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 نابرابري دستمزدها در ايران آزاد سازي تجاري و
  1380-1382يها سال

  
  غالمرضا كشاورز حداد 

  ت علمي دانشگاه صنعتي شريفعضو هيأ

  ي محرميحزهرا نجات
  گر اقتصاد پزوهش

  16/8/85 :  تاريخ پذيرش   17/4/85:  تاريخ دريافت
  چكيده

هاي  كارگيري داده هبون و با  ساموئلس-ن تئوري استالپر با پايه قرارداد،مقاله اين 
هاي پانل با  هاي اقتصاد سنجي داده  و با استفاده از روشاخرد در سطح خانواره

ثير جهاني شدن، با معيار آزاد سازي  به بررسي تأ، توبيتدشدة محدومتغير وابستة
نتايج . پردازد  مي،ها بر نابرابري دستمزدها در كشور ايران تجاري و كاهش در تعرفه

 نشان ، شاخص آزاد سازي تجاريعنوان بهها  زش مدل با درنظر گرفتن نرخ تعرفهبرا
 سبب كاهش در دستمزد افراد غيرماهر و ،ها  كه  كاهش در نرخ تعرفهدهد مي

 آزادسازي ، ديگرعبارت به. افزايش در دستمزد افراد نيمه ماهر و ماهر مي شود
  .طوح مختلف مهارت مي شود سبب افزايش شكاف دستمزد ميان افراد با س،تجاري
  .JEL: F14,F16,J31بندي  طبقه

 .هاي پانل و مدل توبيت آزاد سازي تجاري، نابرابري دستمزدها، بازار كار، داده :كليد واژه
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   مقدمه -۱
 اقتـصادي،   مختلـف يهـا   داراي جنبـه  كـه    ،است چند بعدي    اي پديدهجهاني شدن،   

 از ادغام سريع اقتصادي بين ينديفرا نوانع به ،از جهاني شدن .است سياسي واجتماعي 
چنـين تغييـرات     گـذاري و هـم      كه شـامل آزادسـازي تجـاري، جريـان سـرمايه           ،كشورها

 موانع   از جهاني شدن با عنوان كاهش در       ،در جايي ديگر  .  ياد مي شود    است، تكنولوژيكي
بـا   .سـت شـده ا  صـحبت    ها  اقتصادي ميان ملت   ة مبادل براياعم از تكنولوژيكي يا قانوني      

ازي تجـاري،    اعـم از آزادسـ     ،ي مختلفـي  هـا  جهاني شدن داراي جنبه   كه پديدة     آن دوجو
 هر جا ،اما در متون اقتصاديست، تغييرات تكنولوژيكي، مهاجرت و جا به جايي سرمايه ا     

يد، بحث بيـشتر روي تجـارت و آزادسـازي تجـاري           مي شكه صحبت از جهاني شدن پي     
 حركت بـه سـمت تجـارت آزاد از طريـق     عنوان بهي كه آزادسازي تجار. شود مي متمركز

 ترين نيروي پـيش برنـدة       و ساير موانع تجاري تعريف شده است، مهم        ها كاهش در تعرفه  
 افـزايش سـريع در جريـان كاالهـا و          ، اخيـر  در دو دهـة   . ود ش شدن محسوب مي  جهاني  

ايش در  افـز هـاي قابـل مـشاهدة        خدمات ميان مرزهاي كشورهاي مختلف، يكي از جنبه       
  .                                                          ادغام اقتصادي كشورها بوده است

منـابع  . اسـت شود كه تجارت براي هـر كـشوري مفيـد              چنين تصور مي   ، كلي طور به
موافقـان و   . تـوان از تجـارت منفعـت بـرد         هـا، مـي    آند كه از طريـق      نمختلفي وجود دار  

ي مثبت و منفي بسياري     ها  به جنبه  ،ي شدن در دفاع از نظرات خود       جهان مخالفان پديدة 
 ،سـازي تجـاري    آزاد نموافقـا . آزادسازي تجاري اشاره دارند   خصوص   بهاز جهاني شدن و     

و كـرده  پذيري بيشتر حركت  ازار كار به سمت انعطاف   ب ، آزادسازي دمعتقدند كه در فراين   
  اقتـصادي، تقاضـا بـراي نيـروي         تجـارت و مبـادالت     نتيجـه و در   ،  گسترشآن  شفافيت  

افـزايش كـارايي    . يابد  افزايش مي  ،اند يي كه به بازار جهاني راه يافته      ها شمتخصص در بخ  
 فيزيكـي، رشـد توليـد در         سرماية وگذاري در نيروي انساني      ي سرمايه عوامل توليد، ارتقا  

فرمـا،  ، شفاف شدن ارتباط ميـان كـارگر و كار         نديي كه از مزيت نسبي برخوردار     ها بخش
 از  ، از جملـه كـار و سـرمايه        ،رقابتي شدن بازار كار و حذف انحراف قيمت عوامـل توليـد           

 بـه    ،اما  منتقدان آزاد سازي تجاري نيز      . استگذاري  گر پيامدهاي مورد انتظار اين اثر     دي
كـاري و نـابرابري دسـتمزدها در كـشورهاي پيـشرفته،             مشكالتي از قبيل افزايش در بي     
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 در فقر و نابرابري جهاني       رگران در كشورهاي در حال توسعه، افزايش      افزايش استثمار كا  
  .اشاره مي كنند، ...و 

 تجـارت   الملل به مسئلة   بينهاي تجارت      اين موارد، اگر از در چارچوب نظريه       دبا وجو 
 پديده  براي كشورهاي در حـال توسـعه كـه داراي             ناي،  آزاد نگريسته شود، بدون ترديد    

افـزايش در   سـبب    نه تنهـا     ،تجارت آزاد . شود  تلقي مي  ت، بسيار مثب  ندا نيروي كار فراوان  
تغال و افـزايش    ي اشـ  هـا  افـزايش در فرصـت    سـبب   زمان    هم طور به بلكه   ،كارايي و رشد  

 ايـن پديـدة   . مـي شـود   )  كار غير مـاهر    نيروي( فراوان در آن كشور     دستمزد براي نهادة    
در .  اسـت ها درامـد سـتمزدها و  كـاهش در نـابرابري د   چنـين داراي اثـر مثبتـي بـر     هم

هـاي   ثير جهـاني شـدن بـر بـازار كـار، برسـر مكـانيزم              تـأ تحقيقات تجربي و نظـري در       
ن كه از طريق آ   هايي   يكي از جنبه  .  نوشتارهاي بسياري فراهم شده است     ،نتاثيرگذاري آ 

ر اثرات آن بر نابرابري دسـتمزد نيـروي كـا    گذارد، آزادسازي تجاري بر بازار كار تأثير مي
كنـد كـه     بيني مـي    پيش ، تئوري سنتي تجارت   ، اين مسئله   باوجود .استماهر و غيرماهر    

 درهـاي ، بـا بـاز شـدن        نـد كمبود نيروي كـار ماهر    دچاراي كه     توسعه لدرحا  كشورهاي
 تئوري سـنتي تجـارت      .كردرا تجربه خواهند    دستمزدها   يتجارت آزاد، كاهش در نابرابر    

جا كه بـا فراوانـي نيـروي كـار           آنحال توسعه، از    كند، كه كشورهاي در      چنين فرض مي  
ها از نيـروي كـار       آنيابند كه در توليد      ي، در توليد كاالهايي تخصص م     ندماهر مواجه غير

سعه يافته برقـرار  عكس همين نتيجه براي كشورهاي تو     . شود غيرماهر بيشتر استفاده مي   
 قيمت نـسبي    هد شد ك   خواه  سبب ،المللي در كشورهاي در حال توسعه      رقابت بين . است

افـزايش در   سبب   ،اين مسئله .  افزايش يابد  اند، كاالهايي كه اين كشورها در آن متخصص      
 لـذا   ،دستمزد عاملي خواهد شد كه در توليد اين كاال از شدت بيشتري برخـوردار اسـت               

زدها در اين كشورها كاهش يابد و نابرابري دستم غيرماهر افزايش مي كار دستمزد نيروي
ي اخيـر   هـا   در سال  ي موضوع تحقيقات تجربي بسيار    ،گويي ساده  اين پيش . كند يپيدا م 

نابرابري دستمزدها در كـشورهاي  مربوط به رسد شواهد تجربي    نظر مي   به  اما ،بوده است 
   . اين پيش بيني مثبت را نقض مي كند ،و توسعه يافتهدر حال توسعه 

 داراي منافعي در رشد، اشـتغال       سازي تجاري  نظر تئوريكي، آزاد   هبدون ترديد از نقط   
 ناشي از وجود فـرض      ،اما مسئله آن است كه بسياري از اين نتايج        . و توزيع درامدها است   

چه كه در دنيـاي   اين فروض با آن  . اندرقابت كامل و بازدهي ثابت نسبت به مقياس توليد        
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 معمول و ربسياع موضوها   بودن بازارلناكام. دند متفاوت باشنتوان افتد مي واقعي اتفاق مي
. اند داراي ويژگي بازدهي اقتصاديهاي توليدات صنعتي  ياري از شاخه  متداولي است و بس   

. دنـ افت در دنياي واقعي اتفـاق نمـي      هاي نظري    بيني  پيش ، با وجود شكست بازار    ،بنابراين
زدها نيـز   سـازي تجـاري و نـابرابري دسـتم        اهدي از وجود اثر مثبـت ميـان آزاد        البته شو 
 در ارتبـاط بـا      توان به كارهايي كـه اخيـراً        مي ، اين مطالعات  از جملة . شده است مشاهده  

 2و گولـدبرگ و پاونيـك     ) 2005(1كشورهاي هند و آرژانتـين، توسـط ميـشرا و كومـار           
 ،با وجـود شـواهد تجربـي در رد و قبـول ايـن فرضـيه               . كرد اشاره   هگرفت ، انجام )2004(

هاله اي از ابهام بـاقي مانـده      در   ،ي دستمزدها چنان اثر آزاد سازي تجاري روي نابرابر       هم
  .است

 كـه نيـروي كـار       ،شود اي محسوب مي   توسعهكشور ايران نيز جزء كشورهاي در حال        
ـ      آگاهي و آشنايي سياسـت    . وجود دارد غير ماهر فراواني در تركيب آن         اگـذاران كـشور ب

بـراي  ميم مناسـب  هـا را در اتخـاذ تـص       منفـي ايـن پديـده، آن       اثرات مثبت و يا احتماالً    
هـاي ناشـي از افـزايش در         گيري از منافع جهـاني شـدن و جلـوگيري از ناهنجـاري             بهره

  . ياري مي رساند،نابرابري دستمزدها
دهد كه اثر جهاني   نشان مي،موضوع در كشور ايران   اين  نوشتارهاي مربوط به    بررسي  

