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 One of the most important challenges for policies 
concerning economic freedom is its inequalities 
effects. Mnay researches have examined the various 
channels and mechanisms in order to find the 
components of economic freedom which influences 
the distribution of income. Previous  studies on the 
relation between economic freedom and income 
inequality have produced varied results. The paper 
examines this relationship for two groups of countries 
based on high (18 country) and low (16 country) 
degrees of economic freedom. Using panel date during 
2004-2018 with quintile regression, results showed 
that in both groups with different levels of economic 
freedom, increasing economic freedom at low and 
middle levels of income inequality, had improved 
income inequality, but increasing economic freedom in 
high levels of income inequality did not show any 
meaningful effect on income inequality. The 
implication of this research findings for Iran economy 
showed that when Gini index is lower than 41.4%, 
increasing economic freedom improves income 
inequality, while it is meaningless when Gini index is 
between 41.4 – 48.4%. 
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چکیده  اطالعات مقاله 

آن  یرگذاریتأث ی،گذار  یاستدر حوزه س یاقتصاد یآزادساز  یاصل یها از چالش یکی
قرار  یاستمدارانمورد توجه و اختالف س یزاست که در کشور ما ن یدرآمد  یبر نابرابر 

را سبب  یاقتصاد یآزاد یشبازار، افزا یسمبا اتکا به مکان یاتاز نظر  یا دارد. دسته
 یتبازار، وضع یسممکان یصبا توجه به نقا گریو دسته د دانند یم یدرآمد  یبهبود نابرابر 

کنند که  یم یفرا مبهم توص یاقتصاد یآزاد یشدر صورت افزا یدرآمد  ینابرابر 
اند. در  پرداخته یاتنظر  ینمختلف به آزمون ا های یوهاقتصاددانان تاکنون به ش
رابطه  ینا یمتفاوت، به آزمون تجرب یکرددو رو ینا ینظر  یلپژوهش حاضر ضمن تحل

پرداخته شده است. گروه اول  ٢٠١٨تا  ٢٠٠۴دو گروه مختلف از کشورها در بازه  یبرا
 یباال و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزاد یشامل هجده کشور با درجه آزاد

مورد اختالف  یاز مباد یکیبه عنوان  یو متفاوت نابرابر  یههستند. سطوح اول یینپا
) مورد استفاده قرار QR( یچندک یونبر رگرس یمبتن ین تجربدر آزمو یکرددو رو ینا

 ی،نابرابر  یانهو م ییندهد در هر دو گروه و در سطوح پا ینشان م یجگرفته است. نتا
رابطه در  ینشده است، اما ا یدرآمد  یموجب بهبود نابرابر  یاقتصاد یآزاد یشافزا

 یاستگذارانس یبرا یجنتا ینا یها داللت. معناست یب یدرآمد  ینابرابر  یسطوح باال
) ۴/۴٨−۴/۴١( ینیج یبضر  یاست که در سطوح باال ینا یایگو یراناقتصاد ا
منجر به  ی،مساعد اقتصاد یطبه سبب نبود شرا یاقتصاد یآزادساز  یسو  حرکت به

 یراندر ا یدرآمد  یو از آنجا که در حال حاضر نابرابر  یدمورد انتظار نخواهد انجام یجنتا
از  یش)، الزم است ب٩٩سال  یبرا ۴/۴٠ ینیج یببازه است (ضر  ینبه ا یکنزد

  .یردمورد توجه قرار گ ینابرابر  یتوضع ی،آزادساز  یها یاستتمرکز به س
 JEL: C21, D30, D63, O15 بندی طبقه

   
  ١٨/٣/١۴٠٠تاریخ دریافت: 
  ٣/١٢/١۴٠٠تاریخ پذیرش: 
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مقاله علمی ـ پژوهشیمقاله علمی ـ پژوهشی



      ٧١  تحلیل نظری و آزمون تجربی سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛

 

  مقدمه
 راهکـاری عنـوان به همواره آزاد بازار مبنایبه عنوان  1اقتصادی آزادی
جوامع در حال توسـعه  ویژه به ،به جوامع مختلف یافتگی توسعه برای
). Dawson, 1998; Gwartney et al, 2006( شـود یم یشنهادپ

 یآزاد یرسـنجش تـأث بـه ای گسـترده هـای منظـور پـژوهش ینبه هم
 نـابرابریاز جملـه  یـافتگی مختلـف توسـعه یبر پارامترهـا یاقتصاد
 بیانگر ها پژوهش ایندر  یشواهد تجرب یبررس اند؛ پرداخته 2درآمدی

 بـر تأثیری مواقع برخی در بیشتر اقتصادِی  آزادی که است واقعیت این
 ,Bennett and Vedder( ،دارد عکـس اثر یا نداشته نابرابری بهبود

2012 ()Compton et al, 2014() ،Carter, 2006 (ایـن در که 
 نـابرابری بهبـود بـر اقتصـادی آزادی شرط و قید بی اثرگذاری صورت
  .گیرد می قرار خدشه مورد درآمدی

ــاخص ــادی آزادی ش ــوان  اقتص ــه عن ــیب ــل یک ــرین یاز اص  ت
 مؤسسـه دو توسط اکنون هم بازار، مکانیسم از برخاسته های شاخص

کشـور جهـان  ١۶٠حـدود  یبه صورت ساالنه بـرا المللی بین نهاد و
 آزادی شـاخص سـاالنه بندی گزارش و رتبه یت. اهمشود یمحاسبه م
 یهـا گـزارش در پنسـیلوانیا دانشـگاه کـه است ای اندازه به اقتصادی

 آنهـا هـای گزارش و جهانی فکرهای اتاق بندی ساالنه خود که به رتبه
 پنجمین عنوان را به یزرمؤسسه فر یاقتصاد یگزارش آزاد 3پردازد، می

هـزار اتـاق فکـر  هفـتحـدود  های گزارش میان از تأثیرگذار گزارش
 4کرده است. یمعرف ٢٠١٨در سال  یجهان

 یآزاد رابطـه یـقدق یـینتب یـتپژوهش حاضر با توجه به اهم در
 ایران، در اقتصادی سیاستگذاری برای یدرآمد یبر نابرابر یاقتصاد

 کـار بـه درآمـدی نابرابری مختلف های چندک در چندکی رگرسیون
 مجـزا گـروه دو در شواهدج، یدقت نتا یشو به منظور افزا است رفته
 باشند می متمایز کامالً  یکدیگر از اقتصادی آزادی وضعیت نظر از که

 ی، گروه دوم شـامل کشـورها٢و١چارک  ی(گروه اول شامل کشورها
  .اند گرفته قرار بررسی مورد)، یاقتصاد یآزاد ۴و ٣چارک 

 نخسـت اسـت؛ شده تشکیل بخش پنج از حاضر مقاله ساختار
                                                           
1. economic freedom 

2. income inequality 

3. TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports 

4. www.fraserinstitute.org /studies /fraser − institute − ranked− top − 
think − tank − in − canada − 11th − best − independent − think − 
tank − worldwide. 

و  یاقتصاد یدو مفهوم آزاد یپژوهش به بررس یشینهبر پ یضمن مرور
و  یـزرمؤسسه فر یاقتصاد یپرداخته و شاخص آزاد یدرآمد ینابرابر

 تبیـین در اصـلی نظریـات به سپس. است شدهذکر  آن محاسبه حوهن
 یـنکـه ا شـود یپرداختـه مـ درآمدی نابرابری و اقتصادی آزادی رابطه
 یکـدیگربـازار از  مکانیسـمبه مسـئله  رویکردشانبه  نسبت یاتنظر
روش پـژوهش و  یضـمن معرفـ سـومبخـش  در. گردنـد یم یزمتما

 پایــان. در اســت شــده ارائــههــا  بــرآورد داده نتــایج مــدل، تصــریح
 ذکـر حاضـر پـژوهش یاستیس های داللت و گیری یجهنت ی،بند جمع
 .شد خواهد

 

  پژوهش پیشینه
 یو نابرابر یاقتصاد یآزاد یانم رابطه اند نتوانستهتاکنون  اقتصاددانان

امـا در  ،منسجم ارائـه کننـد یهنظر یا یتئور یکرا در قالب  یدرآمد
رابطه را  ینا تواند میکه  یعوامل اند کردهمختلف تالش  های پژوهش

 هـای تحلیـل از ها پژوهش برخی. دهند قرار آزمون مورد ند،ک یینتب
 یبـرا یکّمـ یهـا هـا از روش پژوهش از ای گسترده طیف و تاریخی
مطالعـات  یدر ادامـه بـه برخـ انـد؛ رابطه استفاده کرده ینا یفتوص

 .شود یپژوهش اشاره م ینبا ا مرتبط داخلیو  خارجی

  
  خارجی مطالعات
 یو آزاد ینــابرابر یــانرابطــه م بررســی نویســد ی) مــ١٩٩٩( برگــرن
کـه  یدرحال دهد ینشان م ١٩٨۵−١٩٧۵ یها سال میاندر  یاقتصاد

