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چکیده
از این رو الزم است با شناخت پیامدهاي این پدیده براي           . شدن داراي پیامدهاي مطلوب و نامطلوب است      جهانی

ي کنـونی بـا هـدف تحلیـل اثـر         در همین راستا، مطالعـه    . کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود        
هاي نسبت تجـارت و واردات      این منظور از شاخص    به .در ایران صورت گرفت    شدن بر روي توزیع درآمد    جهانی

هـاي  چنـین وقفـه  گذاري خارجی به تولید ناخـالص داخلـی و هـم   داخلی، نسبت خالص سرمایهبه تولید ناخالص  
عنوان متغیـر بیـانگر   به 1360-1383ي گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلی طی دوره   مختلف خالص سرمایه  

هاي یاد شده براي هر یک از مناطق روستایی و شهري چهـار الگـو         با توجه به شاخص   . شدن استفاده شد  جهانی
ي برگـشت  ي نقطـه بر اساس برآوردهـا درآمـد سـرانه   . ي کوزنتس تایید شدها فرضیهدر تمامی الگو . برآورد شد 

8540ي  ترتیب در دامنه  تایی به   براي خانوارهاي شهري و روس     1369هاي ثابت سال    منحنی کوزنتس به قیمت   
ها نشان داد که شواهد محکمی دال بر افزایش نابرابري بـه      یافته. هزار ریال قراد دارد    7190-7520و   6800-
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مقدمه
شدن موجب افزایش حجم    زادسازي و جهانی  آ. اصطالح رایجی است   "شدنجهانی"امروزه  
چنین تـسریع   و هم  جهانیيمرزي کاالها و خدمات و افزایش جریان سرمایه        هايهو نوع مبادل  

ت که  چنان جدي در حال گسترش اس     شدن آن جهانی ).1998نوازیش،  (شود  ي می آورفنانتقال  
مشخص نکردن سیاست اقتصادي مناسب و تعیین نکردن نوع، حدود و چگونگی رویارویی بـا               

. ناپذیري را به دنبال خواهـد داشـت  این واقعیت و برخورد انفعالی در قبال آن، ضررهاي جبران     
شدن هم پیامدهاي مثبـت و هـم پیامـدهاي منفـی بـه      مانند بسیاري از تحوالت تاریخی، جهانی  

. دراه دارهم
شـدن از جملـه     ي جهـانی  هاي فقیر و توزیع درآمد به موازات گسترش پدیـده         شرایط گروه 

عقاید مختلفـی  آنهاي حاصل از و زیان سودها،  هاپیرامون اثر انگیزي است که    هاي چالش زمینه
ي جهانی شدن بر توزیع درآمد در صحنهي تاثیرگذاري جهانی  و به همین دلیل نحوه     وجود دارد 

گـذاري  براین باور است کـه بـا افـزایش سـرمایه    ) 1957(ماندل  . مورد توجه بوده است    همواره
تر میزان تولید نهایی نیروي کار افزایش یافته        ي بیش گیري از سرمایه  دلیل امکان بهره   خارجی به 

مزد سرانجام منجـر  یابد که این افزایش در دست مزد نیروي کار نیز افزایش می     و در نتیجه دست   
معتقدنـد  ) 1997(از سـوي دیگـر فینـسترا و هانـسون           . اهش نابرابري درآمد خواهـد شـد      به ک 

شـود و  مزد نیروي کار مـاهر مـی    گذاري خارجی منجر به افزایش تقاضا و دست       افزایش سرمایه 
اثـر  ) 1999(امـا فیجینـی و جـرگ    . یابـد هـا گـسترش مـی   سرانجام اختالف میان درآمد گروه

ي جهـانی  ي حـضور در عرضـه  ي توزیع درآمد را بسته به مرحلـه گذاري خارجی بر روسرمایه
اي گذاري خارجی رابطه  آنها بر این باورند که میان نابرابري درآمدي و سرمایه         . دانندمتفاوت می 

بـود موقعیـت کـارگران مـاهر و افـزایش      معکوس وجود دارد و نخست به دلیل بـه      Uبه شکل   
و در ادامه بـه دنبـال کـسب مهـارت از سـوي کـارگران        یابدمزد آنها نابرابري افزایش می    دست

شـدن بـر توزیـع      با توجه به اهمیت شـناخت اثرهـاي جهـانی         . یابدغیرماهر نابرابري کاهش می   
ي تاثیرپـذیري توزیـع     در این بررسی سعی شده اسـت نحـوه         هاي مقابل درآمد و وجود فرضیه   

. یی بررسی شوددرآمد میان خانوارها به تفکیک خانوارهاي شهري و روستا



١٨٧

هـا بـه طـور    گـذاري درآمد، در انجام سیاستهاي کم با توجه به اهمیت تامین نیازهاي گروه      
هـا بـوده اسـت و بـه عنـوان معیـاري بـراي ارزیـابی                 ي دغدغـه  عمومی توزیع درآمد از جمله    

ادي، هـاي اقتـص   ها به دنبال ارزیابی سیاست    تر مطالعه بنابراین بیش . آیدها به حساب می   سیاست
شدن با کاهش موانع تجـاري و  اکنون گسترش جهانی . دهندتوزیع درآمد را مورد توجه قرار می      

از ). 2003مـا،   (شـود   گذاري خارجی بیان مـی    چنین افزایش سرمایه  افزایش سطح تجارت و هم    
گفتنـی  . هاي صورت گرفته در خصوص موارد یاد شده مرور شده استاین رو برخی از مطالعه 

شـدن بـر توزیـع درآمـد بـا      ها درخصوص اثر جهانیها، یافته ش از مرور این مطالعه    است که پی  
.باشددیگر متفاوت مییک

بـود توزیـع درآمـد      ها نشان دادند که افـزایش مبـادالت تجـاري باعـث بـه             برخی از مطالعه  
ي اثـرات آزادسـازي     ، در بـاره   )2000(ي دوروش و سـهن      براي مثـال، نتـایج مطالعـه      . شودمی
اري بر روي توزیع درآمد در کشورهاي کامرون، گامبیا، ماداگاسـکار و نیجـر نـشان داد کـه                   تج

هـاي بررسـی مـوجري و خانـداکر         یافته. شودبود توزیع درآمد می   آزادسازي تجارت موجب به   
بود توزیع درآمد بویژه درآمد خانوارهـاي شـهري         نشان داد که حذف تعرفه منجر به به       ) 2002(

هـا باعـث    ، نیز نشان داد که کاهش تعرفه      )2005(و کوکبورن    ي کروارتون مطالعهنتایج  . شودمی
کننده شده و به این ترتیب، درآمد واقعی خانوارها افزایش و توزیع درآمد             کاهش قیمت مصرف  

.بود یافته استنیز به
ه هاي اجرا شد  هاي دیگري نشان داد که بسته به شرایط و نوع سیاست          از سوي دیگر مطالعه   

