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 طی یاسالم عضو سازمان کنفرانس یهاکشوردر ع درآمد ی بر توزشدن یجهانر یثأ تیبررس هدف اصلی این مقاله

 یم خارجی مستقیگذار هیر درجه باز بودن تجاری و نسبت سرمایاز دو متغ برای این منظور. است )1984-2010(وره د
 تابلویی ضمن آزمون یها کارگیری تکنیک داده با به .استاستفاده شده  جهانی شدنهای  عنوان شاخص بهد یبه تول

 ینیب جیت بر ضری، تورم و رشد جمعGDPز ، سهم مخارج دولت اشدن یجهان متغیرهای آثارفرضیه کوزنتس 
ه یدهد فرض یق نشان میج تحقینتا .تحلیل قرار گرفته است و ع درآمد مورد تجزیهی مهم توزیها  از شاخصیکیعنوان  به

ش یع درآمد با افزای از آنست که توزیها حاک افتهین ی همچن،ردیگ ید قرار نمیی مورد تأی اسالمین کشورهایکوزنتس ب
  . گردد یتر م  نامتعادلشدن یجهانافته و با گسترش ی بهبود یرانه واقعدرآمد س

 
 JEL : .C12, D31, F10یطبقه بند

  .ی اسالمی، کشورها شدنیجهانه کوزنتس، یع درآمد، فرضی، توزدرآمد سرانه :یدی کلیها واژه

                                                 
  13/4/1393:              تاریخ پذیرش16/9/1392: تاریخ دریافت* 
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124 6های مالی و اقتصادی   شماره  فصلنامه سیاست   

   مقدمه.1
 یرهایر متغیل با سال تعامیدل به  درآمدتوزیعبررسی ادبیات اقتصادی داللت بر این دارد که 

 یکی از محورهای اصلی نظریات  را به خود اختصاص داده ویا ات گستردهی ادبیکالن اقتصاد
ع درآمد کشورها یرگذار بر توزیتأث یرهایمتغن یتر از مهم یکی. بوده استاقتصاددانان و مباحث 

ورها نشان  کشی تجربی بررس.است ی جهانیبازارها با ینحوه ارتباط اقتصاد شدن و یجهان
 کشورها آثار یه و ساختار اقتصادیط اولی شدن بسته به شرای و جهانی تجاریدهد آزادساز یم

 یدر برخکه  یطور به ، گذاشته استیع درآمد کشورها برجای بر توزیمتفاوت و گاه متناقض
 گر از کشورها موجب بدتر شدنی دیع درآمد بهتر و در برخی توز شدنیجهان گسترش کشورها با

 یها استین است که کشورها چگونه سی ایچالش اساسنه ین زمیدر ا. ع درآمد شده استیوزت
ان یا زین منافع را کسب نموده یشتریر توسعه خود بیتا در مس نمایندم یخود را تنظشدن  یجهان
  . از آن را به حداقل برسانندیناش

 ،خارج یایتعامل با دن ی تجاریها استی کشورها در مواجهه با نحوه اتخاذ ساغلبدر واقع 
 یرهایر قرار گرفتن متغیأث و نگران تحت تمحتاط بوده ی خارجیگذار هیو سرما یتجارت خارج
 ی اقتصاد کشورهارابطه با در ویژه  بهین نگرانیا .باشند یع درآمد می از جمله توزیمهم اقتصاد

 با ییارویدر روکامل طور   آنها بهی که ساختار اقتصادی اسالمیدر حال توسعه و کشورها
 شدن رو یاز آنجا که روند جهان. یابد می یشتریت بی شکل نگرفته است اهمیجهاناقتصاد آزاد 

 ارتباط ی و شناخت از چگونگیرند آگاهیگ یر قرار مین مسیر در ایبه رشد بوده و کشورها ناگز
  و جذبی تجارت خارجیها یاستگذاریدر ستواند  یع درآمد می شدن و توزین جهانیب

  .ردیمورد استفاده قرار گ ی خارجیها یگذار هیسرما
 عضو سازمان ی کشورهایتجرب یها کند با استفاده از داده یرو مطالعه حاضر تالش م نیاز ا

 یم خارجی مستقیگذار هی و سرما1یارباز بودن تجدرجه  آثار ی بررسبه یکنفرانس اسالم
در جهت شناخت .  بپردازدی اسالمیورهاع درآمد کشیبر توز)  شدنی جهانیارهایعنوان مع به(

 .ده شودیسنجز ینع درآمد یگر مؤثر بر توزی عوامل دآثارع درآمد الزم است ی شدن بر توزی جهانآثار

                                                 
1. Openness 
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مخارج دولت، نرخ تورم و رشد  آثار یه کوزنتس به بررسین راستا ضمن آزمون فرضیدر ا
   .شود یپرداخته م ی عضو سازمان کنفرانس اسالمیکشورهاع درآمد ی بر توزتیجمع

رگذار یعوامل تأثق ینه تحقیشیو پ ی نظری بر مبانیرورم 3و  2 های بخش  در، منظوربه این
ح مدل یو تصرق یها و روش انجام تحق داده 5 و 4در بخش رفته و یع درآمد صورت پذیبر توز

 آثار ارائه شده و مختلف یدر قالب الگوها قی تحقیج تجربینتا 6در بخش . ان شده استیب
 ل قرار گرفتهیتحل و هی مورد تجز)1984-2010 (یها  سالیطع درآمد ی مختلف بر توزیرهایمتغ