را مـبهم نشـان  یـردو متغ ینرابطه ا یعلم نظریاتها  سال ینا بیندر 
 امعن ینبد ؛بوده است منفیرابطه  ینا بیانگر یشواهد تجرب دادند، یم

بـه کـاهش  ١٩٨۵−١٩٧۵ یهـا سـال در یاقتصاد یآزاد یشکه افزا
 خـود مقاله در برگرن هرچندده است. انجامی ١٩٨۵در سال  ینابرابر
 5دو کانـال عنـوان بـهرا  یمـال یـیزداو قانون یتجار یآزاد یرهایمتغ
 یاثر خالص آزاد گیرد یم یجهنت یتنهادراما  دهد، یم نشان یرگذارتأث

 ییـراتتغ یحسطوح مختلف و چـه در توضـ یحچه در توض یاقتصاد
  .)Berggren, 1999( استمبهم  یدرآمد ینابرابر

 میان درآمدی نابرابری و دیاقتصا آزادی رابطه) ٢٠٠٢( اسکالی
 یاقتصـاد یآزاد یهـا از شـاخص ی. وکنـد یم یکشور را بررس ٢۶

                                                           
5. Channel 



     ١۴٠٠/ پاییز و زمستان ٣۶/ ش١٨جستارهای اقتصادی ایران/ س   ٧٢

 

 نتـایج. برد یم بهره دو این سنجش برای جینی ضریبو  یزرمؤسسه فر
 یدرآمد یبرابر ی،اقتصاد یدر آزاد یشافزا دهد ینشان م یقتحق ینا

کاهش سهم درآمد و  درصد کم ۴٠ یسهم درآمِد بازار یشافزا اهرا از ر
  .)Scully, 2002( دهد می یشدرصد با درآمد باال، افزا ٢٠

 یو نابرابر یاقتصاد یرابطه آزاد یبررس ضمن) ٢٠٠۶( کارتر
 امعنـ ینبـد ،شکل اسـت 1سهمی رابطه این که نویسد می یدرآمد

بـه  یاقتصـاد یآزاد یشافـزا ی،اقتصـاد یآزاد یینکه در سطوح پا
 آزادی بـاالی سـطوح در امـا انجامد، یم یدرآمد ینابرابر یشافزا

. دارد پـی در را نـابرابری کاهش اقتصادی، آزادی افزایش اقتصادی
 دهـد، مـی کـاهش را اقتصـادی آزادی کـه را دولتی بازتوزیع کارتر

  ).Carter, 2006( داند می نابرابری افزایش موجب
و  شدن یجهان یاآ«عنوان  با پژوهشی) در ٢٠١٠( نیلسون و ِبرگ
بـا اسـتفاده از  »دهـد؟ یمـ یشرا افـزا یدرآمـد یبرابـر ی،آزادساز
بانـک  یدرآمـد یبرابـر یـزر،مؤسسـه فر یاقتصـاد یآزاد یها داده
 کشـور هشـتاد بهمتعلق  KOF 2شدن یجهان یها و شاخص یجهان
. آنهـا بـا دهنـد یقرار م بررسی موردرا  ٢٠٠۵−١٩٧٠ بازه در جهان

 اصـالحات دهند می نشان 3یافته یمتعم یگشتاورها شاستفاده از رو
 ثروتمنـد کشـورهای در ویژه بـه را نابرابری اقتصادی، آزادی سمت به

کمتــر  یدر کشــورها یاجتمــاع شــدن یو جهــان دهــد یمــ افــزایش
 ی،برخـوردار اسـت. اصـالحات پـول یشـتریب یتاز اهم یافته توسعه

دهد  ینم یشرا افزا ینابرابر یاسی،س شدن یو جهان یاصالحات قانون
)Bergh and Nilsson, 2010.( 

مختلـف  یالتا پنجاه یها داده ی) با بررس٢٠١٢( ِودر و بِنت
 یجــهثابــت نت آثــاربــا  یونو بــا رگرســ ٢٠٠۴ا تــ ١٩٧٩از  یکــاآمر
 یدرآمـد یبا کاهش نابرابر یاقتصاد یدر آزاد یشکه افزا گیرد یم

 یـهبه سطح اول یردو متغ ینا یانم یایاما رابطه پو ،در ارتباط است
 یاقتصـاد یرابطـه آزاد یـبترت ینبد ؛دارد یبستگ یاقتصاد یآزاد
کـه  امعنـ ینخواهـد بـود بـد یبه شکل سـهم یدرآمد ینابرابر و

 یاقتصاد یآزاد یشافزا دهد یثابت نشان م آثاربا  یونرگرس یلتحل
                                                           
1. Parabolic, U−shaped 

اسـت؛ ایـن  Konjunkturforschungsstelleاین واژه مخفف عبارت آلمانی  .2
عبارت عنوان یک مؤسسه تحقیقاتی در زمینه کسب و کـار در سـوئیس اسـت 

شـدن  که ساالنه شـاخص جهـانی شـدن را مبتنـی بـر سـه زیرشـاخص جهـانی
  کند. اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منتشر می

3. Generalized Method of Moments (GMM) 

 دو میـان پویـایامـا رابطـه  انجامـد،  یکمتر م یدرآمد یبه نابرابر
 بـود خواهـد متفـاوت اقتصادی آزادی ابتدایی سطح به بسته متغیر

.(Bennett and Vedder, 2012)  
 یمنافع آزاد یعیتوز یلکه به تحل یا ) در مقاله٢٠١۴( کامپتن

سـطوح  ییرتغ یرتأث یاز بررس پس: نویسد یم پردازد، یم یاقتصاد
بـر رشـد  یکـامختلـف آمر های یالتدر ا یاقتصاد یمختلف آزاد

سهم  یاقتصاد یآزاد یشکه افزا  داد نشان  یج، نتاها یالتا یدرآمد
هـا  در قبال پنجک یرتأث یناما جهت ا ،دارد یمثبت در رشد درآمد

  .)Compton et al, 2014(متفاوت است 
 بـهکشـور،  ١٣٨ ییتابلو یها ) با استفاده از داده٢٠١٧( اپرگس
پرداختـه  یدرآمـد یو نـابرابر یداقتصا یآزاد میانرابطه  یجستجو
استفاده کـرده  یرخطیو غ یخط یجمعهم شیوه دوهر  از یاست. و

 کـل اقتصـادی آزادی شـاخص« یانم بلندمدتاست تا بتواند رابطه 
 منـاطقدر  یاقتصاد یآزاد شاخص نیز و درآمدی نابرابری و جهانی

 یپارامترهـا کـه درحـالی کنـد؛ کشـف را »بـاال درآمدی نابرابری با
 یــردو متغ یــنا یــانم یرابطــه منفــ دهنــده نشــان یخطــ بلندمــدت

نقـاط  دهنـد ینشـان مـ غیرخطـی بلندمـدت یپارامترها باشند، یم
 آنهـااز  تر یینو پا یرابطه منف ینا آنها ازوجود دارند که باالتر  یعطف

   .)Apergis and Cooray, 2017(رابطه مثبت است  ینا
بـر رشـد و  یاقتصـاد یآزاد تأثیر بررسی) به ٢٠١٧( ویسمن

 هـای سـال بـیندر  یکـاآمر هـای یالـتا یاندر م یدرآمد ینابرابر
درآمـد  یـع. تمرکز پژوهش مذکور بر توزپردازد یم ٢٠١١−١٩٧٩
اسـت  یدرآمـد یین٪ پا٩٠ و درآمدی باالی درصد ١٠ میان بازار

پـژوهش نشـان  یـنا نتـایج). ینـیج یباسـتفاده از ضـر جای به(
 یدرآمـد یین٪ پـا٩٠ بـرای اقتصادی آزادی در افزایش که دهد یم

 یرشـد درآمـد یـانگینمستقل از م ی،درآمد ی٪ باال١٠نسبت به 
بـا رشـد  یاقتصـاد یدر آزاد یشافـزا یتـوجه طور قابل است و به

درآمـد ارتبـاط دارد. درمجمـوع  ٪ قشر کـم٩٠ یتر برا بزرگ ینسب
 یدرآمــد یین٪ پــا٩٠بــه  یدرآمــد ی٪ بــاال١٠نســبت  یونرگرســ
 نابرابری و اقتصادی آزادی یانم یو قو یرابطه منف یکدهنده  نشان

 با) ٢٠١٧( یکوالفو ن بنت. )Wiseman, 2017( است درآمدی
) و ٢٠٠۶مطالعـه کـارتر ( ویژه به ،مطالعات گذشته دادن قرار مبنا

 یرا بررسـ نتـایجاختالف موجود در  علل) ٢٠١٠( یلسونِبرگ و ن
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که  یز مطالعات اصل: با مبنا قرار گرفتن دو مورد انویسد یم ،کرده
را  یدرآمــد یو نــابرابر یاقتصــاد یقصــد نشــان دادن رابطــه آزاد

