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اقتصاد  یتتحت حاکم يدرآمد يبر نابرابر يتجار يآزادساز یرتاث

   )یرانا يمحاسبه (مطالعه مورد قابل  یتعادل عموم یافت: رهیمقاومت
  

 ****حمزه شیخیانی و ***زاده ، پرویز رستم**،  ابراهیم هادیان*حسین صمدي علی

  

  24/10/1397 پذیرش: ریختا    12/02/1397 دریافت: یختا

  چکیده
با توجه به  یراندر ا يدرآمد يبر نابرابر يتجار يآزادساز یرتاث یمقاله حاضر بررس یهدف اصل
 ینبه ا یدنرس ياست. برا یاقتصاد مقاومت یابالغ هاي یاستس یدمورد تاک اجتماعی–يعوامل نهاد

  لسا یاجتماع يحسابدار یسماتر يها و براساس داده یل) تعد2013دکالو و همکاران ( يهدف، الگو
 يها کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش یفعل یتدر وضع دهد	ینشان م یجشده است. نتا حل  1390

 یعصنا یی،غذا یعصنا يها و در بخش يو معدن موجب کاهش نابرابر يجنگلدار ي،زراعت و باغدار
 یشخدمات موجب افـزا  یرونقل و سا حمل ی،باال، آموزش عال يبا فناور یعصنا یین،پا يبا فناور

 يبا فنـاور  یعخواهد شد. با کاهش نرخ تعرفه در بخش صنا ییو روستا يدر مناطق شهر ابريرناب

. کاهش نرخ یافتخواهد  یشکاهش و سپس افزا ییو روستا يدر مناطق شهر يمتوسط، ابتدا نابرابر
ندارد.  ییو روستا يدر مناطق شهر يبر نابرابر یرينفت و گاز و بهداشت، تاث يها تعرفه در بخش

 ي،نهاد یتو بهبود وضع یشده است که در حالت تحقق اقتصاد مقاومت حاصل یجهنت ینا یننهمچ
خواهد شد. کاهش نرخ تعرفه  يموجب کاهش نابرابر یدي،تول يها کاهش نرخ تعرفه در همه بخش

 با ها بخش ینعدم ارتباط ا یلها به دل بخش یرو متوسطه، مسکن و سا ییآموزش ابتدا يها در بخش
تحقـق اقتصـاد    یجـه در نت ينهاد یتو هم در زمان بهبود وضع یفعل یتهم در وضع خارج، جهان

اقتصاد  یابالغ هاي	یاستس يدر کنار اجرا شود	یم یشنهادپ ین،ندارد. بنابرا يبر نابرابر یريتاث ی،مقاومت
   .کشور توجه شود ينهاد یتبه بهبود وضع ی،مقاومت

  

  .JEL: .F6 ,D310, C6, B5 بندي طبقه
محاسبه،  قابل یتعادل عموم يالگو ی،اقتصاد مقاومت ي،تجار يآزادساز ها: کلیدواژه

    .درآمد ينابرابر ی،اجتماع -يعوامل نهاد یران،ا
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  مقدمه -1

ارتباط بین آزادسازي تجاري و نابرابري درآمد یکـی از موضـوعات مهـم و موردعالقـه در     

هزاره سوم بر نقش مهـم دسـتیابی بـه     توسعه 8و  2رود. اهداف شمار می ادبیات اقتصادي به

وسیله تجارت و ارتباطات جهانی، انتقال فناوري، پیشرفت حکمرانی و محیط  فناوري جدید به

وکار تاکید دارد. افزایش تجارت بین کشورها موجب انتقال دانش و فناوري شده و با  کسب

این کشور را افزایش  وري در کننده فناوري (مقصد)، بهره افزایش نوآوري در کشور دریافت

وري و توزیع متوازن درآمد نیز به تشکیل سرمایه اجتماعی،  خواهد داد. ارتباط بین رشد بهره

). بنـابراین، آزادسـازي   621: 2012، ١بهبود ساختارها و وضعیت تجارت بستگی دارد (داس

جتمـاعی  ا -تواند با توجه به قدرت فناوري، توان فکري و دانشی و عوامل نهاديتجاري می

  یک کشور عامل مهمی براي مقابله با نابرابري درآمد باشد. 

ها نشان داده است که آزادسازي تجاري بسته به شرایط اولیه و ساختار اقتصادي و بررسی

ها بر جاي اجتماعی کشورها آثار متفاوت و گاه متناقضی بر توزیع درآمد آن-عوامل نهادي

رها با گسترش سطح تجارت، توزیع درآمد بهتر و که در برخی کشو طوري گذاشته است به

در ایـن مقالـه بـر نقـش      ).124:1393و همکاران،  (اصغرپوردر برخی دیگر بدتر شده است 

هـاي  اجتماعی شامل سـرمایه اجتمـاعی مبتنـی بـر ظرفیـت جـذب، شـاخص        -عوامل نهادي

  حکمرانی، تناسب فناوري و پذیرش اجتماعی تاکید شده است.

اجتمـاعی و سـرریز فنـاوري تاکیـد دارد،     - هایی که بر تقویت عوامل نهادي یکی از سیاست

بنیـان، بـومی،    با هدف ایجاد اقتصادي دانـش  1392هاي اقتصاد مقاومتی است که از سال  سیاست

پذیر، عدالت بنیان و مردم بنیاد توسط مقام معظم رهبـري ابـالغ    گرا، انعطاف زا، برون مولد، درون

هـاي دیپلماسـی (سیاسـی و اقتصـادي) و طـرح      با توجه به تحـوالت اخیـر در حـوزه   ت. شده اس

مطرح اسـت کـه تحقـق اقتصـاد      سوالموضوع اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبري، این 

تواند بر رابطه بین آزادسازي تجـاري و نـابرابري درآمـدي داشـته باشـد؟      یري میتاثمقاومتی چه 

زوکاري است که نشان دهد کاهش نـرخ تعرفـه واردات و آزادسـازي    هدف این مقاله ایجاد سا

یـد  تاکاجتماعی مورد - تواند با توجه به عوامل نهادي یمي مختلف اقتصادي، ها بخشتجاري در 

نقش اقتصاد مقاومتی در  با توجه به هاي اقتصاد مقاومتی، نابرابري درآمد را کاهش دهد. یاستس

توانـد  در ایـن خصـوص، مـی    شـده  ابـالغ هـاي  اجراي سیاسـت اجتماعی، - تقویت عوامل نهادي

                                                                                                              
1- Das 
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با افزایش سطح تولید و درآمـد، موجـب بهبـود در     وري را تقویت کرده وسرریز فناوري و بهره

توزیع درآمـد شـود. بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف بـا اسـتفاده از یـک الگـوي تعـادل عمـومی              

بخـش   15شاخص آزادسازي تجاري) در  عنوان بهیر کاهش نرخ تعرفه واردات (تاث، محاسبه قابل

شـاخص نـابرابري درآمـدي) و بـا توجـه بـه نقـش اقتصـاد          عنـوان  بـه اقتصادي بر ضریب جینی (

  شده است. ی بررساجتماعی  - هاي نهاديمقاومتی در تقویت شاخص

از مقدمه در  شده است. بعد یم تنظ، مقاله حاضر در هفت قسمت سوالبراي پاسخ به این 

نی نظري در قسمت دوم، مروري بر مطالعات تجربی در قسمت سوم و الگوي قسمت اول، مبا

شده در قسمت چهارم آورده شده است. نتایج تجربی در  یلتعد محاسبه  قابلتعادل عمومی 

گیري و پیشنهادها نیز  ي و نتیجهبند جمعوتحلیل نتایج در قسمت ششم و  یهتجزقسمت پنجم، 

  در قسمت آخر آورده شده است.

  

  مبانی نظري -2

  و اقتصاد مقاومتیدرآمدي نابرابري  -2-1

اي اجتماعی است که بیانگر تفاوت قابلیت افراد در دستیابی به منابع اقتصادي نابرابري پدیده

دهد. نابرابري هاي اجتماعی را نشان میاست و تفاوت در شرایط اقتصادي اشخاص و گروه

انـداز افـراد    مد، ثروت، مصرف، دستمزد و پـس ابعاد مختلفی ازجمله نابرابري در توزیع درآ

). مساله کاهش نابرابري و توزیـع درآمـد بـه دو    342: 1390جامعه دارد (فطرس و معبودي، 

ها حائز اهمیت است؛ نخست اینکه توزیع درآمد بعد مهمـی از عـدالت را   دلیل براي دولت

است (عبدالـه میالنـی و    دهد و دوم اینکه بر متغیرهاي کالن اقتصادي تاثیرگذارتشکیل می

  ).2: 1396همکاران، 

هاي اقتصادي از عوامل مهـم و اساسـی در رشـد و توسـعه     از دیدگاه اسالم، کاهش نابرابري

آید. این مساله تا جایی اهمیت دارد که در قـرآن کـریم، یکـی از    حساب می اقتصادي جوامع به

 قـرآن کـریم،  شده اسـت (  نوانخصوصیات گروه انصار در مدینه ازخودگذشتگی در عین نیاز ع

خصـوص بـراي دولـت    ه. در اسالم، وجود نابرابري در جامعه براي تمامی افـراد و بـ  )9 هیآ :حشر

زیـرا   ،ترین وظیفه دولـت اسـالمی کـاهش نـابرابري اسـت     کند. اصلیاسالمی تکلیف ایجاد می

دولت اسالمی داراي جایگاه مهمـی اسـت و بایـد در فراینـد دسـتیابی بـه اهـداف شـرعی ماننـد          
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زندگی عموم مردم  لیکامل وسا نیعدالت، نقش خود را ایفا کند. اسالم دولت را مکلف به تام

  کرده است.

 .سطح معیشت براي همـه افـراد جامعـه اسـت     نی، تامدرآمدي نابرابري کاهشمنظور از 

- مانده به عالیکوشش براي رساندن سطح زندگی مردم عقب ،هدف و وظیفه دولت ،اینبنابر

تناسب وظیفه و مسئولیتی که دولت در ایجاد توازن جمعی  ترین سطح رفاه عمومی است. به

است. یکی  شده  دارد، اختیارات و امکاناتی نیز براي اجرا و عمل کردن در اختیارش قرار داده

 دیرات قانونی و حقوقی براي تنظیم روابط اقتصادي جامعه و نظارت بر تولاختیا از آن موارد،

توانـد از طریـق   مـی  یدولت با استفاده از این اختیارات قانونی و حقـوق  .)1360(صدر،است 

  هاي تجاري مناسب به کاهش نابرابري در جامعه کمک کند.اعمال سیاست

 همان اصول نظام اقتصاد اسالمی استهاي حاکم بر اقتصاد مقاومتی که چارچوب ازآنجا  

 )،1391ي، رمعــزیمو  1393 ي،اســد ؛1394ي جمــالی و جـابر  ؛1394، زاده امیـري طهرانــی (

هاي مناسب تجاري در شرایط وجـود فشـارهاي   دولت باید از طریق اتخاذ سیاست ،بنابراین

جامعـه اسـالمی   در  را المللی، نـابرابري عدالتی بینهاي داخلی و خارجی و بیتکانهتحریم، 

 -ي نهـادي هـا  شـاخص سازي نقـش اقتصـاد مقـاومتی و    هدف این مقاله، شبیهکاهش دهد. 

  اجتماعی بر رابطه بین آزادسازي تجاري و نابرابري درآمدي در ایران است.

هـاي اقتصـاد مقـاومتی بـه موضـوع عـدالت اقتصـادي و        متعددي از سیاسـت  يبندها در

درآمد و متوسط (بند  بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات کم دیشده است. تاک  اجتماعی پرداخته

)، افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاي 4(بند  یهاي عدالت اجتماعارتقاي شاخص )،1

امنیت غذا و درمان و ایجاد  نیتامو ) 5آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه (بند 

  لت اقتصادي و اجتماعی اشاره دارند.)، همگی به موضوع عدا7(بند  يذخایر راهبرد

  

  هاي اقتصاد مقاومتیوري و سیاستسرریز فناوري، بهره -2-2

الگوي  کننده نییتععوامل  نیتر مهمي یکی از ور بهره، الملل نیبي مرسوم تجارت ها هینظردر 

است  ١نظریه در این چارچوب، نظریه مزیت نسبی ریکاردو نیتر مهمتجارت خارجی است. 