 . ارائه شده استیریگ جهی و نتبندی جمع  مقالهیدر انتها. است
  

  ی نظریمبان. 2
،  شدن، درآمد سرانهی جهانیها ع درآمد در حوزهیثر بر توزؤ معوامل ی نظریبخش مبانن یدر ا

  .گردد ی میبررسرج دولت تورم و مخا
ع درآمد ین عوامل مؤثر بر توزیتر  از مهمیکیعنوان   بهشدن ی جهانیات اقتصادیدر ادب

 و  کاریرویآزاد کاالها، خدمات، نعنوان تحرک   شدن را بهیهانجاقتصاددانان . شناخته شده است
د اغلب به یامل تولن حال تحرک آزاد کاالها و عوی با ا،دانند ی کشورها مین مرزهایه بیسرما
  شدنیجهان. باشد ین کشورها محدود می متعدد در طول زمان و بیتی و امنیاسی، سیل اقتصادیدال
ابد و باعث ی ی گسترش می جهانی غرب در سطح بازارهای است که در آن اقتصاد بازاریندیافر
 ک شدنیب نزد کار شده و موجیروی و تحرک نی مالیها انی، جریع در روابط تجاریرات سرییتغ

  .)2006 ،یحشمت( رددگ یاقتصاد کشورها م
ص منابع و یق رقابت بازار، تخصی از طری و نابرابر بر رشد شدنیجهان ینحوه اثرگذار

ص منابع و یان تخصی در جرین اثرگذاریا. باشد یر میپذ د امکانی جدیها ی به تکنولوژیدسترس
بررسی نظرات  .ردیپذ ید صورت میوامل تول عوامل و بازده مالکان عیر در تقاضاییق تغیاز طر
 بر توزیع درآمد شدندهد در زمینه نحوه اثرگذاری جهانی   نشان مییشمندان اقتصادیاند

معنای توزیع بهینه عوامل تولید در  را بهجهانی شدن برخی اقتصاددانان . نظر وجود ندارد اتفاق
گذاری،  ی افزایش کارایی، رشد سرمایهای برا مثابه انگیزه الملل دانسته و آن را به سطح بین

 نابرابری  شدنیجهان گروهی دیگر عقیده دارند که ، امادانند افزایش رفاه و کاهش نابرابری می
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ها را افزایش داده و کاهش مشاغل در برخی کشورها را موجب خواهد شد و در نهایت  بین ملت
   .)2006شانگ،  (گردد منجر به نابرابری بیشتر می

ع درآمد صورت ی شدن و توزی در خصوص رابطه جهانیقات متعددیتحق ری اخیها در سال
 از )2003(چ یالنویم. اند  شدن استفاده نمودهیف جهانی تعری برای خاصیها  از شاخصیکگرفته است که هر 

 شدن استفاده یف جهانی تعری برایم خارجی مستقیگذار هی و سرمایدرجه باز بودن اقتصاد
ه به یان سرمای و نسبت جرGDP به یاز نسبت تجارت خارج) 2005(شنا دات یکر.  استنموده
GDPشدن از دو ی جهانیبرا) 2006 (یاون ل . شدن استفاده نموده استی انعکاس جهانی برا 

نسبت مجموع  (ی و درجه باز بودن تجارGDP به یم خارجی مستقیه گذاریشاخص نسبت سرما
  .وده استاستفاده نم) GDPصادرات و واردات به 

 کانال را 4توان  ی کشورها میبر نابرابر یدرجه باز بودن تجارر یثأدر خصوص نحوه ت
باشد، چراکه با افزایش میزان   از طریق سهم نسبی عوامل تولید مینخستکانال . درنظر گرفت

 تقاضای نیروی کار غیرماهر نسبت به ماهر افزایش یافته و باعث افزایش یدرجه باز بودن تجار
  . یابد تمزد و دارایی افراد غیرماهر شده و نابرابری درآمد کاهش میدس

باشد، زیرا با افزایش درآمد   قراردادن نابرابری دارایی میکانال دوم از طریق تحت تأثیر
قادر به انباشت دارایی و اخذ وام خواهند شد و  های فقیر تحت تأثیر بازبودن تجاری واقعی گروه

  . یابد نابرابری کاهش می
 یدرجه باز بودن تجارکه با افزایش  طوریه نماید، ب ای اشاره می های منطقه کانال سوم به کاهش نابرابری

یابد و کانال چهارم به  اختالف درآمد مناطق مختلف یک کشور فرضی نیز کاهش می
 دن تجاریبو  که با افزایش بازکند مینماید و تأکید  ها اشاره می های توزیع مجدد درآمد دولت سیاست

 شود میشدت به تغییرات نرخ مالیات حساس خواهند بود و افزایش مالیات باعث  عوامل تولید به
سمت   در نتیجه مالیات به،های کمتری دارند جابجا شوند این عوامل به کشورهایی که مالیات

نایی  ترتیب با افزایش درجه بازبودن تجاری توابه اینعوامل غیرمتحرک تمایل خواهد یافت و 
  .)2005اندرسون، (یابد  های ملی در توزیع درآمد کاهش می حکومت

 . وجود داردیز نظرات متفاوتیع درآمد نی بر توزیم خارجی مستقیگذار هی سرماآثاردر خصوص 
) 1957(ع درآمد توسط ماندل ی بر توزیم خارجی مستقیگذار هی سرمایانیر جری مطالعه تأثنخستین
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 افتهی  توسعهی از کشورهاFDI1انیش جریه مطرح شد که افزاین فرضیرفت که در آن ایصورت پذ
ع درآمد ین توزی بنابرا، شدهی و دستمزد واقعیور ش بهرهی درحال توسعه باعث افزایبه کشورها
 تنها تقاضا FDIان یاعتقاد دارند که جر )1997 (2نسترا و هانسونیف ،در مقابل .بخشد یرا بهبود م

