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چکیده
در ادبیات اقتصادی چنین بحث میشود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته
سریعتر رشد میکنند .با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت در رشد اقتصادی ،هدف از
این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی سالهای  2931-2931است.
بر اساس مبانی نظری باز بودن تجارت از طریق کانالهای چندوجهی فقر را تحت تاثیر قرار
میدهد ،و این کانالها میتوانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی هم داشته باشند.
به دلیل پیچیدگی این رابطه و این که رویکرد تک معادلهای معمول ،میتواند بسیاری از
تعیین کنندهها و عوامل موثر بر فقر که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید میشوند را
نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شوند ،لذا به منظور در نظر گرفتن
فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر ،و پر کردن خالء موجود در مطالعات
داخلی ،در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادالت همزمان و روش
برآوردگر حداقل مربعات سهمرحلهای استفاده شده است .یافتههای تحقیق بیانگر آن است
که باز بودن تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی شده و به صورت غیرمستقیم از طریق رشد
اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است .همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی
با شاخص نابرابری است ،به طوری که نابرابری با رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه افزایش
یافته است .براساس نتایج تحقیق ،بازبودن تجارت به صورت مستقیم (بدون لحاظ اثرات آن
بر رشد و توزیع درآمد) نیز موجب افزایش فقر در طول دوره مورد مطالعه شده است.
واژههای کلیدی :باز بودن تجارت ،فقر ،نابرابری ،رشد اقتصادی ،معادالت همزمان ،برآوردگر
حداقل مربعات سه مرحلهای (.)3sls
طبقهبندی ،O47 ،I32 ،F13 ،D63 :JEL
نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
پراکندگی منابع طبیعی و تفاوت های موجود در کم و کیف عوامل تولید در کشورهای
مختلف و الزام پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم کشورها از یک سو و نیازهای
صنایع و تولیدات کشورها به گسترش هر چه بیشتر از سوی دیگر ،تقسیم کار بینالمللی
و آزادی تجاری را به یک ضرورت تبدیل کرده است .براساس نظریههای اقتصادی باز بودن
تجارت منجر به شکلگیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از
منابع موجود در کشور به نحو کارآتری استفاده خواهد شد .به عبارت دیگر بازبودن تجارت
به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شناخته
میشود و نظریات متعددی بر نقش روزافزون تجارت بر رشد و توسعه کشورها تاکید دارند.
باور گستردهای وجود دارد که باز بودن تجارت در بلندمدت موجب رشد و توسعه اقتصادی
میشود و دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار یکی از اساسیترین اهداف هر کشوری
محسوب میشود.
از سوی دیگر ،فقر یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه بوده و زدودن آن از جامعه از
اهداف اصلی توسعه اقتصادی است (میرزاخانی .)2932 ،فقرزدایی یکی پدیده چندبعدی
و پیچیده است ،که یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه
به شمار میرود .کاهش فقر ،هدف اصلی سیاستهای توسعه اقتصادی است و در اهداف
هزاره به عنوان یک هدف سیاستی مهم شناخته شده است.
گسترش فعالیت های بازار آزاد بین کشورها و ایجاد فضای باز اقتصادی مستلزم آگاهی از
پیامدها و عواقب آن بر همه ابعاد اقتصادی از جمله سطح زندگی افراد جامعه است .تاثیرات
باز بودن تجارت بر رفاه خانوارها و فقر ،در کنار سایر عوامل تاثیرگذار ،به یکی از دغدغههای
مهم اقتصاددانان توسعه تبدیل شده است .مطالعات متعدد بر این امر اتفاق نظر دارند که
خانوارها در اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته ،حداقل از لحاظ استاندارد زندگی
منتفع و بهرهمند میشوند (بانک جهانی .)1002 ،2علیرغم حرکت عمومی کشورهای
جهان به سمت این فرایند ،برخی از آثار باز بودن تجاری ،از جمله اثرات آن بر فقر و
همچنین نابرابری همچنان جزء مباحث محافل علمی است .اتخاذ آگاهانه سیاستهای
اقتصادی به منظور رسیدن به اقتصادی بازتر و همچنین بهرهمند شدن همهجانبه اقتصاد
و افراد و خانوارها اعم از فقرا از فرصتها و منافع آن نیازمند آگاهی ،بررسی و ارزیابی
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عملکرد گذشته جریان باز بودن بر رفاه فقرا است .نظر به اهمیت باز بودن تجارت برای
کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران ،و با درنظر گرفتن اینکه ،عوامل متعددی بر فقر
اثرگذارند ،در این مقاله بر تاثیرات باز بودن تجارت بر فقر و رفاه خانوارها تمرکز شده است.
از اینرو ،هدف از این مقاله ،بررسی تاثیراتی است که باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی
سالهای  2931-2931داشته است.
به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر ،در بخش دوم و سوم به مروری اجمالی بر ادبیات
نظری تحقیق و تجربی تحقیق پرداخته میشوود .بخش چهارم به تصریح الگوی تاثیر باز
بودن تجارت بر فقر و معرفی متغیرها اختصووواا دارد ،در بخش پنجم به بررسوووی نتایج
حاصووول از برآورد الگو خواهیم پرداخت .در بخش انتهایی مقاله نتیجهگیری تحقیق ارائه
میشود.