شـده و   هـا  آني میان کشورها موجـب تفـاوت قیمـت بـین     ور بهرهکه براساس آن، تفاوت 

وري را تواند بهرههاي جدید میدهد. انطباق با فناوريتجارت بین این کشورها را شکل می

                                                                                                              
1- Ricardian Comparative Advantage 
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هـا شـود   افزایش داده و موجب ایجاد اشتغال، افزایش تولید، افزایش رفاه و کـاهش قیمـت  

  ).2:2010،و همکاران ١(هاسین

ي کشورها به سرریز فناوري بستگی ور بهره)، نرخ رشد 1999( ٢تونگرنمیجل و  نظر از

هایی همچون سرمایه انسانی (ظرفیت جذب)، توسعه یر شاخصتاثسرریز فناوري تحت دارد. 

از نظر  تناسب فناوري) و حکمرانی است.( يفناورپذیرش فناوري)، دستیابی به ( یانسانمنابع 

انتقـال فنـاوري از کشـورهاي     )2008و همکـاران (  ٤و کـو  )2009( ٣)، لوکاس2015(داس 

وري تواند موجب انتقال و سرریز دانش شده و بهرهتوسعه مییافته به کشورهاي درحال توسعه

ي عوامل تولید، ترکیبی از فناوري و نهادها ور بهرهرا افزایش دهد. این به آن معنی است که 

وري در کشور مبدا تجارت، هر چه وضعیت عتقد است با افزایش بهره) م2012است. داس (

  نهادي در کشور مقصد بهتر باشد، سرریز فناوري از مبدا به مقصد بیشتر خواهد بود.

و  5، 2، 1)) بندهاي 1دهد (جدول (ي ابالغی اقتصاد مقاومتی نشان میها استیسبررسی متن  

به اهمیـت توسـعه    22و  20، 3، 2جذب)، بندهاي شاخص ظرفیت ( يفناوربه اهمیت جذب  10

بـه اهمیـت شـاخص     22و  19، 12، 11، 10منابع انسانی (شـاخص پـذیرش اجتمـاعی)، بنـدهاي     

 به اهمیت تناسب فناوري تاکید دارند. 12و  10، 6حکمرانی (شاخص حکمرانی خوب) و بندهاي 

تواند موجب از یک طرف می وريها با افزایش سطح دانش و فناوري و بهرهتقویت این شاخص

- هاي اقتصاد مقاومتی مـی افزایش مقاومت در یک اقتصاد شود و از طرف دیگر، اجراي سیاست

ي اقتصـاد  ها استیس سوم بندها در اقتصاد شود. عالوه بر آن، در تواند باعث تقویت این شاخص

لید، توانمندسازي نیروي ي در اقتصاد با تقویت عوامل توور بهرهرشد  قرار دادنبه محور  مقاومتی

ي ظرفیت و ریکارگ بهو  ها استاني اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و ریپذ رقابتکار، تقویت 

شده است. بند بیستم نیـز بـه تقویـت فرهنـگ جهـادي در ایجـاد        دیتاکي مناطق کشور ها تیمز

ي و اشـتغال مولـد اشـاره دارد.    گـذار  هیسـرما ي، کارآفرینی، ور بهره، تولید ثروت، افزوده ارزش

هـاي کلـی    هاي کلی برنامه ششم توسعه، سیاست براساس اسناد باالدستی همانند سیاستهمچنین 

)، تحقـق  1396شده (شـقاقی شـهري،    ) و مطالعات انجام29/6/1392شده در  علم و فناوري (ابالغ

همه این مـوارد نشـان از    د.وري شوتواند باعث افزایش سرریز فناوري و بهره اقتصاد مقاومتی، می

  .استهاي ابالغی اقتصاد مقاومتی وري و سرریز فناوري در سیاستاهمیت توجه به رشد بهره

                                                                                                              
1- Hassin 
2- Meijl and Tongeren 
3- Lucas 
4- Coe 
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 هاي ابالغی اقتصاد مقاومتیاجتماعی و سیاست -هاي نهاديشاخص ):1( جدول

عوامل تعیین پارامتر 

  کسب فناوري
 هاي اقتصاد مقاومتی مرتبطبندهاي سیاست

ظرفیت جذب 

 AC(1(فناوري 

و علمی  هاي انسانی سرمایه امکانات و منابع مالی و تمامیسازي تامین شرایط و فعال -1

-منظور توسعه کارآفرینی و به بیشینه رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیـت  کشور به

صـادرات محصـوالت و    که يطور بهبنیان تحقق اقتصاد دانش-2)، 1(بند هاي اقتصادي 

عادالنـه عوامـل در    بـري  سـهم  -3)، 2(بند باشند بنیان خدمات، مبتنی بر کاالهاي دانش

بـا افـزایش سـهم     ژهیو ها در ایجاد ارزش به تولید تا مصرف متناسب با نقش آن  زنجیره

)، 5(بنـد  آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه  يسرمایه انسانی از طریق ارتقا

جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات با خالص ارزآوري مثبت با همه حمایت -4

از طریق افزایش سهم سرمایه انسـانی بـا ارتقـاي آمـوزش، مهـارت،       افزوده ارزشایجاد 

  ).10بند و  5(بند  ینیفرکارآخالقیت و 

پذیرش  شاخص

 SA(2(اجتماعی 

کشـور و   علمـی نقشـه جـامع    سـازي و اجـراي  ، پیـاده بنیـان اقتصاد دانـش  پیشتازي -1

پذیري اقتصاد بـا تقویـت عوامـل    تقویت رقابت-2)، 2(بند نظام ملی نوآوري ساماندهی

تقویـت فرهنـگ    -3)، 3(بند  يورتولید و توانمندسازي نیروي کار و افزایش رشد بهره

 يریکارگ شناسایی و به -4)، 20(بند واردات افزایش صادرات و کاهش  نهیزم درجهادي 

(بند هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسی به توان آفندي و اقدامات مناسب ظرفیت

22 .( 

 حکمرانی شاخص

)GP(3  

(بنـد  خـدمات  هاي الزم درخصوص صادرات کاالها و تسهیل مقررات و گسترش مشوق - 1

گسترش پایدار سهم ایـران در   هدف باصادرات  در موردایجاد ثبات رویه و مقررات  - 2)، 10

)، 11(بند کشور توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي  - 3)، 10(بند هدف بازارهاي 

)، 12(بنـد  صـادرات  الملل و افزایش استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از تجارت بین - 3

-هاي فسادزا در حوزهسازي آن و جلوگیري از اقدامات و زمینهو سالمسازي اقتصاد شفاف - 4

تجارت از طریق تهیه  نهیزم درمدیریت مخاطرات اقتصادي  - 5)، 19(بند  يارزهاي تجاري و 

 نـه یدرزمهاي خـارجی و داخلـی   هاي واکنش هوشمند و سریع و بهنگام در برابر اختاللطرح

 .)22(بند الملل تجارت بین

تناسب  شاخص

 TC(4( فناوري

 نیتاماولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد تنوع در مبادي  -1

 -2)، 6(بنـد  خـاص  کاهش وابستگی به کشورهاي محـدود و   هدف باکاالهاي وارداتی 

-و تنـوع  دهی بازارهاي جدیدریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکلبرنامه

توسـعه   -3)، 10(بند منطقه در کشورهاي  ژهیو بهبخشی پیوندهاي اقتصادي با کشورها 

ـ و بهپیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان   ژهی

 ).12(بند  هیهمساکشورهاي 

   هاي پژوهش: یافتهماخذ

  

                                                                                                              
1- Absorption Capacity 
2- Social Acceptance 
3- Governance Parameter 
4- Technology Congruence 
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  هاي اقتصاد مقاومتی آزادسازي تجاري، نابرابري درآمدي و آموزه -2-3

هـاي  و یارانـه  هـا  تعرفـه آزادسازي تجاري عبارت از حذف یا کاهش موانع تجاري (شـامل  

). عوامل مختلفـی در  94: 1391پور،  المللی است (سالم و یوسفصادراتی) در مبادالت بین

، ١تـوان بــه عوامـل اقتصــادي   مـل را مــی کـاهش نـابرابري درآمــدي مـوثر هســتند. ایـن عوا    

  بندي کرد. ورکلی عوامل نهادي و اقتصادي دستهط ، فرهنگی و سیاسی و به٢اجتماعی

آزادسـازي تجـاري بـر نـابرابري درآمـد وجـود        ریتـاث هاي مختلفی در خصـوص  نظریه 

ــه ــهــاي مرســوم تجــارت دارد. نظری ــل نیب ــین، اســتالپر-همچــون نظریــه هکشــر المل  -اوهل

ــابرابري   ــد تجــارت، افــزایش ســطح تجــارت را موجــب تغییــر ن ساموئلســون و نظریــه جدی

 .سـت ها بر تفاوت فراوانی عوامل تولید در بین کشورهاي جهـان ا این نظریه دیتاک. دانند یم

اي تجـارت در کشــوره  کـه  کننــدیمـ ساموئلسـون بیـان   -اوهلـین و اســتالپر -نظریـه هکشـر  

افزایش بازدهی واقعـی نیـروي کـار مـاهر فـراوان و کـاهش بـازدهی         شمال) با( افتهی توسعه

جنـوب)  توسـعه (  در کشورهاي درحـال و  را افزایش درآمدي نابرابري ،رماهرینیروي کار غ

کـه تجـارت بـین کشـورهایی بیشـتر       کنـد  یمنظریه جدید تجارت نیز بیان  دهد.کاهش می

یی نسـبت  جو صرفهاست که درآمد، سلیقه و ساختار تولید مشابه داشته باشند. از این منظر، 

نیـروي کـار مـاهر     جهیدرنتشود و و افزایش صادرات می ها متیقبه مقیاس موجب کاهش 

رابري متضــرر شـده و بنـابراین بــا افـزایش تجـارت، نــاب     رمـاهر یغسـود بـرده و نیــروي کـار    

  شود.یافته بیشتر میدرآمدي در کشورهاي توسعه

ی معضـالت کشـورهاي   خـوب  بـه ها نتوانسـته  که این نظریه اند دادهتحوالت جهانی نشان 

هـاي اقتصـادي در   هـاي موجـود در نظریـه   را توصیف کنند. به جهت کاستی توسعه درحال

ــورهاي   ــالت کش ــل معض ــالح ــعه درح ــدیش  توس ــات دگران ــیاري از جریان ــه، بس  ازجمل

ي اساسی در چـارچوب معرفتـی و ایـدئولوژیک رویکـرد     ها يبازنگربه  ينهاد داناناقتصاد

و  شـمول  جهـان ي هـا  گزارهي ارائه جا بهنهادي،  اقتصاد. اند شدهنئوکالسیک ترغیب اقتصاد 

ــی      ــی، فرهنگ ــیات ارزش ــه مقتض ــف ب ــورهاي مختل ــراي کش ــان ب ــی و یکس ــام قطع و احک

                                                                                                              
)، ابونوري و ذوقی 1389)، صمدي و آماره (1387)، ابونوري و خوشکار (1381، صمدي ()1376به ابونوري ( - 1

  د.) و ... مراجعه شو1392(

  ) مراجعه شود.1389براي نمونه به صمدي و آماره ( -2
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ي خاص هر کشور و نقش نهادهاي اقتصادي و اجتمـاعی و سـاختارهاي حقـوقی    ها یژگیو

  کند. یم دیتاکدر عملکرد اقتصادي کشورها 

بـر   هـا  آمـوزه یر ایـن  تـاث ي این مکتب و سـنجش  ها آموزهرویکرد مقاله حاضر توجه به 