 یش دستمزد واقعیبرد و موجب افزا یحال توسعه را باال م  دریورها کار ماهر کشیروی نیبرا
ش ی درآمد افزایشود و متعاقب آن نابرابر یرماهر می کار غیروی کار ماهر نسبت به نیروین
   .)2008، همکارانان و یت(ابد ی یم

 علم یریگ باً همزمان با شکلی درآمد تقرعیتوزات ارتباط درآمد سرانه و یش نظریدایپ
 از که نمودند ارائه ک نظریاتیینئوکالس و کالسیک اقتصاددانانوجود آمده است و  هتصاد باق

 د در خصوصی جدیها شهیطرح اند اما نمود، می حکایت درآمد توزیع درآمد سرانه و بین ارتباط
 در وی. رفتی انجام پذ)1955( 3مون کوزنتسیسع درآمد توسط ی بر توزیر رشد اقتصادیثأنحوه ت

 که نمود مطرح را فرضیه این "درآمد نابرابری و اقتصادی رشد" عنوان تحت خود های مقاله از یکی

 در ماندن ثابت از پس و یافته افزایش نخست درآمد نابرابری کشور هر اقتصادی هتوسع مسیر در

 . وارون کوزنتس معروف شدU منحنی نام به هابعد  این الگو.یابد می کاهش تدریج به معینی سطح
 درآمد توزیع و ی واقعن درآمد سرانهیبمعکوس  U ای رابطه بیانگر کوزنتس هفرضی نموداری لحاظ از

  :باشد می اکسترمم هنقط دوم به شرح زیر است که این تابع دارای یک هدرج تابع بیانگر و است
  

t
2

210 UYaYaaG +++=                                                                                 )1(  
  

 زمانی کوزنتس درآمد توزیع فرضیه باشد ی درآمد سرانه واقعY و ینیب جی ضرGاگر 

 باشد منفی و مثبت ترتیب به ضرایب این دار و عالمتامعن ٢aو  ١aب یکه ضرا است صادق
  .)1379 س و رومر،یلیگ(

 مختلف بر طرقتورم از وقوع . شود  درآمد محسوب میتوزیعثر بر ؤتورم از عوامل مهم م
ش یشتر از افزایها ب متیش قیافتد افزا یکه تورم اتفاق م یزمان. باشد یرگذار میثأع درآمد تیتوز

                                                 
1. Foreign Direct Investment 
2. Feenstra & Hanson 
3. Simon Kuznets 
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 ،یابد یش می درآمد افزاین نابرابری بنابرا،دیران متضرر خواهند گردیبگ دستمزدها خواهد بود و حقوق
ر ی تأثیگر برایکانال عمده د. باشد یمند مشتر از افراد ثروتیر بی افراد فقی آن برایرا ضرر نسبیز

 نسبت به  کامالًیچنانچه نرخ بهره اسم. استبستانکار  -ه بدهکاریع درآمد فرضیتورم بر توز
نفع بدهکاران در مقابل  ع مجدد درآمد بهیش نرخ تورم باعث توزیل نگردد افزاینرخ تورم تعد

  .)2002، همکاران و یل(بستانکاران خواهد بود 
 ها، بخش بین مخارج این به توزیع درآمد توزیع بر دولتی های هزینه یگذاراثر یچگونگ

 افزایش با توانند می ای مخارج سرمایه. داشت خواهد بستگی درآمدی های گروه و مناطق

 درآمد توزیع وضعیت کار بر نیروی وری بهره قیطر از پرورش و آموزشسطح  ای بهداشت

 مستقیم طور به افراد های ییتوانا به توجه بدون دولت انتقالی ایه ختپردا .باشند داشته مساعدی آثار

 انتقالی های پرداخت از بخشی که جهت آن از. آورند می وجود هب درآمد توزیع در تعدیالتی

 خصوص در حتی یابد، می اختصاص آن اجرایی های هزینه و انتقاالت و نقل جهت ذیربط های ارگان به

 دالیل به است ممکن دولتی های هزینه ،در مجموع. دارد وجود ابهام زنی انتقالی های پرداخت

 مخارج این توزیع و دولتی های هزینه ترکیب دولتی، های هزینه مالی مینأت روش ری نظیمختلف

  .)1386  و خوشکار،یابونور( باشند داشته درآمد توزیع بر نامساعدی یا مساعد آثار ها بخش بین
  

  تحقیقنه یشی پ.3
 و یع درآمد در حوزه مطالعات خارجین مطالعات حوزه توزیتر  از مهمیا  خالصهبخش نیدرا
   .گردد ی ارائه میصورت جدول  بهیداخل
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  ع درآمدی در خصوص توزیخالصه مطالعات خارج. 1جدول 
  نتیجه  ها نوع داده  محدوه مکاتی  سال  محقق

اثر تورم بر سهم درآمدی . سازد آمد را بدتر میتورم توزیع در  تابلویی  بین کشوری  2002  لی و همکاران
  .معنا است خانوارهای فقیر و متوسط منفی و بی

منتخبی از   2003  میالنوویچ
تأثیر درجه بازبودن بر توزیع درآمد به سطح میانگین   تابلویی  کشورهای جهان