 یسـنجش نـابرابر یبـرا یلبـد متغیـر شـشانـد و مطالعـه  داشته
کـه  گیرد یم یجهنت ٢٠١٠−١٩٧٠کشور در بازه  ١١٢ یبرا یدرآمد

 یبــه نمونــه کشــورها یــادیحاصــل مطالعــات گذشــته تــا حــد ز
به  یدرآمد یشاخص سنجش نابرابر یاو  یشده، بازه زمان انتخاب

 (Bennett and Nikolaev, 2017).شده است  کار گرفته 

 ٧۶ یدرآمـد هـای ) با مطالعـه سـهم دهـک٢٠٢٠( سکینی
 ٢٠١۴−١٩٨٠ هـای و در حـال توسـعه در سـال یافتهکشور توسعه

بـر  یمنفـ یرتـأث ی،اقتصـاد یآزاد یدرجات باال که دهد می نشان
 و٪ ١٠ درآمدی سهم بر که حالیاول دارد در یهشت دهک درآمد

پـژوهش  ینا ینهمچن ؛دارد درآمد مثبت تأثیر جامعه ثروتمند ۵٪
 نـابرابریبـر  یاقتصـاد آزادی شاخصمختلف  یاجزا یرگذاریتأث

 ).Saccone, 2020( است  کرده بررسی نیز را درآمدی

  
  داخلی مطالعات
 آزادی رابطـه بررسـی بـه مشـخص صـورت بـه که داخلی مطالعات
 این عمده و باشند می اندک اند، پرداخته درآمدی نابرابری بر اقتصادی
 داخلی های پژوهش یشتر. باند کرده اشاره مسئله این به نیز ها پژوهش

 رشـد بـر آن اثـر سـنجش به اند پرداخته اقتصادی آزادی بررسی به که
 توجـه برابـری و درآمـد توزیـع مسـئله بـه کمتـر و  پرداخته اقتصادی
  .شد خواهد اشاره ها پژوهش یناز ا یبرخ به. در ادامه اند داشته

 ین آزادیرابطه ب یبه بررس ی) در پژوهش١٣٩۶( آرامش و جالیی
 سـازمان یرعضـوعضـو و غ کشـور نوددرآمد در  یو نابرابر یاقتصاد

 یج. نتاپردازد می ٢٠١۵−١٩٩۵ های سال میاندر  اقتصادی همکاری
 وجـود گویـای یامامـاتو−تـودا و گرنجر یتعل یها حاصل از آزمون

آزمـون  ینهمچنـ ؛در دو گـروه اسـت متغیر دو این بین دوطرفه رابطه
 درآمـد نابرابری سمت از طرفه یک ارتباط وجود بیانگر یائوهش یتعل
 یاز سـمت آزاد یعضو و رابطه علّ  یکشورها برای اقتصادی آزادی به

 یجنتـا .اسـت یرعضـوغ یکشـورها یبرا یبه سمت نابرابر یاقتصاد
 یاول، آزاد گـروهکـه در  دهد مینشان  GMM یهاحاصل از آزمون

 یدرآمـد در کشـورها یبـر نـابرابر یو معنـادار یاثـر منفـ یاقتصاد
OECD کشورهای در اثر یندارد؛ اما ا NONOECD .مثبت است  

توسـعه  یرتـأث یبررسـ بـه پژوهشی در) ١٣٩۶( آذری و افشاری

تـا  ١٣۵٧ یهـا سـال یطـ یـرانو فقر در ا یدرآمد یبر نابرابر یمال
کـه در  دهـد مـینشـان  یـقتحق ایـن یج. نتـااسـت پرداخته ١٣٩۴

را کـاهش  یراندر اقتصاد ا یدرآمد ینابرابر ی،بلندمدت، توسعه مال
 U نظریـه بـا مطـابق درآمـد، یـعاست. اثر درآمد سرانه بر توز داده 

 یشافـزا ینیج یبتورم، ضر یشبا افزا یزمعکوس کوزنتس است و ن
دسـت  بـه نتایج به توجه با همچنین شود؛ یدرآمد نابرابرتر م یعو توز

 افـزایش و سـرانه درآمـد افـزایش ی،آمده، در بلندمدت، توسعه مـال
 ایـن بـر داللـت و است داده کاهش را فقر اجتماعی، تأمین مخارج
 یابـد؛ می کـاهش فقـر و درآمـدی نـابرابری ی،مال توسعه با که دارد
و  یمـال ینهادهـا ییبـاال بـردن کـارا یـقاز طر یمال  رو توسعه ینااز

کـاهش  سـببتوانـد  مـی یمال یگرواسطه یباال یها ینهکاهش هز
  و فقر شود. یدرآمد ینابرابر

 یآزادساز تأثیرگذاری یابی) به ارز١٣٩۵( فردشکوهی و میرباقری
 یمنتخـب اسـالم یو فقـر در کشـورها یدرآمـد نـابرابریبـر  یمال
مـذکور  یـقدر تحق یمنتخب اسـالم ی. منظور از کشورهاپردازد یم

مصـر، مـراکش،  ی،مـالز یـت،اردن، کو ی،اندونز یران،ا یکشورها
قطر و  ی،امارات متحده عرب یه،سنگال، ترک ی،عمان، عربستان سعود

 زمـانی دوره در یبـیترک یها پژوهش از روش داده اینست. در ا یبیل
پرداخته شـده اسـت.  یقتحق یها یهآزمون فرض یبرا ٢٠٠٠−٢٠١۴

در معادلـه  یمربـوط بـه توسـعه مـال یبضر یق،تحق یجبا توجه به نتا
دهـد توسـعه بخـش  ینشان م کهبوده  −٠۶٨/٠مقدار  ینیج یبضر
را کـاهش داده اسـت.  یدرآمـد ینابرابر یاسالم یدر کشورها یمال

 درصـد ۵ سـطح در و بـوده مثبت نیز فقر بر مالی توسعه اثر ینهمچن
در شـاخص  یشدرصـد افـزا یـک یجنتـا ینست. براساس اادار  معنا

سـرانه و  یمصـرف ینـهدر هز یدرصد ۴/٠ یشافزا سبب یتوسعه مال
  شد. خواهد  یاسالم یکاهش فقر در کشورها

 آزادی و یاسـیاثر ثبات س ی) به بررس١٣٩٣( یو بهار یآباد شاه
 درحـال و یافته توسعه منتخب کشورهای اقتصادی رشد بر اقتصادی
مطالعه  ینا یجپرداختند. نتا ٢٠١٢−١٩٩۶ های سال میاندر  توسعه
 یـرمعنـادار هـر دو متغ یوجود اثر مثبـت و بـه لحـاظ آمـار گویای

در هـر دو  یبر رشد اقتصاد یاقتصاد یو آزاد یاسیشاخص ثبات س
  مورد مطالعه بود. یگروه کشورها
 نـابرابری بـر مـؤثر یاقتصـاد های سیاست مورد در گیری تصمیم
 اسـت؛ ایـران اقتصـاد وضـعیت از متـأثر یـران،ا اقتصاد در درآمدی
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 ایـن هـای پژوهش سایر از حاضر پژوهش تمایز وجهاساس  ینهم بر
 در بررسـی بـا ایـران اقتصـاد وضـعیت دادن قـرار توجـه مورد حوزه،
 یـلدل ینبـه همـ اسـت؛ اقتصـادی آزادی حیـث از مشـابه های گروه

مورد توجه  درآمدی نابرابری یهرابطه نسبت به سطح اول ینا یتحساس
نسبت  یگذاریرتأث ینا یزانعالمت و م که امعن ینبد ؛قرار گرفته است

  .است حساس نابرابری سطح و اولیه یتبه وضع
دو گـروه  در یـلکوانتا یوندر پژوهش حاضر از رگرس منظوربدین

 نتیجـه در. است  شده بررسی یاقتصاد آزادی درجه یثمختلف از ح
 یونو رگرسـ یـکمختلـف براسـاس تفک یکشـورها های داده تحلیل
 بـرای را تری دقیق سیاستی های داللتپژوهش،  ینا در گرفته صورت

خواهـد داشـت کـه  یپ در یراناز جمله ا ها گروه این عضو کشورهای
 سطوحو  یدرجه آزاد یثکشورها از ح یطبر شرا مبتنی ها داللت این

 .شود یارائه م آنها درآمدی نابرابری مختلف

 

 اقتصادی آزادی شاخص و مفهوم

ــا یاقتصــاد یآزاد ــه معن ــراد در دخــل و تصــرف،  یب ــودن اف آزاد ب
 اهاز ر کـه است شان شخصی های دارایی یمعاوضه، مبادله و واگذار

 یاصـل هـای پایـه (Shahnazi, 2006). انـد آوردهدسـت به یقانون
مبادله داوطلبانـه،  ی،افراد عبارتند از انتخاب شخص یاقتصاد یآزاد

افـراد  پـس. دوو اجرا ش یفتعر یخوب که به یتیبازار آزاد و حق مالک
انتخـاب و حضـور در  اجـازههسـتند و  یاقتصـاد یحق آزاد یدارا