د بررسي قرار   اكنون مور  نابرابري دستمزدها، ت   رثير آن ب  به خصوص تأ  شدن بر بازار كار و      
ثير جهاني شدن بر نابرابري دستمزدها در بـازار         توان گفت بررسي تأ    لذا مي . نگرفته است 

  .كار ايران، براي اولين بار است كه مورد بررسي قرار مي گيرد
هاي اقتصادي اجتماعي خانوارهاي     هاي پانل، ويژگي     با استفاده از داده    ،در اين نوشتار  

ي هـا  فعاليـت هـاي مربـوط بـه تجـارت خـارجي در سـطح                 نيز داده  شهري و روستايي و   
ـ  معادلة    ISICرقميچهار  بـراورد هـاي پانـل توبيـت     ست تكنيـك داده  دستمزد بـا كارب
سابقه ودرسطح     بي ،گيري اين چارچوب تحليل و تكنيك استنتاج در ايران        كار به. شود مي

 در  ،بعـد از مقدمـه    . شـود   اين مقاله در پنج قسمت تنظيم مي       .جهاني انگشت شمار است   
، بخش سه . پردازيم موضوع مي درباره  گرفته  انجام  هاي   بخش دو به مرور اجمالي پژوهش     

  
 

1- kumar and mishr. 
2- Goldberg and Pavcnik  .  
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ها و محاسبات براورد نتايج حاصل از ،در قسمت چهار. پردازد  چارجوب تحليل ميبه اراية
  .شود  گيري تحقيق مي  صرف خالصه و نتيجه،قسمت پنجو . شود آورده مي

 
  نوشتارهاي پيشين سيري در -2

هاي مربوط به جهـاني   نوشتار ر بحث نابرابري دستمزدها د،در يك تقسيم بندي كلي
 مـسير  در   .شده اسـت   اصلي مطرح    مسير در دو    شدن بر مبناي مقياس بررسي نابرابري،     

 در سـطح     نـابرابري دسـتمزد نيـروي كـار        ، محققان به بررسي اثر جهاني شـدن  بـر          اول
 پردازنـد؛ از جملـه كارهـاي         توسعه مـي   لدرحا توسعه يافته و      بين كشورهاي  المللي بين

، فينـسترا و     )1994 (1 وود تـوان بـه مطالعـة       گرفته در اين دسته از مطالعات، مـي       انجام  
وكــين و ) 1997 (4بورجــاس و ســايرين ،)1994( 3و شــاتز و ســاچز) 1996 (2هانــسون
  .كرداشاره  ،)2000 (5بالدواين

 و نابرابري دستمزدها ميان نيروي كار ماهر 6نرخ دستمزد دربارة بحث ، دوممسيردر  
جـا كـه جريـان       از آن . است چند كشور    ةر در داخل يك كشور و يا در مجموع        و غير ماه  

 در اكثـر  تقريبـاً . شـود  به آن پرداخته نمـي  اج لذا در اين ،نيستاول موضوع اين تحقيق 
سـازي تجـاري و      آزاد  اين فرضـيه مطـرح شـده اسـت كـه           ،مقاالت و كارهاي تحقيقاتي   

اوهلـين  -مدل مـشهور هكـشر    . است يكي از علل نابرابري دستمزدها       7سياستهاي تجاري 
ترين بيـان خـود، شـامل دو         تئوري در ساده  . دهد تشكيل مي  نظري اين مطالعات را      پاية

 كـه در يكـي از   ،و دو كاالي توليدي تجـاري اسـت  ) كارگر ماهر و غير ماهر(عامل توليد   
كارگيري عامل نيروي كار ماهر و ديگري گرايش به سمت نيـروي كـار              ه  بها از شدت     آن

 متخـصص  در توليـد كاالهـايي        كـشورها  ،تئوريمطابق با اين    . استغير ماهر، برخوردار    
ر  د ،كـشورهاي توسـعه يافتـه     . دارند فراوان   طور به  را ها شوند كه عوامل توليد آن كاال      مي
 مهـارت دارنـد و كـشورهاي در         ،ستفاده مي شـود    كاالهايي كه از نيروي كار ماهر ا       دتولي

  
 

1-Wood. 
2- Feenstra and Hanson. 
3  - Shatz and sachs. 
4- Borjas et al. 
5- Baldwin و Cain. 
6- Wage premium.   
7- Trade Policy .  
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 ،شـود  ز نيروي كـار غيرمـاهر اسـتفاده مـي         ها ا   در توليد كاالهايي كه در آن      ،حال توسعه 
 منجر به افزايش در دستمزدهاي نـسبي نيـروي كـار            ،المللي رقابت بين . يابند ميمهارت  

سبي كاالهايي كه   هاي ن   اگر و فقط اگر قيمت     ،شود ماهر در كشورهاي در حال توسعه مي      
  . افزايش يابد،كنند اين كشورها توليد مي

و در ارتباط مستقيم بـا   اند  اوهلين نتيجه شده - كه از تئوري هكشر    ، معروف دو قضية 
، قـضيه برابـري قيمـت عوامـل         اثرات تجارت بر دستمزدها و قيمت ديگر عوامل توليداند        

 بر اين مـسئله     ، قيمت عوامل توليد   تئوري برابري . اند  ساموئلسون - و قضية استالپر   ،توليد
تدريج قيمت نسبي و مطلق عوامل توليـد بـين كـشورها را              تأكيد دارد كه تجارت آزاد به     

 - اوهلـين تئـوري اسـتالپر      -يكي از كاربردهاي مهم مـدل تجـارت هكـشر         . كند برابر مي 
ي  وضع تعرفه را بر توزيع درامد بـين عوامـل توليـد بررسـ              ،ساموئلسون است، اين تئوري   

  موجـب افـزايش    ، واردات  كـه وضـع تعرفـة      شود  مي   نتيجه گرفته  ،از اين بررسي  . كند مي
 -تئـوري اسـتالپر  . شود كه در آن كشور، عامل توليد نسبتاً كمياب است    قيمت عاملي مي  

 يعني دو كشور، دو كاال، دو عامـل         ، اوهلين - تجارت هكشر   مفروضات نظرية  ،ساموئلسون
آن  گـر  اين تئـوري بيـان   با توجه به مفروضات مدل، داراست را ،…توليد، رقابت كامل و 

 توليـدي كـه نـسبتاً در آن          در هر كشور، تقاضا را براي نهـادة        سازي تجاري  آزاد است كه 
 قيمت آن نهاده نيز بـاالتر خواهـد         ،تر است، افزايش خواهد داد و به تبع آن         كشور فراوان 

كـار مـاهر و در كـشورهاي در حـال           جا كه در كشورهاي توسعه يافته نيروي         از آن . رفت
افزايش سبب توسعه نيروي كار غيرماهر فراوان است، آزادسازي تجارت بين اين دو گروه 

 در  يتقاضا و دستمزد كارگران ماهر در كشورهاي ثروتمند خواهد شد، امـا در كـشورها              
 در نتيجـة  . شـد حال توسعه، بـر تقاضـا و دسـتمزد كـارگران  غيرمـاهر افـزوده خواهـد                   

ادسازي تجارت در كشورهاي در حال توسعه، برخالف كشورهاي توسعه يافته، نابرابري     آز
  . را كاهش خواهد داد

 هاخيـر بـود   هـاي     در سـال    غني  موضوع تحقيقات تجربي بسيار    ،گويي ساده  اين پيش 
هـاي   كـارگيري معيـار   هاي مختلف و با بـه      با به كارگيري روش    ،تمام اين تحقيقات  . است

 بـه بررسـي ارتبـاط ايـن موضـوع بـا نـابرابري               ، آزادسـازي تجـاري    دةمختلف براي پديـ   
گرفتـه در ايـن     انجـام    كارهـاي تجربـي      ندر ميـا  . پردازند دستمزدها و نرخ دستمزد مي    

 به بررسي اثـر   ،اي از اين مطالعات    دسته. انجام داد بندي كلي مي توان       يك تقسيم  ،زمينه
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ـ پرداز مـي  1موضوع مورد بررسي بـا اسـتفاده از داده همفـزون            از ايـن    ، دوم ةدر دسـت  . دن
هـا بـراي بررسـي ارتبـاط موجـود       و بنگـاه  اهاي خرد در سطح خا نواره مطالعات از داده

ـ   ،كشور هند دربارة   در تحقيقي    ، )2005( ميشرا و كومار   .شود استفاده مي  گيري كـار  ه با ب
ي و  هـاي تجـار     ميـان تغييـرات سياسـت      يدار ارتباط قوي منفي و معني    هاي خرد،    داده

ـ                  دوت ،در عـين حـال    .دتغيير در پاداش دسـتمزد و نـابرابري دسـتمزدها  را نـشان دادن
 بـه ارتبـاط     ، تغييـرات  براي همين كـشور   هاي همفزون    گيري داده  نيز با به كار    2)2003(

  . ها در هر بخش دست يافت  ميان نرخ رشد دستمزدها و تعرفهيدار منفي و معني
 بـه  ،قي كـه روي كـشور كلمبيـا انجـام دادنـد     در تحقي، )2004( گولدبرگ و پاونيك

بررسي ارتباط تجربي موجود ميان نابرابري دسـتمزدها و آزادسـازي تجـاري در كلمبيـا                
 مثبـت و    ، ارتبـاطي  هـا  هاي در سـطح  خـانوار       گيري داده ه كار  با ب  ،اين دو نفر  . پرداختند

 بـه   3)1992(ي  كتـز و مـورف     . ها و پاداش دستمزد را نـشان دادنـد         دار ميان تعرفه   معني
 به  محققاين دو .اند  پرداخته1987-1963 ةاختار دستمزد در آمريكا براي دوربررسي س

يرات در تقاضا براي نيـروي كـار تحـصيل كـرده و كـارگران               يكه تغ  اند رسيدهاين نتيجه   
افزايش در دستمزد اين گروه نسبت به كارگران كمتر تحصيل كرده و            سبب   ،بسيار ماهر 

.)  نبود هر چند اين الگوي مشاهده شده براي تمام مدت دوره ثابت          (ود  كم مهارت مي ش   
شـود، تنهـا در       مي كارچنين انتقالي در تقاضاي نيروي      سبب   تغييراتي كه    افزون بر اين،  

 احتماال  ،درون بخشي كه چنين انتقال    كردند  ها ادعا    آن .افتد هاي خاصي اتفاق مي    بخش
ايـن محققـان بـه ايـن نتيجـه       . اسـت ش مهارت    با تور   تغييرات تكنولوژي  ةكنند منعكس