یر تـاث ، رابطه بین آزادسازي تجاري و نابرابري درآمدي است. براي رسـیدن بـه ایـن هـدف    

ي مکتـب  هـا  آمـوزه ي و بـا توجـه بـه    ور بهـره منظـر  آزادسازي تجاري بر توزیـع درآمـد از   

) شـمایی از چـارچوب مبـانی نظـري مـدنظر      1( شـکل شـوند. در   یمـ اقتصاد نهادي بررسـی  

توانـد بـا تـاثیر بـر      دهد، تجـارت مـی  نشان می شکلالگوي مفهومی در این است.  شده ارائه

وري (و تولید) اثر گذاشـته و موجـب تغییـر ضـریب     فناوري، بر بهرهجریان دانش و سرریز 

طـرف بـا تقویـت عوامـل      توانـد ازیـک  تحقق اقتصاد مقاومتی می جینی شود. عالوه بر آن،

آوري اقتصـادي، بـر سـرریز    و از طرف دیگر با تقویت تـاب  نهادي و تاثیر بر پارامتر کسب

لیـد بـر ضـریب جینـی (شـاخص نـابرابري)       وري اثـر گذاشـته و بـا تغییـر تو    فناوري و بهـره 

  اثرگذار باشد.
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  مروري بر مطالعات تجربی -3

آزادسـازي تجـاري بـر نـابرابري درآمـد در داخـل و       اي در خصوص اثـر  مطالعات گسترده

مقاومتی بـر   هاي اقتصادیک از این مطالعات اثر سیاستشده، اما در هیچ خارج کشور انجام

اجتماعی و رابطه آزادسازي تجاري و نابرابري درآمد دیده نشده اسـت. ایـن   -عوامل نهادي

  کرد: توان به چهار گروه کلی تقسیممطالعات را می

الگوهـاي   یـا و  هاي اقتصادسـنجی روش با استفاده ازمطالعاتی است که  شامله اول گرو-1

ایـن   انـد. بررسـی کـرده  را  ينـابرابري درآمـد   ورابطـه آزادسـازي تجـاري     ،تعادل عمـومی 

 توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول مطالعاتی هستند که رابطـه بـین  مطالعات را می

برخـی   .انـد مستقل و فارغ از عوامل دیگر بررسی کـرده  طور بهرا  تجارت و نابرابري درآمد

-) نشان داده1393و همکاران ( اصغرپور) و 1394)، فالحتی و همکاران (2000( ١مانند بارو

اند که تجارت و آزادسازي تجاري موجب افزایش نابرابري درآمدي شده و برخی هماننـد  

انـد کـه   ) نشـان داده 1997( ٤ادوارد و) 2001( ٣)، وایـت و آندرسـون  2002( ٢ايکردالر و 

دسته دوم، رابطه تجـارت و نـابرابري    آزادسازي تجاري موجب کاهش نابرابري شده است.

)؛ 2005( ٥دهنـد. ایـن مطالعـات (کـاهی و سـیمونز      یمـ را به سطح توسعه کشـورها ارتبـاط   

کننـد کـه آزادسـازي تجـاري در     )) بیان می1994( ٧) و راوالیان2001( ٦کالدرون و چانگ

موجـب   افتـه ی وسـعه ، موجـب افـزایش نـابرابري و در کشـورهاي ت    توسعه درحالکشورهاي 

و  ٩)، اسـپیلیمبرگ 2001( ٨دسـته سـوم، مطالعـاتی هماننـد فیشـر      شـود. کاهش نابرابري مـی 

) و 1387( ییاسـکو )، صـادقی و برقـی   1388)، برقی اسکویی و همکاران (1999همکاران (

) هستند که رابطه تجـارت و نـابرابري را بـه میـزان عوامـل اولیـه       1386مصري نژاد (طیبی و 

هـاي اقتصـادي   تولید در هر کشور نسبت داده و معتقدند آزادسازي تجاري در برخی بخش

  شود.   یمموجب افزایش نابرابري و در برخی دیگر موجب کاهش نابرابري 

                                                                                                              
1- Barro 
2- Dollar and Kraay 
3- White and Anderson 
4- Edwards 
5- Kahai and Simmons 
6- Calderon and Chong 
7- Ravallion 
8- Fischer 
9- Spilimbergo 
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 محاسـبه   قابـل ) بـا اسـتفاده از الگـوي تعـادل عمـومی      1388برقی اسکویی و همکاران (

اند که آزادسازي تجاري و کاهش نرخ تعرفه کاالهاي وارداتـی در ایـران منجـر    نشان داده

شـود. صـادقی و برقـی اسـکویی     به بهبود توزیع درآمد خانوارهاي شـهري و روسـتایی مـی   

اهش نرخ تعرفه کاالهاي وارداتی در ایـران موجـب کـاهش    اند که ک) نیز نشان داده1387(

شود. همچنین کاهش نرخ تعرفه کاالهاي مربوط بـه صـنایع غـذایی،    نابرابري دستمزدها می

ــاي     ــه کااله ــرخ تعرف ــابرابري دســتمزدها و کــاهش ن ــزایش ن پوشــاك و نســاجی ســبب اف

نـژاد   و مصـري کشاورزي سبب کاهش نابرابري دستمزدها شده اسـت. عـالوه بـر آن طیبـی     

انـد کـه تعـدیل    نتیجـه گرفتـه   محاسـبه  قابـل ) با استفاده از یک الگوي تعادل عمومی 1386(

هــاي وارداتــی در بخــش کشــاورزي، رفــاه خانوارهــا را افــزایش و ســطح درآمــد و  تعرفــه

  دهد.مصرف خانوارها را افزایش می

 و 1393 ،امیـري  رضـاپور و  ؛2007، ١لوچنکـو ؛ 2015، داس ماننـد ( گروه دوم مطالعات -2

نتـایج ایـن    انـد. بررسی کردهتجارت و نهادها را بین ارتباط ) 1390، آذربایجانی و همکاران

، تقویـت نهادهـا را موجـب تقویـت     دسته اول توان به سه دسته تقسیم کرد؛مطالعات را می

 ٢پراسـاد هماننـد گـانی و   تجربـی   لعـات ایـن مطا بیشـتر  نتـایج  داننـد.  الملـل مـی  تجارت بین

) و آذربایجـانی  2000( ٤لریمـارکو )، اندرسـون و  2003همکـاران ( و  ٣دي گروت )،2006(

دهد که در مقایسه با سایر عوامـل مـوثر بـر تجـارت دوطرفـه،      می ) نشان1390همکاران ( و

ي، کــرادســته دوم (ماننــد دالر و  .کیفیــت نهادهــا از اثرگــذاري بیشــتري برخــوردار اســت

دسـته سـوم    شـوند. موجب افزایش تجارت مـی  مدت کوتاهمعتقدند نهادها فقط در  )،2002

ــی ــد الوالـ ــن و  ؛2005، ٥(ماننـ ــرداسو جانسـ ــارت را  2004، ٦نـ ــر تجـ ــا بـ ــر نهادهـ   )، اثـ

  دانند.نامشخص می

 ) هسـتند کـه  2007و داس،  2012 ،داس؛ 2016، ٧لین و فـو ، مطالعاتی (مانند گروه سوم -3

 کنـد، ها بیـان مـی   نتایج آناند. را بررسی کرده نهادها، تجارت و نابرابري درآمدبین ارتباط 

                                                                                                              
1- Levchenko 
2- Gani and Prasad 
3- De Groot  
4- Anderson and Marcouiller 
5- Lavallee 
6- Jansen and Nordas 
7- Lin and Fu 
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ت در تجـار تجارت بر نابرابري درآمد به وضعیت نهادي کشور مقصد بسـتگی دارد و   ریتاث

بهتـري  از وضـعیت نهـادي    که کشـور مقصـد   است کاهش نابرابري درآمدصورتی قادر به 

فنـاوري را تسـهیل   هـاي نهـادي بهتـر، سـرریز     ویژگی باشد. برخوردار مبدانسبت به کشور 

  شود.کاهش نابرابري درآمد می جهیدرنتوري و کرده و موجب رشد بهره

در ایـن   انـد. پرداختـه  اقتصاد مقاومتی ی است که به بررسی مباحثمطالعات ،گروه چهارم-4

گروه، اثر آزادسازي تجاري بر نابرابري در شـرایط اقتصـاد مقـاومتی بررسـی نشـده اسـت.       

) و خانباشـی و  1393( يریـ دهز)، حسـنی و نصـر   1393( ياسد)، 1394زاده (امیري طهرانی

هـاي اقتصـاد مقـاومتی را تـرمیم سـاختارها و نهادهـاي       ) یکی از ویژگـی 1394منش (بستان

-دانند. این مطالعات در حوزه نظري بوده و وجـه مشـترك آن  فرسوده موجود اقتصادي می

سـازي دانـش و اسـتفاده از    فنـاوري و تجـاري  ها، توجه به تولید ید بر مقابله با تحریمتاک ها

شــهري  در مطالعــاتی چـون شــقاقی  بــودن اقتصـاد اســت.  زا درونتـوان داخلــی و توجـه بــه   

) 1392( هیـ حافظ) و سـیف و  1394( ییمـوال  )، حشـمتی 1395همکـاران ( )، اخوان و 1396(

-یر سیاسـت تـاث تحلیلـی از   کـدام  چیههاي تجربی و آماري نیز استفاده شده، اما در از روش

  است. نشده  انجامهاي اقتصاد مقاومتی بر متغیرهاي کالن اقتصادي 

 تجـارت و جهـانی   ریتـاث هـا،  دهـد کـه بیشـتر آن   مـی  نشان، اشاره شدهمطالعات  بررسی

-در سـال  .انـد ي آماري بررسـی کـرده  ها روشرا بر نابرابري و توزیع درآمد از طریق  شدن

 ریشـده و تـاث   نهادهـا نیـز بـه الگوهـا اضـافه      ریتـاث  در برخـی مطالعـات خـارجی،    ،هاي اخیر

 شـده  یبـر تجـارت و یـا بـر رابطـه تجـارت و نـابرابري بررسـ         اجتماعی-هاي نهاديشاخص

بـا   و نـابرابري را بررسـی کـرده   تجارت را از طریق سرریز فنـاوري   ریها، تاث بیشتر آن. است

اخص ضـریب جینـی   شـ  یـا هـاي مـاهر و غیرمـاهر و    نـابرابري دسـتمزد بـین گـروه    شاخص 

 .اندکرده گیري اندازه

-ویژگی مقاله حاضر این است که عالوه بر ارزیابی تاثیر آزادسـازي تجـاري در بخـش   

هـاي ابالغـی   سـازي تـاثیر اجـراي سیاسـت    هاي مختلف اقتصادي بر نابرابري درآمد به شبیه

و بـا تلفیـق    محاسـبه  قابـل اقتصاد مقاومتی بر این رابطه با اسـتفاده از الگـوي تعـادل عمـومی     
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) 2007و  2012داس ( ) و2000( ١)، داس و پـــاول 1999تـــونگرن ( و  لیجـــ ممطالعـــات 

 پرداخته است.

