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مقدمه
جهای د و به صیرش ک ییرتی مسال مر اصار حاتار رتابا مبت ا بار تابساتگ
متقاباال ملااتهااا ت مت ااتهااا را دااكل مامه ت ارصااتهااا ت ااا

هااای ج ا ی را باارای

کشیرهای مختلف اع طر ق عامساعی اقتصامی ،سرما هگذاری صارج  ،گارمش سارما ه،
تبامل اطالااش ،تغییراش تك ی یژ ک ت ...ا جام کرمه اسات .جهاای دا و پ ا های ا
بن ی ت قابل تساری مر ابناام گییااگیو اجتیااا  ،اقتصاامی ،سیاسا  ،حقایق  ،اره گا ،
یظام  ،ان تری ت هیچ ین ارصههای م گری ایو محای ع سات اسات .5طباق تنر اف
بایک جهای  ،پ ا ه جهاای دا و م جار باه عامی ت تیایاا

ااارام ت ب گااههاا مر تنامال

اصتیاری مر منامالش اقتصامی با دهرتی او سا ر کشیرها م دیم .دا بتایاو گفات ردا
سر ر ت ب سابقه انا یتهای اقتصامی بین کشیرها مر ساالهاای اصیار اع پیاما های جهاای
د و است ت گرا

کشیرها به ا ن پ

ه ،م جر به تاایر پذ ری اقتصام تیاام کشایرهای

جهاو اا اع میااق ت مخا ف د ه است .بر ا ن اساس ،د اصت ااراش جهاای دا و جهات
اجت اااا اع مضااراش ت بهااره باارماری اع م اااار و تاارتری اساات .تیع اار مر ما اع جیلااه
متغیرها

است که مطا نه مر میرم تاایر جهای د و بر و ا ام به یظر ما رسا  .م ظایر

اع تیع ر مر م تشر ح گییگ سه اارام ک کشایر اع مر ما ملا ت میا او یاابرابری
مر م مر ک کشیر م باد .4
ایامل میار بر تیع ار مر ما مت مساتهایا  .مساته اتل ایامال مربایط باه صصیصایاش
دخص اارام یظیر سن ،تحصیالش ،ج سیت ت  ...است ت مساته متم اایامل هسات کاه باه
ساصتار اقتصامی  -اجتیاا جامنه یظیر مت ت ،سطح ادتغال ت تیرم برم گرمی .
مر سالهای اصیر تاایر جهای د و بر تیع ر مر م مر کشیرهای مر حالتیسانه مایرم
تیجه صاص قرار گراته است  .اع تبناش جهاای دا و ،عامسااعی اقتصاامی اسات کاه بار
حسب درا

ات یه هر کشیر اا اع میجایمی ایامال تی یا  ،یهامهاا ت ت ظییااش سیاسات

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .5ما ک ( ،)5 32ص .4

 .4جنفری صییی ( ،)5 35ص .35
3. Milanovic B. (2003), p 2.
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(یظیر قیایینکار حاک  ،اتحام ههایکارگری ،تامین ص ماش مت تها ،صصیص سااعی ت )...
ااراش متفاتت بر تیع ر مر م صیاه گذادت.
ه ف ا ن مقا ه بررس تاایر جهای د و بار تیع ار مر ما مر کشایرهای اضای گارته
میهشت دامل ا راو ،ای تی ی ،ب گالمش ،پاکستاو ،ترکیه ،ما ی ،مصر ت ییجر ه م باد .

ا ن کشیرها که مر مقیاس جهای مر حال تیسنه محسایا ما دایی  ،مارای تفااتشهاای
یسب مر مقا سه با ااضای صیم گرته م بادا ت اع یظار میا او تیسانه اااتگ مر ساطی
مختلف قرار ماری ت با تیجاه باه ا كاه اع ااضاای سااعماو ک فارایی اساالم  5ییا هسات
تحقیق ت بررس تتنیت اقتصامی یها امری ترتری اسات .مر ا ان تحقیاق باا اساتفامه اع
مامههای تابلی  ،4تاایر عامساعی تجاری بر تیع ر مر ما مر هشات کشایر ماذکیر طا
متم داامل مباای یظاری ت

سالهای  4002-5991میرم عمیو تجرب قرار م گیرم .بخ
بخ

سیم دامل مطا ناش ایجام د ه مر میرم تاایر جهای د و بر تیع ر مر م ما بادا .

بخ

هارم مقا ه به مت یژی تحقیق ،ارائه ا گی ت تخیین ما ل ما پارماعم ت یتیجاهگیاری

تحقیق یی مر بخ

پ ج ارائه د ه است.

 .1مبانی نظری
مر تشر ح گییگ تأایرگذاری جهای د و بار تیع ار مر ما تئایریهاای متنا می
تجیم مارم .م ل هكشر -اتهلین ( )5914به ا ایاو ما ل اساتای ارم تجاارش باینا یلال باا
ارض تجیم رقابت کامل مر باعار ایامل تی ی  ،اامل اساس ت تنیینک ة م ت یساب مر
کشیرها را تایر یسب ایامل تی ی (عمین ،م اابر طبینا  ،ییارتی کاار ت سارما ه) ما مایا .
براساس ا ن یظر ه ،کشیرهای تیسنه ااته مر تجاارش صایم باا کشایرهای مر حاال تیسانه
کاالها ت ص ماش متك بر سرما ه ت ییرتی کار ماهر را صامر ت مر مقابل کاالها ت صا ماش
متك بر ییرتی کار ک مهارش را تارم م ییا  .ذا مر پ
اا ا

عامساعی ت رار میایر تجاری،

مبامالش تجاری بین ا ن مت گرته اع کشیرها بااث کااه

تقاتاا بارای کاارگراو

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Organization of the Islamic Conference.
2. Panel Data.
3. Heckscher-Ohlin.
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غیرماهر مر کشیرهای تیسنه ااته صیاه د ت ا ن کاه
مستی مهای یسب

درا  ،به کاه

تقاتا با ارض اابت بایمو ساا ر

یها م ته م گرمم کاه ب رگا ا ان تأایرگاذاری بار

مستی مها به می او حساسیت مستی مها به تغییاراش تقاتاا بساتگ مارم .مر کشایرها
مستی مها