رسيدند كه تنها يك سوم تفاوت در دستمزد ميان كارگران توسط تفاوت در تحـصيالت،               
در  هـا  مهارت آن در    به تفاوت  ، اين تفاوت را   ة بقي ، و شود  توضيح داده مي   ،تجربه و جنس  

  د  نسبت مي دهنهگرو
 اسـتفاده نيـز تفكيـك       وش مـورد  توان بر اساس مدل و ر      انجام گرفته را مي   مطالعات  

اوهلـين و  - از چـارچوب فكـري هكـشر      مستقيم طور به،  اين مطالعات  اي از  در دسته . كرد
نگـارش  . مورد نظر استفاده شده اسـت     ارتباط  ساموئلسون بر اي بررسي     –تئوري استالپر   

  
 

1- Aggregate. 
2- Dutt. 
3- Katz and Murphy  .  
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ا فرض وجود دو كـاال   ب،مورد نظرارتباط  به بررسي ،ساموئلسون– تئوري استالپر  1اصلي
براي برطرف شدن مسئله بعد بررسي يك راه حل توسل جستن به . پردازد و دو عامل مي

 بـه ايـن   ،در اين نگارش از تئوري. استسلموئلسون –تئوري استالپر  2نگارش همبستگي
نكته اشاره دارد كه تغييرات قيمت كاالها و تغييـرات قيمـت عوامـل بايـستي همبـسته                  

ن تغييرات ناشي از افزايش بازدهي كدام عامل توليد         باشند، حتي بدون توجه به اينكه اي      
 دو روش تجربي براي بررسي تجربي نگارش همبستگي تئـوري           ،در ادبيات موجود  . است

هـا   اولـين آن  . كند هاي نسبي و دستمزدها را به يكديگر مرتبط مي          كه قيمت  ،وجود دارد 
 كـه تنهـا     ،كنـد  گارش همبستگي تئوري چنين بيان مـي      ن.  است 3"هاي پايداري  كنترل"

شود، كه قيمت نسبي  وجب افزايش نابرابري دستمزدها ميزماني تغييرات قيمت كاالها م
 كـه بـه بررسـي گـرايش عوامـل و            مطالعـاتي . كاالهاي مبتني بر آن عامل افزايش يابـد       

 .شوند ناميده ميهاي پايداري  د را كنترلنپرداز بندي تغييرات قيمت مي زمان
ايـن معـادالت    . اسـت  4هاي دسـتمزد الزامـي       معادله ،تفادهروش دوم تجربي مورد اس    

 ساموئلـسون  -د كـه تغييـرات دسـتمزدها، بايـستي بـا اثـرات اسـتالپر       نكن بيني مي  پيش
 اصلي است كه تغييرات قيمـت كـاال بايـستي            اين ايدة  ،پايه اصلي روش  . باشندهمبسته  

هـاي   داري از سـهم   د در جايي كه نسبت عوامل بـر       ننسبتي از تغييرات قيمت عوامل باش     
شود كـه قيمـت تمـام كاالهـاي      كيد ميأ بر اين موضوع ت    ،در اين روش  . اند عوامل صنعت 

 بـه يكـديگر     5رقابتي صنعتي، و قيمت عوامل آن از طريق مجموعه از شرايط  سود صـفر              
 :    زير نوشته مي شوندصورت بهاين شرايط . مرتبط مي شوند

)1(  
 عامـل توليـد   mقيمـت    بـرداري از W،الي محلـي و   كـا n برداري ازقيمت  Pجا  در اين
تعـداد واحـدي از     است كه عناصر آن نشان دهنـدة         ) n×m( نيز ماترسي    A. استمحلي  
    .دنشو  توليد كاالهاي مختلف استفاده مي كه براياند، عوامل

در ايـن   . گرفتـه شـده اسـت     كار  بارها توسط محققـان مختلـف بـه        ،روش مورد اشاره  
  .دنشو  شاخصي از تجارت استفاده ميعنوان بهها   قيمتتغييرات اغلب از ،مقاالت

  
 

1- Essential Version.  
2- Correlation Version. 
3- Consistency Checks. 
4- Mandated Wage Equations. 
5- Zero-Profit Condition. 

W.AP =
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، )2000(، بالـدوين و كـين     )1998(، ليمر )1997(گرفته توسط كروگر  انجام  مطالعات  
ــسون ــسترا و هان ــالگر)1999(فن ــكل و اس ــسون)2000(، هاس ــوز و نل ، )1998(1، فرانك

 ايـن   از جملـة ،فبراي كشورها ي مختلـ  2اسكويول لوپز و-و رودريگز) 2004( ربرتسون
 با استفاده از همين تكنيـك بـه         ، خود ة در مقال  ،)2001(هسكل و اسالتر  . استتحقيقات  

ي از مهـارت در بريتانيـاي       بررسي اثر تجارت و تغييرات تكنيكي بر اضافه دسـتمزد ناشـ           
 مـؤثر در   نيـروي اصـلي  ،ها د كه تغيير در قيمت  نرس د، و به اين نتيجه مي     نپرداز كبير مي 
 به  ، كشور مكزيك  دربارةخود  روبرتسون در مطالعة    . است 1980برابري در دهة    افزايش نا 

و تغييـر در دسـتمزدهاي نـسبي        هـاي نـسبي       كه تغييـرات در قيمـت      اين نتيجه رسيد  
هاي نسبي كاالهاي مبتني بـر        كه قيمت  دهد مي نشان   ،نويسنده در اين مقاله   . اند مرتبط
هـاي نـسبي     قيمت،NAFTAيش و بعد از  افزا،GATT با ورود كشور مكزيك به       ،مهارت

هاي و    صنعت كارخĤن  ،لوپز واسكويول نيز  - در تحقيق رودريگز   ،چنين هم. اند سقوط كرده 
 -  مطـابق تئـوري اسـتالپر   1994-2000و  1988-1994ي هـا  سالتوليدي مكزيك در 

ه كاهش در شـكاف دسـتمزد        منجر ب  ،ساموئلسون، نشان مي دهند كه آزادسازي تجاري      
 اول در مكزيك  مي شود، هرچند اين اثر با اثر منفي تغييرات تكنولوژي بر                دورةدر طي   

 دوم،  ةديگر، در طـي دور    سوي  از  . دستمزد واقعي نيروي كار غيرماهر، هم سو بوده است        
شـود كـه     گيـري مـي    اثر آزادسازي تجاري بر شكاف دستمزدها صفر بـوده و لـذا نتيجـه             

 آن را از ميـان بـرده        ، اما پيشرفت تكنولـوژيكي    ،استنابرابري در اين دوره افزايش يافته       
  . است

، بلـوم و    )1988(، گـستن و ترفلـر       )1988(، كروگر و سـامرز      )1987(كتزو ديكنس   
 بـا  با استفاده از مـدلي       ،)1994(، ميشرا و كومار و گولدبرگ و پاوسنيك       )2004(سايرين

و (ها   تمزدها و تعرفه  عنوان روش اضافه دستمزد ناشي از صنعت، به بررسي تغيير در دس           
ـ      ،در ايـن دسـته از مقـاالت       . دنپرداز مي) ساير متغيرهاي سياست تجاري    ه  محققـان بـا ب

اي بـه بررسـي      ر و استفاده از رگرسيون دو مرحله      هاي خرد در سطح خانوا     گيري داده كار
تمزد ناشـي از صـنعت فعاليـت فـرد           دسـ  هسازي تجاري و اضـاف    هاي آزاد  شاخصارتباط  

هـاي    ارتبـاط منفـي ميـان مراقبـت        ،خود در مطالعة    ،)1994(ستن و ترفلر  گ. دنپرداز مي

  
 

1- Francois and Nelson. 
2- Rodriguez- lapez & Esqnivel. 
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 .اند ، گزارش داده1983تجاري و اضافه دستمزد ناشي از صنعت در كشور آمريكا در سال 
هاي آزادسازي تجاري بر نابرابري دستمزدها، آتاناسيو،        بررسي اثر شاخص  براي  در تالش   

 به بررسي اثر تغييـرات      ،)2004( روش در سال      با استفاده از همين    ،1گولدبرگ و پاونيك  
 بــر توزيــع دســتمزدها در كــشور كلمبيــا 1990 و 1980هــا در دهــة كــاهش در تعرفــه

هايي كه كـاهش      كه اضافه دستمزدها در بخش     دهد مي نشان   ،نتايج اين مقاله  . پرداختند
ناشـي از   اضـافه دسـتمزد   ،چنـين  هـم . اند، بيشتر بوده است ها داشته تري در تعرفه  بزرگ

افزايش . كند ها پيدا نمي   هاي مختلف ثابت بود و هيچ ارتباطي با تعرفه         مهارت بين بخش  
بـودن   بازدهي تحصيالت كالج و تغيير در اضافه دسـتمزد ناشـي از صـنعت و غيررسـمي                

در . كننـد توانند افزايش در نابرابري دستمزدها را توجيـه           هر يك به تنهايي نمي     ،فعاليت
 اين نتيجه رسيدند كه اثر بازسازي تجاري بر توزيع دسـتمزدها، بـسيار              بهها   مجموع، آن 

  . استكوچك 
 آتاناسـياو    شـده در مقالـة     استفاده از مدل مشابه مدل اسـتفاده      كومار و ميشرا نيز با      

 پرداختنـد   به بررسي موضوع نابرابري دستمزدها در بخش صنعت در كشور هند  ،سايرين
ارتباط قوي و منفي ميـان تغييـرات در         در كشور هند     كه   گيري كردند  و اين طور نتيجه   

 بـه ايـن     ،چنين در ايـن مقالـه      هم. هاي تجاري و تفاوت در دستمزدها وجود داد        سياست
هايي كه سهم بيـشتري از نيـروي         ها در بخش   نكته اشاره شده است كه كاهش در تعرفه       

فه دسـتمزد در ايـن      لـذا افـزايش در اضـا      . كار غيرماهر دارند، به مراتب بيشتر بوده است       
 آن است كه نيروي كار غيرماهر افزايش بيـشتري را در درامـدهاي          نشان دهندة  ها بخش

  . كنند نسبي تجربه مي
ساموئلسون و  -اوهلين- با در نظر گرفتن چارچوب مدل هكشر       ،)1999( بير و سايرين  

 تخمـين    بـه  ،گيري از تكنيك هم انباشتگي و با استفاده ازرگرسيوني از نوع مينـسر             بهره
 و بـه    انـد  پرداختهارتباط بلندمدت بين اضافه دستمزد قيمت توليدات و باز بودن اقتصاد            

جيـه   بـه تو   ، كه كاهش و سقوط در قيمت كاالهاي مبتنـي بـر كـار             اند رسيدهاين نتيجه   
كند و افزايش سهم نيروي كار بـا    گذشته شيلي كمك مي   افزايش در نابرابري در دو دهة     