) 2001(ي فیشر   براي مثال، مطالعه  . تواند متفاوت باشد  شدن بر روي توزیع درآمد می     اثر جهانی 
نشان داد که آزادسازي تجاري در کشورهایی که داراي زمین فراوان هـستند منجـر بـه افـزایش        

هـاي  چنـین یافتـه   هـم . شـود دار منجر به کاهش نـابرابري مـی       نابرابري و در کشورهاي سرمایه    
راه بـا افـزایش   هاي وارداتی هـم  نشان داد که حذف کامل تعرفه     ) 2005(بهاسین و انیم     پژوهش

هـاي مختلـف دارد، امـا    درصدي مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبت بر توزیع درآمـد گـروه   100
درصدي مالیات بـر ارزش افـزوده منجـر بـه       100هاي صادرات و افزایش     ي مالیات حذف کلیه 

. شودهاي مختلف میع درآمد در میان گروهتر شدن توزینامطلوب
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رسـی بـه    ها نیز معتقدند که به دلیل تفاوت میان افراد از نظـر سـطح دسـت               برخی از مطالعه  
عوامل تولید تفاوت در برخورداري از منافع آزادسازي تجاري و افزایش نابرابري درآمـد امـري       

هـا  اي از این مطالعه   ر مکزیک نمونه  در کشو ) 1999(ي هریسون و هانسون     مطالعه. ناگزیر است 
هـاي کـشورهاي مختلـف صـورت     ، که بـا اسـتفاده از داده  )2000(هاي مطالعه بارو   یافته. است

.راه بوده استگرفت نشان داد که افزایش سطح تجارت با افزایش نابرابري هم
درآمـد نـشان   شدن را بر روي توزیع هاي باال در بیان خود جهتی از اثرگذاري جهانی       مطالعه

اي ي جنوبی رابطه  ، نشان داد میان حهانی شدن و توزیع درآمد در کره          )2003(که ما   داد حال آن  
داري بـر توزیـع   شـدن اثـر معنـی   هاي این تحقیق نشان داد که جهـانی یافته. وجود نداشته است  

منحنـی  ي عطـف    ي کوزنتس تاییـد و نقطـه      هاي این مطالعه فرضیه   بر اساس یافته  . درآمد ندارد 
.به دست آمد6000تا 5000ي درآمد سرانه کوزنتس در دامنه

روش تحقیق
شدن معادل با کاهش موانع تجاري و افزایش سـطح تجـارت      همان طور که گفته شد جهانی     

پس در این مطالعه از میزان      ). 2003ما،  (شود  گذاري خارجی بیان می   چنین افزایش سرمایه  و هم 
شـدن اسـتفاده    اخص باز بودن تجاري به عنوان معیار بیانگر جهـانی         گذاري خارجی و ش   سرمایه

معیار باز بودن خود مشتمل بر دو شاخص به صورت نسبت مجمـوع واردات و صـادرات              . شد
به تولید داخلی و شاخص دیگر به صورت نسبت واردات به تولیـد ناخـالص داخلـی تعریـف                   

. شد
شـدن بـر روي     هاي معـرف اثـر جهـانی      هاي تجاري به عنوان شاخص    در مورد اثر شاخص   

شـود تـا موقعیـت      ي تجاري باعث می   توزیع درآمد، دیدگاه معمول این است که گسترش دامنه        
هـاي  گیري از فرصت  رسی دارند به دلیل امکان بهره     هایی که به منابع تولید دست     اقتصادي گروه 

ن منابع مولد از ایـن امکـان       بود یابد و افراد بدو    ي تجاري بیش از پیش به     جدید ناشی از توسعه   
ي عالمـت مثبـت     از این رو در برآورد تجربی نتایج باید فرضیه        ). 2003ما،  (ي کمی گیرند    بهره

در ادبیـات مربوطـه در   . ي باز بودن تجاري مـورد آزمـون قـرار گیـرد       متغیرهاي شاخص درجه  
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تفاوت بـه شـرح     ي م گذاري خارجی و نابرابراي درآمد سه نظریه      ي میان سرمایه  خصوص رابطه 
بر ایـن بـاور اسـت    ) 1957(ماندل  . ي ماندل است  ي معمول فرضیه  یک فرضیه : زیر وجود دارد  

تـر میـزان تولیـد    ي بیشگیري از سرمایهگذاري خارجی به دلیل امکان بهرهکه با افزایش سرمایه  
کـه ایـن   یابـد مزد نیروي کار نیـز افـزایش مـی        نهایی نیروي کار افزایش یافته و در نتیجه دست        

.مزد سرانجام منجر به کاهش نابرابري درآمد خواهد شدافزایش در دست
گذاري خارجی منجـر بـه      معتقدند افزایش سرمایه  ) 1997(از سوي دیگر فینسترا و هانسون       

شـود و   مزد نیروي کار ماهر می    افزایش تقاضا براي نیروي کار ماهر شده و باعث افزایش دست          
.یابدها گسترش میرآمد گروهدر نهایت اختالف میان د

گذاري خارجی را برروي توزیع درآمـد  اثر سرمایه) 1999(سرانجام این که فیجینی و جرگ    
هـا بـراین باورنـد کـه در         آن. داننـد ي جهـانی متفـاوت مـی      ي حضور در عرصه   بسته به مرحله  

رگرهـاي سـفید    آوري نوین موقعیت برخی از کارگرها و در اصطالح کا         ي اولیه و در فن    مرحله
هـا افـزایش    مـزد آن  وري و در نتیجـه دسـت      کند و به دنبال افزایش مهارت، بهـره       بود پیدا می  به

یابد، در حالی که گروه دیگر که به کارگران آبی موسوم هستند کماکان بـدون مهـارت بـاقی      می
فـضاي   تواننـد در  کم صاحب مهارت شده و مـی      ي دوم کارگران آبی نیز کم     در مرحله . مانندمی
هـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه میـان نـابرابري درآمـدي و               بیـان آن  . آوري جدیـد کـار کننـد      فن

. معکوس وجود داردUاي به شکل گذاري خارجی رابطهسرمایه
نهـادي مـا    شدن بر روي توزیع درآمد از مـدل پـیش         در این مطالعه براي بررسی اثر جهانی      

:به شرح زیر استفاده شد) 2003(
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گذاري خارجی مـستقیم  سرمایهFDIدرآمد سرانه، PGNPضریب جینی، Gدر الگوي باال 
کـه بـه صـورت نـسبت مجمـوع      شدن اقتصاد استي باز بودن یا شاخص جهانیدرجهORو 

به iو tي اخالل و جملهuدر الگوي باال . شودواردات و صادرات به تولید داخلی محاسبه می
.اشاره داردب به دوره و وقفهترتی
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گـذاري خـارجی بـه تولیـد     هاي یاد شده با استفاده از مقادیر تاخیري متغیر نسبت سرمایه          نظریه
:و به شرح زیر قابل آزمون است) 2003(ناخالص داخلی در الگوي ارایه شده توسط ما 