 یـتو حقـوق مالک یکه بـه آزاد یمبادالت داوطلبانه را دارند تا زمان
 یبــودن آزاد یندر صــورت تــأم بنــابراین ؛نرســانند یبآســ یگــراند

چه کاالهـا و  گوید میاشخاص است که  های انتخاب ینا یاقتصاد
 یگـرد عبـارت بـه ؛شـوند یـدتول یو چگونه کاالها و خدمات یخدمات

کـه از  یا ینهچندگز یانآنکه از م یجا به ی،اقتصاد یآزاد یافراِد دارا
 یـلبر آنهـا تحم واقعیت قلب حتی یااجبار و  یاسی،س یندهایفرا اهر

 یریگ یمخود تصم یشده باشد؛ اجازه خواهند داشت تا خودشان برا
  ).Fraser Institute, 2018کنند (
 2یزرفر مؤسسهو  1هریتیج بنیاد های به نام مجموعه دو اکنون هم

کشـورها  یاقتصـاد یآزاد درجـه گیـری انـدازه بـه مستقل صورت به
در اواخـر  بار نخسـتین یتیج،هـر یادبن ی. شاخص اقتصادپردازند یم

 یاقتصـاد یطراحان شـاخص آزاد یدهمطرح شد. به عق ١٩٨٠ دهه
                                                           
1. The Heritage Foundation 

2. Fraser Institute 

 یتمحـدود یانبود الزام، فشار «عنوان  به یکه آزاد ازآنجا یتیجهر یادبن
و مصـرف  یـعتوز یـد،است و اقتصاد مرتبط با تول» در انتخاب عمل

صـورت  را بـه یاقتصاد یآزاد توان می پس است،کاالها و خدمات 
و مصـرف کاالهـا و  یـعتوز یـد،بـر تول یتمحـدود یا یلنبود تحم«

  .)Johnson, 1999(کرد  یرتعب» خدمات
است  فراوانی های اجالسحاصل  یزرفر یاقتصاد یآزاد شاخص

 یبـرا یـدمن،فر یلتونو م یزرمؤسسه فر ییاجرا یرمد 3واکر یکلکه ما
دادنـد، در آن جلسـات  یـبترت یاقتصاد یآزاد گیری اندازهو  یفتعر

شـرکت  4بـاوئر یتـرداگاس نورث و پ ،بکر یچون گر ای برجستهافراد 
 یاقتصـاد دیبه انتشار گـزارش آزا درنهایت ها نشست ین. اکردند می

 یبراسـاس آزاد راگزارش خـود  ١٩٧۵مؤسسه در سال  ین. ایدانجام
  ).Gwartney et al, 1996اقتصاد منتشر کرد (
براسـاس  که استموزون  یشاخص یزراقتصاد فر یشاخص آزاد

 جـزء ٢۵و  یاصـل جـزء پـنجمتشکل از  سسهمؤ ینگزارش ا ینآخر
مجزا  یرمتغ ۴٣ دربرگیرنده درمجموع یفرع جزء ٢۵ یناست. ا یفرع
 ینبـ یموجـود عـدد یها براساس داده آنهااز  هرکدام بهکه  باشند یم

. یابد یعملکرد) اختصاص م یشترین(ب ده) تا عملکرد کمترینصفر (
را  یفرع یاز اجزا هرکدام یانگینمرتبط، م یرهایمتغ یحساب یانگینم

 ی،فرعـ اجـزای یحساب یانگینصورت م ینو به هم کند یمشخص م
 ،شـاخص کـل درنهایـت. کنـد یرا محاسبه م یاصل اجزای یانگینم
 دهتا  صفر ینب یخواهد بود که عدد یاصل جزءپنج  یحساب یانگینم

 ،در محاسـبه شـاخص شـده اسـتفاده یو فرعـ یاصـل اجزایاست. 
 آزادیو کـارکرد  مفهـومبـر  یکـه مبتنـ باشند یم ییمبنا یدارا هرکدام

 ایـن دادن نشـان یدر پ» حجم و اندازه دولت« جزء. است اقتصادی
و  یاز آنکـه بـر بودجـه دولتـ یشـتراست که کـدام کشـورها ب مطلب
 یو بـازار یفـرد یهـا باشند بر انتخاب یمتک 5یعموم گیری یمتصم
بـه  »یـتحقـوق مالک یـتامن یسـاختار قـانون« جزءهستند.  یمتک
از نقـش  عبارتنـد که یاقتصاد یدولت در قبال آزاد یفهوظ ترین یاصل

و نافـذ  ییقضـا یسـتماسـتقالل س ی،خصوص یتمالک یتقانون، امن
سـنجش ثبـات  یدر پـ» سالم ینگینقد«. جزء پردازد یبودن قانون م

 منظـور بـه »یتجـارت خـارج یآزاد«است. جـزء  ینسب های یمتق
مطـرح  یتجـارت خـارج یقانون دولت برا های یتسنجش محدود

                                                           
3. Michael Wakler 

4. Gary Becker; Douglass North & Peter Bauer 

5. political decision−making 
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آزاد  مبادله یمختلف برا یافراد در کشورها یتا امکان دسترس شود یم
 یزن» بازار کار و تجارت ی،مال ینقوان«قرار دهد. جزء  سنجش موردرا 

 یعنـیاقتصاد  یبه سنجش نوع دخالت و ورود دولت به سه بازار اصل
ــازار ن ــرویب ــازار  ی ــار و ب ــازار اعتب ــار، ب ــار کســبک ــ وک ــردازد یم  پ

)Gwartney et al, 2019, pp: 5−15.(  
 بـدین توان می فریزر مؤسسه اقتصادی آزادی شاخص اهمیت در
ساالنه خود که  یها گزارش در پنسیلوانیا دانشگاه که کرد اشاره مطلب

 یـابیبـه ارز یا رسـانه فعال و سیاستمدار یشمند،هزار اند دوبا کمک 
سال  دهرا به مدت  یزرمؤسسه فر 1پردازد، می المللی بین فکرهای اتاق
 ایـن همچنـین اسـت؛ کـرده انتخـاب کانـادا برتـر فکر اتاق عنوان به

 گـزارش و برتـر مؤسسـه یازدهمین عنوان به را مؤسسه همین دانشگاه،
 میــان از تأثیرگــذار گــزارش پنجمــین عنــوان بــه را آن اقتصــادی آزادی
 معرفی ٢٠١٨ سال در جهانی فکر اتاق هزار هفت حدود های گزارش
  2.است کرده

 

و  یزرمؤسسه فر یاقتصاد یشاخص آزاد یو فرع یاصل اجزای: ١ شماره جدول

  3)٢٠١٨(سال  ها شاخص ایندر  یرانا یرتبه جهان
جزءرتبه رتبه  یفرع یاجزا  یاصل یاجزافیرد

 یاصل

  حجم و اندازه دولت ١

 ٩۶ GDBعنوان درصدمصرف دولت به

١١٧  
 ٩١ هاارانهیویانتقالیها پرداخت
١١٩ دولتیگذار هیسرما و مشارکت

 ۵٣یاتیمالنرخنیباالتر 
١۴۶ هاییدارایدولتتیمالک

٢ 
 تیامن یساختار قانون
 تیمالک حقوق

  

١۴٣ ییاستقالل دستگاه قضا

١٣٠  

١۴٨ طرفیبیها دادگاه
١١٧ یمعنو تیمالکاز تیحما

 ٧۵ استیدر قانون و سیدخالت نظام
 ٧٧ ییقضادستگاهیکپارچگی

 ٧٢ قراردادهایقانون یاجرا
وامالکفروشیقانونیها تیمحدود

 ۶٣ مستغالت

٨٩ سیپلبودننانیاطم قابل
١۵٢ هاتیجنسیقانون حقوق

                                                           
1. TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports 

2. www.fraserinstitute.org /studies /fraser − institute − ranked − top− 

think − tank − in − canada − 11th − best − independent − think − 

tank − worldwide. 