 -2مبانی نظری تحقیق
نظریه های آدام اسمیت و پس از آن ریکاردو ،از مهمترین الگوهای علم اقتصاد است که
آزادسازی تجارت خارجی را توصیه میکند .براساس تئوری هکشر -اوهلین ،یک کشور
مزیت نسبی در تولید کاالیی دارد که عوامل تولید آن کاال به طور نسبی در کشور به وفور
یافت گردند .بنابراین هر کشور به صادرات کاالیی میپردازد که عوامل تولید آن کاال در
آن کشور فراوان است .در نتیجه کشورهای توسعهیافته به دلیل وفور نیرویکار ماهر ،به
صادرات کاالها و خدمات متکی بر نیرویکار ماهر پرداخته و کشورهای در حال توسعه به
دلیل وفور نیرویکار کممهارت ،به صادرات کاالها و خدمات متکی بر نیروی کار کممهارت
می پردازند .در پی باز شدن اقتصاد و تشدید تجارت بین این دو گروه از کشورها ،تقاضا و
دستمزدهای نسبی کارگران غیرماهر در کشورهای توسعه یافته کاهش خواهد یافت و در
کشورهای در حال توسعه منجر به افزایش تقاضا و افزایش دستمزد کارگران کممهارت
می شود .بنابراین باز شدن تجارت در کشورهای در حال توسعه موجب کاهش فقر و
نابرابری خواهد شد.
از سوی دیگر طبق نظریه برابری قیمت عوامل تولید ،تجارت آزاد موجب یکسان شدن
قیمت عوامل در کشورها میگردد .اگر کشورها تحت شرایط تجارت آزاد به تولید هر دو
کاال مشغول گردند ،قیمت عوامل در دو کشور یکسان خواهند شد .براساس این نظریه
میتوان انتظار داشت که تجارت آزاد با تغییر قیمت عوامل تولید در جهت برابری ،موجب
تغییر در نابرابری و فقر خواهد شد.
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طبق تئوری استالپر -ساموئلسون که قیمت کاالها و خدمات را به قیمت عوامل تولید در
مدل هکشر -اوهلین مرتبط میسازد ،تجارت آزاد منجر به افزایش قیمت نسبی کاال و در
نتیجه افزایش قیمت نهاده مورد استفاده در کاالیی میشود که کشور در آن مزیت نسبی
داشته و آن را با عوامل تولید فراوان تولید میکند (رحیمی بروجردی .)2989 ،کشورهای
توسعه یافته در تجارت خود با کشورهای در حال توسعه ،کاالها و خدمات متکی بر سرمایه
و نیروی کار ماهر را صادر و در مقابل کاالها و خدمات متکی بر نیرویکار کممهارت را
وارد مینمایند .باز شدن اقتصاد و تشدید تجارت موجب افزایش قیمت کاالهای صادراتی
و دستمزد نیروی کار کممهارت در کشورهای در حالتوسعه و کاهش قیمت نسبی کاالهای
وارداتی متکی بر نیروی کار ماهر مورد استفاده در بخش وارداتی رقابتی و دستمزد کارگران
ماهر در این کشورها میشود .در نتیجه ت جارت آزاد در کشورهای در حال توسعه موجب
کاهش نابرابری و فقر میشود (بانیستر و توگه.)1002 ،2
نظریه دیگری که مرتبط با تاثیر باز بودن تجارت بر فقر و نابرابری است نظریه تغییرات
تکنولوژی مهارتگرا است .طبق این تئوری اتخاذ یک فناوری جدید برونزا در پی باز
شدن تجارت منجر به انتقال اشتغال از نیروی کار غیرماهر به نیروی کار ماهر و در نتیجه
افزایش دستمزدها و سطوح اشتغال آنها میشود .تجارت کشورهای در حال توسعه که با
وفور نیروی کار کممهارت مواجه هستند با کشورهای توسعهیافته ،مبتنی بر افزایش واردات
از کشورهای توسعهیافته مخصوصا در قالب ماشینآالت و تجهیزات بوده و باعث افزایش
تقاضا و دستمزدهای نسبی نیروی کار ماهر (که درجه باالی مکملیت بین نیروی کار ماهر
و سرمایه وجود دارد) میشود .در نتیجه منجر به بروز تفاوتهای دستمزد بین نیرویکار
ماهر و کممهارت و افزایش نابرابری و فقر در کشورهای در حال توسعه میشود .برخی
استدالل میکنند که افزایش دستمزدهای نیرویکار ماهر همواره موجب آسیب رساندن
به نیروی کار غیرماهر نمیشود (وود.)1001 ،1
انتظار میرود تجارت به صورت مستقیم از طریق کانالهای مهمی از جمله تغییر قیمت-
های نسبی مواجه با خانوارها و مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،بازار کار (به عبارت دیگر
اشتغال و تعدیل دستمزدها) و نقش مالیاتبندی و درآمد دولت بر فقر تاثیر بگذارد .در
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ضمن وینترز 2و همکاران (1000و  )1002و نیسانک و توربک )1003( 1استدالل میکنند
که تجارت به صورت غیرمستقیم از طریق دو کانال مهم از قبیل رشد اقتصادی ،نابرابری
توزیع درآمد و از طریق عوامل دیگری از قبیل سطوح اولیه توسعه ،تحرکات بینالمللی
سرمایه ،مهاجرت نیرویکار ،پیشرفتهای تکنولوژیکی ،اطالعات بر فقر تاثیر بگذارد .از
بین این عوامل رابطه رشد -نابرابری -فقر مهمترین کانال است .با افزایش رشد اقتصادی
و موثر بر توزیع درآمد (نابرابری کمتر در توزیع درآمد) ،تجارت به عنوان ابزاری قوی برای
کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته میشود .تجارت بر رشد اقتصادی
و توزیع درآمد به صورت مستقل تاثیر میگذارد و تجارت و رشد اقتصادی با هم و یا
تکتک بر توزیع درآمد تاثیر میگذارند و بنابراین هر یک بر فقر تاثیر میگذارند (لیارو،9
 .)1003رشد برای فقرا خوب است در حالی که نابرابری عکس آن عمل میکند (مامون،2
.)1003