  

  ساختار الگو -4

براي بررسی تاثیر آزادسازي تجـاري بـر نـابرابري توزیـع درآمـد در ایـران از دو روش       

؛ 1394و همکاران،  ؛ فالحتی1395عمده اقتصادسنجی (مانند محمدیان منصور و گلخندان، 

محاسـبه   ) و الگـوي تعـادل عمـومی قابـل     1390و طیبی و ملکـی،   1392جالیی و گرگین، 

شـده اسـت.    ) اسـتفاده  1386نـژاد،   و طیبـی و مصـري   1387(مانند صادقی و برقی اسکویی، 

-هـاي بـین  الگوهاي اقتصادسنجی، الگوهاي تعادل جزئی هستند و قادر به بررسی وابستگی

هـاي اقتصـادي و   توانـد بـر همـه بخـش    د. ازآنجاکه تحقق اقتصاد مقاومتی مـی بخشی نیستن

ها اثر بگذارد در مقاله حاضر از چـارچوب الگـوي تعـادل عمـومی      ارتباطات بین بخشی آن

  شده است. محاسبه استفاده  قابل

) اسـت.  ٢  PEPیکی از الگوهاي تعادل عمومی، الگوي مشـارکت سیاسـت اقتصـادي (   

  )، چندPEP-1-1یک کشوري (-اي هاي یک دوره نسخه مانندهاي متعددي  این الگو نسخه

) و الگـوي  PEP-w-1اي ( یـک دوره  -کشوري )، چندPEP-t-1یک کشوري (-اي دوره

. در مقاله حاضر از الگوي دارد) PEP- w-tاي ( دوره چند -کشوري پویاي بازگشتی چند

شـده اسـت. ایـن     ) استفاده2013وسط دکالو و همکاران (شده ت تدوین PEP-1-1استاندارد 

ها، دولت و  انداز (خانوار، بنگاه معادله دارد که شامل معادالت تولید، درآمد و پس 98الگو 

هـاي   هـاي تولیـد و تجـارت و شـاخص     ها (شامل قیمتهاي انتقالی)، تقاضا، قیمت پرداخت

اسـت.   الملـل  ی متغیرها و تجـارت بـین  قیمت)، تعادل، تولید ناخالص داخلی و مقادیر حقیق

گرفته است که در ادامه  براساس اهداف این مقاله، تعدیالتی در بخش معادالت تولید انجام

  .٣شوندتوضیح داده می

                                                                                                              
1- Das and Powell  
2- Partnership for Economic Policy (PEP) 

دکالو و مربوطه به  CGE. براي مطالعه بیشتر الگوي شود یدستاورد مقاله حاضر توضیح داده م فقطدر اینجا  - 3

  . شودمراجعه  )2013همکاران (
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محاسبه بـر نقـش اقتصـاد مقـاومتی      در این مقاله با استفاده از الگوي تعادل عمومی قابل 

فنـاوري بـه کشـور از طریـق تجـارت تاکیـد       اجتماعی براي سـرریز  -در کنار عوامل نهادي

شده است. تجارت خارجی با انتقال و افزایش سـرریز فنـاوري بـه داخـل موجـب افـزایش       

و میجــل و ) 2000( پــاولهــاي تولیــدي خواهــد شــد. داس و وري در تمــامی بخــشبهــره

وري بـه سـرریز فنـاوري بسـتگی دارد. سـرریز      معتقدند که نرخ رشد بهـره  )1999( تونگرن

) و تشـابه سـاختاري   �AC( ١اجتماعی هماننـد ظرفیـت جـذب    -اوري نیز به عوامل نهاديفن

)SC(داس. ٣بستگی دارد ٢ )دو عامـل  ترکیبـی از  را  ، متغیر تشابه ساختاري)2007 و 2012

دانـد و شـاخص پـذیرش اجتمـاعی     مـی  ٥)GP(و حکمرانی خـوب   ٤)TCتناسب فناوري (

)SA(شـده توسـط    پـارامتر کسـب فنـاوري معرفـی     دانـد. را نیز بر سرریز فناوري موثر می ٦

  )):1) عبارت است از (رابطه (2012داس (

  

)1  (                          �� = ���. ��� . ����. ����  

  

شـاخص پـذیرش    ��Aظرفیت جذب فنـاوري،   �ACپارامتر کسب فناوري، ��که در آن،

دهنـده   نشـان  r(پارامتر تناسـب فنـاوري اسـت     ��TCو  شاخص حکمرانی ����، اجتماعی

سرریز فناوري نیز عبارت اسـت از  دهنده کشور مقصد تجارت است).  نشان  sکشور مبدا و

  )):2(رابطه (

  

)2(                          ����� = E ����
��(���.��� .����.����)  

  

�����پارامتر سرریز فناوري و  �����که در آن 
شاخص شدت رابطـه تجـارت اسـت کـه      ٧

)، 2) و (1براسـاس روابـط (   دهـد. را نشان مـی  ١هاي خاص مختلف نهادهشدت رابطه مبادله 

                                                                                                              
1- Absorption Capacity (AC) 
2-Structural Congruence (SC) 
3- θ� = AC �. SC� 
4- Technological Congruence (TC) 
5- Governance Parameter (GP) 
6- Social Acceptance (SA) 
7- Embodiment Index 
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. یکـی از ایـن   گذارنـد مـی  ریتاثمندي یک کشور از فناوري عوامل مختلفی بر ظرفیت بهره

ظرفیـت جـذب    که اده از فناوري پیشرفته استبراي استف کار يروینعوامل، شدت مهارت 

)AC (هاي تحصـیل بسـتگی دارد  به آموزش و تعداد سال و دارد نام )  ،2000داس و پـاول :

6.(  

که  است )SA( شاخص پذیرش اجتماعی فناوري پارامتر کسببر  موثراز عوامل دیگر 

منابع انسانی بستگی کند و به توسعه درجه پیوستگی اجتماعی و پذیرش فناوري را تعیین می

  :))3این شاخص عبارت است از (رابطه (. دارد

  

)3(                ��� = ��� �1,
���

�����������
�   , 0 ≤ ��� ≤ 1  

  

ــه،   ٢، مقــدار آســتانهSAthresholdشــاخص پــذیرش اجتمــاعی و  SAدر ایــن معادل

که هر چه مقدار ضـریب پـذیرش    دهد یمشاخص پذیرش اجتماعی است. این معادله نشان 

  از مقدار آستانه آن بیشتر باشد، جذب فناوري بیشتر خواهد شد.  )SA(اجتماعی 

نهـادي   -بر انتقال و جذب فناوري که تناسب ساختاري موثرهاي یکی دیگر از شاخص

شـود   ) نمایش داده می4است و با رابطه ( )����( دهد شاخص تناسب ساختاريرا نشان می

  شود.)، تعریف می5صورت رابطه ( بهشاخص تناسب فناوري است و  ،����در آن، و 

  

)4(             ���� = ����. ����               ,                0 ≤ ���� ≤ 1   

  

)5(       ���� = ��� �1,
���

���
�           ,          0 ≤ ���� ≤ 1   

  
در  و شـود ) مشـخص مـی  6بـا رابطـه (   اسـت کـه   حکمرانی خـوب شاخص هم،   ����

اگر کیفیـت نهـادي   . کمرانی مبدا استحشاخص  ���شاخص حکمرانی مقصد و ���آن

  .شودباشد، منافع فناوري بهتر منتقل می مبداکشور مقصد، همانند 

  

                                                                                                              
1- Term of Trade Intensity for Different Specific Material Inputs 
2- Threshold 
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)6(          ���� = ��� {1, ���/���}                              0 ≤ ���� ≤ 1

     
و  2-2هـاي  شده در بخش در این مقاله عالوه بر موارد فوق، براساس مبانی نظري مطرح

دانـیم. بـر   ، (شاخص) اقتصاد مقاومتی را نیز بر پارامتر کسب و سرریز فناوري موثر مـی 2-3

اجتمـاعی و شـاخص اقتصـاد     -این اساس، سرریز فناوري و پارامتر کسب به عوامل نهـادي 

مقاومتی وابسته هستند. هر چه پارامتر کسب بیشتر باشد به معنـاي سـرریز فنـاوري بـاالتر و     

بنـابراین، جریـان فنـاوري ناشـی از      ).628: 2012وري نیروي کـار بـاالتر اسـت (داس،    بهره

عوامـل  هـم بـه    وري ناشی از آن به میزان سـرریز فنـاوري و آن  تجارت و افزایش سطح بهره

اجتماعی و اقتصاد مقاومتی بستگی دارد. هر چـه شـاخص اقتصـاد مقـاومتی بـاالتر       -نهادي

وري بیشتر است. بر ایـن اسـاس،   باشد، پارامتر کسب و سرریز فناوري بیشتر و درنتیجه بهره

  ) تعدیل کرد.7صورت رابطه ( توان به ) را می1رابطه (

  

)7(          ��
� = AC �. �A� . GP��. TC��. (1 + ���)= �� .(1 + ���)  

0 ≤ ��� ≤ 1   
  

��)،  7در رابطه (
��� در شـرایط جدیـد و   ١پارامتر کسب فناوري  �

شـاخص اقتصـاد    ٢

شاخصـی   ��Aو  �ACهاي)، همانند شاخص���مقاومتی است. شاخص اقتصاد مقاومتی (

است و مقدار آن فقط به مقدار این شاخص در کشـور مقصـد بسـتگی دارد، امـا      طرفه کی

 یـن بـه مقـدار ا  هـا  هسـتند کـه مقـادیر آن    دوطرفههایی شاخص ��TCو  ��GPهايشاخص

  دارد. یمبدا و مقصد بستگ  يشاخص در کشورها

اي با توجه به نبود شاخصی براي سنجش اثر اجراي اقتصاد مقـاومتی بـراي انجـام کارهـ    

ترکیبـی از دو  کـه  ) 2008( همکـاران و  ٣ بریگاگلیو آوريتاب توان از شاخص تجربی، می

آوري میـانگین  ، استفاده کـرد. شـاخص تـاب   پذیري استپذیري و مقاومتشاخص آسیب

اي از متغیرهـاي دیگـر هماننـد ثبـات اقتصـاد کـالن، کـارایی اقتصـاد خـرد و توسـعه           ساده

است. مقادیر همه این متغیرها بین  شده یمعرفاجتماعی است که براي همه کشورهاي جهان 

                                                                                                              
1- Technology Capture(θs) 
2- Resistive Economic 
3- Briguglio Resilience Index 
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 ازآنجاکـه  بـین صـفر و یـک خواهـد بـود.      بنابراین، مقدار این شاخص .صفر و یک هستند

-کنار شاخص همه خصوصیات اقتصاد مقاومتی را دارا نیست، وقتی در آوريتابشاخص 

هایی همچون شاخص جذب، تناسب فناوري، حکمرانی و پـذیرش اجتمـاعی قـرار گیـرد،     

هاي اقتصاد مقاومتی باشد. بنابراین، شاخص اقتصاد مقاومتی را تواند گویاي ویژگیبهتر می

  فناوري وارد کرد.) در معادله سرریز 8صورت رابطه ( توان بهمی

)8(����� = E ����
��(���.��� .����.����)(�����) = �����

����(�����) = �����
����

�
   

0 ≤ 1 − ��
� ≤ 1 

  

هاي ابالغی اقتصاد مقـاومتی در کشـور اجـرا نشـود      دهد اگر سیاست) نشان می8رابطه (

)RE=0 هاي ابالغی و سیاست)، شرایط همانند قبل خواهد بود، اما در صورت اجراي موفق

تر باشد، مقدار پارامتر  ) بزرگ���تحقق اقتصاد مقاومتی، هر چه شاخص اقتصاد مقاومتی (

ــاوري ( ــب فن ��کس
ــزایش� ــه  ) اف 1و درنتیج − ��

ــدودیت   کــاهش � ــل مح ــه دلی ــه و ب یافت

0 ≤ ��� ≤ در حالــت جدیـد بایــد  ) افـزایش خواهــد یافـت.   �����، سـرریز فنــاوري ( 1

0یت محدود ≤ 1 − ��
� ≤ علت برقراري این محدودیت ایـن اسـت کـه     .برقرار باشد 1

���اگر شـرایط حـدي    = .�ACو  1 �A� . GP��. TC�� = زمـان برقـرار باشـد،     هـم  1

1مقدار  − ��
تحلیل نخواهـد بـود. بنـابراین،      منفی شده و نتایج حاصل از جنبه نظري قابل �

توانـد  اجتماعی مـی  -مقاومتی در کنار عوامل نهاديدهد شاخص اقتصاد ) نشان می8رابطه (

,�AC)��کننده ضریب سرریز فناوري به صورت تعیین SA� , GP��, TC��,RE�) .باشد  

  .١تعدیل است قابل )9(صورت رابطه  ) نیز به���وري (درصد تغییرات بهره 

  

)9 (    ��� = E ����
��(���.��� .����.����)(�����)���      ,       0≤ 1− ��

� ≤ 1  

 
. براي ایـن  شود افزوده ارزشبع تا) وارد 9(وري به تابع تولید باید معادله براي ورود بهره