اینطاف پاذ ر هیچایو مر كاا ت کایااما ،ااا ا

حالتیسنه به کاه

باا

تجاارش باا کشایرهای مر

مستی م یسب کارگراو ک مهارش م جر صیاه د ت مر کشایرها

که مستی مها اینطافیاپذ ری بیشتری ماری  ،مای کشیرهای ارتپا  ،ااا ا

تجاارش باا

کشیرهای مر حالتیسنه ای تاً به بیكااری بیشاتر کاارگراو کا مهاارش صیاها ایجامیا .5
ب ابرا ن اا ا

تجارش مر کشیرهای تیسنه ااته یابرابری را اا ا

م مه  .مر مقابال ،مر

کشیرهای مر حال تیسنه که ییارتی کاار غیرمااهر ااراتاو تجایم مارم ،ااا ا
تجاری به میبال جهای د و م جر به اا ا
تبر ا ن امر ،مستی مهای یسب اا ا

تناامالش

تقاتا برای کارگراو با مهارش پائین د ه ت باه

صیاه اات که صیم اامل مر جهت بهبایم تیع ار

مر م است.
مت قضیة منرتف اع م ل هكشر -اتهلین باه مسات ما

ا کاه مر ارتبااط مساتقی باا

ااراش تجارش بر مستی مها ت قییت م گر ایامل تی ی هست  ،قضیة اساتا رر -سامیئلسایو

4

ت قضیه برابری قییت یهامهها.
قضیة استا رر -سامیئلسیو اار تتر تنراه را بر تیع ر مر م بین ایامال تی یا بررسا
م ک  .اا ا

قییت کاالهای ماصل به م یل تتار تنرااههاای بااالتر ت اا حیا اتهاای

غیرتنراهای ( یو تتر سهییه) بااث ااا ا
تی ی

قییات تاقنا یهاامهای صیاها دا کاه مر

و کاال سه بیشتری مارم .مثالً اگر مر تی ی را ایه ییرتی کار بیشتر ت عماین کیتار ت

مر تی ی گ م عمین بیشتر ت ییرتی کار کیتر به کار گراته م دیم ،ا ن قضیه یشاو م مها
که با تتر تنراه بر تارماش را ایه مستی م تاقن کارگراو یسابت باه اجااره عماین ااا ا
صیاه اات .بحث به ا ن صیرش است کاه مر اک کشایر کی اک تتار تنرااه قییات
کاالهای تارمات را یسبت به کاالهای صامرات به مق ار تنراه اا ا
هیگن بیمو کاالها اا ا

م مه که با اارض

مشابه مر قییات کاالهاای ماصلا جاا گ ن تارماش را مر پا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Masee P. (1997), p. 213.
2. Stolper-Samuelson (1941), pp. 58-73.
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صیاه مادت ت ا ن امر یی به ییبه صیم بااث ایتقاال م اابر اع تی یا کاالهاای صاامرات باه
تی ی کاالهای جا گ ن تارماش صیاه گرم  .مر یتیجه تقاتا ت به تبر و مستی م یساب
یهامه ای که مر ص ا ر جا گ ن تارماش د ش کاربری اراتایتری مارم ،یسابت باه یهاامهای
که د ش کاربری کیتری مارم اا ا
یهامهای بیشتر استفامه م ک
یهامهها اا ا

م اب  .اع یجا که کاالهاای جاا گ ن تارماش اع

که مر کشیر کییااتر است ،با تتر تنراه قییت یسب ا ان

م اب .5

ب ابرا ن عامساعی تجارش مر هر کشیر تقاتا را بارای یهاامه تی یا ی کاه یسابتاً مر و
کشیر اراتاو تر است ،اا ا

صیاه مام ت باه تبار و قییات و یهاامه ییا بااالتر صیاها

رات .اع یجا که مر کشیرهای تیسنه ااته ییرتی کار ماهر ت مر کشیرهای مر حاالتیسانه
ییرتی کار غیرماهر مارای اراتای یساب ما بادا  ،عامی تجاارش باین ا ان مت گارته اع
کشیرها ،بااث اا ا

تقاتا ت مستی م کارگراو ماهر مر کشایرهای تیسانه ااتاه صیاها

د  ،اما مر کشیرهای مر حال تیسنه بر تقاتا ت مستی م کارگراو غیرمااهر ااا تمه صیاها
د  .مر یتیجه عامساعی تجارش مر کشیرهای مر حال تیسنه بر صالف کشایرهای تیسانه
ااته ،یابرابری را کاه

صیاه مام.

ب ابرا ن مب ای کل ا ن قضیه و است که تغییر مر قییت یهامهها م تیای صارفیظار اع
مق ار تجارش ،اع تغییر مر قییت یساب کاالهاا یادا دایم .باا اارض اداتغال کامال بااعار
یهامهها ،اا ا

مر قییت یسب

بیشتر مر تی ی

و کاال به کار راته است ،به هیراه صیاه مادت مر حا که قییت تاقنا

یهامه م گر کاه

ک کاال ،اا ا

قییات تاقنا یهاامهای را کاه باا دا ش

صیاه اات.

قضیه متم قضیه برابری قییت یهامهها ما بادا  ،طباق ا ان قضایه باا تجایم رژ ا

عام

تجاری ،قییت ایامل تی یا مر باین کشایرهای طارف تجااری باه كا گر ی م اک ت مر
یها ت كساو صیاه گرم ا  .باه اباارش م گار تجاارش عام باین ا یللا میجاب براباری
مستی مهای تاقن ییرتی کار كساو ت یی برابری یرخهای بهره تاقن سرما ههای كسااو
مر مت کشیر م دیم .ب ابرا ن تجارش عام مر کشیرهای طارف تجااری تیع ار مر ما را
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Wolff E.N. )2000(, P 8.
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تحت تاایر قرار م مه  .ا بته به م یل غیر تاقن بیمو برص اع اارتض ا ان یظر اه هیچایو
تجیم درا

رقابت کامل مر ک مییای متکاال

ت یی ارض ا م تجیم ه ههای حیل

ت یقل ،یظر ه برابری قییت یهامهها ااق ساصتار تئیر ك م باد .
یظر ه ج

تجارش یی برای تبیین یحیه رتاب تجاری بین ص ا ر 5مر کشیرهای اضای

ساعماو هیكاری ت تیسنه اقتصامی با تایر ایامل مشاابه بسا

ااتاه اسات .مر کشایرهای

تیسنه ااته ،تی ی کاالهای کارصایهای ای تاً به صیرش رقابت یااق
گرا

تخص

صایرش ما گیارم ت

اع طر ق صراههای یاد اع مقیاس به ه ههای تی ی کیتر م جر ما دایم،

ب ابرا ن با حذف میایر تجاری ،ایگی ه صامراش تش

م گرمم .ك اع پی بی های ا ان

یظر ه ا ن است که تجارش بین ص ا ر مر باین کشایرها
سلیقه ت ساصتار تی ی مشابه مادته باد ع را باا ااا ا
قییت کاالها کاه