 -1-2رابطه بین باز بودن تجارت ،رشد اقتصادی و فقر
بالدوین )1009( 3نشان داد که کشورهای با محدودیت تجاری کمتر نسبت به کشورهای
با سیاستهای محدودکننده به رشد اقتصادی سریعتر دست مییابند .از آنجا که فقر از
طریق رشد سریعتر ،با سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت ،کشورهای فقیر میتوانند از
آزادسازی تجارت به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده کنند .آزادسازی تجارت انحرافات
قیمت نسبی را کاهش میدهد و اجازه گسترش فعالیتها را با کسب مزیت نسبی داده و
منجر به رشد اقتصادی سریعتر میشود .کشورهای فقیر به علت فراوانی بیش از حد
نیرویکار در دسترس ،تمایل به شرکت در فعالیتهای کاربر را دارند ،بنابراین حذف موانع
تجاری در این کشورها منجر به ترویج فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد برای
بسیاری از مردم فقیر میشود .از طرف دیگر پیگیری سیاستهای محدودکننده تجارت
توسط کشورهایی با وفور نیرویکار ،قیمتهای نسبی را به نفع فعالیتهای سرمایهبر تغییر
میدهد .بنابراین حذف موانع تجاری میتواند منجر به کاهش ارزش داراییهای صنایع
حمایت شده شود و بدین ترتیب منجر به از دست دادن شغل در آن صنایع شود .بدین
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معنی که آزادسازی تجارت اثرات توزیعی برای تعدیل صنایع با سیاستهای تجارت آزاد
شده دارد (کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد.)1020 ،

 -2-2تاثیر باز بودن تجارت بر فقر با در نظر گرفتن نحوه توزیع درآمد
به عقیده پائولینو )1021(2باز بودن بیشتر در برابر بازارهای جهانی می تواند بر توزیع
درآمد بین و درون کشورها تاثیر بگذارد .به طور کلی تغییرات در فقر عمدتا با تغییرات
در درآمد متوسط همراه هستند و بنابراین الزم است که هر دو مسئله در یک چارچوب
جامع بررسی شود .با این حال ،اگر آزادسازی تجاری توزیع درآمد را بدتر کند ،با وجود
اثرات مثبت بر رشد به کاهش فقر کمک نخواهد کرد.
میزان کاهش فقر برای یک نرخ رشد معین به چگونگی تغییرات توزیع درآمد ،نابرابریهای
درآمدی اولیه ،داراییها و دسترسی به فرصتهایی که به فقرا اجازه مشارکت در رشد را
میدهد ،بستگی دارد .چگونگی تاثیرپذیری فقر از رشد به نحوه توزیع درآمد مازاد حاصل
از رشد در یک کشور بستگی دارد (بانک جهانی .)1002 ،1بنابراین همانگونه که مامون
( ،)1003بیان میکند همه اثرات توزیعی منفی ناشی از باز بودن به دلیل اینکه ممکن
است مانع رشد بالقوه اقتصاد شوند ،مهم میشوند.
از نظر دائتون )1003( 9یک سوال کلیدی در بحث درباره جهانی شدن این است که رشد
اقتصادی تا چه حد و به چه میزان فقر را کاهش میدهد .اگر رشد اقتصادی درآمد فقرا
را با همان نرخ یکسان درآمد متوسط رشد دهد در نتیجه به همان نسبت به نفع همه
است .با این حال ،اگر رشد اقتصادی به طور نامساوی توزیع شده باشد ،اثرات رشد بر
کاهش فقر کمتر (بیشتر) خواهد بود ،بسته به اینکه درآمدهای فقرا کمتر (بیشتر) از حد
متوسط رشد کنند .به عقیده پائولینو ( )1021تاثیر رشد بر کاهش فقر به موقعیت خط
فقر در توزیع درآمد بستگی دارد.
از نظر لوندبرگ و اسکویر )1000( 2حتی زمانی که سیاستهای باز شدن تجارت منجر به
رشد شود ،نگرانی که اغلب مطرح است این است که ممکن است باز شدن اقتصاد منجر
به الگوی رشدی شود که به صورت نامتناسبی ثروتمندان از آن منتفع شوند ،بنابراین
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توزیع درآمد را بدتر میکنند .اما براساس بانیستر و توگه ( ،)1002شواهد اخیر شک و
تردید در این ارزیابی را تقویت میکنند.
 -3-2رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد
براساس لیارو ( )1003سایمن کوزنتس اولین کسی بود که به تشریح مکانیسم اثر رشد
بر نابرابری پرداخت .در سال  2323کوزنتس برای اولین بار نظریهای ارائه داد که بر طبق
آن نابرابری درآمدی طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس
همتراز می شود و باالخره طی مراحل بعدی کاهش می یابد (اخوی.)2939 ،