  .درآمد کشورها بستگی دارد

 کشور 13  2004  گارسیا و باندریا
گونه رابطه علی مستقیمی بین رشد اقتصادی و  هیچ  لوییتاب  آمریکای التین

  .نابرابری درآمدی وجود ندارد

  کشورهای  2005  اندرسون
  توسعه حال در

بین درجه باز بودن تجاری و نابرابری درآمد رابطه   تابلویی
  .منفی وجود دارد

باعث گذاری مستقیم خارجی  افزایش سهم سرمایه  تابلویی  اتحادیه اروپا  2006  اون لی
  .شود افزایش نابرابری درآمد می

 هر دو منجر به بهبود FDIآزادسازی تجاری و جریان   سری زمانی  چین  2008  تیان و همکاران
  .اند توزیع درآمد گشته

  2010  بیگسترن و لوین
منتخب 

کشورهای آسیا و 
  اروپا

  .دهد نابرابری درآمد رشد اقتصادی را کاهش می  تابلویی

مالربا و 
  اسپریفکو

 کشور 25  2014
  اتحادیه اروپا

  تابلویی
رشد اقتصادی، میزان مخارج اجتماعی، نهادهای بازار 

ترین عوامل  نیروی کار و میزان تحرک اجتماعی مهم
  .مؤثر بر توزیع درآمد است

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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  ع درآمدی در خصوص توزیخالصه مطالعات داخل. 2جدول 
  نتیجه  ها  دادهنوع  محدوه مکانی  سال  محقق

مهرگان و 
  اصغرپور

  سری زمانی  ایران  1384

گسترش تجارت خارجی منجر به بهبود توزیع 
جریان ورود سرمایه خارجی . درآمد شده است

موجب بدتر شدن نابرابری درآمد در ایران شده، 
  .دار نبوده استا این اثر از لحاظ آماری معناما

ابونوری و 
  خوشکار

-انیبین است  ایران  1386
  تابلویی

نسبت درآمدهای  .شود فرضیه کوزنتس رد می
های دولتی  مالیاتی به تولید، تورم و هزینه
  .دهد نابرابری را افزایش می

مهرگان و 
 وابستگی رشد کشور دلیل فرضیه کوزنتس در ایران به  سری زمانی  ایران  1387  همکاران

  .شود گذاری رد می انداز و سرمایه جای پس به نفت به
ونوری و اب

  همکاران
 کشور 20  1387

  اسالمی
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید و تورم   مقطعی

  .دهد نابرابری را افزایش می

نجارزاده و 
  مهدوی راسخ

  کشورهای   1389
 دی هشت

  پانل های داده
) 1995-2004( دوره طی تجاری آزادسازی

 نابرابری کاهش و درآمد توزیع بهبود به منجر
  .است شده D8 کشورهای در

جالیی 
 و اسفندآبادی
  ستاری

 درآمد نابرابری با شدن جهانی غیرمستقیم رابطه  سری زمانی  ایران  1390
  ایران شهری در جوامع

جالیی و 
  زمانی سری  ایران  1392  گرگینی

مدت افزایش تجارت خارجی توزیع  در کوتاه
 ،نماید تر می ها عادالنه درآمد را در تمام دهک

  .داردبستگی ه دهک  در بلندمدت باما
  .نتایج تحقیق: مأخذ

 

   تحقیقروش . 4
 مربوط به متغیرهـای مـدل       یها  داده تمام. باشد ی م ین مطالعه اسناد  یکار رفته در ا    هق ب یروش تحق 
 .انـد  دهیـ استخراج گرد ) 1984-2010(طی دوره   ) WDI(1) 2012( ی توسعه بانک جهان   یها از شاخص 

 از یاسـالم عضو سازمان کنفـرانس      یکشورها تمام   ی برا یار آم یها با توجه به عدم وجود داده     
نافاسـو،  ین، بورک یجـان، بـنگالدش، بنـ     یر، آذربا یـ ، الجزا یآلبـان  کشور   32 ی کشور اسالم  57 بین

                                                 
1. World Development Indicators  
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زسـتان،  یاردن، قزاقـستان، قرق    ران،یـ ، ا یانـا، انـدونز   یسائو، گا ینه ب ینه، گ یا، گ یکامرون، مصر، گامب  
ا، یـ کـستان، تانزان  یتاج ه، پاکـستان، سـنگال،    یـ جرین ک،یـ موزامب، موروکو،   یتانی، مور ی، مال یمالز
 ینیب جی ضرکافی در مورداطالعات  آمار و یکه دارامن یه، ترکمنستان، اوگاندا، ازبکستان و یترک
  .شده استانتخاب  اند بوده

های استنباطی از  تحلیل و برای تجزیههای مورد مطالعه   نوع دادهبا توجه به  مطالعهاین در
آزمون ن مدل ابتدا الزم است ی از تخمپیش. شده است استفاده 1ش داده های تابلوییرو

LeamerFدر آزمون  .ردی صورت پذ2 و هاسمنF بررسی نمود که آیا ناهمگنی یا بایست می 
 های تابلویی و در غیر های فردی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش داده تفاوت

برای . شود  تخمین مدل استفاده میبرای OLS(3(حداقل مربعات معمولی  اینصورت از روش
   .شود های اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می انتخاب بین مدل

  

  ح مدل ی تصر.5
  درآمـد  یرگـذار بـر نـابرابر     یثأ عوامل ت   نظری و مطالعات تجربی مربوط به      های بررسی با توجه به  