صیاه اات .پی بی

بیشاتر صیاها بایم کاه مر ما ،
مقیااس تی یا ه اههاا ت ب اابرا ن

ا ن یظر ه یسبت به ااراش تجارش بینص ا ر بار

مستی مهای یسب مبه است ت تغییر مر تقاتا ت به تبر و تغییر مر مساتی م ییارتی کاار باا
مهارش باال ت ا پائین بستگ به ا ن امر مارم که گییه تی ی برص کاالها کاه

ت برصا

اا ا

م اب  .ذا ا ن امكاو تجیم مارم که کشیرهای تیسنه ااته به صاامراش کاالهاای

مبت

بر ییرتی کار ماهر ت ا صامراش کاالهاای مبت ا بار ییارتی کاار غیار مااهر مباامرش

ترعی .

 .2پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده
مطا ناش صیرش گراته مر عمی ه تاایر جهاای دا و بار یاابرابری مر ما باه ساه گارته
میااق ،مخا ف ت ب تاایر تقسی م دیی  .اع جیله مطا ناات کاه ااتقاام باه بهبایم تتانیت
تیع ر مر م مر اار جهای د و ماری م تیاو به مطا نه مترتال ت بیگستن 4مر ساال 4001
اداره کرم .یها با استفامه اع مامههای مربیط به کشیر ک یا طا متره  4000-5992ت ما ل
صیم رگرسییوبرماری  ،به بررسا تااایر عامسااعی تجااری (اع طر اق اایاال اصاالحاش
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Intra –Industry.
2. Bigsten A. & Durevall D. )2005(, pp. 456-480.
3. VAR.
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سیاستهای تجاری) بر اصتالف مستی مها بین کارگراو ماهر ت سامه پرماصت  .یها به ا ان
یتیجه رسی ی که رتی جهای د و مر کشیر ک یا م جر به کاه
است .مر ا ن تحقیق یابرابری مستی مها مر بخا
کارگراو بخ

ص نت ماهر ت کارگراو بخ

یابرابری مساتی مها دا ه

صا نت ت کشااترعی باا ا ان اارض کاه
کشاترعی سامه هست  ،بررس دا ه اسات.

یها با استفامه اع ا گیی ما ل صایم رگرساییو بارماری ت مقا ساه یسابت قییات کااالهاای
ص نت مر کشیر ک یا ت یی قییتهای جهای که اع مامههای مربایط باه کشایر ایگلایی باه
ا یاو در ک ای ه تجاری کشیر مذکیر به ا یاو جا گ ن اساتفامه دا ه اسات ،باه ا ان
یتیجه رسی ی که به طیر کل جهای د و یابرابری مستی مها را مر ا ن کشیر کااه
اساات ،هاار ا حیا اات اع بخ ا

صا نت م جاار بااه کاااه

مامه

یسااب مسااتی مها مر بخ ا

کشاترعی د ه است.
بهاسین 5مر مطا نه صیم با استفامه اع م ل تنامل اییم قابل محاسابه 4یشااو مامه اسات
که حذف میایر ت تنراههای تارمات

ا صامرات مر صیرت کاه باا ااا ا

صارج هیراه باد تیع ر مر م را مر کشیر ار قا
ا ن میایر هیراه با کاه

مر اااتهاای

غ ا بهبیم ما بخشا ایكن حاذف

می او مر ااتهای صارج  ،تیع ر مر م را یابرابرتر م ک .

تت ت تی یابرابری مر ین را مر راستای جهای د و میرم بررس قرار مامهای  .یها باا
استفامه اع مامههای مربیط به م اطق مختلف ین ،دكاف مر م ی میااو سااک او داهری ت
رتستا

مر ک م طقه را مطا نه یییمه ت اع منیار یسبت مر م داهری باه رتساتا

بارای

 500دهر ت رتستای ین مر طیل سا های  5933-599استفامه ییایمهایا  .ااتاههاای یهاا
حاک اع و است که دهرها
کاه

که مرجه باع بیمو بیشتری را مر تجارش تجربه کرمهایا باا

بیشتری مر یابرابری مر م دهری– رتستا

د و به کاه

یابرابریهای دهری– رتستا

میاجه بیمه ایا  .با ن ترتیاب جهاای

مر کشیر ین کیک کرمه است.

مسته متم مطا ناش یشاو م مه که جهای د و بر تیع ر مر م تااایر م فا مارم .مر
سال  4003تاایر جهای د و بر هیگرا

مر م های سرایه مر  551کشیر جهاو طا متره

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Bhasin,V.K. (2005).
2. Computable General Equilibrium.
3. Wu sh. J. & Wei Y. (2002).
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 5993-5910تیس ایلیپ اپستین ،پیتر هات ت ت استفاو اسچی  5بررس د  .مر ا ن تحقیق
اع مت رتش اسااتفامه دا ه اساات ،مر رتش اتل بررسا دا ه کااه ااا رتابا تجاااری بااین
کشیرهای با مر م باال بر تیع ر مر م جهاای تااایرگاذار اسات اا صیار ت مر رتش متم
رتی هیگرا

تیع ر مر م به ا یاو ک پ

ه جهای با استفامه اع ییییه ب رگتری مایرم

بررس قرار گراته است .یتا ج تحقیق یشاو م مه که مر بل م ش برقراری رتاب تجااری
به یفر اقتصامهای ارتتی ت به ترر اقتصامهای اقیر است.
جییگ اتو  4یی به بررس اار جهای د و بر یابرابری مر م مر کشایرهای ارتپاا
پرماصته است .م ل پایل تی دامل  52کشیر ارتپا

م باد که طا متره 5915 -5994

تخیین عمه د ه است .مر ا ان ما ل اع سارما ه گاذاری مساتقی صاارج
تجاری (تی ی یاصا
اع تر ب جی
اا ا

ماصل ( /صامراش  +تارماش)) به ا یاو داص

به ا یاو داص

ت میا او دا ش
های جهای دا و ت

تیع ر مر م استفامه د ه است .طباق یتاا ج ا ان مطا ناه

می او سرما هگذاری مستقی صارج یابرابری مر م ی را اا ا

تی ترتم سرما هگذاری مستقی صارج به ک کشیر میكن است درا

مامه است .به یظر
کاارگراو مااهر

را بهبیم بخشی ه ت گرته های پرمر ما ا جاام ک ا اماا تماا مر ما گارتههاای م گار را
کاه