 وري تعریف کرده و براي ایـن امـر،  کار باید براي هر عامل تولید یک درصد تغییر در بهره

                                                                                                              
) گرفته شده و عبارت است از: 2000وري از  مطالعه داس و پاول (رابطه محاسبه درصد تغییرات بهره - 1

a�� = E �� ��a��   
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(1 + � ) را 10ایـن صـورت رابطـه (   . در وري کل عوامل تولید ضرب کنیمرا در بهره (��

  .خواهیم داشت

  

)10(  

  ��� = (1 + ��,�)��
�� ���

�����
�

���
��

+ �1 − ��
������

�

���
��

�

��

��
��

  

���که در آن 
�,

���
��

���، i، تقاضا براي سرمایه مصرفی توسـط صـنعت   
�

���
��

، تقاضـا  

ــروي کــار مرکــب صــنعت   ــراي نی ��، iب
��وري و، بهــره��

ــا شــرط   �� ، پــارامتر کشــش ب

−1 < ��
�� < ��است. در این معادله  ∞

-پارامتر مقیاس است که نمـاد مقـدار بهـره    ��

  ). 9: 2010هاسین و همکاران،( تاس افزوده ارزشوري تابع 

و یا کمینه کردن هزینه)، نیروي کار و سرمایه را تا سود (ي ساز نهیشیبها براي بنگاه

به ترتیـب نـرخ   (که ارزش تولید نهایی مساوي قیمت هر بخش  رندیگ یمجایی به کار 

آزادسازي تجاري با تغییر قیمت کاالهاي  ) باشد.�,��و نرخ اجاره سرمایه ��دستمزد

اي شـده و  کـاالي واسـطه   عنـوان  بـه وارداتی منجر به تغییر میزان تولید کاالي مرکـب  

قیمـت کاالهـاي    گیـرد. قرار مـی  ریتاثهاي اقتصادي تحت سطح تولید فعالیت جهیدرنت

رابطه  صورت به) (EXR ) و نرخ ارز tبراساس نرخ تعرفه واردات ( توان یموارداتی را 

  ) تعریف کرد.11(

  

)11  (                         ���,� = ����,� ∗ ���(1 + �)  

  

، قیمت جهانی واردات است. با توجه به این رابطه، PWM، قیمت داخلی و PMکه در آن 

) تقاضـاي  12رابطـه (  براسـاس تغییر نرخ تعرفه سبب تغییر قیمت کاالهاي وارداتـی شـده و   

  :ردیگ یمقرار  ریتحت تاثواردات 

  

)12(                           ��� = �
��
����

(����
�)���

�
��
�

���  
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ــه       ــاال،  ���)، 12(در رابط ــدار واردات ک ــاي  ��� مق ــراي کااله ــی ب ــاي داخل تقاض

در بازار داخلی (شـامل همـه    شده فروختهقیمت محصول داخلی  ���در داخل،  دشدهیتول

��ي تجاري و بازرگانی) و ها هیحاشو  ها اتیمال
کشش کاالي مرکب براي تابع با کشش  �

براساس تابع کشش جانشینی ثابت (آرمینگتـون)، واردات و   که جاازآنجانشینی ثابت است. 

، بنابراین، بـا تغییـر تقاضـا    شوند یمدو کاالي جانشین ناقص محسوب  عنوان بهتولید داخلی 

 جـه یدرنتي، تغییـر و  ا واسـطه کاالي  عنوان به) ��براي واردات، میزان تولید کاالي مرکب (

  ) را خواهیم داشت.13و رابطه ( ردیگ یمقرار  ریتاثي اقتصادي تحت ها تیفعالسطح تولید 

  

)13(                        �� = [��
����� + (1 − ��

��)���]  

  

تقاضـا بـراي    ازجملـه خود تقاضا را براي عوامـل تولیـد    نوبه بهتغییر سطح تولید نیز 

اجـاره سـرمایه) و    جـه یدرنتدسـتمزد نیـروي کـار) و سـرمایه (     جـه یدرنتنیروي کـار (و  

درآمـد نیـروي کـار     )).14(رابطـه ( دهـد  مـی همچنین درآمد و مخارج خانوارها تغییـر  

)) و درآمـد سـرمایه   15معادله ((خانوار مجموع درآمد دریافت شده توسط نیروي کار 

)) 16((معادله اي براي هر نوع سرمایه شده پرداختهاي خانوار نیز شامل مجموع اجاره

  است، بنابراین: شده  گرفتهدر نظر 

  

)14(                        ��� = ���� + ��� � + �����  

  

)15(                              ���� = ∑ �� ∑ ���,���  

  

)16(                                   ���� ∑ ��,����,��  

                      

درآمد نیـروي   ����درآمد ناشی از سرمایه،  ����درآمد کل خانوار،  ���که در آن

، نـرخ دسـتمزد نیـروي    ��ي انتقالی، ها پرداخت، درآمد خانوار از �����کار خانوار و 

طبـق  شـود تغییـر درآمـد و مخـارج نیـز       یمـ ، نرخ اجاره سرمایه اسـت.  فـرض   �,��کار و 
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و مرتضــوي کــاخکی و  )1392( یذوقــ، ابونــوري و )1395( انیــبیحبمطالعــات یاشــارئل و 

  :))17شود (رابطه ( موجب تغییر ضریب جینی و نابرابري درآمدي می) 1392( همکاران

  

)17(                   ���� = 1 − ∑ (���� + � �)(���� − ��)
���
��� 

فراوانـی نسـبی تجمعـی مخـارج      ��فراوانی نسبی تجمعـی جمعیـت خـانوار و     ��که در آن

در ایـن رابطـه در حقیقـت همـان درآمـد (مخـارج)         ��اسـت.   i(درآمد) خانوارهاي طبقه 

  ) است. ���خانوارها (

 

  نتایج تجربی -5

  هاي مورداستفاده داده -5-1

 1390زا از مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی     براي محاسبه ضرایب و مقـادیر متغیرهـاي بـرون   

 71هـاي مجلـس شـوراي اسـالمی در      شده است. این ماتریس توسط مرکز پژوهش استفاده 

 15و یک مـاتریس    شده است. در مقاله حاضر، تعدیالتی در این ماتریس انجام بخش تهیه 

هـا در جـدول    هاي مربوط به آن هاي تولیدي و کشش شده است. ساختار بخش بخشی تهیه 

شـود، جهـت سـادگی در تشـریح نتـایج،       گونه که مالحظه مـی  ) آورده شده است. همان2(

کلـی کشـاورزي، نفـت و گـاز و معـدن، صـنایع،         شبخش تولیدي به پـنج بخـ   15مجموع 

هـا، شـامل زیـربخش     شـده اسـت. ویژگـی سـایر بخـش      بندي ها دسته بخش خدمات و سایر

هاي ماتریس حسـابداري اجتمـاعی،    آموزش متوسطه و ابتدایی، بخش مسکن و سایر بخش

  ها به جهان خارج صفر است. این است که مقدار واردات و صادرات آن

) و 2هــاي درآمــدي در جــدول ( هــاي جانشــینی آرمینگتــون و کشــش مقــادیر کشــش

) آورده شده است. مقـادیر پارامترهـاي   3هاي جانشینی و تبدیل و قیمتی در جدول ( کشش

   ١شده است. ) نشان داده4شده در الگو نیز در جدول ( استفاده

  

  

  

  

                                                                                                              
  است.  صورت گرفته GAMS win32 24.1.2افزار  محاسبات با استفاده از نرم تمامی - 1
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  هاي جانشینی آرمینگتون و درآمدي ): کشش2( جدول

  کشش درآمدي  آرمینگتون کشش  اجزا  هاي تولیدي بخش

  کشاورزي
  995/0  2  زراعت و باغداري

  995/0  2  دامداري و ...

  نفت و گاز و معدن
  887/0  2  نفت و گاز

  625/0  2  معادن

  صنایع

  006/1  2  مواد غذایی

صنایع داراي فناوري 

  پایین
3075/3  779/0  

صنایع داراي فناوري 

  متوسط
3  32/2  

صنایع داراي فناوري 

  باال
19/0-  32/2  

  خدمات

  3/1  4/0  ونقل خدمات حمل

  4/1  9/0  خدمات بهداشت

9/0  خدمات آموزش عالی  6/0  

9/0  1سایر خدمات  21/1  

  سایر

9/0  مسکن  9/0  

آموزش ابتدایی و 

  متوسطه
9/0  6/0  

9/0  2سایر  425/1  

کشـش درآمـدي:   / )1390() و کفـایی و میـري   1395ماخذ: کشش آرمینگتون: طباطبایی و همکاران (

  )1390) و محمدي و نوروزي (1391نژاد و صیامی ( )،  خسروي1394متفکرآزاد و همکاران (

  

  

                                                                                                              
 - بانک -پست و مخابرات -رستوران -هتل و خوابگاه -آب - ها عبارتند از: برق، توزیع گاز طبیعی بخشیراین ز -  1

  و سایر خدمات. -تفریحی، فرهنگی و ورزشی - امور عمومی - وکار کرایه و خدمات کسب -بیمه

ونقل  حمل - فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها خردهفروشی،  عمده - ها ها عبارتند از: سایر ساختمان بخشیراین ز - 2

خدمات واحدهاي  - ها هاي جنبی آن هاي مالی و فعالیت گري سایر واسطه -خدمات پشتیبانی و انبارداري - اي لوله

 - تأمین اجتماعی اجباري - امور انتظامی -امور دفاعی - خدمات شهري -خدمات دالالن مستغالت - غیرمسکونی

  مذهبی و سیاسی.
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  هاي جانشینی، تبدیل و قیمتی ): کشش3( جدول

  مقدار  کشش جانشینی

  1  کشش جانشینی بین نیروي کار و سرمایه

  0  کشش جانشینی بین مواد اولیه

  2  فروش در بازار داخلکشش جانشینی بین صادرات و 

  1  کشش جانشینی سرمایه مرکب

  1  کشش جانشینی نیروي کار مرکب

  1  کشش تبدیل صادرات و عرضه داخلی

  -59/0  کشش قیمتی تقاضا براي صادرات

  )1393)/ کشش تبدیل: مهدوي (1395هاي جانشینی و قیمتی: طباطبایی و همکاران ( ماخذ: کشش

  

  ): پارامترهاي الگو4( جدول

  عنوان پارامتر  پارامتر
وضعیت 

  فعلی

پس از تحقق 

  اقتصاد مقاومتی
  ماخذ

AC� 2015داس (  705/0  481/0  ظرفیت جذب(  

SA� 2015داس (  61/0  21/0  پذیرش اجتماعی(  

GP��   )2015داس (  528/1  47/0  حکمرانی خوب 

TC�� 2015داس (  88/0  13/0  تناسب فناوري(  

  )2015داس (  24/0  29/0  شاخص شدت تجارت ���

  445/0  -  آوري تاب ���
بریگاگلیو و 

  )2008همکاران (

��
� 

کسب فناوري پس از ورود عوامل 

  نهادي به الگو
  )2015داس (  5/0  -

��  

کسب فناوري در وضعیت فعلی و 

هاي اقتصاد  قبل از اجراي سیاست

  مقاومتی

  )2015داس (  -  0062/0

، جاگـذاري  RE جـاي  حاضـر بـه   در مقاله است و 445/0) براي ایران 2008( بریگاگلیوآوري تاباخص توضیحات: ش

اسـت. بـا    0062/0)، در وضعیت فعلی اقتصاد ایـران  2015شده است. مقدار پارامتر کسب فناوري بر اساس مطالعه داس (

آن، مقدار پارامتر کسب فناوري  جاي فرض تحقق اقتصاد مقاومتی، مقدار این پارامتر باید افزایش یابد و در این حالت به

شده است. علت انتخاب این مقدار براي بهبـود نهادهـا ایـن      ) درنظر گرفته5/0کشور صنعتی ( 8کشورهاي اروپایی بجز 