است اطالعات مؤسسه فریزر به دلیل ترکیبی بودن بـا چنـد سـال تـأخیر گفتنی  .3
روزتـرین اطالعـات (سـال  هارسال مقاله به نشریه از بـشود و در زمان  منتشر می

 ) استفاده شده است.٢٠١٨

 جزء رتبه رتبه  یفرع یاجزا  یاصل یاجزافیرد
  یاصل

 سالم ینگینقد  ٣
  

١۵٨  ینگیرشد نقد

١۵٠ یارز  یبانک یها حساب تیمالک یآزاد  ١۵۴
١۵٠  تورم استاندارد انحراف

١۵٩  ریاخ یها سال در تورمرییتغ

 یتجارت خارج یآزاد  ۴

١۶٠  یگمرک یها تعرفه و اتیمال

١٢۵  یقانون یموانع تجار   ١۶١
١۵٩  اهیو بازار س یتفاوت نرخ ارز رسم

١۶٠  هیکنترل بازار سرما

 کار بازار ،یمال نیقوان  ۵
 تجارت و

  

١۴۵  وکار کسب یگذار  قانون
١۴۶  کار یرو یبازار ن یگذار قانون  ١۴٩

١٣٩  بازار اعتبار یگذار  قانون
 Gwartney et al, 2019 برگرفته از:

 

رتبـه  ؛بـدان اشـاره شـده اسـت ١براساس آنچه که در جـدول 
 ٢٠١٨در سـال  یاصـل یو رتبه اجزا ٢٠١٨در سال  یفرع یاجزا
 شـاخص حیـث از ایـران اقتصاد وضعیتآن است که  دهنده نشان
 ایـن از بخشـی 4.نـدارد قرار مطلوبی موقعیت در اقتصادی آزادی
 ایـن سـازی یکّمـ ینـدو فرا هـا شـاخص هـای ویژگی از ناشی امر

 ایـران اقتصاد های ویژگی به مربوط دیگر بخش واست  ها شاخص
 آزادی جـزء در اقتصـادی های یمتحر یا یساختار ئلاز جمله مسا

  5.است خارجی تجارت

 

  درآمدی نابرابری مفهوم
 یـدیعوامل تول ینب یمحصول ناخالص مل یمدرآمد را تقس یعتوز اگر

 یچ،(قلـ اند داشتهارزش افزوده شرکت  یدایشو پ یلکه در تشک بدانیم
 های گروه یاسهم افراد  یبرابر ی،درآمد برابریآنگاه  ؛)۶١ص ،١٣٨٩
مثـال اگـر کـل  یبـرا دهد؛ میرا از کل درآمد جامعه نشان  یتجمع
در  یمکن یمقسمت تقس دهدرآمد مرتب و آن را به  یبرا به ترت یتجمع
درآمد  ازآنجاکهاست.  برابرقسمت  دهسهم هر  دیدرآم یبرابر شرایط

 یاشخص  یککه  است یدیمجموع قدرت خر یعبارت از ارزش پول
 یـاردر اخت ینمعـ دورهمصرف کاالها و خدمات در  یخانوار برا یک
 ینمعـ دورهدر  آن دارایـیدر ارزش  که تغییری نوع هر عالوه به ،داشته
 پـولی درآمـدهای فاصـله هصورت هرچـ یناست؛ در ا شده حاصل

                                                           
 رسیده است. ٢٠١٨در سال  ١۵٨رتبه به  ٢٠٠١ایران در سال  ٨۶رتبه  .4
 نیزهای زیرساختی ناشی از دوران جنگ تحمیلی و  آسیب  سبب اقتصاد ایران به .5

ماننــد تجــارت خــارجی، هــای ظالمانــه علیــه اقتصــاد ایــران در مســائلی  تحـریم
هـای  سـنجه ءنقدینگی سالم، حجم و اندازه دولت و قوانین بازار کـار کـه جـز

 دچار مشکل شده است. ،باشند اصلی آزادی اقتصادی می
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هرچـه  عکـس، بـرو  یمهسـت رو هبـور یدرآمد یبا نابرابر باشد بیشتر
 یشـترب یکمتـر و برابـر ینـابرابر ،کمتر باشد یپول یتفاوت درآمدها

  است.
 یبـه منظـور سـنجش نـابرابر یمختلفـ هـای شاخص  اکنون هم
 منحنـی از اسـتفاده آنهـا تـرین مهـماز  یکیوجود دارند که  یدرآمد
 ینـیتمرکـز ج یباسـت. هـر انـدازه ضـر 2ینـیج یبو ضـر 1لورنز

ــر کوچــک ــر اســت ،باشــد ت ــه کمت ــاوت درآمــدها در آن جامع  ؛تف
 معرف یکو عدد  یکامل درآمد یعدد صفر معرف برابر که ای گونه به

نقـاط قـوت و  یدارا ینـیج ضـریب. اسـت درآمـدی کامل نابرابری
 ینبه ثروتمنـدتر یکساناست. از نقاط ضعف آن وزن  یضعف فراوان
خانوارها و از نقاط مثبت آن درک و فهم راحت و  یرترینخانوارها و فق

   .استدر دسترس  های داده
 ازدرآمد  یو آزمون نابرابر ییندر تب آنکه یپژوهش حاضر برا در
 وضـعیتبـر  یدر ادامه به مـرور ؛استفاده شده است ینیج یبضر

 ینـیج یبضـر صبراساس شـاخ یراندر اقتصاد ا یدرآمد ینابرابر
 هــای ســال میــان درشــاخص  یــنا یتوضــع و پرداخــت خــواهیم
 پایگـاه از هـا داده ین. اایم داده نشان زیررا در جدول  ١٣٩٩−١٣٨٠
 .است شده دریافت ایران آمار مرکز

 

                                                           
1. Lorenz curve 

2. Gini coefficient 
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١٣٩٩−١٣٨٠ضریب جینی کل کشور ) ١نمودار 

ضريب جيني كل كشور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـا  یـراخ هـای سـال در اسـت؛ مشهود ١که از نمودار  گونه همان
 کـه ایـم بـوده رو روبه ینیج یببراساس ضر یدرآمد ینابرابر یشافزا

 سازیمختلف از جمله آزاد یاستیس های توصیه ارائه سبب امر همین
عمل  یواقع رثاآ شود میپژوهش تالش  ینشده است. در ا اقتصادی

 و مشـخص تجربی، آزمون و نظری تبیینبراساس  ها یهتوص ینبه ا
 .شوند ارزیابی قابل

  
  درآمدی نابرابری و اقتصادی آزادی رابطه تبیین
 رهمنسـجم دربـا یهنظر یکاند به  تاکنون نتوانسته اقتصاددانان هرچند

امـا  ،کننـد یـدادسـت پ یدرآمـد یو نـابرابر یاقتصـاد یرابطه آزاد
مـورد رابطـه  در یـاتمتأثر از نظر یارمرتبط بس یها و آزمون نظریات

اسـت.  یبازار آزاد بر نابرابر یها مؤلفه تأثیرگذاری یا یرشد و نابرابر
سنجش که به  یاتیداشت نظر یانب توان یم یاتنظر ینبر ا یبا مرور

 جـای یکل دسته دودر  ؛اند پرداخته یبر نابرابر یاقتصاد یآزاد یرتأث
 .پرداخت خواهیم آنها تبیین و توضیح به ادامه درکه  گیرند یم

  آزاد بازار مکانیسم به متکی یاتاول: نظر دسته
 بازار آزاد مکانیسمدر  نقایصبر وجود  یمبتن نظریات: دوم دسته

  
 آزاد بازار مکانیسم به متکی نظریات اول؛ دسته

بازار آزاد به بحـث  مکانیسمکه با اتکا به کامل بودن  نظریاتی میان در
 یعوامل مرتبط با آن بر نـابرابر یاو  یاقتصاد یآزاد یمورد اثرگذار در

 یهنظر ایناشاره کرد.  1کوزنتس یهنظر به  توان یم ،اند پرداخته یدرآمد
                                                           
1. Kuznets curve 

 بیـان یز. اثـر سـرردشـ آشـکار 2سـرریز اثرهای ایده یفپس از تضع
) یینکل جامعـه (پـا خودکار به طور به درآمد میانگین رشد اثر کرد یم

 ازآنجاکـه امـا؛ یابـد مـی کـاهش ها نابرابری سطح و شود یم یرسراز
 و یشرفتهپ یباال در کشورها یاقتصاد رشد دهنده نشان یشواهد تجرب

کوزنتس بـا طـرح  پس بود،آن کشورها  در درآمدی نابرابری سوییاز 
 شـده مشـاهده نـابرابرِی  ایـن توجیـه و توضیح در خود معروف یهنظر
 بـازار نیروهـای اقتصاد، رشد با زمان هم یه،نظر یند. براساس اوشیک

 یعتوز ی،. به عبارتدهند می کاهش سپس و افزایش را نابرابری نخست
 یکشـورها یعرشـد سـر یجـادا ینابرابر درآمدها شرط الزم برا یاربس

 انـداز پـس به نهائی میل ازآنجاکه زیرا است؛ اقتصادیدرحال توسعه 
 گذاری سرمایه به تبدیل اندازها، پس این و باالست بسیار اغنیا میان در

 شـود؛ مـی کـم سـوءتغذیه و فقـر از بیشـتری میـزان درنهایت و شده
 است کم بسیار متوسط اقشار و فقرا انداز پس به نهایی میل که درحالی

مطالعات  در). Kuznets, 1955( انجامد  نمی انداز پس افزایش به و
فرض بـود کـه  ینبر ا یعمدتًا مبتن یالدی،شصت و هفتاد م یها دهه

 متناسـب صـورت به ی،درآمد یها انداز به درآمد در گروه نسبت پس
 بـه نیـاز کـه توسـعه یـهجامعه در مراحل اول پسکند.  یم یداپ یشافزا