0e0:   ي ماندلفرضیه  و به ازايi>00: تخواهیم داشei 

0e0:   ي فینسترا و هانسونفرضیه  و به ازايi>00: خواهیم داشتei 

0e0:  ي فیجینی و جرگفرضیه  و به ازايi0: هاي باالتر خواهیم داشتei 

به iو  tهاي  گذاري خارجی و پانویس   بیانگر ضریب متغیر سرمایه    eي  در این آزمون فرضیه   
.باشدمیترتیب دوره و وقفه

مورد توجه قرار گیرد، بنـابراین    GDPگذاري باید با نگاه به      با توجه به این که حجم سرمایه      
ینی ضریب ج. استفاده شد  GDPگذاري خارجی به    ي یاد شده از نسبت سرمایه     در برآورد رابطه  

)G (   ي نابرابري درآمـدي ممکـن   ي نابرابري توزیع درآمد به بیشینه اندازه    عبارت است از اندازه
این ضریب به صورت زیـر تعریـف   ). 1371ابوالفتحی قمی، (در یک توزیع درآمد کامالَ نابرابر       

:شودمی
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) هزینـه (درآمـد  jxام، i خانوار ) هزینه(درآمد ixتعداد خانوار، nضریب جینی، Gکه در آن 
ي تغییرات این شـاخص بـین صـفر    دامنه. جامعه است) هزینه(متوسط درآمد ام و j خانوار 

مقادیر باالتر این   به این ترتیب    . در نوسان است  ) توزیع کامالَ نابرابر  (و یک   ) توزیع کامالَ برابر  (
.تر درآمد در جامعه استشاخص به معنی توزیع ناعادالنه

طور معمول در رگرسیون فرض بر ایستا بودن متغیرهـاي توضـیحی اسـت و الزم اسـت        ه  ب
صورت نتایج و استنتاجات آماري قابل اعتمـاد        این متغیرها ایستا شوند زیرا در غیر این        نخست

شود که میانگین و واریـانس آن   فی وقتی ساکن یا ایستا نامیده می      یک فرایند تصاد  . نخواهند بود 
بـین  يزمانی، تنها به فاصله یا وقفه      يدر طول زمان ثابت و  مقدار کوواریانس آن بین دو دوره           

از میـان  . دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعـی محاسـبه کوواریـانس نداشـته باشـد            
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فـولر تعمـیم یافتـه کـاربرد         -فولر و دیکـی    -یستایی، آزمون دیکی  ه شده براي ا   یهاي ارا آزمون
. اندتري دارند که در این مطالعه نیز مورد استفاده قرار گرفتهگسترده
هـاي  هاي مرکز آمار ایران و آمارنامـه      گزارشهاي سري زمانی متغیرهاي معرفی شده از        داده

.آوري شدجمع1360-83ي  بانک مرکزي براي دوره

ایج و بحث نت
هـاي مـورد اسـتفاده در تحلیـل         ناسـی نیـز گفتـه شـد داده        شهمان طور که در بخش روش     

بـه  بنابراین نخست   باشد،  ي توزیع درآمد از نوع سري زمانی می       شدن در زمینه  پیامدهاي جهانی 
آزمـون  نتـایج  . گرفتواحد شرایط متغیرها از نظر ایستایی مورد بررسی قرار    کمک آزمون ریشه  

تولیـد ملـی     ،نـی شـهري   یی روستایی، ضریب ج   ینمتغیرهاي ضریب ج  نشان داد که    واحدهریش
ي باز بودن تجاري کـه      درجه دوم توان دوم تولید ملی ناخالص سرانه، شاخص       ،ناخالص سرانه 

گذاري خـارجی در  چنین متغیر خالص سرمایهباشد و هممیGDPبه صورت نسبت واردات به   
نـسبت مجمـوع   (ي باز بودن تجـاري  شاخص اول درجه. ا هستنددرصد ایست95سطح اطمینان   

گیـري در  پـس از یـک بـار تفاضـل    ) GDPواردات و صادرات یا مجموع تجارت خارجی بـه   
با توجه به ضـرورت و اهمیـت مـشابه بـودن            . درصد رفتار ایستا نشان دادند     95سطح اطمینان   

بـه صـورت     GDPرت خـارجی بـه      رفتار متغیرها از نظر ایستایی از متغیر شاخص نسبت تجـا          
.مقادیر تفاضلی آن استفاده شد

خورد آن اسـت کـه      ي دیگري به چشم می    شدن آن چه بیش از هر فرضیه      در ادبیات جهانی  
گذاري خـارجی در    ي اقتصاد مترادف با افزایش مبادالت تجاري و سرمایه        شدن در حوزه  جهانی

هایی مانند نسبت تجارت یا واردات      اخصپس استفاده از ش   . باشدکشورهاي در حال توسعه می    
گذاري خارجی بـه طـور گـسترده بـه چـشم         چنین حجم سرمایه  به تولید ناخالص داخلی و هم     

کنـد کـه در آن از       نهـاد مـی   ضمن ارزیابی مطالعات متعدد الگویی را پیش      ) 2003(ما  . خوردمی
ري خـارجی بـه تولیـد    گذاچنین حجم سرمایههاي تجاري به تولید ناخالص داخلی و هم  نسبت

نتـایج  . شـود شـدن اسـتفاده مـی   ناخالص داخلی به عنوان متغیرهاي بیانگر اثر ناشـی از جهـانی         
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شدن برروي توزیع درآمد در مناطق شهري و روسـتایی ایـران بـه تفکیـک             حاصل از اثر جهانی   
ي و حال به بررسی نتایج تجربی مدل در میان خانوارهـاي شـهر  . مورد بررسی قرار گرفته است    

.روستایی ایران می پردازیم

خانوارهاي شهري
خالصـه شـده    ) 2(و  ) 1(هـاي   نتایج حاصل از برآورد الگوي توزیع درآمد شـهري در جـدول           

بـه ایـن ترتیـب کـه در         . شدن است تنها تفاوت این دو تصریح در شاخص بیانگر جهانی        . است
و ه تولید ناخالص داخلی     الگوي اول از شاخص نسبت تجارت یا مجموع واردات و صادرات ب           

.الگوي دوم از متغیر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی بهره گرفته شده استدر

نتایج حاصل از برآورد عوامل موثر بر توزیع درآمد در مناطق شهري ایران .)1(جدول 
)الگوي اول(

tي آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر

C569/0799/0-455/0عرض از مبدا-
PGNP10-6*درآمد ناخالص ملی سرانه47/26-1069/1646/1

(PGNP)210-12*توان دوم درآمد ناخالص ملی سرانه72/1-12-1024/1384/1-
IX/GDP316/0236/0337/1*نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی

FDI/GDP
گذاري خارجی به نسبت خالص سرمایه

GDP
316/0421/0857/0

WAR061/0019/0177/3***متغیر موهومی جنگ

180/2F269/0R2*هاآماره
)36/0 (

12/1LM

درصد1و 10دار در سطح به ترتیب معنی***و *
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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نتایج حاصل از برآورد عوامل موثر بر توزیع درآمد در مناطق شهري ایران .)2(جدول 
)الگوي دوم(

tآماره انحراف معیارضرایبمتغیر

C306/0297/0-090/0عرض از مبدا-
PGNP10-6*درآمد ناخالص ملی سرانه36/17-1001/9508/1

(PGNP)210-12*توان دوم درآمد ناخالص ملی سرانه76/9-13-1062/6474/1-

IM/GDP
نسبت واردات به تولید ناخالص 

داخلی
**341/0124/0733/2

FDI/GDP
گذاري خارجی نسبت خالص سرمایه

GDPبه 
242/0195/0240/1

WAR040/0016/0444/2**متغیر موهومی جنگ

614/3F465/0R2**هاآماره
)12/0 (

756/2LM

درصد1و 10دار در سطح به ترتیب معنی***و *
هاي تحقیقیافته: ماخذ

در هـر دو الگـو      . دیگر هـستند  هر دو تصریح به طور کامل شبیه یک       از نظر عالمت متغیرها     
ي شـهري میـان توزیـع       به این معنی که در جامعه     . ي کوزنتس مورد تایید قرار گفته است      نظریه

درآمد که بر اساس شاخص ضریب جینی بیـان شـده اسـت و تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه                      
یش رشد اقتصادي نخست نابرابري افـزایش و  معکوس وجود دارد و با افزا Uاي به شکل    رابطه

در الگوهاي تـصریح شـده تاییـد تئـوري کـوزنتس      . یابداي این نابرابري کاهش می    پس از نقطه  
معادل با عالمت مثبت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و عالمت منفی براي متغیـر تـوان دوم            

ضرایب یاد شـده در سـطح اطمینـان    در هر دو الگو. باشدمتغیر تولید ناخالص داخلی سرانه می 
.درصد حایز اهمیت آماري هستند90

شدن از متغیر نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی         در الگوي اول که براي بیان اثر جهانی       
گرایی اقتصاد ایران بـه سـوي       استفاده شده است اثر متغیر یاد شده حاکی است که با افزایش هم            

شـدن  اثر متغیر بیانگر جهانیکهدر الگوي دوم نیز. یابدي افزایش می  اقتصاد جهانی میزان نابرابر   
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ي مشابهی به دسـت     نتیجه لحاظ شده است،  به صورت نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی         
تنها تفاوت  . باشددیگر می مقدار ضریب دو متغیر گفته شده نیز بسیار نزدیک به یک          . آمده است 

ها است، به این ترتیب کـه در الگـوي اول ضـریب     اري آن دضریب این دو شاخص سطح معنی     
اطمینـان   با دار است حال آن که در الگوي دوم       درصد معنی  90متغیر یاد شده در سطح اطمینان       

گرایی اقتصاد ایران بـا اقتـصاد   توان افزایش نابرابري درآمد به دنبال افزایش در هم       درصد می  99
ي مـا   کنند کـه در مطالعـه     ي معمول را تایید می    الگو فرضیه  بنابراین هر دو  . جهانی را تایید کرد   

ي تجـاري   به این معنی که به دنبال افزایش مشارکت ایران در عرصـه           . شودنیز دیده می  ) 2003(
داري افـزایش خواهـد   نابرابري در میان خانوارهاي شهري ایـران بـه طـور معنـی          ،اقتصاد جهان 

.یافت
شدن مورد توجه است نـسبت      ري از شرایط ناشی از جهانی     متغیر دیگري که به عنوان نمودا     

اثـر ایـن متغیـر داراي اهمیـت آمـاري           . گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلـی اسـت        سرمایه
قابل آزمـون اسـت کـه      ) 1997(ي فینسترا و هانسون     فرضیه با توجه به عالمت تنها     البته. نیست

متغیـر دیگـر     .شـود متغیر یاد شده رد مـی      این فرضیه نیز به دلیل نداشتن اهمیت آماري ضریب        
اثـر ایـن متغیـر بـا سـطح          . ي جنگ در نظر گرفته شده است      متغیر موهومی است که براي دوره     

هاي جنـگ   اطمینان مطلوب بر توزیع درآمد منفی است و باعث افزایش نابرابري درآمد در سال             
.شده است

اي کـه الگـوي   بـه گونـه  . شـود میاز نظر قدرت توضیح دهندگی میان دو الگو تفاوت دیده 
درصـد از تغییـرات در ضـریب جینـی           27توانـد تنهـا     نخست به کمک متغیرهاي یاد شده مـی       

درصـد از    46تـوان بـیش از      خانوارهاي شهري را توضیح دهد حال آن که بـا الگـوي دوم مـی              
. تغییرات در ضریب جینی خانوارهاي شهري را تعقیب کرد

گـذاري  الزم اسـت متغیـر نـسبت سـرمایه        ،  )1999(نی و جـرگ     ي فیجی براي آزمون فرضیه  
هـاي  نتایج حاصل از ایـن تـصریح در جـدول     . با وقفه وارد مدل شود     GDPخارجی خالص به    

.آمده است) 4(و ) 3(
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الگوي اول تابع توزیع درآمد خانوارهاي شهري يیافتهتعمیمنتایج حاصل از تصریح ). 3(جدول 
)گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلیت سرمایههاي نسبمشتمل بر وقفه(

tي آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر

C205/0986/0-247/0عرض از مبدا-

PGNP10-6**درآمد ناخالص ملی سرانه27-1081/7558/2

(PGNP)210-12**توان دوم درآمد ناخالص ملی سرانه47/1-13-1004/6429/2-

IX/GDP
نسبت تجارت به تولید ناخالص 

داخلی
101/0093/0088/1

FDI/GDP
گذاري خارجی نسبت خالص سرمایه

GDPبه 
100/0178/0561/0

WAR024/0009/0486/2**متغیر موهومی جنگ

FDI/GDP )1-(
GDPگذاري خارجی نسبت سرمایه

با یک وقفه
***580/0-123/0700/4-

FDI/GDP )2-(
GDPگذاري خارجی مایهنسبت سر

با دو وقفه
015/0-114/0133/0-

FDI/GDP )3-(
GDPگذاري خارجی نسبت سرمایه

با سه وقفه
**263/0113/0320/2

474/9F828/0R2***هاآماره
)49/0 (

85/0LM

درصد1و 5دار در سطح به ترتیب معنی***و *
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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الگوي دوم تابع توزیع درآمد خانوارهاي شهري يیافتهتعمیمل از تصریح نتایج حاص). 4(جدول 
)گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلیهاي نسبت سرمایهمشتمل بر وقفه(