افزاري تا زمانی که مقدار پـارامتر کسـب فنـاوري بـه مقـدار فـوق نرسـد، هنـوز هـم اثـر            است که براساس محاسبات نرم

، اما در زمـانی کـه بـا تحقـق اقتصـاد مقـاومتی، نهادهـا        ها بر نابرابري اثر افزایشی استی بخشآزادسازي تجاري در برخ

هـا موجـب کـاهش    که شاخص کسب فناوري به مقـدار فـوق برسـد، آزادسـازي در همـه بخـش       طوري تقویت شوند به

  شود.نابرابري درآمدي می
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  سازينتایج شبیه -5-2

شـده   بدون درنظر گـرفتن تعـدیالت، حـل     ابتدا، الگوبراي رسیدن به اهداف این مقاله، در 

در منـاطق  ( دست آمـده  است. نتایج حاصل از حل الگو نشان داد که میزان ضریب جینی به

شده توسط مرکز آمار ایران  ) به مقدار محاسبه3296/0و در مناطق روستایی  3563/0شهري 

) بسیار نزدیـک اسـت کـه    3394/0و مناطق روستایی  3568/0مناطق شهري ( 1390در سال 

  دهنده موفقیت الگو در تشریح وقایع اقتصادي است.  نشان

شـده اسـت. در سـناریوي اول، وضـعیت فعلـی        در مرحله دوم دو سناریو در نظر گرفته

مقاومتی، شده و در سناریوي دوم فرض شده است که با تحقق اقتصاد   کشور در نظر گرفته

وضعیت نهادي کشور بهبود یافته و مقدار پارامتر کسب فناوري افزایش یابد. جهت بررسی 

شده، نرخ تعرفه صـفر،    تاثیر آزادسازي تجاري بر توزیع درآمد در قالب سناریوهاي مطرح

شـده اسـت. در ادامـه تـاثیر ایـن       درصدي لحاظ شـده و ضـرایب جینـی محاسـبه      50و  25

  شده است.  بخش مدنظر در مناطق شهري و روستایی به تفکیک بررسی سناریوها در پنج 

  

  بخش کشاورزي -5-2-1

زیـربخش اسـت. در    4، بخش کشاورزي شامل 1390در ماتریس حسابداري اجتماعی سال 

ــداري،      ــربخش دام ــداري و زی ــت و باغ ــربخش زراع ــش در دو زی ــن بخ ــر ای ــه حاض مقال

  جنگلداري و ماهیگیري تجمیع شده است. 

) 5هاي کشاورزي در مناطق شـهري و روسـتایی در جـدول (    سازي زیربخش یج شبیهنتا

که در وضعیت فعلی اقتصاد ایـران، کـاهش نـرخ تعرفـه در بخـش زراعـت و        دهد نشان می

بــه  36164/0و صــفر موجــب کــاهش ضــریب جینــی بــه ترتیــب از  25بــه  50باغــداري از 

در منـاطق   33816/0و  33832/0ه بـ  33840/0در مناطق شـهري و از   36148/0و  36159/0

  روستایی خواهد شد.

و صـفر در بخـش    25بـه   50عالوه بر آن، در وضعیت فعلـی بـا کـاهش نـرخ تعرفـه از      

بـه   36157/0باغداري و جنگلداري و مـاهیگیري و...، ضـریب جینـی در بخـش شـهري از      

ــتایی از  36148/0و  36154/0 ــه  3383/0و در بخـــش روسـ ــاه 3381/0و  3382/0بـ ش کـ

بنابراین، کاهش تعرفه در هر دو زیربخش کشاورزي موجب افزایش درآمـد   خواهد یافت.

  شود. درآمد و کاهش نابرابري می به نفع اقشار کم
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پـروژه تحلیـل تجـارت    از ) بـا اسـتفاده   1394در تایید این نتایج، حیـدري و همکـاران (  

رایی تخصـیص منـابع   هاي بخش کشاورزي، کـا  اند که کاهش نرخ تعرفه جهانی، نشان داده

در بخش کشاورزي و تولیدات کشاورزي را افزایش داده و با افزایش تقاضاي عوامل تولید 

نیروي کار ماهر و غیرمـاهر و سـرمایه در ایـن بخـش، قیمـت عوامـل تولیـد را افـزایش (و         

) نیز با استفاده از الگوي تعـادل  1387( صادقی و برقی اسکویی دهد.نابرابري را کاهش) می

ــه ع ــه گرفت ــومی نتیج ــاهش      م ــب ک ــاورزي موج ــش کش ــه در بخ ــرخ تعرف ــاهش ن ــد ک   ان

  شود. نابرابري می

از تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ تعرفـه و  دهد پس) نشان می5سمت چپ جدول (

هـاي کشـاورزي اعـم از زراعـت و باغـداري و       آزادسازي تجاري در هر یک از زیـربخش 

دامداري، جنگلداري و ماهیگیري، ضریب جینی و نابرابري را  در مناطق شهري و روستایی 

  کاهش خواهد داد. 
  

  ر ضریب جینی در مناطق شهري و روستایی): تاثیر آزادسازي تجاري در بخش کشاورزي ب5جدول (

  مناطق روستایی  مناطق شهري  ها بخش ضریب جینی

 شدن وضعیت اجرایی

  هاي ابالغی سیاست
  نرخ تعرفه

زراعت و 

  باغداري

جنگلداري 

  ماهیگیري و...

زراعت و 

  باغداري

جنگلداري 

  ماهیگیري و...

  شرایط  فعلی 

  اقتصاد ایران

t =0 361487612/0  361487612/0  33816949/0  33816949/0  

t = 25/0  361590687/0  361542368/0  338324354/0  338274916/0  

t = 5/0  361644371/0  361571012/0  338405043/0  338330612/0  

  پس از تحقق 

 اقتصاد مقاومتی

t =0 3582/0  3582/0  333411705/0  333411705/0  

t = 25/0  358815/0  358815/0  334237479/0  333992463/0  

t = 5/0  365206602/0  364925497/0  343890463/0  34350675/0  

  هاي پژوهش منبع: یافته
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  بخش نفت و گاز و معدن -5-2-2

گاز و معدن اسـت. ازآنجاکـه طبـق مـاتریس حسـابداري       این بخش شامل دو زیربخش نفت و

بنابراین، به جهت نظري، تغییر نـرخ  ، میزان واردات نفت و گاز بسیار کم است، 1390اجتماعی 

دهـد  ) نشان می6سازي در جدول ( تعرفه نباید بر این بخش اثرگذار باشد. نتایج حاصل از شبیه

و در  36148/0هاي تعرفه، ضـریب جینـی در منـاطق شـهري     در بخش نفت و گاز در همه نرخ

آزادسازي تجاري در  بنابراین، در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، است. 3381/0مناطق روستایی 

  بخش نفت و گاز تاثیري بر نابرابري درآمد ندارد.

نتایج تاثیر کاهش نـرخ تعرفـه واردات بـر ضـریب جینـی در بخـش معـدن در بخـش شـهري و          

دهد در وضعیت فعلی، کـاهش نـرخ    ) نشان می6سازي در جدول ( روستایی یکسان است. نتایج شبیه

دهد. در وضعیت فعلی اقتصـاد  بري درآمدي را کاهش میتعرفه در بخش معدن ضریب جینی و نابرا

و صـفر درصـد، ضـریب جینـی در بخـش شـهري بـه ترتیـب          25بـه   50ایران با تغییر نـرخ تعرفـه از   

خواهد شد. تغییرات بسیار کم اسـت، امـا سـیر کاهشـی دارد. در      361487/0و  361493، 361496/0

درخصوص علت کاهش نـابرابري درآمـدي ناشـی     مناطق روستایی نیز نتایج به همین صورت است.

توان گفت، بخـش  ) می1385نژاد ( از کاهش نرخ تعرفه واردات با توجه به مطالعه احمدوند و دیلمی

- هاي آن ایجـاد شـده و رقابـت بـین    معدن در موقعیتی قرار دارد که مزیت نسبی در برخی از فعالیت

دهد پس از تحقـق اقتصـاد   ) نشان می6جدول (المللی در آن در سطح باالیی قرار دارد. سمت چپ 

هاي نفت و گاز و معدن موجب کاهش ضریب جینـی و نـابرابري   مقاومتی، کاهش نرخ تعرفه بخش

  در مناطق شهري و روستایی خواهد شد.

  

  ): تاثیر آزادسازي تجاري در بخش نفت و گاز و معدن بر ضریب جینی در مناطق شهري و روستایی6جدول (

  مناطق روستایی  مناطق شهري  ها بخش ینیجضریب 

شدن  وضعیت اجرایی 

  هاي ابالغی سیاست
  نرخ تعرفه

  نفت خام و 

  گاز طبیعی
  معدن

  نفت خام و 

  گاز طبیعی
  معدن

  شرایط  فعلی اقتصاد ایران

t =0 361487612/0  361487612/0  33816949/0  33816949/0  

t = 25/0  361487557/0  361493413/0  338169402/0  33818/0  

t = 5/0  361487531/0  361496957/0  33816936/0  338186224/0  

پس از تحقق اقتصاد 

 مقاومتی

t =0 3582/0  3582/0  333411705/0  333411705/0  

t = 25/0  358899/0  358712/0  334408936/0  334135642/0  

t = 5/0  364649695/0  364649363/0  343018211/0  34302105/0  

  هاي پژوهش یافتهمنبع: 
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  بخش صنعت -5-2-3

 شـود  زیربخش می 14، شامل 1390بخش تولیدات صنعتی در ماتریس حسابداري اجتماعی 

شده است. در ابتدا، بخش صنعت براساس مطالعه   تجمیعکه در این مقاله به چهار زیربخش 

و صنایع بـا   ) به سه بخش صنایع با فناوري پایین، صنایع با فناوري متوسط1395( کرمی تیره

شده اسـت. بـه دلیـل اهمیـت بخـش صـنایع غـذایی در مباحـث اقتصـاد            فناوري باال تقسیم

مقاومتی و سهم باالي درآمـد و هزینـه ایـن بخـش در مـاتریس حسـابداري اجتمـاعی ایـن         

  شده است.  عنوان زیربخش چهارم در نظر گرفته طور مجزا به صنعت به

مناطق شهري و روستایی یکسان اسـت. نتـایج   هاي صنعت در  سازي زیربخشنتایج شبیه

دهد که در وضـعیت فعلـی اقتصـاد ایـران، کـاهش نـرخ       ) نشان می7سازي در جدول ( شبیه

شـود.   تعرفه در بخش صنایع غذایی موجب افزایش ضـریب جینـی و افـزایش نـابرابري مـی     

  کند.د میی) نیز این نتیجه را تای1387( نتایج مطالعه صادقی و برقی اسکویی

در بخش صنایع با فناوري پایین در وضعیت فعلی اقتصاد ایـران، کـاهش نـرخ تعرفـه و     

آزادسازي تجاري، موجب افزایش ضریب جینـی و افـزایش نـابرابري در منـاطق شـهري و      

  شود. روستایی می

در بخش صنایع با فناوري باال، نتایج مشابه صنایع بـا فنـاوري پـایین اسـت. در وضـعیت      

رخ تعرفه بخش صنایع با فناوري باال، ضریب جینی را هـم در منـاطق   فعلی کشور، کاهش ن

  شهري و هم در مناطق روستایی، افزایش خواهد داد.

 50در بخش صنایع با فناوري متوسط در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اگر نرخ تعرفـه از  

کـاهش   34904/0به  36868/0مناطق شهري از  درصد کاهش یابد، ضریب جینی در 25به 

افزایش خواهد یافـت. ایـن    36148/0به صفر، ضریب جینی به  25و با کاهش نرخ تعرفه از 

  نتیجه در مناطق شهري و روستایی یکسان است. 

هـاي ابالغـی و   دهـد پـس از اجـراي سیاسـت    ) نشان می7نتایج سمت چپ جدول (

هـاي   تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ تعرفه و آزادسازي تجاري در همـه زیـربخش  

صنعت اعم از محصوالت صنایع غذایی، صـنایع بـا فنـاوري پـایین، صـنایع بـا فنـاوري        

متوسط و صنایع با فناوري بـاال، موجـب کـاهش ضـریب جینـی و نـابرابري در منـاطق        

  شهري و روستایی خواهد شد. 
  