یی مه .
تیاو 2با استفامه اع م ل تنامل اییم قابال محاسابه ،ارتبااط باین عامسااعی تجااری ت

تیع ر مر م را مر بین گرتههای صاییار مختلف مر ت ت ام بررس کرمه است .ا ان کاار باا
استفامه اع ک م ل پی ای
دامل  41بخ

بخش ت ماتر ی حساب اری اجتیاا  1ایجاام دا ه اسات ت

ت  3گرته صاییار م باد  .یتا ج عمیو تی حاک اع و اسات کاه بار ااار

عامساعی تجاری ،رااه مل تاایر م ف پذ راته است ،به ا ن صیرش که تیاام گارتههاای
صاییارهای رتستا

اع ا ن پ

ه متضرر ت ت هاا ساه گارته اع هاار گارته صااییار داهری

م تفر د های .
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Epstein, Howlett, Schulze. Max, (2007), pp100-117.
2. Lee J.E. (2006), pp 791-796.
3. Foreign Direct Investment.
4. Toan N.M. (2004).
5. Social Accounting Matrix.
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جای اس مه )400 ( 5با بررس مامههاای متره  5991- 5931باه ا ان یتیجاه رسای کاه
الیرغ پی بی های ایجام د ه ،جهاای دا و تااایر من ا ماری بار تار بجی ا مر کاره
ی ادته است .تی اار تغییراش مر م سارایه ،یسابت عامی اقتصاامی ت ییا سارما هگاذاری
مستقی صارج را بر تر بجی

ط سالهای  5991-5931بررس یییم ت ااباش تانیف

اع ارتیه کیعیتی را باه مسات ترم .تی یقطاه برگشات مر اقتصاام کاره را باین  2000تاا
 9000مالر مر كا تخیین عم.
مطا نات مر ا ن عمی ه مر ماصل کشیر یی صایرش گراتاه اسات ،اع جیلاه ما تایاو باه
مطا نه ییل ت ار بخ  4مر سال  5 33اداره کرم .ا شاو ارتبااط ردا اقتصاامی ت تیع ار
مر م را میرم بررسا قارار مامیا  .یهاا باا اساتفامه اع ما ل ساریعماای طا ساالهاای
 5 31-5 23به ا ن یتیجه رسی ی که رد اقتصامی ت تیع ر مر ما باا جهاتگیاری الا
متطراه ،حرکت ه جهت ماری  .رد اقتصامی باااث بهبایم تیع ار مر ما ها ما گارمم،
تین یكه بیكاری ت تیرم تتنیت تیع ر مر ما ها را یاامطلیاتار ما گرمایا  .اع سایی
م گر ب تر د و تیع ر مر م  ،ک ی رد اقتصامی را به میبال صیاه مادت.
عهرا یجات محرم

با پا ه قرار مامو تئیری استا رر -سامیئلسن ت با استفامه اع مامههاای

صرم مر سطح صاییارها ،به بررس تاایر عامساعی تجاری بر یابرابری مستی م مر ساالهاای
 35 ،30ت  34مر ا راو پرماصته است .تی به م ظیر بررسا رابطاه میااو متغیرهاا ت تج اه ت
تحلیل یها اع رتش اقتصامس ج مامههای پایل ت برای تخیین ترا ب اع یارمااا ار مااری
استاتا 2استفامه کرمه است .یتا ج براعش م ل با مر یظر گراتن یرخ تنراه به ا ایاو دااص
عامساعی تجاری یشاو م مه که کاه
غیرماهر ت اا ا

مر یرخ تنراهها سبب کاه

مر مساتی م ااارام

مر مستی م اارام یییهماهر ت ماهر م دایم .باه اباارش م گار عامسااعی

تجاری سبب اا ا

دكاف مستی م میاو اارام با سطی مختلف مهارش د ه ت با تیجه باه

ا كه داغلین غیرماهر  30مرص کل داغلین کشیر را تشاكیل ما مه ا اذا اع ا ان مسائله
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Mah J. S. (2003), pp. 157-146.

 .4ییل  ،ار بخ ( ،)5 33ص

.545-512

 .یجات محرم (.)5 31
4. Stata.
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متضرر صیاه د .
ال اکبر یاج می ای  5یی اار جهای دا و اقتصاام را بار تیع ار مر ما باا اساتفامه اع
عمیوهای ه ایبادتگ

یهایسن-جیسلییس ت الیت گریجا طا متره  ،5 39-5 23باا

استفامه اع اتااه بها یرخ ارع به ا یاو داص
اساس ااتههای تی ار

جهای د و اقتصاام بررسا کارمه اسات .بار

جهای د و م جر به ااا ا

یاابرابریهاای مر ما ی مر ا اراو

د ه است.
هیچ ین احی ی ت مهرگاو 4مر مقا های با ا یاو تاایر سیاستهای تنا ل اقتصاامی بار
تیع ر مر م مر ا راو ،مرجه عامی ا راو را با تكیاه بار مامههاای ساال  4005-5991ب یاام
هر تیج مر م ل تیع ر مر م تارم یییمه ت با استفامه اع رتش ح اقل مربناش منیی تاابر
مذکیر را بر ترم یییمهای  .طبق تر ب بر ترم د ه اگر مرجه عامی اقتصاامی باه ایا اعه
ک تاح اا ا

اب تر ب جی

به طیر متیس

 0/0 4تاح کااه

صیاها ااات.

ا ن تر ب مر سطح  59مرص من ا مار اسات .باه ا ان من اا کاه مر ساطح من ا ماری 59
مرص مرجه باع بیمو اقتصامی ا راو بااث کاه

یابرابری مر م م گرمم.