 -3پیشینه تحقیق
در جدیدترین مطالعات ،دالر و کرای )1002( 2به بررسی اثر تجارت بر رشد و سپس بر
فقر ،در گروهی از کشورهای در حال توسعه که از سال  2380کاهش قابل توجهی در
تعرفه و افزایش زیادی در حجم تجارت واقعی داشتهاند ،پرداختند .نتایج این بررسیها
حاکی از آن است که تغییرات حجم تجارت رابطه مثبتی با نرخ رشد داشته و هیچ رابطهای
بین تغییرات حجم تجارت و تغییرات نابرابری درآمد خانوارها وجود ندارد .افزایش نرخ
رشد که با تجارت گسترده همراه باشد به طور متوسط منجر به افزایش متناسب در درآمد
فقرا میشود .لیانگ )1003( 1با استفاده از رویکرد سیستم معادالت همزمان طی دوره
زمانی  2333-1001به بررسی رابطه بین تجارت کشاورزی و فقر روستایی در استانهای
چین می پردازد .نتایج این مطالعه از نظریه سنتی که تجارت موتور رشد اقتصادی است،
حمایت میکند .همچنین رشد اقتصادی موثر و توسعه تجارت منجر به کاهش قابل توجه
فقر روستایی طی دو دهه گذشته شده است .اما این فرآیند از طریق بدتر شدن توزیع
درآمد به صورت معکوس تحت تاثیر قرار گرفته و به شدت کاهش یافته است.
منندز و همکاران )1003( 9در مطالعه خود با استفاده از دادههای تابلویی طی دوره زمانی
 2383-1003به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت بر نابرابری درآمد خانوارها و فقر در ایالت-
های برزیل میپردازد .یافتههای این مطالعه بیانگر این است که ایالتهای برزیل که بیشتر
در معرض کاهش تعرفه بودند کاهشهای کمتری در فقر و نابرابری خانوارها را تجربه
کرده اند و آزادسازی تجاری منجر به افزایش فقر و نابرابری در مناطق شهری شده و اثر
معنیداری بر فقر روستایی در مطالعه مشاهده نشده است.
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ترابلسی و لیوآن )1029( 2با این عقیده که مبارزه با فقر و نابرابریهای اجتماعی یکی از
بزرگترین چالشهای کشورهای درحالتوسعه است ،و این کشورها باید خودشان را به
وسیله آزادسازی تجاری با نظم نوین اقتصادی جهانی وفق دهند ،در مطالعهای به بررسی
تاثیر آزادسازی تجارت بر فقر پرداختند .آنها با استفاده از دادههای تابلویی در نمونهای
از  201کشور در حال توسعه طی دوره زمانی  2380-1020پرداختند .نتایج آنها بیانگر
این است که تجارت عامل اصلی تاثیرگذار بر نابرابری و تداوم فقر نیست.
لیم و ام .سی .نلیس )1022( 1در مطالعهای به بررسی رابطه بین باز بودن تجارت و ضریب
جینی با استفاده از دادههای تابلویی برای مجموعه دادههای  21کشور با درآمد کم تا
متوسط طی دوره زمانی  2331-1003پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که رشد
اقتصادی منجر به کاهش نابرابری میشود و باز بودن تجاری ممکن است ضریب جینی را
افزایش یا کاهش دهد.
از میان مطالعات داخلی فوز مسلمیان ( )2982در مطالعهای به بررسی آثار جهانیشدن
بر حجم و میزان فقر فقر با استفاده از روش دادههای تابلویی برای پانزده کشور درحال
توسعه از جمله ایران طی سالهای  2330-1002میپردازد .نتایج حاکی از آن است که
در کوتاهمدت به دلیل ضرورت انجام اصالحات و تعدیالت مورد نیاز اقتصاد ،بیکاری و فقر
افزایش یافته است .گرجی و برهانیپور ( )2981به بررسی اثر جهانیشدن بر توزیع درآمد
در ایران طی دوره زمانی  2923-2989با استفاده از روش همجمعی یوهانسون-
یوسیلیوس 9و شاخص شدت تجاری به عنوان معیاری برای جهانیشدن پرداختند .نتایج
بیانگر تایید فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران بوده و اینکه جهانی شدن باعث افزایش
نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانیتر کرده است.
پیرحیاتی و همکاران ( )2988به بررسی تجربی اثر گسترش تجارت خارجی بر شاخص-
های فقر در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسون -یوسیلیوس و آزمون تصحیح
خطای برداری طی دوره زمانی  2989-2981پرداختند .الگوی تصحیح خطای برداری2
( )VECMنشان میدهد که افزایش تجارت باعث افزایش فقر شده است .نظری و فتوره
چی ( )2988طی دوره زمانی  2923-2981به بررسی رابطه جهانیشدن و توزیع درآمد
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و آزمون فرضیه کوزنتس و استالپر -ساموئلسون و ماندل با استفاده از روش  OLS2در
ایران میپردازند .تخمین مدلها نشان میدهند که با افزایش تولید ناخالص ملی ،نابرابری
ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد و فرضیه کوزنتس تایید میشود .از طرف دیگر افزایش
باز بودن تجاری به کاهش نابرابری در کل کشور و مناطق شهری منجر میشود .اما در
مورد مناطق روستایی ،باز بودن تجاری تاثیری بر توزیع درآمد ندارد .زارع حقیقی ()2930
به بررسی تاثیر باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر در ایران طی دوره زمانی -2983
 2933با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفههای توزیعی )ARDL( 1و الگوی بلندمدت
پرداخته است .نتایج نشان میدهد که رشد اقتصادی در کوتاهمدت باعث کاهش فقر شده
اما بر نابرابری بیتاثیر بوده است ،در بلندمدت اگرچه رشد اقتصادی فقرزدا بوده است ،اما
موجب افزایش نابرابری شده است و باز بودن اقتصاد از طریق تاثیر بر توزیع درآمد به طور
مستقیم موجب افزایش درآمد متوسط فقرا شده است .صابونچی و رشیدزاده ( )2939به
بررسی و تحلیل اثر جهانیشدن و سرمایه گذاری خارجی بر روی توزیع درآمد در ایران با
استفاده از روش خودبازگشت با وقفه توزیعی ( )ARDLطی دوره زمانی 2939-2930
پرداخته اند .نتایج بدست آمده حاکی از این است که نظریه کوزنتس در رابطه بین رشد
اقتصادی و نابرابری درآمد صادق است .همچنین یافتهها نشان میدهد که با افزایش
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری نابرابری درآمدی کاهش مییابد.
پیکره وسیع و در حال رشد ادبیات تجربی در مورد تاثیر باز بودن تجارت بر نابرابری و فقر
نتایج متفاوتی را بیان میکنند (نارانپاناوا 9و همکاران .(1022 ،از اینرو ،با توجه به ادبیات
تجربی با صراحت نمیتوان گفت که اثرات آزادسازی تجاری همواره و در همه موارد حامی
فقرا است و یا بالعکس .نتایج مورد به مورد متفاوت و حساس به روش مدلسازی ،دوره