tي آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر

C231/0186/1-274/0عرض از مبدا-
PGNP10-6**درآمد ناخالص ملی سرانه63/17-1085/6383/2

(PGNP)2
توان دوم درآمد ناخالص ملی 

سرانه
**13-1055/9-13-1006/5886/1-

IM/GDP
نسبت واردات به تولید ناخالص 

130/0176/0741/0داخلی

FDI/GDP
گذاري نسبت خالص سرمایه

GDPخارجی به 
275/0210/0307/1

WAR062/0010/0881/5**متغیر موهومی جنگ

FDI/GDP گذاري خارجی نسبت سرمایه)-1(
GDPبا یک وقفه

***867/0-245/0530/3-

FDI/GDP گذاري خارجی نسبت سرمایه)-2(
GDP220/0386/0-085/0با دو وقفه-

FDI/GDP گذاري خارجی نسبت سرمایه)-3(
GDPبا سه وقفه

**831/0-278/0984/2-

32/11F837/0R2***هاآماره
)32/0 (

377/1LM

درصد1و 5، 10دار در سطح به ترتیب معنی***و  **و *
هاي تحقیقیافته: ماخذ

بهگذاري خارجی به تولید ناخالص داخلیهاي متغیر نسبت سرمایهبا اضافه کردن وقفه
الگوي اول )یافتهتعمیم(در تصریح جدید. بود یافتاول مدل تصریح شده به مراتب بهالگوي
نتایج ) 3(مت متغیرهاي تصریح قبل تغییري نیافت و در تصریح جدید نیز که در جدول نیز عال

) 4(در این تصریح همان طور که در جدول . ي کوزنتس صادق استشود نظریهآن دیده می
بود یافت و داري ضرایب متغیرهاي درآمد ملی سرانه و توان دوم آن بهآمده است سطح معنی

10داري تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی از سطح معنیالبته ضریب متغیر نسبت
در این تصریح هم اثر متغیر نسبت . درصد تغییر اهمیت آماري یافت15درصد به 
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بنابراین هر . گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلی کماکان فاقد اهمیت آماري استسرمایه
. شودرد می) 1999(و فیجینی و جرگ )1997(، فینسترا و هانسون )1957(ي ماندل سه فرضیه

درصـد  84تواند بـیش از   گیري یافته است و این تصریح می      بود چشم قدرت برازش مدل به   
.از تغییرات در ضریب جینی خانوارهاي شهري را توضیح دهد

گـذاري  وقفـه بـراي متغیـر نـسبت سـرمایه          3الگوي دوم نیز با      )یافتهتعمیم(تصریح جدید 
داري در تصریح جدید سطح معنـی     . آمده است ) 4(لید ناخالص داخلی در جدول      خارجی به تو  

امـا در ایـن تـصریح       . بود یافتـه اسـت    متغیرهاي تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن به         
ي سـطح اهمیـت آمـاري متغیـر بـدون وقفـه           . شدن اهمیـت آمـاري نـدارد      متغیر بیانگر جهانی  

بـه طـور کلـی در       . درصد قرار دارد   89بود در سطح اطمینان     هگذاري خارجی با اندکی ب    سرمایه
این تصریح عالمت متغیرهاي تصریح اول الگوي دوم بدون تغییر مانده است به این معنـی کـه                  

.تئوري کوزنتس در این تصریح نیز صادق است
گـذاري خـارجی بـه تولیـد ناخـالص          نسبت سرمایه  در تصریح جدید الگوي دوم نیز متغیر      

هـر سـه تـصریح رد       مشابه تـصریح جدیـد الگـوي اول         بدون اهمیت آماري است پس      داخلی  
.شودمی

داري بر توزیع  درآمد     یافته اثر معنی  شدن نیز در هر دو الگوي تعمیم      متغیرهاي بیانگر جهانی  
.دهدنشان نمی

در الگوي دوم نیز تصریح جدید در مقایسه با تصریح قبل از قدرت توضیح دهندگی بـسیار          
درصـد از تغییـرات در   84االتري برخوردار است به گونه اي که این تصریح قادر است حدود     ب

داري کـل مـدل     نیز حاکی از معنـی     Fي  آماره. ضریب جینی خانوارهاي شهري را تشریح نماید      
.است

الگوي خانوارهاي روستایی
در الگوي  . تخالصه شده اس  ) 6(و  ) 5(هاي  نتایج الگوهاي خانوارهاي روستایی در جدول     

باشـد  اول عالمت متغیر نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی همانند الگوي شهري مثبت می             
.اما این ضریب فاقد اهمیت آماري است
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نتایج حاصل از برآورد عوامل موثر بر توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران ).5(جدول 
)الگوي اول(

tيآمارهانحراف معیارضرایبمتغیر

C294/0023/2-596/0عرض از مبدا
PGNP10-6***درآمد ناخالص ملی سرانه78/27-1048/8273/3

(PGNP)2توان دوم درآمد ناخالص ملی سرانه
***12-10

89/1-
12-1006/6124/3-

IX/GDP047/0113/0420/0نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی
FDI/GDP گذاري خارجی به سرمایهنسبت خالص

GDP
327/0-212/0542/1-

WAR033/0010/0124/3**متغیر موهومی جنگ

043/5F543/0R2**آماره ها
)19/0 (

94/1LM

درصد1و 5و 10دار در سطح به ترتیب معنی***و  **و *
هاي تحقیقیافته: ماخذ

توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران نتایج حاصل از برآورد عوامل موثر بر ).6(جدول 
)الگوي دوم(

tي آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر

C274/0686/1-463/0عرض از مبدا-
PGNP10-6***درآمد ناخالص ملی سرانه39/27-1091/7013/3

(PGNP)210-12**توان دوم درآمد ناخالص ملی سرانه66/1-13-1067/5918/2-
IM/GDP نسبت واردات به تولید ناخالص

داخلی
*153/0095/0594/1

FDI/GDPگذاري خارجی نسبت خالص سرمایه
GDPبه 

089/0-197/0453/0-

WAR024/0009/0569/2**متغیر موهومی جنگ
) 536/3F400/0R2)412/0**هاآماره

032/1
LM

درصد1و 5و 10طح دار در سبه ترتیب معنی***و  **و *
هاي تحقیقیافته: ماخذ

در الگوي اول تئوري کوزنتس مورد تایید است زیرا عالمت ضریب متغیـر تولیـد ناخـالص       
هـر دو متغیـر یـاد شـده در سـطح      . اسـت ملی سرانه مثبت و عالمت توان دوم این متغیر منفی      
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گـذاي  الص سـرمایه درصد حایز اهمیت آماري هـستند و در ایـن الگـو نـسبت خـ               99اطمینان  
دار کـه البتـه معنـی      باشـد خارجی به تولید ناخالص داخلی برخالف الگوهاي شهري منفی مـی          