چـين   هـم . شـود    به كاهش در نابرابري دسـتمزدها در شـيلي مـي         تحصيالت كالج، منجر  

  
 

1-Attanasio,،Goldberg  and Pavcnik. 
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 شكاف دستمزد بـين     ،"ميزان تجارت به توليد خالص داخلي     "بازبودن اقتصاد با شاخص     
  .كند نيروي كار ماهر و غيرماهر را بيشتر مي

عنوان تـأثير آزادسـازي تجـاري روي        با  اي    در مقاله  ،)2003 (1گالياني و سنگويينتي  
 بـه بررسـي ايـن موضـوع         ،هـاي خـرد     با استفاده از داده    ،تمزدها در آرژانتين  نابرابري دس 

هايي كه گرايش بيشتري بـه واردات دارنـد، در حقيقـت همـان                كه آيا بخش   اند پرداخته
 نـشان   ، نتايج اين مقاله   ؟كنند  كه افزايش بيشتري در نابرابري را تجربه مي        اند هايي بخش
 ساير كـشورهاي    بارةمشاهده شده در  (د اين فرضيه     كه با وجود شواهدي در تأيي      دهد مي

تواند بخش كـوچكي از افـزايش مـشاهده شـده در          ، تعميق تجاري تنها مي    )توسعه يافته 
توانـد   در اين مقاله  در تالش جهت كنترل ساير عواملي كه مي           . كندها را توجيه     نابرابري

اند و چـارچوب     صله گرفته د، از ادبيات سنتي تجارت فا     ندستمزدها را تحت تأثير قرار ده     
را بـر ايـن     فـرض    ، اوهلـين  -مدل هكشر . دنگير اوهلين را در نظر نمي    -كلي تعادل هكشر  

 قرار مي دهد كه تحرك كامل در درون صنايع وجود دارد و اين به معناي آن اسـت كـه                   
هـر  .  مساوي است  ،ي مختلف   ها بخش بين   ، انساني دستمزد كارگران با يك سطح سرماية     

وجود تفاوت دستمزد بين    .  از وجود اضافه دستمزد بين صنايع وجود دارد        چند شواهدي 
راتژي تجربي جـايگزين  اي را به سوي است     صنايع با كارگران در يك سطح مهارت، دريچه       

 بـا   ،در اين مقالـه   . كند ها باز مي   ثير آزادسازي تجاري بر نابرابري دستمزد     أتبراي مطالعة   
 بـه بررسـي نقـش آزاد سـازي تجـاري در             ، در زمان  ها بخشاستفاده از تغيير پذيري در      

آزمـون فرضـيه، تـابع      . شود پرداخته مي  19 ةدهي ساختار دستمزد آرژانتين در ده       شكل
  : رگرسيوني زير معرفي شده است

  
)2-1(  

1

1

log( )

( )

ijt ijgt gt ijgt jt gm
g g

ijct ct ijt ijt t t j ijt
c

w ds ds m

dt f age dsex c u

α α

φ ϕ µ

−

−

= + +

+ + + + +

∑ ∑
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 متغيـر   ،t   ، ijgtds و زمان    j در صنعت    i ،كارگرگر دستمزد     نمايان ijtw،در اين مدل  

 ،jtm و t اثـر تحـصيلي در زمـان         ،t ، gtα ة در دور  gگر گـروه تحـصيلي       مجازي  نمايان  
  
 

1- Sanguinett & Galiani. 
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 متغيـر   ،ijctdt.  اسـت  t ة در دور  j خالص صـنعت     ةلگاريتم نسبت واردات به ارزش افزود     
، )0،1(هاي تصدي به شرح       اثر تصدي؛ گروه   ،ctφ و   است 1گر گروه تصدي   مجازي نمايان 

)1،5(  ،)5،10(  ،)10،20(  ،+)20،20(،)age(f ijt،      از سن   ، يك تابع خطي متغير در زمان 
 اثر جنس روي دسـتمزدهاي      ،tϕ و   iد   متغير مجازي از جنس فر     ،ijtdsexو مربع سن،    

  جـزء خطـا      ijtu و j اثر ثابت بخـش      jµ؛  )اثر دوره  (t ة جز ثابت در دور    ،tc.است t دورة
 فـرد نمونـه در    ؛ متغير وابسته لگـاريتم سـاعتي هـر   t و در زمان     j در صنعت    tبراي مرز   

هاي تحصيلي شامل گروه غيرماهر، گروه نيمه ماهر و گروه  گروه. فعاليت اصلي خود است
 اثر گرايش واردات روي اضافه دستمزد ناشـي         دنبال بهچون اين مقاله    در نهايت   . اندماهر

)(مند به نتايج پارامترهاي       لذا عالقه  ،از مهارت است   bmgm α−α  اسـت .bmα   ضـريب 
در . (ه شده تـابع رگرسـيوني معادلـه را بـر اسـاس گروههـاي تحـصيلي اسـت           زد تخمين

باشد كـه تفـسير آن بـسيار          نمايانگر اثر متغير در زمان صنعت مي       bmαحقيقت پارامتر   
  ).مشكل است

  gهـاي تحـصيلي      روه، اثـر گـ    )1-2(ة  بنابراين، بر اساس تصريح مدل  مطابق با معادل        
   .آيد  توسط رابطه فوق به دست مي،t در زمان jبراضافه دستمزد در صنعت 

  
)2-2( )m)_((lExponentia[WP jtbmgmgtjgt 1100 −αα+α= 

   
 بـر اسـاس     1 ةه شده از تابع رگرسيوني شمار     زد تخمين ضريب   ،bmα ،در اين رابطه  

  . استبندي تحصيلي  تقسيم
ـ   چنين گاسپاريني با ت    هم  از دو جهـت سـطح       ، گاليـاني و سـنگويينيتي     ةكميـل مقال

 بـه بررسـي اثـر    ،متغير جديد با عنوان انباشـت سـرمايه    كردن  جغرافيايي تحليل واضافه    
شكاف دستمزد بين كارگران (تجمع سرمايه و آزادسازي تجاري روي نابرابري دستمزدها 

با استفاده  ( در اين مقاله     محققان. پردازد در صنعت توليدي آرژانتين مي    ) ماهر و غيرماهر  
به اين نتيجه رسيدند كه اضـافه دسـتمزدها بـراي     ،  )هاي مقطعي  هاي خرد و داده    از داده 

گــذاري بيــشتري روي   در صــنايعي كــه ســرمايه،كــارگران بــا تحــصيالت كامــل كــالج
چنين با تأييـد نتيجـة        بيشتر افزايش يافته است و هم      ،گرفتهانجام  آالت و ابزارها     ماشين

  
 

1-Tenure group. 
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هـايي كـه بـا       كنند كه اضافه دستمزدها در بخـش        بيان مي  ، گالياني و سنگويينيتي    لةمقا
 صـورت  بهتفسير ضرايب   .اند، بيشتر افزايش يافته است     تري روبرو شده   رقابت وارداتي قوي  

 غيـر   u مـاهرو  s ; را با دو سطح تحصيلي متفاوت در نظـر بگيريـد           s و uدو فرد   . استزير  
   ،^كردن مقاديرتخمين زده شده توسط عالمتو مشخص  () ةاز رابط. ماهر

  
2-3(  ( ) ( ) ( ) s

kk
s

mmE
t

E
tus kˆˆmˆˆˆˆŵlnŵln 232323 β−β+β−β+β−β=− 

  
 در جايي كه هر دو نفر در يك بخـش كـار  مـي كننـد و ميـزان                     ،با توجه به ضرايب   

 اضافه دسـتمزد مجموعـه اي   هگا  آن،واردات و انباشت سرمايه براي دو نفر مساوي است       
  .ش به سمت واردات و انباشت سرمايهاثر سنتي تحصيل، اثر گراي ،استاز سه بخش 

  
  چارچوب تحليل - 3

 ايـن  دربـاره گرفتـه  انجـام  هاي  در ادبيات موضوع نيز به آن اشاره شد كه در پژوهش         
هـاي همفـزون      مقاالتي كـه از داده     ، اول دستة. دادتوان    دو دسته بندي كلي مي     ،موضوع

هـاي   تحقيقاتي كـه از داده     دوم   كنند؛ و دستة   ارتباط مورد نظر استفاده مي    براي بررسي   
 دسـتة . ه مورد نظر استفاده مي كنند      براي بررسي رابط   ها  يا بنگاه  هاخرد در سطح خانوار   

 از تغييـرات  ،ساموئلسون- مطابق با تئوري استالپر، مذكوراي بررسي رابطة بر،اول مقاالت 
متـي بـا   جا كـه اطالعـات قي   از آن. كنند  شاخصي از تجارت استفاده ميعنوان بهها   قيمت

 و  شوند زمان با دستمزدها تعيين مي      هم طور به ،و در ضمن   اند اي همراه  مشكالت محاسبه 
چنين براي كشور ايران آمار      شود و هم   بروز مشكل مي  سبب  ها در مدل     لذا استفاده از آن   

ص هر عامل توليد در توليـد كـاالي خـا   چنين سهم  كاالها و هم يمت   ق دربارةو اطالعات   
پـذير    لذا استفاده از اين مدل براي كـشور ايـران امكـان            ،ر دسترس نيست  د دقيق   طور به

ها بـراي    ها از آمارها و اطالعات مربوط به بنگاه         ديگر مقاالت نيز  كه در آن       ة دست .نيست
ليـل عـدم    اسـتفاده شـده، بـه د      ارتباط آزاد سازي تجاري و نابرابري دستمزدها          بررسي  

   .يران كاربرد ندارد، در اها وجود اطالعات در سطح بنگاه
 خـرد   هـا از آمارهـا در سـطح        شود كه در آن    هايي استفاده مي    از مدل  ،در اين نوشتار  
 است و نـه     اهاي اقتصادي واجتماعي خانواره     ويژگي دربارةالبته آمارها   . استفاده مي شود  



  85 بهمن و اسفند / 77شمارة / مجله تحقيقات اقتصادي        202
  

 الة مق،يكي از مقاالتي كه مدل ارائه شده در ان با آمارهاي كشور همخواني دارد .ها بنگاه
 بـراي كـشور     ،)2004( گاسـپاريني    چنـين مقالـة    و هم ) 2003( گالياني و سن گويينتي   

هاي استفاده شده در ايـن مقـاالت بهـره            از مدل  ،بررسي موضوع براي  ، لذا   استآرژانتين  
  .خواهيم برد

  
   مشخص نمايي مدل اقتصاد سنجي-3-1

 در مقالـه     تحقيـق بـر اسـاس مـدل پيـشنهادي          ة براي آزمون فرضـي    ،در اين تحقيق  
  .بريم  رگرسيوني زير بهره ميةگاسپاريني و سنگوئيني ، از معادل