  :ر در نظر گرفته شده استیصورت ز ق بهیتحقاقتصادسنجی دل م
  

)2(                
itit7it6

it 5it4it3it2it10it

ε + GRO  β + DEF  β +

GOV β + FDI β + OPE  β + NIS β + NI ββGIN +=  
  

درآمد سرانه : itNI، عرض از مبدأ: t ،0β در زمان i کشور ینیب جیضر: itGIN که در آن
 کشور یقیمجذور درآمد سرانه حق: itNIS، )2005 ثابت سال یها متیبه ق( tن  در زماi کشور یقیحق

i در زمان t ،itOPE  : نسبت واردات و صادرات بهGDP کشور i  در زمانt ، FDIit : نسبت
 GDPسهم مخارج دولت از : t ،it GOV در زمان i کشور GDP به یم خارجی مستقیگذار هیسرما

 GDPکننده  لیتعد که از شاخص ضمنی t در زمان iکشور نرخ تورم :  t ،itDEF در زمان iکشور 
  . استt در زمان iت کشور یرشد جمع:   itGRO و محاسبه شده است

                                                 
1. Panel Data 
2. Hausman Test 
3. Ordinary Least Square 
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 از  ی تـابع  ینـ یب ج یباشد که در آن ضر     یم) 2006( ارانهمک و   ین مدل برگرفته از مطالعه اون ل      یا
 یم خارجی مستقیگذار هیان سرمای جر ،1یدرجه باز بودن تجار    ،درآمد سرانه، مربع درآمد سرانه    

ن مـدل در  یـ الزم بـه ذکـر اسـت ا   .  در نظر گرفته شده استGDPرگذار بر ی تأث یرهایر متغ یو سا 
 مختلف مربوط بـه     یها  دارد و تنها اختالف مدل     ع درآمد کاربرد  ی از مطالعات حوزه توز    یاریبس

 انیـ باشـد کـه از م   یع درآمد م  یرگذار بر توز  ی تأث یرهایر متغ ی سا یعنی یحی توض یرهایبخش آخر متغ  
 ت،یـ ، نرخ رشـد جمع    GDPات از   ی، سهم مال  GDPر نرخ تورم، سهم مخارج دولت از        ی نظ ییرهایمتغ

 در مـدل  ، مثـال  عنـوان   بـه . شـوند  ینتخـاب مـ   ا...  و   یکـار ی، نـرخ ب   یه انـسان  یت، سرما یسطح جمع 
 درآمـد سـرانه، مربـع       یحی توضـ  یرهایو متغ بوده   ینیب ج یر وابسته ضر  یز متغ ین) 2004( یحشمت

 ل،ی تحـص یهـا   سـال یرهای متغ،GDP به FDI و نسبت GDPدرآمد سرانه، مجموع واردات و صادرات به    
رهـا  یر متغ یعنـوان سـا     به ی مورد بررس  یدهنده منطقه کشورها    نشان 2ی موهوم یرهایت و متغ  یجمع
کار گرفته شـده اسـت و        هز ب ین) 2008 (همکارانان و   یمدل ت   در امرن  یا. نظر گرفته شده است    در
   . استفاده شده استی اجتماعیها مهیب  از مخارج دولت دریحی توضیرهایر متغی سایجا هب

  

  یتجربهای  یافته .6
 درآمد یرهایر متغیتأث شده هئمدل اقتصادسنجی ارا ساسا بر مالحظه شد پیش از اینهمانطور که 

، GDP به یم خارجی مستقیگذار هی، نسبت سرمایقی، مجذور درآمد سرانه حقیقیسرانه حق
ان یمع درآمد یبر توزت یو رشد جمعتورم  ،GDP، سهم مخارج دولت از یبازبودن تجار

   .ردیگ یم قرار یمورد بررس ی اسالمیکشورها
ـتفاده از       ،ن منظور ی ا یبرا. تا برآورد شده است   یک پانل د  یق با استفاده از تکن    یتحقک  یرابطه   ـا اس   ابتـدا ب

 Fج آمـاره آزمـون   ینتـا . دار بـودن اثـرات ثابـت آزمـون شـده اسـت      ا معنLeamerFآماره آزمون  
 مـشترک عـرض از مبـدأ       یجـا  دار بودن اثرات ثابت و استفاده از روش با اثرات ثابـت را بـه              امعن
  .ارائه شده است) 3(ج آزمون در جدول ینتا. د نموده استییتأ

  
  

                                                 
1. Openness 
2. Proxy Variables 
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  )Fixed Effect(دار بودن اثرات ثابت اج آزمون معنی نتا.3جدول 

  .قی تحقنتایج: مأخذ
 

 2 از آمـاره آزمـون هاسـمن   بایست می 1یثرات ثابت و تصادفن روش با ا   ی انتخاب روش مناسب ب    یبرا
ن ی تخمـ  یدهد بـرا   ی انتخاب روش مناسب نشان م     یج آماره آزمون هاسمن برا    ینتا. استفاده نمود 

ن یـ ج ا ینتـا . باشـد  ی مـ  ی روش مناسـب   یمدل روش با اثرات ثابت نسبت به روش با اثـرات تـصادف            
   .ارائه شده است) 4(آزمون در جدول 