 .3ارائه و تخمین مدل
 .3-1متدولوژی تحقیق
با تیجه به مح تم تهاای میجایم مر اساتفامه اع ما لهاای ساریعماای مر مترههاای
کیتاهم ش هیچیو مح تم تهای ماری ت هیچ ین تلفیق مقااطر ت کشایرهای مختلاف،
استفامه اع رتش مامههای تابلیئ رتد مفی بارای تلفیاق مامههاا مر مقااطر ت گارتههاای
مختلف محسیا م دیم .صیرش کل م ل مامههای تابلی

بصیرش ع ر م باد :
Yit    X it  it  U it

()7-5

که  Yitمتغیر تابسته ت  X itبرماری اع  kمتغیار تیتایح اسات U it ،ییا جا ا اصاالل
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .5یاج می ای (.)5 34

 .4احی ی ،مهرگاو( ،)5 31ص

.4 4-409
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اساات کااه مسااتقییاً مر م ا ل تارم یش ا های ا  .مر م ا ل ااای

 )i=5،4، ...( iییا ایگر تن ام مشاه اش مقطن ت  )t= 4،5، ...( tیشاومه ه متره مشااه اش
م باد  .تر ب  یی ج ا اابت کل م ل یام مارم.
به طیر کل بر ترم م ل با استفامه اع مامههای تابلی
پا ا

 -عمیو تشخی

دامل مراحل ع ر است:

بر رتی مامهها

 عمیو قابلیّت تخیین م ل بصیرش مامههای تابلی عمیو تنیین ااراش اابت ا ااراش تصاما بر ترم پارامترهاپی

اع بر ترم رابطه میاو تیع ر مر م ت متغیرهای تیتیح العم است پا اا

متغیرهای میرم استفامه مر تخیین میرم عمیو قرار گیری  ،ع را یاپا ا

تیاام

متغیرها بااث برتع

مشكل تخیاین رگرساییو کااما ما دایم .اع سایی م گار قبال اع تخیاین ما ل اع رتش
مامه های تابلیئ با اطیی او حاصل ییایم کاه امكااو تخیاین باه صایرش جینا  5تجایم
ی ارم .به ابارش م گر تفاتش بین مترهها ت یی کشیرهای ایتخاا د ه من

مار است.

 .3-2تخمین مدل و ارائه نتایج
 .3-2-1تشریح مدل

به م ظیر بررس تاایر جهای د و بر تیع ر مر م اع داص
صیرش یسبت تجارش به تی ی یاصا
م ت ا ن داص

بااع بایمو تجااری کاه باه

ماصل تنر ف م دیم استفامه ما ک ای  ،مهیتار ن

سامگ محاسبه و ت مر اصتیاار بایمو مامههاای مربایط باه کشایرهای

مختلف برای محاسبه و مر مطا ناش بینکشیری است .مر میاو داص

های تیع ر مر ما

یی تر ب جی  4تغییراش تیع ر مر م را بطیر صر ح یشاو م مه  .االته بر ا ن به م یال
مسترس بیشتر به مامههای مربیط به تر ب جی

اع ا ن داص

استفامه د ه است.

با تیجه به امب یاش یظری مربیط باه ایامال مایار بار تیع ار مر ما مهیتار ن متغیرهاای
تأایرگذار بر تیع ر مر م مر کشیرهای میرم بررس ت یی ا راو متغیرهای تی یا یاصاا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Pool.
2. Gini index.
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ماصل سرایه ،مجذتر تی ی یاصا

ماصل سرایه ،داص

مرجاه بااع بایمو تجااری ،یارخ

رد جینیت ،می او تیرم ،سطح تیسنه ااتگ  ،سطح تحصیالش ت میا او اساام هسات  .بار
ا ن اساس م ل تیع ر مر م میرم استفامه به صیرش ع ر ارائه م گرمم:
GINIit   0  1 GDPit   2 GDP 2 it   3 Opennessit   4 Devit
  5 Popgit   6 School   7 Inflationit   8Corrit   it

متغیرهای ای به صیرش ع ر منرا م دیی :
 : GINI itتر ب جی

کشیر  iمر سال t

 : GDPitتی ی ماصل سرایه به قییت اابت کشیر  iمر سال t

 : GDP 2 itمجذتر تی ی یاصا
 : Opennessitیسبت صا
 : Dev itداص

ماصل سرایه به قییت اابت کشیر  iمر سال t

تجارش صارج به تی ی یاصا

ماصل کشیر  iمر سال t

تیسنه اقتصامی کشیر  iمر سال t

 : Popgitیرخ رد جینیت کشیر  iمر سال t
 : Schoolitمرص ابت یام مر تحصیالش متیسطه مر کشیر  iمر سال t
 : Inflationitیرخ تیرم کشیر  iمر سال t

 : Corritداص

اسام اقتصامی کشیر  iمر سال t

 :  itج ا اصالل
 .3-2-2بررسی متغیرهای مدل

متغیرهای تی ی یاصا

ماصل سارایه ت مجاذتر تی یا یاصاا

ماصلا سارایه بیاایگر

ارتیه کیعیتی م باد  .بر اساس ا ن ارتیه رابطه بین تیسنه اقتصامی ت تیع ر مر م باه
دكل  Uمنكیس است .مر اکثر مطا ناش یظیر مطا نه  5که تاایر جهای د و را بر تیع ار
مر م مر  52کشیر ارتپاا
تاس کل

4

بررسا کارمه اسات ت ییا مر مطا ناه اسارلییبرن ،الیا تیی

که به بررس مرجاه بااع بایمو اقتصاامی ت تیع ار مر ما پرماصتاه ایا  ،ارتایه

کیعیتی به صیرش تجیم هی ماو تی ی یاصا

ماصل ت مجاذتر و مایرم عمایو قارار

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Lee, J.E. (2006), pp 791-796.
2. Spilimbergo. A, Londono. J.L, Szekely.M ,(1999), pp77-101.
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گراته است؛ ب ابرا ن با تكیه بر تیجیه یظری ت تیجیاه تجربا ا ان امار ،مر ا ان مطا ناه ییا
ماصل ت مجذتر و را تیاما مر م ل میرم بررسا تارم ما ک ای .