 65...  تاثیر آزادسازي تجاري بر نابربراي درآمدي 

 
 

 

 

 

  ): تاثیر آزادسازي تجاري در بخش صنایع بر ضریب جینی در مناطق شهري و روستایی7ل (جدو

ی
جین

ب 
ضری

  

وضعیت اجرایی 

هاي  شدن سیاست

 ابالغی

  پس از تحقق اقتصاد مقاومتی  شرایط  فعلی اقتصاد ایران

ش
بخ

 
ها

  

= t =0 t نرخ تعرفه 25/0  t = 5/0  t =0 t = 25/0  t = 5/0  

ي
هر

 ش
ق

اط
من

  

 محصوالت غذایی

 و آشامیدنی
361487612/0  361127719/0  36089328/0  3582/0  358836/0  363913198/0  

صنایع با فناوري 

 پایین
361487612/0  36113055/0  360788141/0  3582/0  358836/0  363827873/0  

صنایع با فناوري 

 متوسط
361487612/0  349040198/0  368681089/0  3582/0  358521/0  361490022/0  

361487612/0 صنایع با فناوري باال  361470559/0  361454425/0  3582/0  358714/0  364382071/0  

ی
تای

وس
ق ر

اط
من

  

محصوالت غذایی 

 و آشامیدنی
33816949/0  337617256/0  337257717/0  33341170/0  33414237/0  341877919/0  

صنایع با فناوري 

 پایین
33816949/0  337610591/0  337073676/0  33341170/0  334162984/0  341717857/0  

صنایع با فناوري 

 متوسط
33816949/0  321405311/0  347843092/0  33341170/0  334182853/0  338445466/0  

33816949/0 صنایع با فناوري باال  338159259/0  338145106/0  33341170/0  333775361/0  342620743/0  

  هاي پژوهش منبع: یافته

 
  

  بخش خدمات -5-2-4

ونقل، بهداشـت، آمـوزش عـالی و     در این مقاله، بخش خدمات شامل چهار زیربخش حمل

دهد در وضعیت فعلـی اقتصـاد   ) نشان می8سازي در جدول (سایر خدمات است. نتایج شبیه

در و صـفر، ضـریب جینـی را     25بـه   50از  ونقـل  حمـل کاهش نرخ تعرفه در بخـش   ایران،

نتـایج   افزایش خواهـد داد.  36147/0و  361431/0به  361389/0 مناطق شهري به ترتیب از

دهـد،  ) نشـان مـی  8عالوه بر آن، نتـایج جـدول (   مناطق روستایی نیز به همین صورت است.

کاهش نرخ تعرفه در بخش آموزش عالی نیـز در شـرایط فعلـی، موجـب افـزایش ضـریب       

دهـد در شـرایط    شـان مـی  سازي ن جینی در مناطق شهري و روستایی خواهد شد. نتایج شبیه

توجهی بر ضریب جینی ندارد  فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش بهداشت، تاثیر قابل
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و در مناطق روستایی  3614/0هاي تعرفه مقدار ضریب جینی در مناطق شهري و با تغییر نرخ

  خواهد بود.  3381/0
  

  

  مناطق شهري و روستایی): تاثیر آزادسازي تجاري در بخش خدمات بر ضریب جینی 8جدول (

ی
جین

ب 
ری

ض
  

وضعیت اجرایی 

شدن 

هاي  سیاست

 ابالغی

  پس از تحقق اقتصاد مقاومتی  شرایط  فعلی اقتصاد ایران

ش
خ

ب
 

ها
  

= t =0 t نرخ تعرفه 25/0  t = 5/0  t =0 t = 25/0  t = 5/0  

ي
هر

 ش
ق

اط
من

  

36148761/0 بهداشت  361486168/0  361485169/0  3582/0  358713/0  3646477583/0  

36148761/0 آموزش عالی  361484395/0  361482104/0  3582/0  358461/0  364645489/0  

36148761/0 ونقل حمل  361431684/0  361389191/0  3582/0  358692/0  363937587/0  

خدمات شهري 

 و سایر خدمات
36148761/0  36142835/0  361387704/0  3582/0  358164/0  363945895/0  

ی
تای

وس
 ر

ق
اط

من
  

33816949/0 بهداشت  338167266/0  338165728/0  33341170/0  334134/0  343014947/0  

33816949/0 آموزش عالی  338164405/0  338160787/0  33341170/0  334132/0  34301167/0  

33816949/0 ونقل حمل  338087616/0  338025329/0  33341170/0  333841/0  388169495/0  

خدمات شهري 

 و سایر خدمات
33816949/0  338087824/0  338031772/0  33341170/0  334089/0  345888832/0  

  هاي پژوهش منبع: یافته

  

در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، نتایج تغییـر نـرخ تعرفـه در بخـش سـایر خـدمات در منـاطق        

شهري و روستایی مشابه است. در این حالت کاهش نرخ تعرفه موجب افزایش ضریب جینـی و  

و صـفر درصـد،    25بـه   50نابرابري خواهد شد. در این وضعیت با کاهش نـرخ تعرفـه از   افزایش 

افـزایش خواهـد    36148/0و  36142/0 به 361387/0ضریب جینی در مناطق شهري به ترتیب از 

دهد، نتـایج منـاطق روسـتایی هـم بـه همـین ترتیـب اسـت. بنـابراین،          ) نشان می8جدول ( یافت.

) 8سـمت چـپ جـدول (    خش موجب افزایش نابرابري خواهـد شـد.  آزادسازي تجاري در این ب

و صـفر درصـد در    25بـه   50دهد پس از تحقق اقتصاد مقاومتی با کاهش نرخ تعرفـه از  نشان می

ونقل و سایر خـدمات، ضـریب جینـی هـم در منـاطق       هاي بهداشت، آموزش عالی، حملبخش

  شهري و هم در مناطق روستایی کاهش خواهد یافت. 
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  هاسایر بخش -5-2-5

دهد در صورت آزادسازي تجاري در هر یک از سه بخش آموزش  ) نشان می9نتایج جدول (

هـا در   ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر به دلیل اینکه میزان واردات و صادرات ایـن بخـش  

ماتریس حسابداري اجتماعی صفر است، ضریب جینی در مناطق شهري و روسـتایی ثابـت   

لی اقتصاد ایران با کاهش نرخ تعرفـه واردات در هـر یـک از ایـن سـه      است. در وضعیت فع

اسـت.   33816/0 و در منـاطق روسـتایی   36148/0، ضریب جینـی در منـاطق شـهري    بخش

ها آزادسازي  بخش بنابراین، در هر سه بخش آموزش متوسطه و ابتدایی، بخش مسکن و سایر

دهد به دلیل ) نشان می9چپ جدول ( سمت تجاري تاثیري بر نابرابري درآمد نخواهد داشت.

هاي اقتصاد مقاومتی، تـاثیري بـر   ، کاهش نرخ تعرفه حتی پس از اجراي سیاستمطرح شده

  مناطق شهري و روستایی نخواهد داشت. درآمدي در ضریب جینی و نابرابري

 
  ): تاثیر آزادسازي تجاري در بخش سایر بر ضریب جینی در مناطق شهري و روستایی9جدول (

ی
جین

ب 
ری

ض
  

وضعیت 

اجرایی 

شدن 

هاي  سیاست

 ابالغی

  پس از تحقق اقتصاد مقاومتی  شرایط  فعلی اقتصاد ایران

ش
خ

ب
 

ها
  

= t =0 t نرخ تعرفه 25/0  t = 5/0  t =0 t = 25/0  t = 5/0  

ي
هر

 ش
ق

اط
من

  
آموزش 

ابتدایی و 

 متوسطه

361487612/0  361487612/0  361487612/0  3582/0  358164/0  358164/0  

361487612/0 مسکن  361487612/0  361487612/0  3582/0  358164/0  358164/0  

361487612/0 سایر  361487612/0  361487612/0  3582/0  358164/0  358164/0  

ی
تای

وس
 ر

ق
اط

من
  

آموزش 

ابتدایی و 

 متوسطه

33816949/0  33816949/0  33816949/0  336937517/0  336937517/0  336937517/0  

33816949/0 مسکن  33816949/0  33816949/0  336937517/0  336937517/0  336937517/0  

33816949/0 سایر  33816949/0  33816949/0  336937517/0  336937517/0  336937517/0  

  هاي پژوهش منبع: یافته
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  تحلیل حساسیت-5-2-6

-ترین انتقاد به استفاده از کالیبراسیون در الگوهاي تعادل عمومی این اسـت کـه نمـی   اصلی

پاسخگویی به  سازي را آزمون کرد. برايتوان درجه پایداري پارامتر برآوردي و نتایج شبیه

هـا   نسبت به مقادیر کشش 1تحلیل حساسیتاین انتقاد و براي اطمینان از دقت نتایج الگو از 

درصد افزایش و کاهش براي یکی  40و  20شده است. ضریب جینی در بازه صفر،   استفاده

محاسبه و میزان حساسیت آن به تغییرات سنجش شده اسـت. نتـایج حاصـل از    از سناریوها 

دهد بجز کشش جانشـینی تولیـد کـل و کشـش      ) نشان می10تحلیل حساسیت در جدول (

آرمینگتون صنایع با فناوري باال و فناوري متوسط، ضریب جینی، حساسیت بسـیار نـاچیزي   

                                                  هاي جانشینی دارد. نسبت به تغییر کلیه کشش

  

  ): نتایج تحلیل حساسیت10جدول (

 کشش پایه عنوان کشش
  کاهش

 درصد 20

  کاهش

 درصد 40

  افزایش

 درصد 20

  افزایش

 درصد 40

36194015/0 افزوده ارزش  363803614/0  364114879/0  363493271/0  363404781/0  

361940915/0 تولید کل  362064436/0  362064438/0  36206426/0  362064413/0  

جانشینی تولید و 

 صادرات
36194015/0  363679641/0  363746078/0  363567754/0  363528911/0  

تقاضاي جهانی براي 

 صادرات
36194015/0  362251307/0  362498104/0  361747393/0  359003718/0  

جانشینی سرمایه 

 مرکب
36194015/0  362064433/0  362064433/0  362064433/0  362064433/0  

روي کار یجانشینی ن

 مرکب
36194015/0  362064433/0  362064433/0  362064433/0  362064433/0  

36194015/0 آرمینگتون زراعت  362006249/0  362065194/0  361868091/0  361786414/0  

36194015/0  پروري دامآرمینگتون   361944326/0  36194772/0  361937485/0  361934037/0  

آرمینگتون مواد 

 غذایی
36194015/0  361966831/0  362002527/0  361921243/0  361905802/0  

آرمینگتون صنایع 

 پایین
36194015/0  361948782/0  361962778/0  361935874/0  361932369/0  

  

                                                                                                              
1- Sensitivity-analysis 
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  - )10ادامه جدول (

 کشش پایه عنوان کشش
  کاهش

 درصد 20

  کاهش

 درصد 40

  افزایش

 درصد 20

  افزایش

 درصد 40

آرمینگتون خدمات 

 ونقل حمل
36194015/0  361908945/0  36187001/0  361967635/0  361990301/0  

آرمینگتون خدمات 

 بهداشت
36194015/0  361940887/0  361940858/0  361940942/0  36194097/0  

آرمینگتون خدمات 

 آموزش عالی
36194015/0  361940409/0  361939857/0  361941379/0  361941807/0  

آرمینگتون سایر 

 مسکن
36194015/0  36194015/0  36194015/0  36194015/0  36194015/0  

آرمینگتون سایر 

 خدمات
36194015/0  362058178/0  36205177/0  36207054/0  362076505/0  

آرمینگتون سایر 

  ها بخش
36194015/0  36194015/0  36194015/0  36194015/0  36194015/0  

36194015/0 آرمینگتون معدن  362064401/0  362064373/0  36206447/0  362064515/0  

آرمینگتون نفت و 

 گاز
36194015/0  362064402/0  362064371/0  362064464/0  362064495/0  

آرمینگتون آموزش 

 ابتدایی
36194015/0  36194015/0  36194015/0  36194015/0  36194015/0  

با  آرمینگتون صنایع

 فناوري باال
36194015/0  362669114/0  362740807/0  361996916/0  361932523/0  

آرمینگتون صنایع 

 متوسط
36194015/0  362129596/0  362465999/0  361820171/0  36173627/0  

 هاي پژوهش منبع: یافته

  