  
  )Hausman Test(ج آزمون هاسمن ی نتا.4جدول 

  مقدارارزش احتمال  یدرجه آزاد  2χمقدار آماره آزمون 

59/145  7  000/0  

  .قی تحقنتایج: مأخذ
  

ق با روش ی تحقیجه آماره آزمون هاسمن در انتخاب روش مناسب مدل اصلیدر ادامه با توجه به نت
  .نشان داده شده است) 5(ن مدل در جدول یج تخمینتا. ن زده شده استیاثرات ثابت تخم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Fixed & Random Effect 
2. Hausman Test 

 مقدار آماره آزمون

LeamerF  
 مقدار ارزش احتمال

(PV) 

30/6  000/0  
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  کی رابطه در ینیب جی بر ضریحی توضیرهایج برآورد اثرات متغینتا .5جدول 
  با اثرات ثابتک یمدل برآورد 

  )PV(ارزش احتمال  tمقدار آماره   بیضرا   و عرض از مبدأیحی توضیرهایمتغ
  C( 32022/0  2/11  000/0(مقدار ثابت 
 NI( 0297/0-  93/1-  0564/0( یقیدرآمد سرانه حق

 NIS( 0001/0- 07/0- 9441/0( یقیمجذور درآمد سرانه حق

 دیتول  بهیم خارجی مستقیه گذارینسبت سرما
)FDI( 

0010/0  99/1  0497/0  

  OPE( 0010/0  96/3  0002/0( یدرجه باز بودن تجار
  GOV( 0014/0  84/0  4031/0( دیسهم مخارج دولت از تول

  DEF( 0000/0  01/1  3155/0( نرخ تورم
  GRO( 002/0  32/0  7444/0(ت ینرخ رشد جمع

0/78=2R  
8/53=F  

Schwarz criterion= 78/2-  

  .قی تحقنتایج: مأخذ
  

دهد قدرت  ی بر اساس روش اثرات ثابت نشان مکیرابطه ج برآورد ی به نتاینگاه
 .ردیگ ید قرار مییأمورد ت F کلیت رگرسیون بر اساس آماره آزمونمدل مناسب بوده و  یدهندگ حیتوض
درجه   ودی از تولیم خارجی مستقیه گذاری، سهم سرمایب درآمد سرانه واقعین مدل ضرایدر ا

 ،یب مجذور درآمد سرانه واقعی ضرااما ،باشند یدار ما درصد معن10 در سطح کمتر از یباز بودن تجار
 در سطح یحتت یو نرخ رشد جمعد ی سهم مخارج دولت از تول،GDPکننده  لیرم تعدنرخ تو

دهد  ین مدل نشان میب ای به عالئم ضراینگاه. نیستدار امعن ی آمار لحاظازز ی درصد ن10
 به عبارت دیگر، از آنجا کهرد یگ ید قرار نمیی مورد تأ بین کشورهای مورد بررسیه کوزنتسیفرض
 و مجذور درآمد یع درآمد با درآمد سرانه واقعیتوزاللت بر رابطه معکوس های تجربی د یافته

نبوده و  برقرار یع درآمد و درآمد سرانه واقعین توزی شکل بU رابطه بنابراین دارد، یسرانه واقع
 اساس  بر،شود ی از مطالعات مشاهده میاریه کوزنتس در بسی رد فرض.شود فرضیه کوزنتس رد می

شود و تنها در  یم ه کوزنتس در اغلب موارد ردیفرض) 1997( ری و اسکوانگرینیمطالعات د
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 ی رام اعتقاد دارد در بررسین راتی همچن،ردیگ ید قرار مییأ از کشورها مورد تیمعدود
  .شود یمه با مشکل مواجه ین فرضید اییأ در حال توسعه تی کشورهاین کشوری بیها نمونه

ن یع درآمد بی توزنباعث بدتر شد شدن ینگسترش جهادهد  یج نشان مینتا یبررس
م ی مستقیگذار هیش سهم سرمایافزاچنانچه  ،ده استی گردیاسالمعضو کنفرانس  یکشورها
ج نشان ینتا. ده استی گردینیب جیضرش یباعث افزا یدرجه باز بودن تجار و GDP از یخارج

 مطرح ی اسالمیشورهان کیع درآمد بیعنوان عامل بدترکننده توز ز بهیت نیجمعرشد دهد  یم
ز بر یاثر مخارج دولت ن. میباش ی مینیب جیش ضریافزات شاهد یجمعرشد ش یبود و با افزا

که ان ذکر است یشا. ده استی درآمد گردیش نابرابری مثبت بوده و باعث افزاینیب جیضر
 و سهم مخارج دولت از GDPکننده  لی، نرخ تورم تعدیب مجذور درآمد سرانه واقعیضرا
 آنها بر آثارر ی و تفسنیستدار امعن یدر مدل تجرب ی آمارلحاظاز ت ینرخ رشد جمعو د یتول
   .ردی صورت پذیراحت تواند به یع نابرابر درآمد نمیتوز

 حذف شده و کیرابطه  از یر مجذور درآمد سرانه واقعیمتغه کوزنتس یبا توجه به رد فرض
  . شود ی در نظر گرفته م)3(رابطه با عنوان  یدیمدل جد

  

)3(                                        
itit6it5

it 4it3it2it10it

ε + GRO  β + DEF  β +

GOV β + FDI β + OPE  β  + NI ββGIN +=  
  

ن یدر ا. نشان داده شده است  اولیالگودر قالب  )6( در جدول )3(رابطه ن یتخمج ینتا
مبدأ  استفاده از روش عرض از LeamerFج آزمون یبا توجه به نتا )1(رابطه ز همانند یمدل ن
ن یمدل اثرات ثابت جهت تخم ج آزمون هاسمنی نتان با توجه به ی همچن،رک رد شده استمشت