از تمرکـز در  یا درجـه یـدناچار با دارد، به یگذار سرمایه باالی حجم
منـابع  یشها و افزا یتپس از توسعه ظرف یجتدر تا به یرددرآمدها را بپذ
 ،بخـش و فـرح نیلـی( شود فراهم  یعیتوز یها یاستامکان اعمال س

به سنجش  یا گسترده یها پژوهش یکرد،رو ینبر هم منطبق). ١٣٧٧
Berggren, (انـد  پرداختـه یدرآمد یبر نابرابر یاقتصاد یآزاد یرتأث

1999(، )Scully, 2002() ،Carter, 2006،( )Bergh and 

                                                           
2. spillover effects 
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Nilsson, 2010(، )Apergis and Cooray, 2017( ،
)Wiseman, 2017(، .(Bennett and Nikolaev, 2017) 

 

  آزاد بازار مکانیسم در نقایص وجود بر مبتنی نظریات دوم؛ دسته
 مکانیسـم ییبـر نارسـا یمبتنـ نظریات از دسته این در محوری ایده

یهحوزه  ینمطرح در ا یهنظر نخستینبازار است.   عمـومی تعادل نظر
بـازار  مکانیسـمنقـص  یـلبـه دل دارد یمـ یانب یهنظر ایناست.  کینز
 ،و... یگـر والراسـحراج نبود ی،وجود توهم پول ازجمله یتواقع  در

بهبـود  یبـرا −اسـت یاقتصـاد یمخـالف آزاد کـه− دولت دخالت
) یکـاری(مانند ب یمزمن اقتصاد یها مؤثر و مقابله با بحران یتقاضا
  ).Keynes, 1936( یابد یم ضرورت مدت کوتاه در

بـازار  مکانیسـمدر  ییکه با اعتقاد به وجـود نارسـا دیگری یهنظر
 مباحث اینکه در هرچند. است 1نهادگرایی اقتصاداست،  شده مطرح

 یکاقتصـاد نئوکالسـ یـهدر مقابـل نظر یا نظریه یا مکتب نهادگرایی،
 یـنا صورت هر دراما  ،است شده  ارائه یمتفاوت یاتنظر یرخ یااست 
 از نهادها به علم اقتصاد است.  یا یهبه دنبال الحاق نظر یهنظر

 کوز، رونالد آرای در عمدتاً  که »جدید نهادگرای اقتصاد« رویکرد
بر  یداست، ضمن تأک یافته ینتکو 2یلیامسونو یورداگالس نورث و ال

 الگوهـای بـر جامعـه نهـادی چـارچوب و ترتیبـات کننده یینتع یرتأث
 از بازتـابی را اقتصـادی کنشـگران متفاوت های واکنش افراد، رفتاری
 بـازار یـه،نظر یـن. براسـاس ادانـد می جامعه بر حاکم نهادی شرایط
 یچـارچوب قـانون یرتأثاست که عملکرد آن تحت یاجتماع نهاد یک

. ِاشــکال اقتصــاد گیــرد یقــرار دارد کــه براســاس آن بــازار شــکل مــ
عرضه  یروهاین رویارویی یبرا یآن است که بازار را محل یکنئوکالس

ذکر  را یو نهاد یچارچوب قانون ینکهبدون ا کنند یم یفو تقاضا تعر
 کـه درحـالی کننـد یعرضه و تقاضـا عمـل مـ یروهایکه در آن ن ندک
بـر عملکـرد بـازار  شدت به ینهاد یطچارچوب قانون و شرا دانیم یم

  .)Viktor Vanberg, 2001مؤثر است (
 یآزاد تأثیرگــذاری یا گســترده یهــا منظــور پــژوهش ینهمــ بــه
نهادهـا  یرسـا یتبـه وضـع ینگاه  را با یدرآمد یبر نابرابر یاقتصاد
ــ ــرده یبررس ــد ک ــی ؛ان ــناز ا برخ ــا  ی ــدنهاده ــات،از: مال عبارتن  ی
) Scully, 2002و مقـررات و... ( ینکـار، قـوان یرویبازار ن  آموزش،

                                                           
1. Institutional economics  

2. Ronald Coase; Douglass North & Oliver E. Williamson 

)Ashby and Sobel, 2008) (1988  Vedder, Gallaway 

and Sollars, ()Kishi, 1996(. 

  
 یدرآمد یبر نابرابر یاقتصاد یآزاد تأثیرگذاری کننده تبیین نظریات :٣شماره جدول

  دوم دسته
در  صینقابر وجود  یمبتن اتینظر 

 بازار آزاد سمیمکان

 اول دسته
 سمیمکانبه  یمتک اتینظر 

 آزاد بازار
  

 اقتصاد کالن، اقتصاد هینظر 
 و... سمیمارکس اقتصاد نهادگرا،

کوزنتس، هینظر  ز،یسرر  یاثرها
 و...لیتعد یها استیس

 اتینظر 
 مطرح

 یدرآمد  ینابرابر  شیافزا −

در  یدرآمد ینابرابر  بهبود −
 مدت کوتاه

 یشدن نابرابر  میوخ −
و بهبود  مدت کوتاهدر  یدرآمد 

 بلندمدتآن در 

 جهت
 یرگذار یتأث

بازار  سمیسبب نقص در مکان به −
 نبود ،یوجود توهم پول ازجمله
 شیو .... افزا یگر والراس حراج

 سمیمکان بر هیتکو  یاقتصاد یآزاد
مؤثر  یتقاضا کمبود تواند یبازار نم

 .کند جبران را

 ینهاد چارچوب به یتوجه یب −
 در اقتصاد نگرفتن قرار پس و بازار

 نهیبه تیوضع

 و هیسرما مفهوم به یتوجه یب −
 بر هیسرما انواع عیتوز  یرگذار یتأث

 توماس هی(نظر  یدرآمد  ینابرابر 
 )٢١ قرن در هیسرما کتاب در یکتیپ

 شده خلقارزش اضافه  چون −
 هیسرما صاحب یسو  از کارگر لهیوس به

 به بازار تیتقو پس شود، یم استثمار
 انجامد ینم کارگران تیوضع بهبود

 مارکس). 3استثمار هی(نظر 

 توسعه، درحال یکشورها در −
 یگذار  هیسرما ای انداز پس به ینابرابر 
 و هیسرما فرار سبب بلکه انجامد،  ینم
 یتجمل و لوکس یکاالها صرف ای

 ).مارکس انتقادات( شود یم

 نیانگیم شیافزا یاثرها −
 کل بهخودکار  طور به درآمد،
 و شود یم ری) سراز نییجامعه (پا
 کاهش ها ینابرابر  سطح

 .ابدی یم

 به ینهائ لیم سبب به −
 از و ایاغن در باال انداز پس
 انداز پس به یینها لیم یطرف
فقرا و اقشار  انیدر م کم

توسعه در  ازیمتوسط و ن
و  انداز پسبه  ییابتدا یها گام

 لزوم ،یگذار  هیسرماسپس 
 وجود) ی(نابرابر  ثروت تمرکز
 توسعه، جادیا با سپس. دارد
 یهااثر  سمیمکان اهاز ر  یبرابر 

 .شود یم جادیا زیسرر 

 سمیمکان
  یرگذار یتأث

(Piketty, 2014) 
(Vedder, Gallaway and 

Sollars, 1988) 
(Kishi, 1996) 

(Scully, 2002) 
(Ashby and Sobel, 2008) 

  

)Berggren, 1999(  
)Carter, 2006(  

(Bergh and Nilsson, 2010) 
)Apergis and Cooray, 

2017(  
)Wiseman, 2017(  

(Bennett and Nikolaev, 
2017) 

 یها پژوهش
 یتجرب
  مرتبط
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      ٧٩  نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربیسنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر 

 

  پژوهش روش
 توزیـع بـر اقتصـادی آزادسـازی تأثیر بررسی منظور به مطالعه این در

  استفاده ٢٠١٨−٢٠٠۴دوره  درکشور  ٣۴ تابلویی های داده از درآمد،
 هـم و زمـانی تغییـرات هم آنکه دلیل به تابلویی های داده. است شده

 بیشتری اطالعات تواند می دهد، می نشان را مقطع هر درون تغییرات
 نادیده زمانی سری های تحلیل در که نکاتی از بسیاری. دهد پوشش را

 هـای داده هـای تحلیـل در انـد، مشـاهده غیرقابل یا و شوند می گرفته
 افـزار نرم از ها داده برآورد جهت همچنین شوند؛ می مشخص تابلویی

EViews 9  از پـژوهش ایـن اطالعات و ها داده. است شده استفاده 
 یسـازمان همکـار 2یزر،مؤسسه فر 1جهانی، بانک مانند معتبر منابع
 دریافـت 4یاقتصـاد ینـابرابر ینمـاو کتاب داده 3و توسعه یاقتصاد

 شده است.