متغيـر مجـازي    ،t، ijgtedu در زمـان  j در بخـش  i دستمزد فـرد ijtw،در اين رابطه  
 ضريب  gtα شامل سه سطح غير ماهر، نيمه ماهرو ماهر،        ،gهاي تحصيلي    گر گروه  نمايان

 edu*imp اثـر جـنس،   ،tϕگـر جنـسيت فـرد و     نمايـان  gendrاثر هرسـطح تحـصيلي،   
،edu*exp و edu*tar،   ي اثر متقابـل هـر سـطح تحـصيلي بـا واردات،              به ترتيب متغيرها

  .است  متغير مجازي براي محل سكونت فرد در شهر يا روستا u_rها و  صادرات و تعرفه
 دليل آن . است دستمزد ساعتي افراد در شغل اصلي خود         ،ر وابسته در اين مدل    غيمت

ها از دستمزدها استفاده     جاي لگاريتم دستمزد  ه  كه برخالف مدل مطرح شده در مقاله، ب       
كه به رغم تعداد سـاعت كـار        اند   كه در ميان مشاهدات نمونه، افرادي      آن است    ،مي شود 

ارش شـده اسـت و لـذا امكـان گـرفتن لگـاريتم از               هـا گـز    مثبت، دستمزد صفر براي آن    
هـا و در سـه        از روي ميزان تحصيالت آن     ،سطح مهارت افراد  . ها وجود ندارد   دستمزد آن 

 شامل كساني است كـه      ،سطح اول . سطح غير ماهر، نيمه ماهر و ماهر  تعيين شده است          
رادي اسـت كـه      شـامل افـ    ،سطح نيمه مـاهر   . اند داراي مدرك ابتدايي تا پايان راهنمايي     

 كـه داراي  انـد   كساني، افراد ماهر در نهايت و اند داراي مدرك متوسطه و پيش دانشگاهي     
تغير گرايش هر   جاي استفاده از م   ه   ب ،در اين مدل  . اند هاي عالي  مدرك فوق ديپلم و دوره    

هـا   زمان از آمارهـاي واردات، صـادرات و  نـرخ تعرفـه              هم طور به ،بخش به سمت واردات   
 بـراي بررسـي تـأثير       ،چنـين  هم. شود اري استفاده مي  سازي تج هاي آزاد   شاخص عنوان به

 از متغيرهاي اثـر متقابـل       ،سازي تجاري بر نابرابري دستمزدها در هر سطح تحصيلي        آزاد
بـر متغيرهـاي جـنس، سـطح        افـزون   . شـود  مـي هر شاخص با سطوح تحصيلي استفاده       

 جديـدي   در اين مقاله، از متغيـر     د  ن مربع سن كه در مدل اصلي وجود دار         و مهارت، سن 
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 استفاده ،است شهري يا روستايي ه حاكي از محل سكونت فرد در ناحية ك r_uبا عنوان 
ي مطـرح شـده در مطالعـات بررسـي اضـافه            هـا  چنين با پيـروي از مـدل       هم. شده است 
هاي صنعت فعاليت    هاي مربوط به ويژگي    راشي از صنعت فعاليت هر فرد، متغي      دستمزد ن 

 بـه ترتيـب   ،coj2 وcoj1  هـا شـامل متغيرهـاي     اين متغيـر . كرديما نيز وارد مدل فرد ر
چنـين   حاكي از كارفرما و مزد و حقوق بگير بـودن فـرد در بخـش فعاليـت خـود و هـم                     

 بخـش فعاليـت فـرد بـه         هاي مجازي نشان دهنـدة      متغير ،serv و   agri ، induمتغيرهاي  
اسـت   بررسي اين موضوع     از اين مطالعه  هدف  . اند كشاورزي، صنعت و خدمات   در  ترتيب  

كه بعد از كنترل اثر متغيرهاي جمعيتي و كنترل اثر متغير صنعت فعاليت هر فـرد، آيـا                  
بـر دسـتمزد    ) مهارت(ها ي آزاد سازي تجاري با توجه به سطح تحصيل هر فرد              شاخص

  ؟يا خيرها مؤثراند  آن
  
  ها  داده-3-2

 بررسـي تـأثير     ، هدف اصلي اين تحقيـق     ،همان طور كه در فصول قبل نيز اشاره شد        
 تركيبي از ، ازبراي رسيدن به اين هدف. استآزادسازي تجاري بر نابرابري دستمزد افراد 

 گـزارش  ،منبـع اول . شـده اسـت  هـاي خـام اسـتفاده        تـأمين داده  بـراي    آماري   دو منبع 
وري  ا ساالنه توسط مركز آمار ايران جمـع       صورت به كه   ،استاقتصادي و اجتماعي خانوار     

. است 2003 الي   1999ي  ها سال PC/TASافزار اطالعاتي     نرم ،منبع دوم . يابد انتشار مي 
 ونگي، چگـ  چنـين  هـم . شـوند   معرفـي مـي    تفكيك به هر كدام از اين منابع       ،در اين بخش  

 تفـضيل   ايـن بخـش بـه     پردازش اطالعات و نهايتاً رسيدن به متغيرهـاي نهـايي نيـز در              
  .اند توضيح داده شده

 اقدام به آمارگيري از خصوصيات اجتمـاعي و         ،هاي تعاقبي  مركز آمار ايران، طي طرح    
ـ     با هـدف كلـي جمـع       ،اقتصادي خانوار  پارچـه و هماهنـگ از     ه اطالعـات يـك    اوري و ارائ

كـردن  فـراهم   بـراي    اقتصادي خانوارهـاي ثابـت در طـول زمـان            -هاي اجتماعي  ويژگي
گيري اثرات متقابل متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي جمعيـت و           اندازه  م براي اطالعات الز 

 1366 اولين بـار در سـال        ،اين گزارش . استكرده  نيز بررسي تغييرات آن در طي زمان        
 بعـد از تهيـة    . شـد  مرحله با فواصل سـه ماهـه دنبـال           12 در   ،1368آغاز شد و تا سال      
در دستور  دوباره   1380ين طرح در سال     ا , 1374 تا سال    1370هاي   گزارش براي سال  
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 مسائل مختلف اجتماعي و     دربارةهايي است كه      شامل پاسخ  ،اين گزارش . كار قرار گرفت  
همـة   آمـاري شـامل      در ايـن طـرح جامعـة      . وندگان شـده اسـت    اقتصادي از پرسش شـ    

. اسـت شهري و روسـتايي كـشور   ) استان( منطقة27ي معمولي ايراني ساكن در   خانوارها
 شـامل   ، يك خوشه  ،گيري  يك خانوار معمولي ساكن در ايران و واحد نمونه         ،ماريواحد آ 

 در نقاط شهري از يـك يـا چنـد    ، بسته به مورد،گيري واحد نمونه. است واحد آماري    30
 از يك يا چند آبادي و يا قسمتي از          ،بلوك و يا قسمتي از يك بلوك و در نقاط روستايي          

 232هاي نمونه اين طرح در كـل كـشور برابـر بـا               تعداد خوشه .آبادي تشكيل شده است   
در نقـاط    خوشـه    93 خوشـه در نقـاط شـهري و          139 ، كـه از ايـن تعـداد       ،خوشه است 

  .اند روستايي
 13821 و   1381ي  هـا  سالي تعاقبي بوده و لذا آمارگيري در        صورت بهطرح آمارگيري   

ت كـه    اسـت وايـن طـور نيـس        1380شامل همان خانوارهاي آمـارگيري شـده در سـال           
 خوشـه   ةاي كـه از محـدود      چنين خانوارهاي نمونه   شوند، هم  خانوارهاي جديد آمارگيري    

كـه   هـا و ايـن     با توجه بـه تعـاقبي بـودن طـرح         . شوند شوند نيز آمارگيري نمي    خارج مي 
-82ي  هـا  سـال  و   71-74ي  ها سال،  66-68ي  ها سال هاي اجرا شده در هر مرحلة      طرح
، 1380-1382ي  هـا  سـال از نتايج آخرين طـرح      فقط  ذا ما    كامالً جدا از هم بودند، ل      ،80

 نيز اجرا شده اسـت، امـا از      1384و1383اين طرح آمارگيري در سال        . ايم استفاده كرده 
 لذا امكـان اسـتفاده از نتـايج آن در           ،هنوز گزارش نشده است   جا كه نتايج اين مرحله       آن

  .نامه وجود ندارد اين پايان 
 به تعداد  ، در مجموع  كشور خانوار نمونة    6960،  1380ل  يري سا بر اساس طرح آمارگ   

 روسـتايي   1/40 شـهري و     9/59 ، كـه از ايـن جمعيـت       ،انـد   نفر آمارگيري شده   30715
 كـه شـامل   ، خوشه خارج شـدند  خانوار از محدودة  1016 ،   1380-81 طي سال . اند بوده
 خـانوار   5944 ،بنـابراين در ايـن سـال      .  انـد    خانوار روسـتايي   193 خانوار شهري و     823

طي سال  . اند  درصد روستايي بوده   7/43ها شهري و      درصد آن  3/56 كه   ،آمارگيري شدند 
 ، در مجمـوع در     خانوار از محدود خوشه خارج شدند و در نتيجـه          1505 ،   1382-1381

  
 

 .ي بعدازآن نيزادامه دارد، اگرچه نتايج آن هنوز انتشارنيافته استها سالاين آمارگيري در -1
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 درصـد   2/54 ، كـه از ايـن تعـداد       ،اند  خانوار تحت آمارگيري قرار گرفته     5455 ،اين سال 
  . اند ي بوده روستاي8/45شهري و 

گزارش ويژگي اقتصادي و اجتماعي خانوار از دو قسمت به شرح زيـر تـشكيل شـده                 
 در قسمت اول، نتايج حاصل از خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوارهاي پرسش       :است

ها و درامدهاي خانوار بخش مربـوط بـه          شده گزارش شده است و در قسمت دوم، هزينه        
هاي خـوراكي و جـانبي خـانوار،         ود شامل زيربخش هزينه   ها و درامدهاي خانوار خ     هزينه
  .استهاي غيرخوراكي خانوار و درامدهاي اعضاي خانوار  هزينه

هاي جمعيتـي خـانوار       ويژگي مربوط به  اطالعات تكميلي    ،در قسمت اول اين گزارش    
 سن، جنس، بستگي با سرپرست خانوار، محل سكونت، وضعيت مهاجرت و علـت              ،شامل