 یرهایدهد تمام متغ ینشان من زده شده یب تخمی ضرایبررس. ده استی انتخاب گرد)3(رابطه 
ن یی تعیبرا. دارندامعنت ی و نرخ رشد جمعنرخ تورم ،دی سهم مخارج دولت از تولبجزمدل 
در . استفاده شده است 3درستنماییو آزمون  2زتشوارار یمدل از مع یامعن یب 1یاضاف یرهایمتغ

ت و نرخ تورم و ینرخ رشد جمع یرهای متغ)3( یت، در الگویرشد جمعنرخ ر ی متغ)2( یالگو
                                                 

1. Redundant Variable 
2. Schwarz Criterion 
3. Redundant Variable- Log Likelihood Ratio  
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 و حذف شده )3(رابطه از ز ی نGDPر سهم مخارح دولت از ی متغی قبلیرهای عالوه بر متغ)4( یدر الگو
 نشان )6( ج جدولینتا . در نظر گرفته شده است)4 یالگو( قیخب تحق منتیعنوان الگو به
ز کاهش تش و مقدار آماره شواری افزاFمقدار آماره مدل  ایمعن ی بیرهایدهد با حذف متغ یم
   . نداشته استیر محسوسییتغ مدل R2زان ین حال میافته و در عی

 
  )3(رابطه  در ینیب جی بر ضریحی توضیرهای متغآثارج برآورد ینتا. 6جدول 

  شرح   اولیالگو   دومیالگو   سومیالگو   چهارمیالگو
*3440/0   )C(مقدار ثابت   3207/0* 32726/0*  3269/0* 
  )NI( یقیدرآمد سرانه حق  -0306/0* -0311/0*  -0328/0*  -0341/0*
  بهیم خارجی مستقیگذار هینسبت سرما  00097/0* 00098/0*  00096/0**  00097/0**

  )FDI( دیتول
  )OPE( یدرجه باز بودن تجار  00093/0* 00093/0*  00097/0*  0010/0*

  )GOV( دیسهم مخارج دولت از تول  0014/0 00014/0  0013/0 -
  )DEF( نرخ تورم  0000/0 0000/0  -  -
  )GRO(ت ینرخ رشد جمع  002/0 -  - -
  LeamerFآماره مقدار   45/6  71/8  77/8  18/8

  LeamerFمقدار ارزش احتمال  000/0  000/0  000/0  000/0
   آزمون هاسمنی برا2χمقدار آماره   20/12  00/19  49/21  99/14

   آزمون هاسمنی برایدرجه آزاد  6  5  4  3
 مقدار ارزش احتمال آزمون هاسمن 000/0 000/0 000/0  000/0

7693/0 7712/0  7721/0 7724/0 R2 
79/9 58/9  24/9 88/8 F  
36/3-  89/2-  86/2- 82/2-  Schwarz Criterion  

  .درصد) 10 (5کمتر از  دار در سطحامعن :(***
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

دهد قدرت  ی بر اساس روش اثرات ثابت نشان م)4( یالگوج برآورد ی به نتاینگاه
مورد  F س آماره آزمونکلیت رگرسیون بر اساو ) R2=769/0( مدل مناسب بوده یدهندگ حیتوض

م ی مستقیگذار هی، سهم سرمایدرآمد سرانه واقعمربوط به ب ین مدل ضرایدر ا. ردیگ ید قرار مییأت
   .باشند یدار مامعن یدرجه باز بودن تجارو د ی از تولیخارج
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 با )ینیب جیضر (ع درآمدیتوزشاخص د نده ی نشان ممتغیرهای مدل ینیتخمب یضرا
 ینیب جیضر، یدرآمد سرانه واقعدالر  1000ش هر یافزادارد و با ابطه معکوس  ریدرآمد سرانه واقع

ن یه کوزنتس بیبا توجه به رد فرض .ابدی یکاهش مواحد  03/0طور متوسط به اندازه  به
 باعث یدرآمد سرانه واقعش یدهد افزا یج مدل نشان می نتایاسالمعضو کنفرانس  یکشورها

دکننده ییأجه تین نتیق شده است و ای تحقیها در طول سالر و ثروتمند ین فقیکاهش شکاف ب
  .ستانفع فقر رشد بهنظرات 
ع درآمد در یباعث بدتر شدن توز شدن یجهانگسترش  دهد یق نشان میج تحقینتا
نسبت  یدرصدک یش یافزاطور متوسط   بهکه یطوره ب ،ده استی گردی اسالمیکشورها

ش یافزا و ینیب جی ضری واحد001/0ش یث افزااعبد ی به تولیم خارجی مستقیگذار هیسرما
 ینیب جی ضری واحد001/0ش ید موجب افزای نسبت مجموع صادرات و واردات به تولیک درصدی

نه یشی پبخش از آنها در یکه تعداد (گذشته از مطالعات یاریج بسیجه با نتاین نتیا .ده استیگرد
شدن  یجهان درآمد در اثر گسترش ید نابرابری تشددلیل . داردیهمخوان) دیق ذکر گردیتحق
ش یباعث افزا ی خارجیگذار هیش سرمای افزا، مثالعنوان به .داشته باشد یل متعددیدالتواند  می

ه ین نوع سرماین ورود ای همچن،دهد یم شی را افزای کار ماهر شده و نابرابریروی نیتفاضا
 به ین باورند که وابستگیا بر یبرخ .زبان کاهش دهدیه را در کشور می سرمایتواند بازده یم