متقارن و نامتقارن است  یانتابع ز یکبر  یمبتن یلکوانتا رگرسیون
حــداقل مربعــات محاســبه  یونو مشــابه بــرآورد پارامترهــا در رگرســ

. کردنـدمطـرح  ١٩٧٨کونکر و باسـت در سـال  رامدل  ین. اشود یم
 یـن) اچنـدکی رگرسـیون( یلکوانتا یونرگرس کارگیری به یاصل یزهانگ

 ارائـه یپاسخ، مـدل یرمتغ یابیو جامع در ارز یقدق یاست که با نگاه
 ،هـا در مرکـز ثقـل داده تنها نهمستقل  یرهایشود تا امکان دخالت متغ

 ییو انتها ییابتدا یها در دنباله ویژه به یعتوز یها بلکه در تمام قسمت
 معمولی، رگرسیون مفروضات حدودیتم هب ینکهفراهم گردد، بدون ا

دورافتـاده در بـرآورد  یها داده تأثیرگذارو حضور  یناهمسان یانسوار
از  یمعمـول یونرگرسـ بـرخالفمـدل  ین. در ایمباش رو روبه یبضرا

بـرآورد  یمـوزون بـرا های مانده باقیمجموع قدر مطلق  کردنحداقل 
کـه بـه آن روش حـداقل قـدر مطلـق  شـود یپارامتر الگو اسـتفاده مـ

LAD یاانحرافات 
  ).١٩٧٨(کونکر و باست،  شود یگفته م 5

 اگـراسـت کـه  صورت بدین یلکوانتا یوناز رگرس یکل تعریف
  :شود فرض زیر مانند خطی رگرسیونمدل 

  = +                      )١                                                (  

                                                           
1. data.worldbank.org 

2. fraserinstitute.org 

3. stats.oecd.org 

4. chartbookofeconomicinequality.com 

5. Least Absolute Deviations 

| نیز و = ام   یآنگـاه تـابع چنـد شـرط باشد، 0
  :است زیر صورت X یتصادف یرهایبه شرط متغ y عتو(

  | =         = 1 ،2، … ،  )٢            (                   
= در آن که  ،  ،… =و  ،  1 ،  ،…  ، 
معلوم هستند و  یرنامعلوم و مقاد پارامترهای از برداری یببه ترت
را مدل  باالاست. معادله  ینشدنمشاهده یتصادف یرمتغ یک 
که گفته شد در  طور همان. گویند یام مچندک  یخط یونرگرس
از حداقل قدر مطلق انحرافات استفاده  یلکوانتا یونرگرس

ام چندک است  یونیکه هدف آن برآورد پارامتر رگرس شود یم
(قدر مطلق  آید یم یکه در پ یانیمنظور تابع ز ینا رایکه ب
  :شود یم ینهکم انحراف موزون) نسبت به  یا ها مانده باقی

  =  ∑ | − | )٣(                                        = ≤  1 − >  

نظـر  ،بـرآورد شـده یبه مجموعه توابـع چنـدک زمان هم توجه
و شـکل  یاسمکان، مق یبر رو یکمک یرهایدرباره متغ یتر کامل
 یهـا ممکن است از راه یکمک یرهایپاسخ دارد. متغ یرمتغ توزیع
پاسخ، اثر بگذارنـد: پهـن شـدن  یشرط یعتوز یبر رو شماری بی

و  یعتوز یها از دم یکی یدگی)، کشیانسوار ی(ناهمسان یپراکندگ
 یچندک یونا رگرسبا هاثر ینروشن ا ی. بررسیگرمتراکم شدن دم د

فراهم آورد  یرهامتغ ینب یاز رابطه تصادف تری یقدق یدگاهد تواند یم
گاه یتجرب یلتحل ینو بنابرا و  6ینـو(داو دهد یرا ارائه م یبخش یآ

 .)٢٠١۴ ،همکاران

 یـلکوانتا یوناشـاره شـد، در رگرسـ یـزن تـر پیش که  طور همان
 تخمـین) LADپارامترها براساس حداقل قدر مطلـق انحرافـات (

  .است زیر شرح به مزایایی دارای روش این. شوند یزده م
روش حداقل مربعـات، روش حـداقل قـدر مطلـق  برخالف. ١

 یژگـیو یـندورافتـاده اسـتوار اسـت. ا یهـا انحرافات نسبت به داده
 درروشهـا  همانـد یاندازه بـاق یتاز آن است که برخالف اهم یناش

 موردتوجـه ها مانده یروش فقط عالمت باق ینحداقل مربعات، در ا
 یشـتر) کـه بی(انحرافات یهای مانده یتعداد باق بنابراین،؛ گیرد یقرار م
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     ١۴٠٠/ پاییز و زمستان ٣۶/ ش١٨جستارهای اقتصادی ایران/ س   ٨٠

 

آنهـا  یو نه مقدار بزرگ موردنظرند) از چندک یکمتر (منف یا(مثبت) 
خـود را از  یردورافتاده که تأث یها است. پس داده اثرگذاردر برآوردها 

 LAD یبرآوردهـا توانند ینم دهند، ینشان م ها مانده یباق یبزرگ اهر
 ).١۴ص ،١٣٩۶ همکاران، و خانیان برادرانرا متأثر سازند (

الگو وجود ندارد  ینا یبرآورد پارامترها یبرا یا بسته شکل. ٢
 یبزرگــ اهخــود را از ر یرکــه تــأث دورافتــاده یعــدد یهــا و از روش

بـرآورد آنهـا اسـتفاده  یبرا توانند ینم دهند، ینشان م ها مانده یباق
 توانـد یچندک م یونرگرس یالگو یینها یها  پاسخ ینچن هم ؛کنند
مناسـب  یـارمع یـکبا انتخـاب  یکتا پاسخ یافتننباشد. البته  یکتا
 ).١٣٨۵و همکاران،  یاست (انصار یسرم

  
  کشورها انتخاب

 یرگـذاریتأث یـلتحل یبـرا یـلکوانتا یوناستفاده از رگرسـ منظور به
دو گروه از  یبرا یونرگرس ینا ی،درآمد یبر نابرابر یاقتصاد یآزاد

 یهـا براسـاس چـارک یبنـد گـروه این. است  شده اعمال کشورها
کـه  صـورت بدین اند؛ شده انتخاب یزرمؤسسه فر یاقتصاد یآزاد

شـد کـه در  تشـکیل ییکشـور از کشـورها هجدهگروه اول شامل 
ــراخ یهــا ســال  دوم چــارک و) most freeچــارک اول ( ءجــز ی

)2nd quartileگـروه  یـبترت یناند و به همـ بوده یاقتصاد ی) آزاد
 ءجـز یـراخ یهـا شد کـه در سـال تشکیلکشور  شانزدهاز  یزدوم ن

ــوم ( ــارم (3rd quartileچــارک س ) least free) و چــارک چه
از  یکی عنوان به یزن یرانپژوهش، اطالعات کشور ا یناند. در ا بوده
  ه است.شد بررسیکشور و در گروه دوم  ٣۴

 منتخب کشورهای: ۴شماره  جدول

 گروه
 ١٨( اول

  )کشور

most 
free  
2nd 

quartile  

  −انگلستان−ایاسپان−پرتغال−کیبلژ−شیاتر −ارمنستان
  −دانمارک−لوکزامبورگ−چکیجمهور −قبرس−کایکاستار 

  −پرو−پاناما−رلندیا−هندوراس−گرجستان−السالوادور
 اروگوئه

 گروه
 ١۶( دوم

  )کشور

3rd 
quartile  

least 
free  

  −رانیا−مصر−اکوادور−کامرون−لیبرز −یو یبول−نیآرژانت
  −نیاکرا−صربستان−عربستان−پاراگوئه−پاکستان−مولداوا

  مباوهیز −تنامیو−ونزوئال

  
 پژوهش تجربی الگوی برآورد

 ،)٢٠١٧( یکـوالفبنت و ن مانند یو تجرب ینظر یتوجه به مبان با
 یاثـر آزاد یبررسـ بـه)، ٢٠٠۶( کـارتر و) ٢٠١٠( نیلسون و ِبرگ

 نظر در تجربی فرم. شود می پرداخته یدرآمد یبر نابرابر یاقتصاد
 صورت به پیشین مطالعات از استفاده با مطالعه این در شده گرفته
  :است زیر

  GINI = + GDP + UN14 + EDU + CC + α +  
  GINI اسـت و  دوره  در کشور  ینیج یبوابسته و ضر متغیر

 شـده  اسـتفاده یدرآمد ابرابریسنجش ن یبرا یاریمع عنوان بهاز آن 
[مؤسســه  یاقتصــاد یمســتقل و شــاخص آزاد یــرمتغ اســت. 