ت سواد، مدرك تحصيلي، رشته تحـصيلي، زاد و ولـد، وضـعيت رفـاهي،               مهاجرت، وضعي 
 دربـارة  اطالعاتي نيـز     ،در اين بخش  . شود  ارائه مي  ،…گذراندن اوقات فراغت و     چگونگي  

ها، متوسط تعداد ساعات كـار در روز و متوسـط تعـداد        فعاليت اقتصادي افراد و شغل آن     
 ،شغل اصلي و شغل دوم افـراد      .ه شده است  روزهاي كار در هفته براي افراد شاغل نيز ارائ        

. انـد   گزارش شده ISCO و ISICو چهار رقمي در اين قسمت در سطح كدهاي سه رقمي
بنـدي    گروه طبقه  11 به   ،در آمارهاي مربوط به اين قسمت دوره و مدرك تحصيلي افراد          

 ةمـايي، دور   راهن ة ابتـدايي، راهنمـايي، پايـان دورة       ابتدايي، پايان دور  :  كه شامل  اند، شده
هـاي عـالي، علـوم       دانشگاهي، فوق ديپلم، سـاير دوره       متوسطه، پيش  ةمتوسط، پايان دور  

 افراد خانوار در سن فعاليـت اقتـصادي نيـستند و يـا      كه همةبا توجه به اين . استديني  
 تنها اطالعـات جمعيتـي افـراد شـاغل          و چون ممكن است در حال حاضر شاغل نباشند،        

لذا مشخـصات مربـوط بـه افـراد شـاغل در آمارهـا حفـظ و سـاير                   براي ما اهميت دارد،     
دار و   كار، افراد داراي درامد بدون كار، محصالن و افراد خانه          مشخصات مربوط به افراد بي    

  .ها حذف شد  از نمونه،…
   1:شوند كه شايان ذكر است كه از نظر طرح فوق، افرادي شاغل محسوب مي

گذشـته بـه عللـي از قبيـل مرخـصي، بيمـاري،              ولي در هفت روز      اند داراي شغل  -1
لـت بـه كـار خـود ادامـه          اند و پـس  از رفـع ع          كار نكرده  ،…تعطيلي موقت محل كار و      

  .خواهند داد
  
 

 .}13-14{، 1382 اقتصادي خانوار سال –آمارگيري از خصوصيات اجتماعي :  آمار ايرانمركز  ‐۱
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 روز كـار    2كساني كه شغل مستمر نداشـته ولـي در هفـت روز گذشـته حـداقل                  -2
 .اند كرده
 .اند ل داشتهعنوان كارآموز در هفت روز گذشته به كار اشتغابا كساني كه  -3
كساني كه داراي شغل هستند ولـي در هفـت روز گذشـته بـه اقتـضاي فـصل و                     -4

 در جـستجوي    كـه  اين، مشروط به    )بيكاران فصلي (اند   ماهيت فصلي كار خود، كار نكرده     
 .كار ديگري نباشند

 .اند جام خدمت وظيفه عمومي مشغول افرادي كه به آن -5
هـا و آموزشـگاههاي      اي آموزشي در دانـشكده    ه كساني كه در حال گذراندن دوره      -6

 .مربوط به نيروي نظامي و انتظامي هستند
 خود كه با وي نسبت خويشاوندي دارند،        ةكساني كه براي يكي از اعضاي خانواد        -7

 . كنند كنند و از اين بابت حقوق و دستمزد دريافت نمي كار مي
خـانوار متناسـب بـا      بخش سوم از قسمت دوم مشخصات درامـدي افـراد شـاغل در              

بگيـري   مـشاغل فـرد و حقـوق   دربارة . كنند، ارائه شده است بخشي كه در آن فعاليت مي     
، درامد خالص و بعد از      )بخش عمومي، تعاوني، خصوصي   (متناسب با بخش محل فعاليت      

كسر ماليات و درامد ناخالص قبل از كسر ماليات بـراي هـر فـرد شـاغل جداگانـه ارائـه                     
  .اند شده

 ارزش فروش   صورت به ،درامد خالص ) كشاورزي و غير كشاورزي   (مشاغل آزاد   دربارة  
 شامل  ،هاي جاري شغلي در اين قسمت      هزينه. هاي جاري شغلي است    بعد از كسر هزينه   

 آب، برق و ماليـات، اسـتهالك، مـواد اوليـه،            ةمواردي چون مزد و حقوق پرداختي، اجار      
  . است… ابزار كم دوام و تعميرات جزيي و ةتهي

 اسـتخراج  PC- TAS1افـزار    از طريق نـرم ، اطالعات مربوط به شاخص آزادي تجاري
 تهيـه  UNSD OMTRADE بر اساس سيستم پايگاه اطالعـاتي  ،افزار اين نرم. شده است
- 1999ي هـا  سال مربوط به گزارش ايم، كردهافزاري كه ما از آن استفاده     نرم. شده است 

 گـزارش   HS2 كاالهـا    و واردات بـر اسـاس كـد       آمارهـاي صـادرات     . است ميالدي   2003
  .است بر اساس هزار دالر آمريكا ،مقادير گزارش شده. شود مي

  
 

1-Trade Analysis System on Personal Computer. 
2-Harmonize system. 
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 بـر   ،اجتمـاعي  هـاي اقتـصادي و     جا كه كد مشاغل براي هر فرد درآمار ويژگـي          از آن 
دادن آمارهاي صـادرات و واردات در       براي قرار ، لذا   است ISICاساس كدهاي چهار رقمي     

امكـان  . گيـرد انجـام    ISIC بـه    HS تبديلي از كـدهاي      بايد ،يت آن فرد   فعال  مقابل بخش 
 ،لـذا از طريـق آمارهـاي غيرمـستقيم         ،نـدارد تبديل مستقيم اين كدها به يكديگر وجود        

 شـده   ISIC-R3 تبديل به    HS مقادير   ،ISIC-R3 به   CPC و تبديل    1CPC به   HSتبديل  
عالوه بر شاخص صـادرات و  .  گيردي مختلف قرارميها سالو در تناظر با هريك ازافراددر  

هـا نيـز     توان از شاخص نرخ تعرفه      ديگري از آزادسازي تجاري مي     ة براي مشخص  ،واردات
 از ، نيـز HSآمارهاي خام مربوط به سود و حقوق گمركي بر اساس كدهاي            . استفاده كرد 

ه و  هاي قانون مربوط به هر سال تهي       خالصه اطالعات كامپيوتري تهيه شده از روي كتاب       
 سـود و حقـوق گمركـي         بعـد از محاسـبة     ،هـا   مقادير تعرفه  ةبراي محاسب  .محاسبه شده 

 درصد مجموع سود وحقـوق بـر ارزش ريـالي      ،مربوط به هر كد چهار رقمي، براي هر كد        
  . در صدهاي تعرفه گزارش و در مدل به كارگرفته شده استعنوان بهواردات 

  
   محدود شدهةوابستير هاي پانل با متغ  دادهبراورد روش -3-3

 صورت بهة سانسور شده، معادلة رگرسيوني هاي پانل با متغير وابست  داده،در يك مدل
 :شود زير تصريح مي

*
ijt ijt j i ity x β µ ν= + +  

j ،صنايع مختلف I افراد و  t است شاخص واحد زماني .  
)KT.N( با بعد   ijtxماتريس    اثـرات . هاي متغير توصيفي مـدل اسـت   ل دادهشام، ×

متغيرهاي وابسته غيرقابل مشاهده و فاكتورهاي متغير در زمان كه به توصيف مشخصات 
ـ پرداز  مي j در صنعت    iفرد   ايـن  . دنشـو   توصـيف مـي    N.T×K(iµ(د و توسـط بـرداري     ن

در . نيـستند  قابـل مـشاهده   كـه  ،نـد  استعداد افـراد چون  همفاكتورها شامل متغيرهايي 
كـه دسـتمزدهاي افـراد      شـد    مـشاهده    ، براي بررسي درسـتي فرضـيه      ،هاي موجود  داده
كـار بـوده و داراي     گذشـته بـي  ةتواند مقدار مثبتي باشد در صورتي كه فـرد در هفتـ        مي

هـا    ولي دريافتي آن   ،تر از صفر بوده     كار بزرگ  ةدر نمونه مورد مطالعه، داراي عرض      ساعت
  
 

1-Customs Procedure Codes. 
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تخمين ضرايب براي  بايد از مدل توبيت  ،در چنين شرايطي  . صفر گزارش شده است   برابر  
  . كردمدل استفاده 

اي محـدود از مقـادير       تواننـد شـامل بـازه       گاهي اوقات مي   ، وابسته متغيرهاي پيوستة 
سانـسور و يـا  قطـع شـده          نـوعي   افتد كه متغيرها بـه       اين مسئله زماني اتفاق مي    . شوند
 سيستماتيك از   طور بهاي   د كه هيچ داده   نشو سانسور شده محسوب مي   ي  يها نمونه. باشند

  . اند اثر شده ها خنثي و بي نمونه خارج نشده، بلكه بعضي از اطالعات موجود در آن
2 و واريانس  µ توزيع نرمال با ميانگين      *yفرض كنيد   

yσ  حـال    ، باشـد y*    را طـوري 
، مقـدار خودشـان را قـرار        Cتـر از مقـدار آسـتانه         كنيم كه براي مقادير  بزرگ      يمرتب م 
 را  C باشند، خـود مقـدار       Cتر از   ولي به جاي مقاديري از متغير وابسته كه كوچك         ،دهيم

  :  لذا داريم،قرار مي دهيم
                          cyi > i  اگر iy y∗=  

iy  در غير اين صورت c= 
 امـا  .اسـت اي تـصادفي از خانوارهـا     سانسور شده، نمونه هنـوز نمونـه       ةدر حالت نمون  

Cyi ها  yiمقادير گزارش شده براي       كه  اي  هرگونه متغير وابسته   ،در هر صورت  . است ≥
هـاي خاصـي  بـراي     د و لذا روششو ده مي محدود خوان  سانسور شده باشد، متغير وابستة    

 تا قيد تحميـل شـده بـر متغيـر وابـسته را در              ،اند پارامترهاي اين روابط مورد نياز     براورد
 ساده از روش حداقل مربعـات اسـتفاده         طور به زيرا اگر ما     ،ند تخمين در نظر بگير    ةپروس
  .شوند دار و ناسازگار مي  نتايج تورش،كنيم
هـا بايـستي از       تخمين ايـن داده    ، براي هاي سانسور شده   غيرمت اهميت خاص    دليل به

 و ي به دست آمـده بـدون تـورش، سـازگار    تا پارامترهاكرد   استفاه   1روش تخمين توبيت  
  . كارا باشند

   :است  زيرصورت بهاين مدل در حالت كلي 
  

1,2,...., 1, 2,...,t T i n= = 
*
it ti ity x uβ′= +  

( ) ( ))s,(NIDv)s,(NID eiteit
22 00 ≈≈ε itiitu ε+ν=  

  
 