با . قابل آزمون است  ) 1957(ي ماندل   با توجه به عالمت ضریب متغیر گفته شده فرضیه        . نیست
رد ایـن نتیجـه در مـو     .شـود توجه به نبود اهمیت آماري این ضریب فرضیه یاد شده تایید نمـی            

99متغیر جنگ نیـز هماننـد الگوهـاي شـهري در سـطح اطمینـان               . الگوي دوم نیز صادق است    
ضـریب متغیـر نـسبت    . داردجینـی  دار بـر ضـریب   درصد در الگوي نخست اثر مثبت و معنـی       

درصـد حـایز اهمیـت    90گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز در سطح اطمینان  سرمایه
در تعقیـب   ) 6(گیري از متغیرهاي مندرج در جدول       تواند با بهره  می الگوي اول . باشدآماري می 

به ایـن   . خانوارهاي روستایی مساعدت داشته باشد    جینی  درصد از تغییرات ضریب      54بیش از   
ي جهـانی از طریـق      توان گفت براساس الگوي اول گسترش حضور ایران در عرضـه          میترتیب
روي توزیـع درآمـد روسـتایی نخواهـد داشـت و در           اي بـر  ي تجاري تاثیر قابل مالحظـه     مبادله

بـود  گـذاري خـارجی باشـد امیـد بـه         راه با افزایش سرمایه   هم ،صورتی که این گسترش حضور    
.توزیع درآمد در میان خانوارهاي روستایی نیز محتمل است

عالمت متغیرهـا هماننـد   . دهدنیز نتایج حاصل از برآورد الگوي دوم را نشان می) 6(جدول  
گرایی اقتصاد ایران به سوي اقتصاد جهانی که بـه      در این الگو متغیر بیانگر هم     . گوي اول است  ال

دار بـر   باشد داراي تاثیر منفی و معنـی      صورت نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ایران می        
ي ایـن یافتـه   . باشـد دار می درصد معنی  90تاثیر این متغیر در سطح اطمینان       . توزیع درآمد است  

. درآمد مطابقـت دارد توزیع شدن بر ي تاثیر جهانیي کنونی نیز با دیدگاه غالب در حوزه       مطالعه
باشد زیرا عالمت متغیرهاي درآمـد ناخـالص ملـی          ي کوزنتس صادق می   در این الگو نیز نظریه    

اثـر هـر دو متغیـر یـاد شـده در سـطح          . باشـد سرانه و توان دوم آن به ترتیب مثبت و منفی می          
گـذاري  اما بـرخالف الگـوي اول اثـر متغیـر نـسبت سـرمایه         . دار است درصد معنی  95ن  اطمینا

جهـت بـودن بـا الگـوي اول داراي اثـر            خالص خارجی به تولید ناخالص داخلی علیـرغم هـم         
) 1957(ي مانـدل    توان فرضیه بر اساس ضریب این متغیر در هر دو الگو می         . باشددار نمی معنی

ي یـاد شـده تاییـد    با توجه به نبود اهمیـت آمـاري ضـریب آن فرضـیه        را آزمایش کرد که البته      
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متغیر موهومی جنگ نیز همانند الگوي شهري و الگوي نخست روستایی اثر منفـی و               . شودنمی
.دهددار بر توزیع درآمد را نشان میمعنی

.تري برخوردار اسـت   این الگو در مقایسه با الگوي نخست از قدرت توضیح دهندگی پایین           
نـی روسـتایی را   یدرصد از تغییرات ضـریب ج 40توان تنها اي که به کمک این الگو میبه گونه 

نیـز  Fي براسـاس آمـاره  . درصد بـود 54توضیح دهد حال آن که این رقم براي الگوي نخست        
نتــایج . درصــد پــذیرفت95داري تــصریح الگــوي دوم را در ســطح اطمینــان تــوان معنــیمــی

هـاي مختلـف از متغیـر    الگوي اول و دوم که مشتمل بـر وقفـه          )یافتهمتعمی(هاي جدید تصریح
خالصـه  ) 8(و  ) 7(هاي  گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلی است در جدول        نسبت سرمایه 

.شده است
الگوي اول تابع توزیع درآمد خانوارهاي روستایی یافته تعمیمنتایج حاصل از تصریح ).7(جدول 

)گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلیبت سرمایههاي نسمشتمل بر وقفه(
tي آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر

C173/0156/3-548/0عرض از مبدا-
PGNP10-6**درآمد ناخالص ملی سرانه57/27-1016/5981/4

(PGNP)2
توان دوم درآمد ناخالص ملی 

سرانه
**12-10

71/1-
13-10

81/3483/4-

IX/GDP
نسبت تجارت به تولید ناخالص 

-059/0854/0-050/0داخلی

FDI/GDP
گذاري نسبت خالص سرمایه

GDPخارجی به 
***556/0-143/0877/3-

WAR029/0006/0618/4**متغیر موهومی جنگ

FDI/GDP گذاري خارجی نسبت سرمایه)-1(
GDPبا یک وقفه

***436/0-091/0766/4-

FDI/GDP گذاري خارجی نسبت سرمایه)-2(
GDP084/0951-080/0با دو وقفه/-

FDI/GDP گذاري خارجی نسبت سرمایه)-3(
GDPبا سه وقفه

*013/0091/0424/1

888/11F844/0R2***هاآماره
)53/0 (

68/0LM

درصد1و 5و 10دار در سطح به ترتیب معنی***و **و*
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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تابع توزیع درآمد خانوارهاي روستایی دومالگويیافتهتعمیمنتایج حاصل از تصریح).8(جدول 
)گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلیهاي نسبت سرمایهمشتمل بر وقفه(

tي آمارهانحراف معیارضرایبمتغیر

C150/0216/4-636/0عرض از مبدا-
PGNP10-6***درآمد ناخالص ملی سرانه85/27-1046/4388/6

(PGNP)2
توان دوم درآمد ناخالص ملی 

سرانه

***13-10

90/1-

13-10

25/3
841/5-

IM/GDP
نسبت واردات به تولید ناخالص 

داخلی
104/0-115/0910/-

FDI/GDP
گذاري نسبت خالص سرمایه

GDPخارجی به 
***569/0-149/0817/3-

WAR028/0007/0258/4***ی جنگمتغیر موهوم

FDI/GDP )1-(
گذاري خارجی نسبت سرمایه

GDPبا یک وقفه
***529/0-153/0438/3-

FDI/GDP )2-(
گذاري خارجی نسبت سرمایه
GDPبا دو وقفه

178/0-141/0267/1-

FDI/GDP )3-(
گذاري خارجی نسبت سرمایه
GDPبا سه وقفه

087/0093/0942/0

033/12F846/0R2***هاآماره
)63/0 (

48/0LM

درصد1دار در سطح معنی***
یافته هاي تحقیق: ماخذ

گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلی منجر بـه      هاي متغیر نسبت سرمایه   نمودن وقفه  وارد
اي که در تـصریح نخـست       به گونه . شدن شده است  تغییر جهت تاثیرگذاري متغیر بیانگر جهانی     