متغیرهای تی ی یاصا

ماصلا (  ) GDPitمثبات ت

برای تحقق ا ن ارتایه العم اسات کاه االمات تی یا یاصاا
االمت مجذتر و(  ) GDP 2 itم ف باد .
داص

های یشاومه ه می او جهای د و اقتصام

باع بیمو یی به ا یاو ك اع داص

تارم م ل د ه است .م تیاو ایتظار مادت االمت تر ب باعبیمو تجاری( ) Opennessit
یی با تیجه به یظر اش هكشر -اتهلین ت استا رر -سامیئلسیو م ف باد .
به م ظیر ارع اب اار مرجه تیسنه ااتگ بر تیع ر مر م اع داص
هر تیج استفامه د ه است .ا ن ب یام داص

5

مرجاه عامی ب یاام

عامی اقتصامی را بار اسااس مقاام ر  10متغیار

مستقل اقتصامی که مر  50گرته اصل طبقهب ی د های برای کشیرهای مختلاف محاسابه
ت ارائه یییمه است .مر هر گرته اصل برای متغیرها اع هر کشیر ییرههاای اک تاا  500مر
یظر گراته م دیم ت میایگین ا ن ییرهها ،ییره یها
م مه  .کیتر ن ییره ن

هر کشیر را مر اهرست یها

ک ،بیایگر ح اقل عامی اقتصامی ت باالتر ن ییره ،ن

به مست
صا

یشاومه ه ح اکثر عامی اقتصامی مر ک کشیر است .مر ا ن تحقیق ایتظار بار و اسات
که هر ه ک کشیر اع عامی اقتصامی بیشاتری برصایرمار بادا اع ساطح تیسانه اااتگ
باالتری یی بهره م برم ت مر یتیجه مارای تاایر مثبت بر بهبیم تیع ر مر م م باد  ،ب ابرا ن
ایتظار م رتم االمت تر ب تیسنه ااتگ (  ) Dev itم ف باد .
تاایر جینیت بر تیع ار مر ما مارای مت ااار متضاام ما بادا  .مر بنا تی یا ی ،ردا
جینیت به ا یاو ك اع ایامل تی ی مه  ،م جر به جابجا

مح

امكایاش تی یا کشایر

د ه ت ایچه مر سطح ادتغال کامال باه کاار بارمه دایم ردا اقتصاامی را مر بار صیاها
مادت .اع ا ن م ظر ،رد جینیت م تیای مر بل م ش م جر به بهبیم تیع ر مر م گارمم.
اع سیی م گر ایچه رد جینیت با اا ا

یرخ بیكاری ت ادتغال یاق

مر بهارهبارماری

اع ا ن اامل تیام باد  ،تتنیت تیع ر مر ما را با تر صیاها کارم .مر مجیایع ما تایاو
گفت االمت داص

یرخ رد جینیت ( ) Popgitبر تیع ار مر ما باا تیجاه باه دارا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Toan N.M (2004).
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کشیرها متفاتش م باد .

5

مر میرم ارتباط تحصیالش ت تیع ر مر م یی یظر اش متن می تاایر ییرتیکاار مااهر ت
رتع را بر تیع ر مر م میرم بحث قرار مامهای ؛ به ا ن صیرش که اا ا

با مای

ییرتیکار مر ار

مهاارش

جهای د و به بهبیم تیع ر مر م کیک م ک  .4مر ا ان تحقیاق باا

تیجه به مر مسترس یبیمو اطالااش مربیط به ییرتیکار مااهر کشایرهای مایرم بررسا ت
سطح تحصیالش به ا ایاو متغیاری جاا گ ن اساتفامه دا ه

سطح مهارش یها ،اع داص

است .به ا ن صیرش که اع داص

مرص مای

میعاو ابتیام دا ه مر متره مبیرساتاو باه

ا یاو متغیر سطح تحصیالش استفامه کرمها  .طبق ایتظاراش تئیر ک ،اا ا
مای

میعاو ،به بهبیم تتنیت تیع ر مر ما ما ایجاما  .ب اابرا ن ایتظاار ما رتم االمات

تر ب داص

ابت یام مر تحصیالش متیسطه (  ) Schoolitم ف باد .

ارتض مربیط به تیرم یی بیاو م ک
بی

مر اباتیاام

که اارام با مر م پائین مر جیامر مختلف اغلب

اع سا ر اارام اع تیرم سیب م بی 2؛ را که ا ن ااارام مارای مر ما ااابت هسات ت

میكن است یتیای مر برابر درا
کاه

تیرم تاک

یشاو مه  ،مر یتیجه مر م تاقنا

یهاا

م اب  .ا ن مر حا است که مر هیین عماو مارا ا تاقنا صااحباو مارائا هاای

بامتام (مای عمین ت مسكن) به م یل درا

تیرم اا ا

م اب ت به یابرابر دا و تیع ار

مر م کیک م ک  .1ب ابرا ن با تیجاه باه تااایر م فا تایرم بار تتانیت تیع ار مر ما ،
پی بی

مر میرم االمت تر ب یرخ تیرم ) (Inflationمر م ل مثبت است.

متغیر م گری که مر م ل تارم د ه است اسام اقتصامی م باد  .اسام را م تیاو تاابن
اع ای اعه مت ت ،ساصتار قضا

ت ام یت حقی ما كیت هر کشیر ،اباش پیل ت تجایم پایل

سا  ،عامی مبام ه ت تیاب مقرراش باعار کار ت ااتباراش کساب ت کاار مر یظار گراات.
ا ن داص

تین اا ا

ه ههای انا یت تجاری ،ار ا گاراتن مجیعهاای العم بارای

انا یت مر اقتصام کشیر می باو را ااا ا

ما مها  .مقاام ر ا ان دااص

اع ب یاام هار تیج

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Ansley J. & Hoover E. (1958).
2. Benabou R. (1994).
3. Proxy.
4. Colin L. & Heng-fu, (2000), p 157.
5. Budd E.C. & Seiders D. F.(2004), pp. 128-138.
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استخراج د های ت مر مقیاس  5تا  500ارائه م دیی کاه مقاام ر کیتار و باه م اه اساام
بیشتر ت مقام ر ی م كتر به  500یشایگر اسام کیتر مر و کشیر م باد  .بر ا ن اساس ایتظار
بر و است که االمت تر ب ا ن داص

مثبت باد .

5

 .3-2-3تخمین مدل

به م ظیر تنیین تاایر جهای د و بر تیع ر مر م مر کشایرهای می هشات اع دااص
بایااک جهااای یسااخه  44009اسااتفامه داا ه اساات .متره ماایرم بررساا  ،بااا تیجااه بااه
مح تم تهای ماری ،سالهای  5991تا  4002ایتخاا د ه است.
مامهها اع عمیو هارمی استفامه د ه ت یتا ج ا ن عمایو مر

به م ظیر اطیی او اع پا ا

ج تل ( )5م ه است .بر اساس یتا ج حاصال ،پا اا

جینا متغیرهاای مایرم اساتفامه مر

سطح اطیی او  91مرص تائی د ه است.
جدول - 7نتايج آزمون ريش واحد همجمعی 5بر روی متغیرهای مدل
Hardi Z-Test

نام متغیر

Prob.