1- Tobit. 
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   :انددر اينجا مقادير مشاهده شده به شرح زير
               

  اگر
* 0ity >  

*
itit yy = 

  ity=0 در غير اين صورت
           

.  آزاد در طي زمان همبـسته باشـد        صورت به مي تواند    ،اال ب  در معادلة  itu خطا   ةجمل
 اثر متغير فـرد     itν: خطا از دو جزء تشكيل شده است         ةشود كه جمل   جا فرض مي   اين رد

 .  متغير در زمانژةخطاي تصادفي وي ،itε واستكه در زمان ثابت 
 بـراي   itd=0هاي غيـر سانـسور شـده و         براي داده  itν ، 1=itd و itεاستقالل ميان 

نمايي براي هر فرد، با توجه به اثر تصادفي ، عبارتند            هاي سانسور شده توزيع درست     داده
  :از

( )

( )

11[ ( )] .[ ( )]

,

itit ddit it i it i

it

i i i

y x x
l

f d
ε ε ε

β ν β νφ
σ σ σ

ν σ ν

−
∞

−∞

′ ′− − − −
Φ

=
×

∫
  

و تـابع توزيـع تجمعـي       )pdf(به ترتيب تابع چگالي احتمـال       ،  Φ(.)وφ(.)،جا در اين 
)cdf (    نداز توزيع نرمال اسـتاندارد،),(f ii σν،          توزيـع نرمـال بـا ميـانگين iν    و خطـاي 

  . استiσاستاندارد
  :نمايي زير را داريم  متعلق به هر فرد ، توزيع درست مشاهدةiTبرايدر مجموع، 

( ) }

( )

1

1

1[ ( )] .[ ( )]

,

i
itit

t T
ddit it i it i

ti

i i i

y x x
L

f d
ε ε ε

β ν β νφ
σ σ σ

ν σ ν

=
−

∞
=

−∞

⎧ ′ ′− − − −
Φ⎨

= ⎩
×

∏
∫

  
نمونـه حاصـل ضـربي از    همـة  كه تابع درست نمـايي بـراي   دهد  مياين رابطه نشان    

  . زير استصورت بهنمايي   فرد است و  لگاريتم درستN رويiLتوزيع 

( )∑
=

=
N

i
iL

1
lnς

  
رود   در كل نمونه از بين نمي      ،نمايي باال   درست شود، معادلة   كه مشاهده مي   طور همان

 كـه   ، بـه ايـن دليـل      اند هاي مقطعي ساده حاكم     سري زماني و داده    ،و لذا در مدل توبيت    
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جاي فقط يـك حاصـل ضـرب    ه حاصل ضرب ب نمايي براي فرد، انتگرال يك تابع درست
  .ي تواند از انتگرال عبور كنداست و عالمت لگاريتم نم

β،  يك بردار  N×1        بـراي پارامترهـاي مجهـول اسـت  .ix      هـاي    نيـز مـاتريس ثابـت
 . است xi و yi  مشاهدةN با استفاده از β وσ2 تخمين ،شناخته شده است و هدف ما

 
  ل نتايج الگو و تحليبراورد -4

 دريك  ، با استفاده از روش توبيت     ،)4-2 (تخمين مدل معادلة   ،در اين بخش  هدف ما    
جهـاني شـدن بـا معيـار آزادسـازي          " يعني   ، تحقيق  فرضية نهاي پانل و آزمو    مدل داده 

  . است"ها، سبب كاهش نابرابري دستمزدها در ايران مي شود  تجاري و كاهش  در تعرفه
 بـا در نظـر گـرفتن        ،)4-2( مـدل    ل از تخمـين اوليـة     نتايج حاصـ  ،  )1-4(در جدول   

ادسـازي و سـطوح     هاي مختلف آزاد سازي تجـاري و متغيرهـاي اثـر متقابـل آز              شاخص
 عنـوان  بهدستمزد ساعتي هر فرد     از   ،در اين مرحله از تخمين    . دهد تحصيلي را نشان مي   

ر فـرد در    به منظور بررسي اثـر دسـتمزدهاي سـاعتي هـ          . شود متغير وابسته استفاده مي   
 شـامل سـن، تـوان دوم سـن،          ،هاي جمعيتـي   بر مجموعه اي  از متغير     ،  اوفعاليت اصلي   
هاي مجازي سـطح تحـصيلي هـر فـرد، محـل سـكونت از نظـر شـهري و                     جنس، متغير 

, شـامل صـادرات   (روستايي بودن و سرانجام متغيرهـاي مربـوط بـه آزاد سـازي تجـاري              
.   برازانيـده مـي شـود       ،)طوح مختلف تحصيلي  س ها با  ها و اثرات متقابل آن     تعرفه, واردات

 مثـل سـن   ،هاي جمعيتي هـر فـرد    آمده براي ويژگي   ه دست چنين ضرايب ب   عالمت و هم  
 مثبـت بـر     ي تـاثير  ،افراد، محل جغرافيايي سكونت، سـطح تحـصيلي و جنـسيت مـذكر            

بـا  دار    ارتبـاطي منفـي و معنـي       ،دستمزد ساعتي افراد  . دستمزد هر ساعت كار فرد دارند     
منفي مربع سن با دستمزدها، ناشـي از        ارتباط  تفسير وجود   . دارداست،  آماري  مربع سن   

 گفـت كـه دسـتمزد افـراد تـا سـن             تـوان   ديگر، مـي   عبارت بهاست،  سيكل زندگي افراد    
 كـاهش   ،نمايي با اين فرم مشخص   . داردمشخصي افزايش مي يابد و سپس روند كاهشي         

  .شود  مدل ميد ناشي از كهولت نيز وارددريافتي افرا
 كه افـزايش سـطح تحـصيل    دهد نشان مي ،ضريب متغيرهاي مجازي سطح تحصيلي  

 ،شـود  سـبب افـزايش سـطح دسـتمزد افـراد مـي       ،افراد از غير ماهر به نيمه ماهر و ماهر  
 بـه تنهـايي نقـش بـسيار مهمـي را در تفـاوت               ، ميزان تحـصيالت افـراد     ، ديگر عبارت به
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د از سطح اول مهارت به سطح دوم، با فرض ثابـت            رشد يك فر  . دستمزدها بازي مي كند   
 ريـال و    65/1850،  ي مـورد بررسـي    هـا  سـال دستمزد آن فـرد را در       , بودن ساير شرايط  

 ،ريال28/2913 افزايش دستمزد ساعتي فرد را       ،چنين رشد فرد از سطح دوم به سوم        هم
  . تغيير مي دهد

  
   نتايج حاصل از برازش مدل معادله-1-4جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اثر متقابـل آن بـا سـطوح مختلـف          هاي   و ضرايب متغير   مثبت   ،وارداتضرايب متغير   
بـراي ايـن دسـته از       اما نتـايج ارايـه شـده        . ند منفي دار  ارتباطي با دستمزدها    ،تحصيلي

 ،دو با فرض صفر بودن مقدار واردات       آزمون چي . نيستنددار   ني از نظر آماري مع    ،ها متغير
ي مرتبط با آن را از مدل حذف        ها  لذا اين متغير و ساير متغير      ،شود از نظر آماري رد نمي    
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 در جدول خالصه    ،ها مدل در حالت حذف اين متغير     هاي    برازش نتايج  مقايسة  . كنيم مي
 . شده است

. 
  

نتايج برازش مدل در حالت حذف متغير واردات و اثرات متقابل آن با سطوح مختلف  -2-4جدول
   تحصيلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهـد كـه افـزايش در        هـا نـشان مـي      آنضرايب متغيرهاي صادرات و اثـرات متقابـل         
افزايش در صادرات در سـطح      . شود سبب افزايش دستمزدها مي    متوسط   طور به ،صادرات

 كاهش در دستمزد اين گروه و افـزايش در     ، سبب  با فرض ثبات ساير شرايط     ،اول مهارت 
هـا   افزايش در دستمزد هر يك از اين گروه        ، موجب صادرات در سطح مهارت دوم و سوم      

ثير متقابل آن بـا سـطوح   أدار بودن ضرايب متغيرهاي صادرات و ت با وجود معني  . شود مي
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 و نزديك به    يار كوچك مهارت از نظر آماري، اثر اين متغيرها بر دستمزد ساعتي افراد بس           
  .استصفر 

اين . متفاوتي خواهد داشت  در سطوح مختلف مهارتي اثرات       ،ها افزايش در نرخ تعرفه   
. شـود  و كاهش دستمزد گروه دوم و سـوم مـي          افزايش دستمزد گروه اول      ، سبب افزايش

 بيشتر از كـاهش     ،كاهش دستمزد در سطح تحصيلي دوم يعني افراد با تحصيالت ديپلم          
  .استدر دستمزد افراد ماهر 

توانند در آن  ميگذاران بيشتر  چه كه سياست  آن ،سازي تجاري هاي آزاد  در ميان اهرم  
ي هـا  وجـود محـدوديت   از   بـه غيـر      ، صادرات و واردات   .اند ها  تعرفه ،كننداعمال سياست   

 لـذا   ،ثير بگـذارد  أ بر حجم تجارت ت    ها راه آن  ابزارهايي نيستند كه دولت بتواند از        ،تجاري
 بـا سـطوح مختلـف تحـصيلي بـر           هـا  آن به تنهايي و اثرات متقابـل        ها توان اثر تعرفه   مي
نتايج حاصل از   . كرد شاخص نابرابري دستمزدها محاسبه      عنوان به،   را بري دستمزدها نابرا

  .گزارش مي شود) 3-4( در جدول ،اين مرحله از برازش
 افـزايش در  ، موجـب هـا  دهد كه افزايش در نـرخ تعرفـه   ن مي نشا ،نتايج گزارش شده  

طح دوم و سـوم     شـاغالن سـ   . شود كه در گروه اول مهارت قرار دارند        دستمزد افرادي مي  
 اين كاهش در دسـتمزدها در سـطح دوم       ،شوند ها متضرر مي    از افزايش در تعرفه    ،مهارت
نتايج حـاكي از آن اسـت كـه حـذف           . شود ديده مي  بيشتر از سطح سوم مهارت       ،مهارت

نتايج را از نظـر آمـاري ارتقـاء       متغير واردات و اثرات متقابل آن با سطوح تحصيلي، ساير           
 هـا  آن حذف متغير صـادرات و سـاير اثـرات متقابـل            ،خرن در مرحلة آ   چني هم. بخشد مي

  .بخشد ها را بهبود مي نتايج مربوط به ضرايب نرخ تعرفه
 25دستمزد ساعتي يك مرد     كه  توان نتيجه گرفت      مي ،با در نظر گرفتن اين شاخص     