داري بر توزیع درآمد نداشت اما جهت این تـاثیر منفـی       ل این متغیر هرچند تاثیر معنی     الگوي او 
گذاري خـارجی بـه     هاي متغیر نسبت سرمایه   مشتمل بر وقفه  (بود حال آن که در تصریح جدید        
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مـشابه تـصریح اول   . دار و مثبت دارداین متغیر بر توزیع درآمد اثر معنی    )تولید ناخالص داخلی  
. شودي کوزنتس تایید میر این تصریح نیز نظریهالگوي اول د

گذاري خـارجی بـه تولیـد ناخـالص داخلـی     نسبت سرمایهبا توجه به این که عالمت متغیر        
اما با توجـه بـه      . قابل آزمون است  ،)1957(ي ماندل   فرضیهدار است، بنابراین تنها     منفی و معنی  

اهمیـت آمـاري برخـوردار اسـت، پـس          این که ضریب متغیرهاي تاخیري متغیـر یـاد شـده از             
.شودنیز تایید نمی) 1957(ي ماندل فرضیه

گذاري خارجی به تولیـد ناخـالص   هاي مختلف متغیر نسبت سرمایهبه دنبال استفاده از وقفه    
درصـد قـدرت     30بود یافته اسـت بـه گونـه اي کـه بـه میـزان                داخلی الگو به طور مطلوبی به     

داري ایـن   نیـز معنـی    Fي  آماره. گوي اول افزایش یافته است    ح اخیر ال  یحی دهندگی تصر  یتوض
نـشان  ) 8(همـان طـور کـه نتـایج جـدول      . کنددرصد تایید می  99تصریح را در سطح اطمینان      

گـذاري  مشتمل بر متغیرهاي با وقفه نـسبت سـرمایه        (الگوي اول    ددهد همانند تصریح جدی   می
هاي بـاال متغیـر بیـانگر       ز با وارد کردن وقفه    در الگوي دوم نی   ) خارجی به تولید ناخالص داخلی    

شدن از نظر اثرگذاري تغییر جهت داده و در تصریح دوم اثر مثبت و مطلوبی بـر توزیـع                   جهانی
اثر آن در ایـن     ) 6(البته برخالف تصریح نخست جدول      . دهددرآمد در میان خانوارها نشان می     

گر برخالف تصریح نخست اثـر متغیـر        اما از سوي دی   . تصریح داراي اهمیت آماري الزم نیست     
گذاري خارجی به تولیـد ناخـالص داخلـی ضـمن حفـظ جهـت اثرگـذاري اثـر                   نسبت سرمایه 

) 8(ي کوزنتس نیـز بـر طبـق شـواهد جـدول             نظریه. داري بر توزیع درآمد نشان می دهد      معنی
بـت و   چنـین مث  داري ضرایب متغیرهاي درآمد ناخالص ملی سرانه و توان دوم آن و هـم             معنی(

. شودتایید می) منفی بودن عالمت ضرایب متغیرها
گذاري خارجی به تولید ناخـالص  با توجه به منفی بودن عالمت متغیر بدون وقفه نسبت سرمایه  

داري ضریب نخستین وقفه متغیر یاد شده هیچ یک از فـروض فیجینـی      چنین معنی داخلی و هم  
توانـد در   این مدل می  . تایید نشد ) 1997(ون  ا و هانس  رو فینست ) 1957(، ماندل   )1999(و جرگ   

روستایی مساعدت داشته باشـد کـه در        جینی  درصد از تغییرات متغیر ضریب       84تبیین بیش از    
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. شـود اي محـسوب مـی    بود قابل مالحظـه   به) درصد 40(مقایسه با تصریح نخست از این الگو        
.دهددرصد نشان می99داري تصریح یاد شده را در سطح اطمینان نیز معنیFي آماره

بـستگی میـان جمـالت اخـالل از         در برآوردهاي صورت گرفته به منظور بررسـی خـودهم         
. بستگی در معادالت بودنتایج این آزمون بیانگر وجود نداشتن خود هم    . استفاده شد  LMآزمون  

ون چنین به منظور بررسی تورش تصریح آزمون رمزي مورد استفاده قرار گرفت که این آزمـ           هم
داري ضـرایب  با توجه به معنی   . حاکی از نبود تورش تصریح ناشی از حذف متغیر ضروري بود          

هـا  چنین مثبت و منفی بودن عالمت ضرایب آن       درآمد ناخالص ملی سرانه و توان دوم آن و هم         
ي برگشت منحنی کـوزنتس ارایـه       نقطه) 9(در جدول    ي کوزنتس است  که به معنی تایید نظریه    

ي کـوزنتس حـاکی اسـت در مراحـل ابتـدایی رشـد              دانیم فرضیه ان طور که می   هم. شده است 
نابرابري افزایش و پس از سـطحی از درآمـد نـابرابري کـاهش          ) افزایش درآمد سرانه  (اقتصادي  

وارونه وجود دارد و منظـور  Uاي به شکل به سخن دیگر میان درآمد و نابرابري رابطه. یابدمی
وارونـه اسـت کـه بـاالترین سـطح          Uي انحناي   ي عطف همان نقطه   ي برگشت یا نقطه   از نقطه 

شود در مورد خانوارهاي شهري سـطح  می دیدههمان طور که    . دهد نابرابري درآمد را نشان می    
در مورد خانوارهاي  . میلیون ریال قرار دارد     5/8و   8/6ي  ي برگشت در دامنه   درآمد سرانه نقطه  

اي که در میان الگوهاي مختلف رقم یـاد شـده       ست، به گونه  ي نوسان محدودتر ا   روستایی دامنه 
هـاي ثابـت سـال    ارقام یاد شده بـر اسـاس قیمـت   . میلیون ریال قرار دارد    2/7-5/7ي  در دامنه 

ي بررسی رونـد درآمـد سـرانه حـاکی اسـت کـه در دوره              . ده است شبرآورد و محاسبه     1369
ترین سطح خـود  به پایین1367ر سال درآمد سرانه در حال کاهش بوده است و د        1367-1361
با نوسانات نه چندان زیاد در حـال افـزایش   1367میلیون رسیده است و پس از سال         3/5یعنی  

بنـابراین  . میلیـون ریـال رسـیده اسـت    2/8بـه بـیش از       1381درآمد سرانه در سال     . بوده است 
گفتنی است که   . ه است ي برگشت منحنی کوزنتس عبور کرد     توان گفت درآمد سرانه از نقطه     می

ي نقاط شـهري و روسـتایی، میـزان درآمـد     هاي درآمد سرانه رسی نداشتن به داده   به دلیل دست  
.سرانه به صورت تفکیکی محاسبه نشد
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ي برگشت منحنی کوزنتس در الگوهاي مختلف مقادیر درآمد سرانه در نقطه). 9(جدول 
)میلیون ریال(خانوارهاي شهري و روستایی ایران 