زمانی و کشور مورد مطالعه هستند .به عالوه ،در مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه
نیز از روشهای تکمعادلهای استفاده شده ،در حالی که با توجه به پیچیدگیهای موضوع
و کانالهای متعدد تاثیرگذاری تجارت بر فقر ،حداقل میتوان به صراحت بیان کرد که
روشهای فوق از جامعیت الزم برخوردار نیستند.
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 -4مدل تحقیق و روش برآورد
مطالعات نظری نشان میدهند که باز بودن تجارت از طریق کانالهای چندوجهی فقر را
تحت تاثیر قرار میدهد و این کانالها میتوانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی
هم داشته باشند .بنابراین رابطه بین تجارت و فقر رابطه پیچیده و ناهمگنی است و رویکرد
تکمعادلهای معمول ممکن است کاستیها و مشکالتی در جهت بررسی این اثرات مختلف
داشته باشند .عالوه بر این بسیاری از عوامل موثر و تعیینکننده فقر ،توسط فرآیند اقتصادی
یکسانی ایجاد میشوند .نادیده گرفتن این موضوع به احتمال زیاد موجب دست یافتن به
نتایجی گمراه کننده میشود .همچنین با توجه به اینکه تاکنون رابطه بین باز بودن تجارت
و فقر در ایران فقط به صورت تکمعادلهای برآورد و بررسی شده است .بنابراین به منظور
در نظر گرفتن فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر ،و به منظور برآورد
بهتر اثرات باز بودن تجارت و پر کردن خالء موجود در مطالعات داخلی ،از مدل لیانگ2
( )1003و از رویکرد سیستم معادالت همزمان 1و روش برآوردگر حداقل مربعات سه-
مرحلهای )3SLS( 9جهت برآورد مدل استفاده شده است .معادالتی که تخمین زده میشود
به صورت زیر است:
)gro=c(11)+c(12)edu+c(13)rcap+c(14)open+u(1
()2
)gini=c(21)+c(22)open+c(23)gro+c(24)gro2+c(25)ilite+u(2
()1
pov=c(31)+c(32)gro+c(33)gini+c(34)open+c(35)edu+c(36)tved+u
()9
در معادالت فوق ،متغیرها به صورت زیر تعریف میشوند.
باز بودن تجارت ( :(openاساسیترین معیار باز بودن ،سهم ساده تجارت است که عبارت
از جمع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی است .در نظر گرفتن این شاخص
برای درک رابطه بین باز بودن اقتصاد و رشد توسط تئوریهای جدید رشد و تجارت
پیشنهاد شده است .زیرا همان طور که ادواردز )2339(2بیان میکند ادبیات جدید رشد
تاکید زیادی بر روی صادرات دارد .اما با توجه به تئوری مزیت رقابتی ،تجارت بین الملل
باعث میشود استفاده از منابع یک کشور از طریق واردات کاالها و خدماتی که تولید آنها
در داخل با هزینه زیادی صورت میگیرد ،موثرتر و کارآمدتر شود .از اینرو ،واردات به
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اندازه صادرات در عملکرد اقتصاد موثر است و مناسب است معیار فوق تحت عنوان شدت
تجارت )TI( 2شناخته شده است.
شایان ذکر است که به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفتی و برای برآورد صحیح
مدل و نتایج دقیقتر از صادرات غیرنفتی استفاده میشود .لذا درجه باز بودن تجارت
( ) openبه صورت نسبت مجموع صادرات غیرنفتی و واردات به تولید ناخالص داخلی
تعریف میشود.
فقر ( :)povدر یک تعریف کلی ،فقیر کسی است که قادر به تامین نیازهای اساسی مصرفی
اولیه (شامل اقالم خوراکی و غیرخوراکی) نباشد .از این رو خط فقر معموال با مشخص
کردن یک سبد مصرفی مناسب برای نیازهای اولیه و سپس برآورد هزینه این نیازهای
اولیه محاسبه میشود .به عبارت دیگر خط فقر میتواند به عنوان حداقل هزینههای الزم
برای تامین نیازهای اولیه خوراکی و غیرخوراکی در نظر گرفته شود .معموالً خط فقر
معیاری (سطحی از مصرف یا درآمد) برای تشخیص افراد فقیر از غیرفقیر می باشد .به
منظور در نظر گرفتن درصد جمعیت زیر خط فقر از شاخص سرشمار فقر )pov(1استفاده
شده است که این شاخص ،جمعیتی که به عنوان فقیر شمارش میشوند را اندازه میگیرد.
ضریب جینی ( :)giniاز ضریب جینی برای اندازهگیری نابرابری توزیع درآمد استفاده
شده است و اطالعات مربوط به آن از دادههای سری زمانی بانک مرکزی گردآوری شده
است.
رشد اقتصادی ( :) groبه صورت رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال
 2931تعریف شده است و به منظور بررسی فرضیه کوزنتس متغیر دیگری به صورت
مجذور رشد اقتصادی ( )gro2نیز وارد مدل شده است.
بهرهوری سرمایه ( :)rcapبهرهوری را میتوان به صورت نسبت یک شاخص مقداری از
یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده معین تعریف کرد .در محاسبات
بهرهوری میتوان ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخص ستانده اقتصاد
و موجودی سرمایه را به عنوان شاخص مورد استفاده جهت نهاده سرمایه در نظر گرفت.
بنابراین به منظور محاسبه بهرهوری سرمایه از نسبت تولید ناخالص داخلی به موجودی
سرمایه استفاده شده است .هر دو متغیر به قیمت ثابت سال  2931هستند.
Trade Intensity
Headcount ratio
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متغیر آموزش ( :)eduاز میانگین کلیه سالهای تحصیل برای جمعیت  23سال به باال
به عنوان شاخصی برای اندازهگیری آموزش استفاده شده است .و برای اندازهگیری نابرابری
توزیع درآمد از ضریب جینی ( )giniاستفاده شده است .شاخص توسعه انسانی ( )tvedو
نرخ بیسوادی ( )iliteمتغیرهای دیگر الگو هستند.
 -1-4دادهها و نتایج تجربی
دادههای آماری متغیرهای مدل از گزارشهای منتشر شده بانک مرکزی ،گزارشهای
توسعه سازمان ملل ،سایت بارو و لی 2و آمار مربوط به فقر (نرخ فقر) از تحقیقات یزدانپناه
و راغفر ( )2983و راغفر و همکاران ( )2932گرفته شده است .کلیه دادهها به صورت
ساالنه برای دوره زمانی  2931-2931گردآوری شده است .قبل از برآورد مدل الزم است
تا آزمونهای اولیه جهت اطمینان از قابل اعتماد بودن نتایج حاصل از تخمین انجام شود.
 -2-4آزمونها و تحلیلهای مقدماتی
از آنجا که دادههای جمعآوری شده سری زمانی بوده و مدل معادالت همزمان بکار برده
میشود ،انجام تستهای اولیه شامل آزمون اریب همزمانی و بررسی مسئله تشخیص قبل
از تخمین مدلها ضروری است.
 -1-2-4آزمون اریب همزمانی