ـ ،)بي سواد، ابتـدايي و راهنمـايي  (ة ساكن در ناحية شهري در سطح تحصيلي اول       سال ا  ب
روش  بـه    اسـت،  درصـد    10دادن تعرفه در فعـاليتي كـه نـرخ تعرفـه در آن            شاخص قرار 

   :استريال  94/3450محاسبة زير مساوي با
2Wageh = (2229.06×1)+(25×598.8)+(25 )×(-4.85)

+(388.08×1)+(0.43×10)+(-0.42×1)= 3450.94
  

بـه   نتـايج     به مقايـسة   ،ها توان با ثابت در نظر گرفتن ساير متغير        مي ،به همين ترتيب  
 بـا فـرض مـساوي بـودن         ، زنان ايسه با دستمزد ساعتي مردها در مق    . پرداختآمده   دست
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ك فـرد  دسـتمزد سـاعتي يـ     .استريال بيشتر   1985 ،سن، محل زندگي و بخش فعاليت     
 تقريبـا   ، با فرض ثابت بودن سـاير مشخـصات اجتمـاعي          ،ماهرماهر در مقايسه با فرد غير     

  .است ريال بيشتر 4792 ،ماهرريال بيشتر و نسبت به يك فرد غير 2923
  

   شاخص آزادسازي تجاريعنوان بهبا متغير نرخ تعرفه فقط دل  برازش م-3-4جدول
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سالگي در سـطح     25 شهري در سن      ساكن در ناحية   aمتوسط دستمزد ساعتي مرد     
 ، بـراي  است ريال   1466,31 برابر   ،درصد 50ل و شاغل در فعاليتي با نرخ تعرفة       مهارت او 

 برابـر   ،مـاهر  و بـا سـطح مهـارت نيمـه        صيات شـغلي و جمعيتـي       فردي با همـين خـصو     
 فرض كنيد در اثر     ،حال. است ريال   13/6257 ريال و براي سطح ماهر برابر با         53/3332

 در  40عت نرخ تعرفـه     در اين صن  كه   تصميم گرفته شود     ،هاي آزاد سازي تجاري    سياست
ريـال  4/0 ،ماهرد فرد غير   دستمز ،درصد10و با نرخ تعرفة   شرايط فوق   با  . صد كاهش يابد  

. ابـد ريـال افـزايش مـي ي      2/1،ريال و دستمزد فرد مـاهر     2ماهر كاهش، دستمزد فرد نيمه   
 و  كنـد   مي  گروه غير ماهر را متضرر     ،سازي تجاري در كشور   دهند كه آزاد    نتايج نشان مي  

  بيـشتر از   ،ماهر رساند و افزايش در دستمزد گروه نيمه       سود مي ماهر   به گروه ماهر و نيمه    
  .استگروه ماهر 
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با فرض ثابت بودن ساير شـرايط        تفاوت دستمزد هر فرد ماهر و غيرماهر         ،مجموعدر  
 ناشي از تفاوت سطح تحصيل و       ،)سن، جنس،منطقه محل سكونت، بخش محل فعاليت      (

ن بخـش   آسازي تجاري و سـطح مهـارت در         هاي اثر متقابل آزاد    تفاوت در ضرايب متغير   
 :ن به شكل زير نوشتتوا  تفسير باال را مي.است

)()(wagehwageh tarutarsusus α−α+α−α=−  
 درصد نـرخ  10 در بخشي با شاغل) u(و غير ماهر )s( براي دو فرد ماهر، مثالطور به

 ريال  بيشتر دسـتمزد دريافـت   45/4792 هر ساعت كار بيشتر،   يازاه  فرد ماهر ب  تعرفه،  
 .كند مي

وت دسـتمزد يـك فـرد        تفا ،گفتتوان    به وضوح مي   ،آمده ه دست با توجه به ضرايب ب    
هـا اسـت تـا       آن بيشتر ناشي از تفاوت در سطح تحصيل         ،ماهر در كشور ايران   ماهر و غير  

ت آزادسـازي تجـاري در      توان گفـ   البته نمي . تفاوت ناشي از تحصيل و آزادسازي تجاري      
  .اثر است تفاوت دستمزدها بي

هاي ناشي از    دي معرفي شده در مقاالتي كه به بررسي اضافه دستمز         ها مطابق با مدل  
. كردي مربوط به صنعت فعاليت هر فرد را وارد مدل           ها توان متغير  ند مي پرداز صنعت مي 

 شـامل   ،ي مجازي مربوط به بخـش فعاليـت هـر فـرد           ها  متغير ،در اين مرحله از تخمين    
خطـي   براي از بين بردن مـشكل هـم       . كنيم زي، خدمات و صنعت را وارد مدل مي       كشاور

ش ن بخـ زمـان در بـرازش مـدل، شـاغال      هـم طـور  بـه ر سه متغيـر  ناشي از وارد كردن ه  
كارفرما بودن و مزد و  متغيرهاي مجازي ،چنين هم. دنگير  پايه قرار ميعنوان بهكشاورزي 

 در  ،نتايج حاصل از برازش مدل در ايـن مرحلـه         . كنيم ا وارد مدل مي   حقوق بگير بودن ر   
  .اند شدهگزارش ) 6-4(جدول

 همگـي از نظـر      ، تمام متغيرهاي مجازي بخش فعاليت فـرد       دهند كه  نتايج نشان مي  
 ، فردي كه در بخش صـنعت فعاليـت دارد         ،با فرض ثبات ساير شرايط    . نددار آماري معني 

 ريـال دسـتمزد    898 نزديك بـه     ،كند  كشاورزي فعاليت مي   نسبت به فردي كه در بخش     
 در مقايـسه بـا   ،كه در بخش خدمات فعاليت دارد   فردي ،چنين هم. ساعتي بيشتري دارد  

 1389 تقريبـا    ،كند به ازاء هـر سـاعت فعاليـت         ردي كه در بخش كشاورزي فعاليت مي      ف
سبب افزايش دستمزد اين گروه     نيز  كارفرما بودن   . ريال بيشتر دستمزد دريافت مي كند     

  .آورد قوق بگير بودن هم موجبات كاهش دستمزد را فراهم ميو مزد و ح
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  مدل در حالت وجود متغيرهاي مربوط به صنعت فعاليت هر فردنتايج حاصل ا زبرازش -6-4جدول
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شـهري در     سالگي، ساكن در ناحية    25ير در سن    بگ حقوقدستمزد متوسط يك مرد     
 82/6426 معادل ،درصد10ال در بخش كشاورزي و با نرخ تعرفة    سطح تحصيلي سوم، فع   

 ريال 6/7325 دستمزدي معادل ،كندهمين فرد اگر در بخش صنعت فعاليت . ريال است
دليـل  .  ريال دستمزد خواهد داشت    5/8216 ،دارد و در صورت فعاليت در بخش خدمات       

  .استي مختلف ها  نبود تحرك كامل عوامل ميان بخش،تفاوت دستمزد در اين شرايط
 از دسـتمزد    ،دهد كه افراد مختلـف در يـك سـطح تحـصيل             نشان مي  ، نتايج مقايسة

ار نيستند و در كشور تفاوت دستمزد ناشي از صنعت فعاليـت نيـز وجـود                برابري برخورد 
 بـا  ، نسبت به فردي كه در بخش صنعت فعاليـت دارد ،فرد شاغل در بخش خدمات . دارد

  .كند شرايط، دستمزد باالتري دريافت ميفرض ثابت بودن ساير 
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  يري گهخالصه و نتيج -5
هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي خـانوار       ويژگيهاي در اين مقاله با استفاده از آمار و داده    

 و همچنين آمار و ارقام مربوط بـه صـادرات و واردات و              82 و 80،81ي  ها سالمربوط به   
هـاي مختلـف     ها به بررسي فرضيه تحقيق و گزارش نتايج حاصل از مدل در حالت              تعرفه

ر صـادرات و    با توجه به معني دار نبودن متغير واردات و تاثير نـاچيز متغيـ             . پرداخته شد 
 يك ابزاري تنظيم سياسـت تجـاري        عنوان به ها همچنين با توجه به اهميت مسئله تعرفه      

گذاري در آزاد سازي تجاري، شاخص اصلي بكار گرفته شـده       توسط دولت جهت سياست   
  . معياري از آزادي تجارت، اين متغير وارد  مدل گرديدعنوان به

اهر  با فرض ثابت بـودن سـاير شـرايط           در كل اختالف دستمزد هر فرد ماهر و غير م         
ناشي از تفاوت سطح تحـصيل و       ) سن، جنس،منطقه محل سكونت، بخش محل فعاليت      (

ي اثر متقابل آزاد سازي تجاري و سطح مهـارت در ان بخـش              ها تفاوت در ضرايب متغير   
نتايج نشان مي دهند كه كاهش در نرخ تعرفه سبب كاهش در دستمزد گـروه               . مي باشد 
كـه در آن؛ افـزايش در       . گردد   و افزايش در دستمزد افراد نيمه ماهر و ماهر مي          غير ماهر 

  .باشد دستمزد گروه نيمه ماهر بيشتر ازدستمزد گروه ماهر مي
ر آن گ نمايـان 1382در سـال    مالحظه تركيب شاغالن كشور از نظر سطح تحصيالت

دوره (د  غيرمـاهر اي مختلـف، افـرا     درصد از شـاغالن در فعاليـت     65ت كه، نزديك به   سا
دوره متوسـطه و پـيش   ( در صد افراد نيمـه مـاهر  21و تقريبا ) ابتدايي تا پايان راهنمايي 

ي هـا  مدرك فوق ديـپلم و دوره  ( كي را افراد ماهر   اند باشند، و درصد بسيار    مي) دانشگاهي
علـي رغـم آنكـه كـشور تـاكنون سياسـت آزادسـازي تجـاري                . دهنـد   تشكيل مي ) عالي

ي مورد بررسي بـسيار     ها سالجربه نكرده است و تغيير در نرخ تعرفه بين          اي را ت    گسترده
ها افـزايش در نـابرابري    دهد كه كاهش در تعرفه باشد، اما  نتايج مدل نشان مي      اندك مي 

 كه در برخورد با جامعه جهاني، كشور نـاگزير از قبـول             جا آناز  .  خواهد داشت  دنبال بهرا  
توان پيش بينـي نمـود زمـاني كـه كـاهش بيـشتري در               باشد، مي     المللي مي  شرايط بين 

تري بر نابرابري دستمزدها داشته در نتيجه  اثرات   رخ دهد، اين كاهش اثر عميقها تعرفه
  .كاهشي چشمگيري بر سطح دستمزد غالب شاغالن جامعه خواهد داشت
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