مقدار درآمد سرانه در 
ي برگشت منحنی نقطه

کوزنتس
الگو

2/7 گذاري خارجی به تولیـد ناخـالص       هایی از متغیر نسبت سرمایه    بدون وقفه (الگوي اول   
)شدننسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر جهانیوداخلی 

9/6 گذاري خارجی به تولیـد ناخـالص       تغیر نسبت سرمایه  هایی از م  بدون وقفه (دوم الگوي
)شدنبه تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر جهانیوادراتنسبت وداخلی 

8/6
گـذاري خـارجی بـه تولیـد     هایی از متغیـر نـسبت سـرمایه   وقفه مشتمل بر (الگوي اول   

بیـانگر   نسبت تجارت به تولیـد ناخـالص داخلـی بعنـوان شـاخص             وناخالص داخلی   
)شدنجهانی

5/8
گـذاري خـارجی بـه تولیـد        هایی از متغیر نـسبت سـرمایه      وقفه مشتمل بر (دوم الگوي

به تولید ناخالص داخلی بـه عنـوان شـاخص بیـانگر             وادراتنسبت   وناخالص داخلی   
)شدنجهانی

ري
شه

ي 
رها

انوا
خ

4/7 لص گذاري خارجی به تولیـد ناخـا      هایی از متغیر نسبت سرمایه    بدون وقفه (الگوي اول   
)شدننسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر جهانیوداخلی 

2/7 گذاري خارجی به تولیـد ناخـالص       هایی از متغیر نسبت سرمایه    بدون وقفه (دوم الگوي
)شدنبه تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر جهانیوادراتنسبت وداخلی 

5/7
گـذاري خـارجی بـه تولیـد     هایی از متغیـر نـسبت سـرمایه   وقفه مشتمل بر (گوي اول   ال

نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی بـه عنـوان شـاخص بیـانگر               وناخالص داخلی   
)شدنجهانی

5/7
گـذاري خـارجی بـه تولیـد        هایی از متغیر نـسبت سـرمایه      وقفه مشتمل بر (دوم الگوي

ه تولید ناخالص داخلی بـه عنـوان شـاخص بیـانگر            ب وادراتنسبت   وناخالص داخلی   
)شدنجهانی

یی
ستا

 رو
اي

اره
انو

خ

هاي تحقیقیافته: ماخذ
نهادهاگیري و پیشنتیجه

هاي گذاري خارجی مستقیم و نسبت    هایی شامل سرمایه  در این مطالعه با استفاده از شاخص      
ـ   تجارت به تولید ناخالص داخلی و واردات به تولید ناخالص داخلی اثر جهـانی              ر روي  شـدن ب

براي هر یک از مناطق شهري و روستایی چهار الگـو ارایـه شـد کـه                 . توزیع درآمد بررسی شد   



٢٠٥

دیگـر تفـاوت    شدن با یک  الگوهاي اول و دوم تنها در نوع شاخص نسبت تجاري بیانگر جهانی           
ي دو الگـوي اول هـستند کـه بـراي آزمـون             یافتـه الگوهاي سـوم و چهـارم نیـز تعمـیم         . دارند

ي کوزنتس در تمامی الگوها تایید شد به این معنی کـه          فرضیه. ود برآورد شدند  هاي موج فرضیه
در مـورد  . معکـوس وجـود دارد  Uاي بـه شـکل   بین رشد درآمد سرانه و توزیع درآمـد رابطـه   

گذاري خارجی هـستند حـاکی      خانوارهاي شهري الگوهایی که بدون متغیرهاي تاخیري سرمایه       
یافته اثـر   که در الگوهاي تعمیم   در حالی   . باشندشدن می ن جهانی از اثر افزایش نابرابري در جریا     

شـدن غیـر قابـل      شدن بر توزیع درآمد با استناد به اهمیت آماري متغیرهاي بیانگر جهانی           جهانی
و فینـسترا و    ) 1957(هـاي مانـدل     در هر دو الگوي شهري فرضـیه      . گرددمالحظه محسوب می  

. تایید نشد) 1999(، و فیجینی و جرگ )1997(هانسون 
هـاي مختلـف از     در مورد خانوارهاي روستایی بر اساس نتایج الگوهاي اولیه که بدون وقفه           

باشند قضاوت در مورد توزیـع      گذاري خارجی به تولید ناخالص داخلی می      متغیر نسبت سرمایه  
در . تشدن متفاوت اسـ   شدن بسته به نوع متغیر بیانگر جهانی      ي گسترش جهانی  درآمد در نتیجه  

گرایـی اقتـصاد   یافته حاکی از کاهش نابرابري به مـوازات افـزایش هـم    حالی که الگوهاي تعمیم   
هـاي خانوارهـاي روسـتایی نیـز هـیچ یـک از             در الگـو  . باشـد ایران به سوي اقتصاد جهانی می     

. ها تایید نشدفرضیه
دهنـدگی  رت توضیح یافته با استناد به قد   به این ترتیب در صورتی که براي  الگوهاي تعمیم         

توان گفت شواهد محکمی دال بر      کم می ها اهمیت و اعتبار بیشتري قایل شویم آن گاه دست         آن
. گرایی اقتصاد ایران به سوي اقتصاد جهانی وجود نـدارد      افزایش نابرابري به موازات افزایش هم     

ت و منفـی اسـت   شدن داراي پیامدهاي مثبـ همان طور که در ابتداي مطالعه نیز گفته شد جهانی    
با توجه به این که در این مطالعه        . آیدکه افزایش نابرابري از جمله آثار نگران کننده به شمار می          

شـود بـراي    نهـاد مـی   شدن چندان نگران کننده نـشان نـداد، بنـابراین پـیش           آثار توزیعی جهانی  
ري خـارجی و    گـذا هاي سـرمایه  گرایی با اقتصاد جهانی و بویژه در جهت استفاده از فرصت          هم
البته بـه دلیـل   . ي تجارت خارجی اقدام بیشتري صورت پذیرد    چنین حضور بیشتر در عرصه    هم

یافـت  هاي دیگري با اسـتفاده از ره      شود مطالعه نهاد می شدن بر توزیع درآمد پیش    اهمیت جهانی 
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ي و هزینـه هاي درآمـد  ها از دادههاي مبتنی بر اقتصاد خرد که در آن       یافتتعادل عمومی و یا ره    
. شود به صورت تفکیکی براي خانوارهاي شهري و روستایی صـورت گیـرد            خانوار استفاده می  

چنین با عنایت به تفاوت اندك میان خانوارهـاي شـهري و روسـتایی از نظـر نحـوه و نـوع                  هم
هایی کـه بـه منظـور بـسترسازي بـراي           شدن مطلوب آن است که سیاست     تاثیرپذیري از جهانی  

. شود در مناطق شهري و روستایی یکسان نباشدتفاده میشدن اسجهانی
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