  تجزیه و تحلیل نتایج تجربی-6

دو حالـت   دردر این مقاله نتـایج بررسـی تـاثیر آزادسـازي تجـاري بـر نـابرابري درآمـد را         

توانـد   توان تحلیل کرد؛ حالت اول اینکه، آزادسازي تجاري و کـاهش نـرخ تعرفـه مـی     می

واردات و صادرات کاالها بر نابرابري درآمـد    ) با تغییر قیمت17) تا (11براساس معادالت (

توانـد در   )، آزادسازي تجاري مـی 8) تا (5نتایج سمت راست جداول ( موثر باشد. بر اساس

ها همانند زراعت، دامداري و جنگلداري و معدن باعث کاهش نابرابري شـود.  برخی بخش

هاي مورد بررسی، کاهش نـرخ تعرفـه، نـابرابري را افـزایش داده و یـا بـر آن       در بقیه بخش



   1398، پاییز 74شماره ، نوزدهمسال ، پژوهشنامه اقتصاديعلمی فصلنامه  70

 

  

الوه بر تاثیر کـاهش نـرخ تعرفـه و کـاهش     تاثیري نداشته است. حالت دوم این است که ع

 -)، تاثیر اقتصاد مقاومتی و عوامل نهادي10) تا (7قیمت کاالهاي وارداتی، براساس روابط (

شـده اسـت. در ایـن      وري، تولید و نابرابري درآمد بررسـی  اجتماعی بر سرریز فناوري، بهره

ند با افزایش سرریز فناوري و توا حالت، اقتصاد مقاومتی با تقویت پارامتر کسب فناوري می

توانـد قیمـت   وري، تولید هر بخش را افزایش دهد. افزایش پارامتر کسب فنـاوري مـی   بهره

صادرات کاالها را نسبت به قیمت واردات کاهش داده و با افزایش میزان صـادرات نسـبت   

برابري را به واردات کاال، تراز تجاري را بهبود بخشـیده و بـا افـزایش درآمـد خانوارهـا، نـا      

  ). 28: 2007کاهش دهد (داس، 

هاي صنعتی (کـه بـاوجود    ویژه در بخش ها و به دهد در همه بخش ) نشان می11جدول (

اجتماعی و  -کاهش نرخ تعرفه، نابرابري درآمد بیشتر شده بود) در اثر تقویت عوامل نهادي

ت بـه واردات  افزایش پارامتر کسب ناشی از تحقق اقتصاد مقـاومتی، قیمـت صـادرات نسـب    

کاهش یافته و با افزایش میزان صادرات نسبت به واردات و افزایش تشکیل سرمایه ناشی از 

)، درآمـد و تولیـد، افـزایش و نـابرابري،     )11(افزایش سرریز فناوري (سـتون آخـر جـدول    

  هش یافته است. کا

 هـاي صـنعتی،   با کاهش نرخ تعرفـه و آزادسـازي تجـاري در بخـش     دهد نتایج نشان می

))، امـا  8) و (7ونقل و سایر خدمات، نابرابري افزایش یافته (جـداول (  آموزش عالی و حمل

تحقق اقتصاد مقاومتی توانسته با تاثیر بر تشکیل سرمایه، تولید و درآمد، نابرابري را کاهش 

هاي آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سـایر،  دهد. عالوه بر آن، به علت اینکه در بخش

رات و واردات در ماتریس حسابداري اجتماعی صفراسـت، کـاهش نـرخ تعرفـه     میزان صاد

  واردات تاثیري بر ضریب جینی ندارد. 
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  ): تاثیر کاهش نرخ تعرفه بر قیمت صادرات و واردات بعد از اجراي اقتصاد مقاومتی11جدول (

 

قیمت 

واردات در 

نرخ تعرفه 

  درصد 25

قیمت 

واردات در 

نرخ تعرفه 

  درصد 50

تغییر در 

قیمت 

  واردات

قیمت 

صادرات در 

نرخ تعرفه 

  درصد 25

قیمت 

صادرات در 

نرخ تعرفه 

  درصد 50

تغییر قیمت 

  صادرات

میزان افزایش 

تشکیل 

  سرمایه ثابت

صنایع مواد 

  غذایی
272581/1  527097/0  25452/0 -  229577/3  608616/3  37903/0 -  759508/550  

صنایع داراي 

  فناوري پایین
285544/1  542652/1  25711/0 -  034542/3  683816/4  64927/1 -  847038/549  

صنایع داراي 

فناوري 

  متوسط

270252/1 524303/1  25405/0 -  092958/8  276168/10  18320/2 -  275762/536  

صنایع داراي 

  فناوري باال
305940/1  567129/1  26119/0 -  741587/0  614719/0  12686/0  680832/569  

  985444/549  - 00012/0  055461/2  055473/2  - 33286/0  997140/1  664283/1  نفت و گاز

خدمات 

  ونقل حمل
259575/1  511490/1  25192/0 -  540321/2 -  514187/2 -  026133/0 -  142657/550  

خدمات 

  آموزش عالی
253423/1  504108/1  25068/0 -  883416/0 -  868532/0 -  01488/0 -  953184/549  

  550889/549  - 00283/0  - 544256/1  - 547093/1  - 25176/0  510586/1  258822/1  سایر خدمات

خدمات 

  بهداشت
254815/1  505778/1  25096/0 -  068525/0 -  067743/0 -  00078/0 -  965774/549  

  هاي پژوهش: یافتهمنبع

  

  اتگیري و پیشنهادنتیجه -7

اجتماعی کشورهاي جهان -ي اقتصاديها استیسي اخیر تحوالت چشمگیري در ها دههدر 

بـا  - الملـل  نیبـ سطح تجارت  شیبرافزا دیتاکاست. ویژگی برجسته این تحوالت،  داده  رخ

ي مختلفی همچون آزادسازي تجاري و حذف موانع بر سر جریان کاالها و ها استیساتخاذ 

  ).16: 1388است (اسمعیلی و مقدسی،  -یالملل نیبخدمات و سرمایه 

 درهاي اقتصادي مرسوم و شرایط خاص اقتصاد ایـران  مشکالت ناشی از اجراي سیاست

ي ظالمانـه و فشـارهاي مختلـف از سـوي کشـورهاي      هـا  میتحـر و وجـود   الملـل  نیب صحنه

ي خاص مبتنی بر شرایط بـومی اقتصـاد ایـران و نیـز     ها استیسدنیا موجب اتخاذ  طلب سلطه
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سـت. در مـتن   ي شـده ا گـذار  نـام کـه اقتصـاد مقـاومتی     شـده  یاسـالم ي اقتصـاد  هـا  یژگیو

اي به عدالت اجتماعی و کاهش نـابرابري و   یژهوي ابالغی اقتصاد مقاومتی، توجه ها استیس

 يفنـاور ي ابالغی بـه اهمیـت جـذب    ها استیسدر ي تجاري شده است. همچنین ها استیس

شــاخص ظرفیــت جــذب)، توســعه منــابع انســانی (شــاخص پــذیرش اجتمــاعی)، شــاخص (

شـده اسـت. تقویـت ایـن       تناسـب فنـاوري اشـاره    حکمرانی (شاخص حکمرانـی خـوب) و  

. بنابراین، آزادسـازي تجـاري   شودوري میها موجب افزایش سرریز فناوري و بهرهشاخص

ي، تولیـد را  ور بهـره با افزایش سرریز فنـاوري و   تواند یمدر شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی، 

  ابرابري را کاهش دهد. و با افزایش تقاضا و درآمد عوامل تولید، سطح ن دادهافزایش 

شده است که در آن تـاثیر تحقـق اقتصـاد مقـاومتی (بـا        در مقاله حاضر الگویی تصریح

اجتماعی) بر رابطه بین آزادسازي تجاري و نابرابري درآمد بررسـی   -توجه به عوامل نهادي

 شـده و   تعـدیل  محاسـبه   شده است. همچنین با استفاده از یک الگوي تعـادل عمـومی قابـل    

شـده    به بررسـی اهـداف مقالـه در ایـران پرداختـه      1390ماتریس حسابداري اجتماعی سال 

دهد قبل از تحقق اقتصاد مقاومتی و در شـرایط فعلـی اقتصـاد کشـور،     است. نتایج نشان می

هاي زراعت و باغداري، جنگلداري و معـدن، موجـب کـاهش     کاهش نرخ تعرفه در بخش

ایی خواهد شد. عالوه بر آن، کاهش نـرخ تعرفـه در   ضریب جینی در مناطق شهري و روست

هاي صنایع غذایی، صنایع با فناوري پـایین، صـنایع بـا فنـاوري بـاال، آمـوزش عـالی،         بخش

ونقل و سایر خدمات موجـب افـزایش ضـریب جینـی در منـاطق شـهري و روسـتایی         حمل

  خواهد شد. 

درصد موجب کاهش  25به  50کاهش نرخ تعرفه در بخش صنایع با فناوري متوسط از 

به صفر درصد موجب افزایش ضریب جینـی در   25ضریب جینی و با کاهش نرخ تعرفه از 

گـاز و   هـاي نفـت و   مناطق شهري و روستایی خواهـد شـد. کـاهش نـرخ تعرفـه در بخـش      

  بهداشت نیز تاثیري بر ضریب جینی مناطق شهري و روستایی ندارد. 

هاي ابالغی و تحقـق اقتصـاد مقـاومتی،    ي سیاستدهد، بعد از اجرانتایج مقاله نشان می 

هاي ذکر شده، موجب کـاهش ضـریب جینـی و نـابرابري      کاهش نرخ تعرفه در همه بخش

هاي ابالغی، کاهش نرخ تعرفـه   خواهد شد. در هر دو وضعیت قبل و بعد از اجراي سیاست

یب جینـی  ها، تاثیري بر ضـر  هاي آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر بخش در بخش

 مناطق شهري و روستایی ندارد. 
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هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی بـه بهبـود وضـعیت    شود در کنار اجراي سیاستپیشنهاد می

نهادي کشور توجه شود. همچنین در شرایط فعلی نهادي اقتصاد ایران، سیاسـت آزادسـازي   

محصـوالت  هاي صنعت (شامل  یک از زیربخشتجاري در راستاي اقتصاد مقاومتی در هیچ

غذایی و آشامیدنی، صنایع با فناوري پایین، صنایع با فناوري متوسط و صنایع با فناوري باال) 

ونقل و سایر خدمات) به صالح اقتصاد ایران نیست و  و خدمات (شامل آموزش عالی، حمل

طـورکلی   شود. بنابراین، سیاست آزادسازي تجاري بـه موجب افزایش نابرابري درآمدي می

  هاي خاص باید مدنظر قرار گیرد. نبال شود و بر اساس اهداف مختلف، بخشنباید د

تجـارت   ياز آزادسـاز  یناشـ  یمتیبه اثرات ق یدر مطالعات آت شود یم یشنهادهمچنین پ

 دهنـده  یحعوامل توض ینتر عوامل (از مهم یمتکاالها و ق یمتق ینتوجه شده و به ارتباط ب

 یاثـر رفـاه   یبررسـ  یـت بـا توجـه بـه اهم    یندرآمد) پرداخته شـود. همچنـ   یعتجارت و توز

مختلف بر رفاه  هاي¬در بخش يتجار يآزادساز تاثیر شود	یم یشنهادپ ي،تجار يآزادساز

    . یردقرار گ یابیمورد ارز یزخانوارها ن
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