2

یکی از فروض قاطع روش  ،OLSغیراستوکاستیک بودن متغیرهای توضیحی یا حداقل در
صورت استوکاستیک (تصادفی) بودن داشتن توزیع مستقل از جزء اخالل استوکاستیک
است .بنابراین چنانچه یکی از شرایط فوق الذکر تامین نشوند ،آنگاه تخمینزنهای
حداقل مربعات نه تنها تورشدار بلکه ناسازگار نیز خواهند بود (گجراتی .)2989 ،نتایج
حاصل از آزمون اریب همزمانی معادالت در جداول  1 ،2و  9ارائه شده است.
جدول ( :)1نتیجه حاصل از اریب همزمانی معادله اول
نام متغیر
جمله پسماند

ضریب انحراف معیار سطح معناداری
%2
1/93 E-29 2/0000
منبع :یافتههای تحقیق

جدول( :)2نتیجه حاصل از آزمون اریب همزمانی معادله دوم
ضریب انحراف معیار سطح معناداری
نام متغیر
%2
جمله پسماند 2/32 E-22 2/0000
منبع :یافتههای تحقیق
Barro-Lee
Simultaneous bias

1
2
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جدول( :)3نتیجه حاصل از آزمون اریب همزمانی معادله سوم
ضریب انحراف معیار سطح معناداری
نام متغیر
%1
جمله پسماند 8/44 E-22 1/4444
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به اینکه ضریب پسماند در هر سه معادله موجود در سیستم معنیدار شده است،
هر سه معادله دارای اریب همزمانی هستند .وجود اریب همزمانی فرض کالسیک را نقض
میکند .بنابراین این معادالت را نمیتوان به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زد.
 -2-2-4مساله تشخیص
جهت انجام آزمون تشخیص باید دو شرط درجهای( 2شرط الزم) و شرط رتبهای( 1شرط
کافی) مورد بررسی قرار گیرند .برای بررسی شرط درجهای یکی از سادهترین روشها
محاسبه m-1و K-kاست که در آنها  mو  kبه ترتیب نمایانگر تعداد متغیرهای درونزا و
تعداد متغیرهای از پیش تعیین شده موجود در معادله تحت بررسی است .به این صورت
که اگر K-k<m-1باشد ،معادله کمتر از حد مشخص 9است ،اما اگر K-k=m-1باشد ،معادله
دقیقا مشخص 2و اگر K-k>m-1باشد ،معادله بیش از حد مشخص 3است .برقراری شرط
رتبهای نیز بر این اساس است که در یک الگوی دارای  Mمعادله و  Mمتغیر درونزا اگر
و فقط اگر بتوان حداقل یک دترمینان غیرصفر از درجه ) (M-1)(M-1مربوط به ضرایب
متغیرهای درونزا و از پیش تعیین شده خارج از معادله تحت بررسی -اما لحاظ شده در
سایر معادالت -را بدست آورد ،معادله مورد نظر مشخص خواهد بود (گجراتی .)2989 ،به
طور خالصه نتایج مربوط به بررسی شرط درجهای برای سه معادله در جدول  3ارائه شده
است و بنا به نتایج آن هر سه معادله موجود در سیستم ،بیش از حد مشخص میباشند.
براساس دترمینان ضرایب متغیرهای خارج از معادله مورد بررسی ،معادالت مورد بررسی
بیش از حد مشخص میباشند .با توجه به نتایج آزمونهای تشخیص درجهای و رتبهای
معادالت موجود در مدل بیش از حد مشخص هستند و بنابراین میبایست از برآوردگر
حداقل مربعات سه مرحله ای به منظور برآورد مدل بهره گرفت.

