالت تجاري يك كشور به توليد ناخالص داخلي بيشتر باشد، اين كشور از اقتصاد بازتر

زيرا، به طور ضمني حاكي از برچيده شدن محدوديت هاي مقداري و به . كشورهايي كه اقتصاد بازتري دارند، مبادالت تجاري از اهميت باالتري برخوردار است

  .ا باعث کاهش نابرابري در اين کشورها گرديده استلذا باز بودن اقتصاد کشورهاي مورد مطالعه م.حداقل رسيدن موانع تعرفه اي در تجارت آن كشور است

iftLKضريب متغير- )/( Ln  برآورد مي شود كه يك درصد افزايش . درصد معنادار مي باشد ۹۵داراي عالمت منفي بوده و از نظر آماري در سطح اطمينان

LKدر نسبت    . درصد در کشورهايي که سرمايه بيشتري دارند، کاهش مي دهد ۲۴/۰بري را به ميزان، نابرا /

iftLATضريب متغير - )/( Ln  برآورد مي شود كه يك درصد افزايش . درصد معنادار مي باشد ۹۵داراي عالمت منفي بوده و از نظر آماري در سطح اطمينان

LATدر نسبت    .درصد در کشورهايي که زمين زراعي بيشتري دارند، کاهش مي دهد ۰۹۱/۰نابرابري را به ميزان ، /

iftNOضريب متغير -

BSSK
)(

+
 Ln  برآورد مي شود كه يك درصد . درصد معنادار مي باشد ۹۵داراي عالمت مثبت بوده و از نظر آماري در سطح اطمينان

افزايش در نسبت 
NO

BSSK +
  . درصددرکشورهايي که نيروي کار غير تحصيل کرده کمتري دارند،افزايش مي دهد۱۴/۰، نابرابري را به ميزان

iftBSضريب متغير-

SK
)( Ln  برآورد مي شود كه يك درصد افزايش در . درصد معنادار مي باشد ۹۵داراي عالمت مثبت بوده و از نظر آماري در سطح اطمينان

سبت ن
BS

SK
  . درصددرکشورهايي که نيروي کار فراوان با تحصيالت عالي دارند،افزايش مي دهد۰۹۶/۰، نابرابري را به ميزان

  :همچنين نتايج تخمين در مورد ضرايب متغيرهاي کنترلي نشان مي دهد که

برآورد مي شود كه يك درصد افزايش . درصد معنادار مي باشد ۹۵ي در سطح اطمينان ضريب متغير آزادي هاي داخلي داراي عالمت مثبت بوده و از نظر آمار -

 - وقتي آزادي داخلي در کشورهاي مورد مطالعه زياد مي: مي توان علت را اين گونه تحليل کرد.درصدافزايش مي دهد۰۵۸/۰در اين متغير،نابرابري را به ميزان

  .ولت براي خيلي كارها كه موجب رشد مي شود، بسته مي شود و به همين علت نابرابري زياد مي شودشود، توقع مردم از دولت زياد مي شود و دست د

برآوردمي شودكه يك درصد افزايش در اين .درصد معنادارمي باشد ۹۵ضريب متغير مخارج دولت داراي عالمت منفي بوده و از نظر آماري در سطح اطمينان  -

در اقتصاد بخش عمومي،مخارج دولتي معموالً به سه دسته تقسيم مي : مي توان علت را اين گونه تحليل کرد.صدکاهش مي دهددر۷۹/۸متغير،نابرابري را به ميزان

مجموع دو نوع اول مخارج دولت که بيانگر حضور دولت در اقتصاد است، به طور غير مستقيم در توزيع .مخارج سرمايه گذاري،مخارج جاري و مخارج انتقالي :شوند

اين گونه مخارج مانند مخارج تعليم وتربيت،کارآموزي و بهداشت عمومي،وضعيت توزيع درآمد افراد را قبل از اين که وارد بازار کار .تاٌثير مي گذارند درآمد

ج انتقالي دولت، که در حقيقت در بيشتر مواقع،افراد گروه هاي پايين درآمدي،توانايي چنداني براي بهبود درآمد خود ندارند بنابراين مخار.شوند،بهبود مي بخشد

به همين علت افزايش در .پرداخت هاي يک طرفه به گروه هاي پايين درآمدي تلقي مي شود مي تواند،به طور مستقيم، تعديالتي در توزيع درآمد به وجود آورد

  .مخارج دولت ،نابرابري را کاهش مي دهد

برآورد مي شود كه يك درصدافزايش .درصد معنادار مي باشد ۹۵نظر آماري در سطح اطمينان  ضريب متغيرشاخص زيرساختارهاداراي عالمت منفي بوده واز-

  :مي توان علت اين افزايش را اين گونه تحليل کرد.درصدکاهش مي دهد-e۴۶.۵-۰۶دراين متغير،نابرابري را به ميزان 

  . انرژي مصرفي هر كارگر و مواردي از اين قبيل مي باشد ط تلفن هركارگر،از آنجايي که اين شاخص شامل متغيرهايي از قبيل جاده ها در هر كيلومتر، خطو

اين شاخص  وجود اين شاخص باعث افزايش رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه مي شود و نابرابري كاهش مي يابد چون همه افراد مي توانند به دليل وجود

  . وارد محيط کسب و كار شوند

از مجذور تغييرات نابرابري درآمد حـول ميـانگينش   % ۴۰/۰مي باشدو برآورد مي شود که  R    (    ۴۰/۰ ۲( دهد قدرت توضيحي مدل همچنين نتايج تخمين نشان مي

  .به وسيله مجذور تغييرات بازبودن تجارت ومتغيرهاي مستقل ديگر حول ميانگينشان توضيح داده مي شود

  

        نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري - - - - ۴۴۴۴

. پرداخته است ۱۹۹۰- ۲۰۰۶مورد مطالعه كشور ايران و ده شريك اصلي تجاري ايران طي سال هاي  درآمد رنابرابرياين مقاله به بررسي اثر باز بودن تجارت ب

ضمن اين که .سواد، کم سواد و باسواد مورد بررسي قرار گرفت دراين تحقيق اثرات ناشي از باز بودن بر تغييرات توزيع درآمد و نابرابري در سه گروه نيروي کار بي

الگوي اقتصادسنجي مورد نظر براي بررسي اثر باز . گرفتند    مختلف نيروي کار به تفکيک سطح سرمايه انساني در کنار متغيرهاي ديگر مورد استفاده قرار هاي گروه

ي براي اندازه گيري معيارEHIIهمچنين دراين تحقيق شاخص . طي سال هاي مربوطه برآورد شده است ابلوييبا روش داده هاي ت درآمد بودن تجارت برنابرابري

براساس نتايج حاصل شده از الگوي ارائه شده مالحظه گرديد در طي سال هاي مورد بررسي بازبودن تجارت، نابرابري را در كشورهايي كه . نابرابري مي باشد
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نيز باز بودن تجارت، نابرابري را در .دهدنيروي كار غير تحصيل كرده کمتري نسبت به نيروي كار با تحصيالت ابتدايي و تحصيالت عالي دارند، كاهش مي 

همچنين باز بودن تجارت ،نابرابري را در .كشورهايي كه نيروي كاربا تحصيالت عالي بيشتري نسبت به نيروي کار با تحصيالت ابتدايي دارند، افزايش مي دهد

  .ش مي دهددارند، افزاينسبت به نيروي کار كشورهايي كه سرمايه فراوان و زمين زارعي فراواني 
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