در  و ید که باعث ضعف اقتصادینما یجاد می را ایکش  فرصت بهرهی خارجیگذار هیسرما
 ممکن است باعث شود یم خارجی مستقیگذار هین سرمای همچن،شود یم ید نابرابری تشدنهایت
ر در یو مردم فقابد یش یازند افزای امتی دارایتی چندملیها  که در شرکتییها  گروهیها تیفعال
  . رندیه قرار گیحاش

 موجب یش داده و حتیها را افزا ن ملتی بینابرابرشدن  یجهان اعتقاد دارند یگروه
 یمعتقد است گسترش تجارت خارج 1ردالیگونار م .گردد ی می درآمد جهانیش نابرابریافزا

تنها  نه هستند که یعی صنای دارای صنعتی چراکه کشورها، باشدیتواند عامل برابر ینم ییبه تنها
که  ی در حال،ز برخوردارندیاس نی حاصل از مقیها ، بلکه از صرفهدنینما یفا میشرو را اینقش پ

                                                 
1. Gunnar Myrdal  
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 و گسترش تجارت اشندب یها م ت دولتیازمند حماینال توسعه اغلب ح در یع کشورهایصنا
  .دهد یمه سوق ی اولید کاالهایافته را به تولین  توسعهیآزاد کشورها

چنانچه  .شده است  استفاده)1(-)3( یج الگوهاینتا ق ازی تحقیینها یالگو استحکام یرس بربرای
 و GDPت سهم مخارج دولت از ی رشد جمعیرهایشود با اضافه نمودن متغ ی مشاهده م)6(در جدول 
ب یدار بودن ضراا در عالئم و معنیرییتغ) 1(-)3( یجاد الگوهایق و ای تحقیی نهایالگوبه  نرخ تورم

 نسبت مجموع صادرات و  ودی به تولیم خارجی مستقیگذار هی نسبت سرما،یقیآمد سرانه حقدر
   .باشد یق می تحقیی نهای استحکام الگودهنده  است که نشاننشدهجاد یاواردات 

  

  یریگ جهی و نتبندی جمع .7
ک گیری از تکنی و با بهره )1984-2010( یها  سالیها ن مطالعه با استفاده از دادهیدر ا

عضو  کشور 32ع درآمد ی بر توزی عمده اقتصادیرهای متغآثارهای تابلویی  اقتصادسنجی داده
  با در نظر گرفتنقیتحق ابتدا مدل ، برای این منظور.ه است قرار گرفتیسرمورد بر یاسالمکنفرانس سازمان 

، یقیه حق، مجذور درآمد سرانیقیدرآمد سرانه حق ثیرگذار بر توزیع درآمد شاملأعوامل مهم ت
 ت،ی جمعرشدد، ید، نسبت مجموع صادرات و واردات به تولی به تولیم خارجی مستقیگذار هینسبت سرما

تورم مورد بررسی و تخمین قرار گرفت که نتایج نرخ  و GDPسهم مخارج دولت از 
بر این اساس فرضیه . بودثابت  و هاسمن داللت بر انتخاب روش تخمین اثرات Fهای  آزمون

 از لحاظ تیرشد جمعو  GDPاز ولت دتورم، سهم مخارج نرخ رد شده و متغیرهای کوزنتس 
 مذکور متغیر 3 این یا دلیل آزمون حذف متغیرهای اضافی برایندار نبوده و به اآماری معن

 قیتحق بنابراین مدل نهایی ،انجام گرفت که نتیجه این آزمون حاکی از حذف این متغیرها بود
 و هاسمن Fهای  اساس آزمون ر مجدد مورد بررسی قرار گرفت که بر متغیر مذکو3در غیاب 

 برای تخمین انتخاب شده و نتایج آن داللت بر این دارد عنوان مدل مناسب بهمدل اثرات ثابت 
ر و یشکاف فقو افته ی بهبود ی اسالمیکشورهاع درآمد ی توزیقیحقش درآمد سرانه ی با افزاکه
ن هدف رشد یمأ تبرای بایست میها  دولته نین زمیدر ا .ه استافتی کاهش یزان اندکیم  بهیغن
رگذار یتأث یرهایق متغی از طراً عمدتید که رشد اقتصادنیمان را اتخاذ ییها استیر سینفع فق به
  .حاصل گردد یور  و بهبود بهرهیه انسانیر سرماینظ
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 و یجار تی درجه آزادیها که با شاخص شدن یجهاندهد گسترش  یج مدل نشان مینتا
ن اقتصاد ی درآمد بید نابرابریبه تشد شود منجر یده می سنجیم خارجی مستقیگذار هینسبت سرما
تجارت گسترش  و یم خارجی مستقیگذار هینکه سرمایبا توجه به ا . استشده ی اسالمیکشورها
 یدیفوا با توجه بهها   بوده و دولتیات اقتصادیجزء ضرورشدن  ی از جهانییعنوان نمودها  بهیخارج
 کنند ی را دنبال میساز ی گسترش جهانیها استیس یور ش بهرهی و افزایانتقال تکنولوژر ینظ

 ،یاسی و سیجاد ثبات اقتصادیار ی نظیها با اقدامات دولتشدن  یهمراه با جهانشود  یم هیتوص
در جهت ن یقوان یساز  و شفافیگذار هیط سرمایل شرایتسه ،ی اقتصاد داخلیها هیت پایتقو
   .ندیاقدام نما شدن یجهان ی منفآثاراهش ک
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