1

The Order condition of Identifiability
The Rank condition of Identifiability
3
Unidentified or Under Identified
4
Exactly Identified
5
Over Identified
2
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جدول( :)4بررسی شرط درجهای
تعداد متغیرهای از پیش
تعیین شده خارج مانده
از معادله )(K-k
0
1
2
9
1
9
منبع :یافتههای تحقیق

معادله
(بر حسب متغیر
وابسته)
اول
دوم
سوم

تعداد متغیرهای درونزای
معادله منهای یک ()m-1

قابلیت تشخیص
بیش از حد مشخص
بیش از حد مشخص
بیش از حد مشخص

جدول ( :)5ضرایب متغیرهای معادالت مدل
gro2
0
-γ26
0

ilite
0
-γ25
0

open
-γ14
-γ24
-γ34

Pov edu rcap Tved
0
0
-γ11 -γ12
0
0
0
0
2
0
-γ31
-γ33
منبع :یافتههای تحقیق

Gini
0
2
-β32

Gro
2
-β21
-β31

2
-β10
-β20
-β30

معادله
Gro
Gini
Pov

 -5تخمین مدلهای اصلی
 -1-5آزمون ایستایی متغیرها
پیش از برآورد الگو الزم است جهت پرهیز از برآورد رگرسیون کاذب نسبت به ایستایی
متغیرهای سری زمانی اطمینان حاصل نمود .برای آزمون ایستایی متغیرهای مورد نظر
در الگو ،از آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته )ADF( 2استفاده شده است .نتایج که در جدول
 2ارائه شده ،بیانگر آن است که تمامی متغیرها در سطح و بدون تفاضلگیری مانا هستند.
بنابراین احتمال ایجاد رگرسیون کاذب در مدل وجود ندارد.
جدول ( :)6نتایج آزمون ایستایی متغیرها (آزمون دیکی فولر تعمیم یافته)
مقادیر بحرانی
-9/10
-9/12
-9/31
-9/10
-9/10
-2/33
-2/10
-9/10
-1/39

مقدار آماره آزمون
نام متغیر
**-2/31
Edu
**-9/38
Rcap
*-9/33
Open
**-9/82
Gro
**-9/81
gro2
*-1/90
Gini
**-2/23
Tved
Ilite
**-2/03
Pov
*-1/33
*سطح معنیداری  3درصد و ** سطح معنیداری  2درصد
منبع :یافتههای تحقیق

مانا  /نامانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

 -2-5برآورد الگو

Augmented Dickey Fuller

1
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پس از تحلیلهای مقدماتی ،با استفاده از رابطه اول تاثیر باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی،
رابطه دوم تاثیر باز بودن تجارت و رشد اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد و رابطه سوم
تاثیر باز بودن تجارت ،رشد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد بر فقر آزمون شده است.
نتایج آزمونها در جداول  8 ،3و  3آمده است.
جدول ( :)7معادله رشد اقتصادی (رابطه)1
متغیرهای مستقل

ضریب

آماره t

احتمال

Edu

0/03

1/33

0/02

Rcap
Open
Tved
D57

2/23
0/033
-2/32
-0/023

3/19
1/32
-1/91
-2/21

0/000
0/02
0/01
0/23

D67

-0/092

-2/11

0/20
2

R =0/13

D-W=1/23
منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( :)8معادله نابرابری توزیع درآمد (رابطه)2
متغیرهای مستقل
Open
Gro
gro2

ضریب
-0/018
2/90
-1/23

آماره t
-2/91
3/33
-3/38

احتمال
0/00
0/00
0/00

0/002

3/32

0/00

Ilite
0/02
1/29 0/011
D57
0/19 -2/23 -0/003
D67
D-W=2/38
R2 =0/33
منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( :)9معادله فقر (رابطه)3
متغیرهای مستقل ضریب آماره tاحتمال
0./01 -1/99 -0/23
Gro
0/00
9/32
2/11
Gini
0/00
3/31
0/21
Open
0/00
9/11 -0/21
Edu
0/00 -9/08 -1/31
Tved
0/83
0/23 0/002
D57
0/39
0/08 0/002
D67
2
D-W
=
2
/38
R =0/33
منبع :یافتههای تحقیق

بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران با...

نتایج برآورد حاصل از معادالت همزمان نشان میدهد که در تخمین معادله رشد اقتصادی،
باز بودن تجارت تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی داشته است (رجوع شود به
جدول  .)3ضریب متغیر باز بودن تجارت  0/033است .بدین معنی که با افزایش باز بودن
تجارت به میزان یک درصد رشد اقتصادی با فرض ثبات سایر شرایط به میزان 0/033
درصد افزایش مییابد .متغیر آموزش در معادله مورد بررسی معنیدار و ضریب آن 0/03
است .متغیر آموزش تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است .همچنین طبق نتایج حاصل
از برآورد ،ضرایب متغیرهای بهرهوری سرمایه و توسعه انسانی نیز مثبت و معنیدار بوده
است .بدین معنی که افزایش بهرهوری سرمایه و توسعه انسانی طی سالهای مورد بررسی
تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشتهاند .متغیرهای مجازی مرتبط با انقالب و جنگ
تحمیلی در معادله رشد اقتصادی دارای عالمتهای مورد انتظار بوده ولی با اهمیت
نیستند.
براساس نتایج بدست آمده معادله دوم در سیستم معادالت همزمان ،که در این معادله
نابرابری توزیع درآمد تابعی از باز بودن تجارت ،رشد اقتصادی ،مجذور رشد اقتصادی و
نرخ بیسوادی است ،متغیر باز بودن تجارت با ضریب  -0/018دارای اهمیت بوده و با
نابرابری توزیع درآمد رابطه عکس دارد (رجوع شود به جدول  .)8بهعبارت دیگر ،افزایش
باز بودن تجارت به میزان یک درصد ،نابرابری توزیع درآمد را با فرض ثبات سایر عوامل
به میزان  0/018درصد کاهش میدهد .ضریب متغیر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار
است و ضریب متغیر مجذور رشد اقتصادی منفی و با اهمیت است .به این معنا که رشد
اقتصادی نابرابری توزیع درآمد را افزایش و مجذور رشد اقتصادی نابرابری توزیع درآمد را
کاهش میدهد و بدین ترتیب فرضیه کوزنتس تایید میشود.
همچنین ،براساس نتایج بدست آمده در خصوا معادله فقر در سیستم معادالت همزمان
که درصد جمعیت زیر خط فقر تابعی از رشد اقتصادی ،نابرابری توزیع درآمد ،باز بودن
تجارت ،توسعه انسانی و نرخ بیسوادی است ،متغیر رشد اقتصادی با ضریب  0/23به
صورت منفی معنیدار است (رجوع شود به جدول  .)3لذا میتوان چنین تعبیر کرد که
تاثیرات مستقیم رشد اقتصادی حامی فقرا بوده است .متغیر ضریب جینی مثبت و با
اهمیت است ،و با افزایش نابرابری درآمدی ،درصد جمعیت زیر خط فقر افزایش مییابد.
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 -3-5تعیین اعتبار مدل
در مدلهای رگرسیون تک معادله ،آمارههایی همچون ،آماره  tو آماره Fبرای قضاوت
درخصوا معنادار بودن مدل و ضرایب تخمین زده شده به کار گرفته میشوند .آمارههای
دیگری همچون  D-Wبرقراری فروض مدل را مورد بررسی قرار میدهند .در این ارتباط
محقق باید در خصوا تصریح ساختار مدل قابل قبول تصمیمگیری کند .اما در مورد
سیستم معادالت همزمان به دلیل وجود پدیده دینامیکی بین معادالت ،آمارههای فوق
کافی نیستند .در این قسمت برای تعیین اعتبار مدل از شاخصهای خطا استفاده میشود.
این شاخصها براساس مقادیر شبیهسازی شده و واقعی (تاریخی) متغیرهای درونزا قابل
محاسبه هستند (عباسی نژاد و تشکینی.)2931 ،
جدول ( :)14برخی معیارها برای انجام شبیهسازی تاریخی
معادله
رشد اقتصادی
ضریب جینی
نرخ فقر