Value

0/0005

/3 5

0/000

1/59 5

0/000

1/2324

رد جینیت

0/000

1/ 953

یرخ تیرم

0/000

2/1539

مرجه باع بیمو اقتصام

0/0059

4/3395

0/000

2/903

مرجه اسام

0/0039

4/2515

سطح تحصیالش

0/000

2/4930

تر ب جی
ماصل

تی ی یاصا
مجذترتی ی یاصا

داص

ماصل

تیسنه

م بر :محاسباش تحقیق با استفامه اع یرم اا ار Eviews5

عمیو م گری که ایجام د ه است عمایو قابلیات تخیاین مامههاا باه صایرش جینا
م باد ؛ یتا ج ا ن عمیو یشاو م مه کاه مااره  Fبرابار باا  31/349اسات کاه اع مقا ار
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Lambsdorff J. (2001).
2. World Development Indicators (WDI 2006).
3. Hardi Test.
4. Common Unit Root.
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بحرای ج تل( ،)4/25ب رگتر بیمه ت اذا ارتایه قابلیات تخیاین مامههاا باه داییه جینا
پذ راته یی دیم ت العم است م ل به رتش مامههای تابلی

ا پایل بر ترم گرمم.

هیچ ین پی اع ایجام عمیو هاسین به م ظیر تنیاین تجایم اااراش اابات اا تصااما ،
ارتیه صفر مب

بر تجیم ااراش تصاما رم د ه ت العم است که م ل باه صایرش اااراش

اابت بر ترم دیم.
پی اع ایجام عمیوهای ای به م ظیر تبیین ااراش متغیرهای مذکیر بر تیع ر مر م به
صیرش مرحلهای ایل کرمه ت هر متغیر را باه صایرش مجا ا مایرم بررسا قارار مامها ا ،
متغیرهای میرم یظر ط هفت م ل تخیاین عمه دا ه اسات .ما ل یهاا

کاه مر برگیریا ه

تیام متغیرهای میرم بررس م باد به صیرش ع ر است:
GINIit   0  1 GDPit   2 GDP 2 it   3 Opennessit   4 Devit
  5 Popgit   6 School   7 Inflationit   8Corrit   it

هیایگییه که اع یتا ج بر ترم ا گی مر ج تل ( ) مشخ

است ،تر ب تی ی یاصاا

ماصل سرایه مثبت ت اع حاظ ماری من مار است .بر اساس ا گیی بر ترمی تر ب ،  1
 0/051492بر ترم د ه ت االمت میرم یظر یی بر اساس ارتیه کیعیتی ت ایتظااراش قبلا
بهمست ما ه اسات ،ب اابرا ن طا متره مایرم بررسا ( 5991تاا  ،)4002تغییاراش تی یا
یاصا

ماصل سرایه بر تیع ر مر م کشیرهای گرته می هشات تااایر من ا ماری ماداته

است .اع سیی م گر تر ب مجذتر تی ی یاصا

ماصل سارایه م فا ت اع حااظ مااری

من مار است .ب ابرا ن م تیاو گفت مر تحقیق حاتر با استفامه اع مامههای تلفیق ارتایه
کیعیتی مر ا راو ت سا ر کشیرهای اضی گرته می هشت تائی د ه است.
بر اسااس ارتایه کایعیتی ،مر مراحال ات یاه تیسانه ،داكاف مر ما ی ااا ا
مراحل باالتر تیسنه یابرابری کاه

ت مر

م اب  .ارتیه کیعیتی مر مطا نه ییل ت اار بخا

5

که ارتباط ردا اقتصاامی ت تیع ار مر ما را مر ا اراو مایرم ارع ااب قارار مامهایا تائیا
یی دیم .ا شاو م یل ا م تائی ا ان ارتایه مر مطا ناه صایم را اساتفامه اع مامههاای ساری
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .5ییل  ،ار بخ

( ،)5 33ص

.512 -545
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عمای م مای  ،ع را مر ک بررس سری عمای یی تیاو م ا د کاه کشایرها مر اک
مح

کیعیتی باق بیای .
اار متغیر باع بیمو تجاری بر تر ب جی

م ف ت من مار م باد ت مق ار ا ن تار ب

منامل  -0/55004بر ترم د ه است .به ابارش م گر مر میرم کشایرهای مایرم بررسا ،
اا ا

مرجه باع بیمو تجاری م جر به کاه
تر ب داص

یابرابری مر م ی د ه است.

تیسنه ااتگ یی منامل  -0/033003به مست م ه است کاه اع حااظ

ماری من مار بیمه ت یشاو مه ه ا ن تاقنیات اسات کاه ساطح تیسانه اااتگ بار تیع ار
مر م تاایرگذار است ت تقی ت مرجه تیسنه ااتگ ما تیایا اع ایامال کیاکک ا ه باه
اصال تیع ر مر م باد .
با تیجه به ج تل ( ) تر ب یرخ رد جینیت ییا یشااو ما مها کاه مر کشایرهای
گرته می هشت ،رد ا ن متغیر به ا یاو ك اع ایامل تاایرگذار بر رد تی ی اش تیایساته
است تیع ر مر م را مر متره میرم مطا نه تا ح ی بهبیم بخش  ،باهطایریکاه تار ب باه
مست م ه رق  -5/323313را یشاو ما مها  .گر اه ا ان تار ب مر ساطح اطیی ااو 91
مرص من مار ییست اما االمت و با ایتظاراش تئیر ک مب

بر تاایر مثبت ردا جینیات

بر تیع ر مر م م طبق است.
مر عمی ه تاایر می او تحصیالش بر تیع ر مر م یی یتا ج ا گی یشاو م مه که الیارغ
برص بهبیمها مر یرخ رد کیا اباتیاام بارای تحصایل مر کشایرهای اضای گارته می
هشت ،ه یع سطح سرما ه ایسای به ای اعهای کاه بار ردا اقتصاامی ت مریها ات بار تیع ار
مر م تاایر مثبت ت قیی بگذارم یرسی ه است ت ا ن کشیرها ااق اقتصامهای مایا محایر
هست  .تر ب ا ن متغیر که با مباای تئیر اک سااعگار اسات مناامل -0/0 3595بار ترم
د ه است ،یكن اع حاظ ماری من مار ییست .مر مطا نه م گری کاه تیسا ساات س

5

مر عمی ه تاایر سیاستهای تجاری بر تیع ر مر م ایجام دا ه اسات یتاا ج باه مسات ما ه
یشاو مه ه تاایر مثبت تحصیالش بر تیع ر مر م م باد .
تر ب یرخ تیرم یی طبق ایتظاراش تئیر ک مثبات ت مناامل  0/049 53بار ترم دا ه
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Savvides A. (1998).
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است که حاک اع تاایر م ف یرخ تیرم بر تتنیت تیع ر مر م مر کشیرهای اضی گارته
می هشت م باد  .کلین ت ای 5یی با بررسا تااایر تایرم بار تار ب جی ا
مشابه مب

این باه یتاا ج

بر اار م ف تیرم بر تیع ر مر م رسی های .