MSE
THEIL RMSE
-0/0001
0/01
0/03
0/002
0/02
0/02
-0/003
0/03
0/01
منبع :یافتههای تحقیق

BIAS
0/01
0/001
0/01

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین باز بودن تجارت و فقر در ایران طی سالهای
 ،2931-2931با استفاده از روش سیستم معادالت همزمان بوده است .یافتههای مطالعه
حاضر را میتوان بصورت زیر خالصه کرد:
یافته ها حاکی از تاثیر باز بودن تجارت بر فقر بوده است .بر این اساس ،باز بودن تجارت از
طریق رشد اقتصادی موجب کاهش فقر در طول سالهای مورد مطالعه در ایران شده
است.
براسوواس نتایج حاصووله ،رشوود اقتصووادی در مراحل اولیه توسووعه موجب افزایش نابرابری
شوده ،و مجذور رشود اقتصوادی که بیانگر رشود اقتصوادی در مراحل بعدی توسعه است
موجب کاهش نابرابری شووده اسووت .بنابراین فرضوویه کوزنتس در دوره مورد مطالعه در
ایران تایید میشود .نتایج همچنین بیانگر این است که کاهش نرخ بیسوادی و به عبارت
دیگر ارتقواء سوووطح سوووواد موجوب کاهش نابرابری درآمدی و از طریق نابرابری موجب
کاهش فقر طی دوره مورد بررسووی در ایران شووده اسووت .یافتههای تحقیق در ارتباط با
رابطه مسوووتقیم تولید حقیقی با شووواخص نابرابری ،تاکید بر افزایش نابرابری همزمان با
رشود اقتصوادی دارد .مطالعات زیادی اشاره به تغییرات بطئی توزیع درآمد در طی زمان

بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران با...

دارند .بطور کلی یافتهها بر مبنای معادله دوم تحقیق حاضووور ،فرضووویه کوزنتس را تایید
میکند.
از متغیرهای مهمی که میتواند سوبب کاهش فقر شوود ،تولید ناخالص داخلی است .این
شوواخص از جهات مختلف حائز اهمیت اسووت .افزایش آن سووبب باال رفتن درآمد سوورانه
شوووده و بوه لحاظ کاهش فقر نقش با اهمیتی را ایفا میکند .یافتههای پژوهش حاضووور
حاکی از آن اسووت که رشوود اقتصووادی رابطه غیر قابل انتظاری با فقر (اثر مسووتقیم یا
درآمدی رشوود اقتصووادی) در مقایسووه با اثرات آن بر نابرابری (اثر غیرمسووتقیم یا توزیعی
رشود اقتصادی) در طول دوره مورد مطالعه داشته است .بدین معنی که اثر درآمدی رشد
اقتصووادی فقرزدا بوده و اثر توزیعی آن موجب افزایش فقر شووده اسووت .بر مبنای نظریه
کوزنتس در مراحل بعدی توسوووعه ،رشووود اقتصوووادی نابرابری را کاهش خواهد داد و در
نتیجه اثر توزیعی رشود اقتصادی فقرزدا خواهد بود .از آنجا که ایران به عنوان یک کشور
درحال توسعه در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد ،افزایش فقر در نتیجه اثر توزیعی رشد
اقتصووادی دور از انتظار نیسووت .چنین نتیجهای را میتوان به گسووترش سوویاسووتهای
حمایتی دولت از گروههای کم درآمد از طریق مکانیزمهای غیر اقتصووادی در طول دوره
مورد مطالعه نسبت داد.
از اینرو پیشنهاد میگردد:
 .2حمایت همهجانبه دولت از سوویاسووتهای رشوود اقتصووادی از طریق باز بودن
تجارت همراهبا توجه به ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی به همراه سیاستهای
جامع حمایتی برای اقشار آسیبپذیر باشد.
 .1توجه سوویاسووتگزاران به نحوه توزیع منافع حاصوول از بازبودن تجارت در بین
گروههوای مختلف درآمدی مخصووووصوووا فقرا ،به نحوی که منتفع شووودن این
گروههای درآمدی از این جریان میسر گردد.
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