صر ن متغیری که تاایر و بر تیع ر مر م بررس د متغیر داص

اساام اسات .ا ان

متغیر هیچیو تیرم تاایری م ف بر تیع ر مر م مادته است .ب ابرا ن تجیم ابااش ت ام یات
مر محی سرما هگذاری اع ایامل مه تاایرگذار بر رد اقتصامی ،بهبایم تیع ار مر ما ت
ارتقای ق رش رقابتپذ ری مر کشیرهای میرم بررس م باد  .مر تاقر ایامال یهاامی باه
م ه پی ییاعی برای سرما هگذاری ت انا یت تجاری مر کشیرهای میرم مطا نه محسایا
م دیی .
جدول  -8نتايج تخمین
GDPit
0/003943 Coefficient

GDP2it

ennessit

Devit

Popgit

flationit Schoolit

Corrit

0/1035

- /531404

...

...

...

...

...

...

prob

0/0000

0/0044

...

...

...

...

...

...

Coefficient

0/05033

-0/0000052

-0/092229

...

...

...

...

...

statistic

2/333394

- /243341

-1/10334

...

...

...

...

...

prob

0/0050

0/0000

0/0000

...

...

...

...

...

0/050125 Coefficient

-0/0000059

-0/093934 -0/09 132

...

...

...

...

statistic

2/194235

- /3 4951

-4/2 355 -1/350991

...

...

...

...

prob

0/0000

0/0002

...

...

...

...

-0/41 01

...

...

...

-0/433215 -4/ 93 44 -1/19 310

...

...

...

...

...

...

-0/0 0191 -0/59203
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1. Colin L. & Heng-fu (2000).
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نتیجه گیری و پیشنهادات
با تیجه به یتا ج تحقیق کلیه متغیرها مارای االمت م طبق با ایتظاراش تئیر ک م باد .
ماصل  ،یرخ تایرم ت مرجاه اساام باااث ااا ا

متغیرهای تی ی یاصا

متغیرهای مجذتر تی ی یاصا

تار ب جی ا ت

ماصل  ،مرجه باع بیمو اقتصام ،مرجه تیسانه اااتگ  ،یارخ

رد جینیت ت مرص ابتیام مر تحصیالش متیسطه بااث کاه

تر ب جی

م دایی .

اع سیی م گر کلیه پارامترهای بر ترم د ه باه جا ساطح تحصایالش مر ساطح  91مرصا
من مار م باد  .اار رد جینیت یی مر سطح  90مرص من مار بیمه ت یشاومه ه تاایر
مثبت اا ا
اا ا

جینیت بر بهبیم تیع ر مر م م باد .
مر م سرایه مر مراحل ات یه رد ت تیسنه م جر باه با تر دا و تیع ار مر ما

د ه ت پی اع مستیاب به سطح اع تیسنه ااتگ تاایر مثبت بار بهبایم تیع ار مر ما مارم.
ب ابرا ن مر تیام کشیرهای اضی گرته می هشات ارتایه کایعیتی باا تجایم متغیرهاای
مختلف اار گذار بر تیع ر مر م تائی م دیم .هیچ ین باع بیمو تجاری تااایری مثبات بار
بهبیم تیع ر مر م مادته است ت م تیاو ایتظار مادت که اا ا

تنامالش تجاری با مییای

صارج م تیای به بهبیم تیع ر مر م مر ا ن کشیرها بیایجام  .مر مایرم اارگاذاری ساطح
تیسنه ااتگ بر تیع ر مر م یی با تیجه به یتا ج به مست م ه ما تایاو گفات کاه بهبایم
سطح تیسنه ااتگ کشیرهای مذکیر ،به بهبیم تتنیت تیع ر مر م کیک صیاه کرم.
هچ ین با تیجه به تتنیت تیرم کشیرهای اضای گارته می هشات ااا ا
م یل اا ا

تایرم باه

دكاف مر م بین صاحباو مارائ ها ت صاحباو مر م اابت یابرابری مر م ی

را مر ا ن کشیرها اا ا
اسام م جر به اا ا

م مه  .اع سیی م گر بر اساس یتاا ج باه مسات ما ه ااا ا

یابرابری مر م ی مر هشت کشیر میرم بررس صیاه د .

توصیههای سیاستی
با تیجه به یتا ج تحقیق پیش هامهای ع ر مر جهات عمی اهسااعی بارای تیع ار اامالیاهتار
مر م ها مر ار
 -5کاه

جهای د و برای کشیرهای گرته می هشت ارائه م دیم.
میایر باعرگای صارج (میایر تنرااهای ت غیرتنرااهای) کاه باااث ااا ا
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مرجه باع بیمو اقتصام کشیرهای اضی م دیی .
 -4کاه

سطح اسام ت جلایگیری اع سایااساتفامههاای احتیاا مر سیسات مت تا اع

طر ق بهبیم اضای کسب ت کار ،صصیص سااعی ت اصاال قایایین مارتب باا یهاا
(باااعیگری برص ا قاایایین کااار ،اصااال قاایایین ماارتب بااا تشااكلهای کااارگری ت
کارارما  ،کاه

عماو ت ه ه مربایط باه بخشاهای مختلاف راه ایا اعی ار ا

کسب ت کار ت .)...
 اجرای سیاستهای م اسب پی  ،ما ت ارعی مر راستای ک ترل تیرم. -2اتخام سیاساتهاا ی صاحیح مر عمی اه ما ر ت ییارتی ایساای ت تقی ات ارتبااط باا
ییاااعهااای مهااارت ت هیچ ااین اا ا ا

ب گاااههااای اقتصااامی مر جهاات د اسااا
میعشهای مت اسب با ب یاوهای اقتصام مای
 -1اا ا

می او ت یرخ رد تی ی یاصا

محیر.

مل اع طر ق حذف میایر سرما هگاذاری ت

یی ارتقای ق رش رقابتپذ ری محصیالش تی ی ی.
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