 یبــرا یــاریمع عنــوان بــهاســت و از آن  در دوره  ] کشــور یــزرفر
 عالمت رود یاست و انتظار م شده  استفاده یاقتصاد یسنجش آزاد

 نـابرابری) Q=0.5( میانه و) Q=0.25( پایین سطوح در آن ضرایب
  .باشد منفی و معنادار درآمدی
از  مطالعـه یـنذکر شد، در ا یقتحق یشینهتوجه به آنچه در پ با

کـه  یرهامتغ یرسا یراست تا تأث شده  استفاده یزن کنترلی یرچند متغ
داشـته  نیـز) یدرآمد یوابسته (نابرابر یردر متغ ییبسزا یرتأث شاید
  در دوره  کشور  یناخالص داخل یدتول  GDP  از: عبارتندمدل  کنترلی یرهایلحاظ گردد. متغ ،باشند
 ینـابرابر بر یاقتصاد رشد ریتأث دادن نشان منظور به شاخص نیا
 در ریـمتغ نیـا عالمـت رود یمـ انتظار و است  شده استفاده یدرآمد
 مثبـت و دار معنـا دوم گـروه در و معنـا یب ای یمنف و معنادار اول گروه
  در دوره  سال کشور  چهارده یرز یتدرصد جمع  UN14  .باشد
 از یبخش شیافزا یرگذاریتأث دادن نشان منظور به شاخص نیا
 انتظـار کـه اسـت  شـده اسـتفاده فعال به رفعالیغ تیجمع درصد

 ســطوح در ژهیو بــه و بــاال یآزاد درجــه بــا یکشــورها در رود یمــ
 درجه با یکشورها در و باشد یمنف و دار معنا انهیم و نییپا ینابرابر
 ســال ۶۴ تــا ٢۵ ســن بــین جمعیــت باســوادی نــرخ  EDU  .نباشد یمنف و دار معنا نییپا یآزاد

 در دوره   کشور

 یآموزش و باسـواد یرگذاریتأث دادن نشان منظور به شاخص نیا
مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه  یدرآمد یفعال جامعه بر نابرابر تیجمع

مـورد توجـه  یرهـایاز جملـه متغ ر،یـمتغ نیـاسـت ا یگفتنـاست. 
 یدر هر دو گروه کشورها و در تمام رود یاست و انتظار م انینهادگرا
  .باشد مثبت و دار  امعن ها چارک



      ٨١  نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربیسنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر 

 

CC  در دوره   کشور 1فساد کنترل  
 یعمـوم بخش در فساد کنترلشاخص به منظور نشان دادن  نیا

بـه  رود یو انتظـار مـ اسـت شـدهاستفاده  یدرآمد یبر بهبود نابرابر
و  دولت خوب عملکرد یشاخص به معنا نیا یعلت آنکه ارقام باال

ب آن یاسـت، ضـرا دولـت فیضع عملکرد یاآن به معن نییارقام پا
 .باشند مثبت و دار امعن

  نرمال توزیع با خطا جمله 
α مبدأ از عرض  
 ینیج یباز ضر یدرآمد ینابرابر یسهمقا یحاضر برا مطالعه در
 مؤسسـه اقتصـادی آزادی هـای از داده یاقتصاد یآزاد یسهمقا یو برا
 اقتصادی آزادی شاخص از گیری بهره دلیل. است شدهاستفاده  2فریزر
بـا  اقتصـادی آزادی از شـاخص ایـن طراحـان تعریف تناسب فریزر،

 آنشاخص قائل بـه  یناست. طراحان ا یاقتصاد یمقصود ما از آزاد
 محـدودیت سـطح تـا کننـد مـی تـالش هـا شـاخص ینهستند که ا

 Ashby( شود سنجیده اقتصادی آزادی بر دولت وسیله به شده اعمال

and other 2013.( 

  
  ها داده برآورد

از  پـیشحاصـله  یوناز کاذب نبـودن رگرسـ ینانجهت کسب اطم
 ییمانـا یواحد جهت بررس یشهآزمون ر نخست، باالبرآورد مدل 

و رابطه  یانباشنگ هم یبررس یبرا یجمع پنل و آزمون هم یها داده
   .گیرد یقرار م یمورد بررس یرهامتغ ینبلندمدت ب
 هـای رگرسیون از جلوگیری منظور به عمدتاً  متغیرها مانایی آزمون

معناسـت کـه  ینپـژوهش بـد یرهایمتغ یی. ماناگیرد می انجام کاذب
 ینبـ یرهـامتغ یانسدر طول زمان و کووار یرهامتغ یانسو وار یانگینم

 یمانـا دارا یسـر یـک طورکلی به ؛مختلف ثابت بوده است های سال
 ایـن. کنـد یاسـت کـه حـول آن نوسـان مـ ینو مع یمقدار قطع یک

 مانایی آزمون بررسی جهت. است تصادفی عوامل از ناشی نوسانات
 ریشـه آزمـون یـک که شد استفاده چو و لین لوین، آزمون از متغیرها

                                                           
 The Worldwideیحکمرانـ یجهـان شـاخص بعـد شـش از یکـی ریـمتغ نیـا .١

Governance Indicators (WGI) کنترل فسـاد نیاست که به تخم (Control 
of Corruption)یعمـوم قدرت اعمال زانیم دهنده نشان شاخص نیپردازد. ا یم 

 یعـدد شـاخص نیـا نیتخمـ. است حاکمان توسط یخصوص منافع کسب یبرا
  .(عملکرد خوب دولت) است ۵/٢دولت) و  فی(عملکرد ضع −۵/٢ نیماب

2. Fraser Institute 

ماننـد؛  یواحـد مقطعـ یشهر های آزمون مقابل(در  بود مشترک واحد
آمـده  ۵آزمـون در جـدول شـماره  نتایج). خالصه ینپسران و ش یم،ا

  است.
 

 چو و لین لوین، آزمون متغیرها؛ واحد ریشه آزمون نتایج. ۵شماره  جدول
)LLC( 

Test in levelVariable Group Statistic 
-3.45232 *GINI  

TOP EF 
(18 country) 

 

15.58675 * - EF  
4.21439 * - GDP  
3.47698 * - EDU 
5.09864 * - UN14  
1.66846 * - CC 

-3.88432 *GINI 

LOWEST 
EF 

(16 country) 

1.83235 ** - EF 
1.08823 ** - GDP 
3.52319 * - EDU 
4.69887 * - UN14 
3.63421 * - CC 

  قیتحق یها افتهی:منبع
  .است ینیج بیضر  وابسته، ریمتغ

 .دهد یم نشان را٪ ١٠ و٪ ۵ سطوح در یمعنادار  بیترت به ** و * عالمت

  
 مانایی بیانگر٪ ١٠ یا٪ ۵ سطوح در یرهاغتم ماناییآزمون  نتایج
 صـفر یهصـورت فرضـ یـندر ا بـود؛ استفاده مورد متغیرهای تمامی
 مانا در سطح یهمگ متغیرها این و شد رد واحد ریشه وجود بر مبنی
  .بودند
، ٢۵/٠ یـلکوانتا یبـرا یـببرآورد مدل، بـه ترت نتایجادامه  در

 نتایج یلاست که در ذ شده  ارائه ۶در جدول شماره  ٧۵/٠، و ٠/۵
 .شود یم یلتحل یحیتوض یرهایمتغ یکآن به تفک
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مشاهدات مرتب شده ضریب جینی بر حسب چارک ها در کشورهای با درجه : ٣نمودار 
آزادی پایین

  

 کوانتایل رگرسیون درآمدی؛ نابرابری بر اقتصادی آزادی تأثیرگذاری. ۶شماره  جدول

Q 0.75Q 0.50Q 0.25variable group Prob.Coefficient Prob.CoefficientProb.Coefficient
0.104−0.187 0.005−0.3550.000−0.654EF

TOP EF 
(18 country) 

0.001−0.577 0.287−0.1120.1080.456GDP 
0.0030.454 0.213−0.5980.023−0.789UN14 
0.0001.104 0.0080.9720.0090.813EDU 
0.764−0.127 0.231−0.4550.121−2.137CC
0.185−2.857 0.004−1.1780.002−0.876EF

LOWEST EF 
(16 country) 

0.0031.673 0.0051.3450.0001.109GDP 
0.0001.134 0.0000.8700.0020.789UN14 
0.0013.149 0.0002.8940.0092.893EDU 
0.0004.768 0.0005.3540.0004.242CC

 یقتحق های یافته :منبع

  
 به توجه که پیشین های پژوهش به نسبت پژوهش این تمایز بنابر
 منظـور به باشد؛ می درآمدی نابرابری به شده مطرح رابطه حساسیت

 پرداختـه هـا چـارک حـدود کـردن مشـخص به نتایج تر دقیق تفسیر
 اول گـروه در جینی یبمشاهدات ضرا  پراکندگی بررسی با. شود می

ــ ٢٧٠( ــه رگرس ــه ب ــا توج ــاهدات بر یونمشــاهده) و ب  حســبمش
 کـه اول گـروه در دریافت توان می ٧۵/٠ و ۵٠/٠، ٢۵/٠ های چارک
٪ مشـاهدات ٢۵ باشند؛ می باال اقتصادی آزادی با کشورهای شامل

٪ ۵٠صـدم،  ٧/٢٩کمتـر از  ینـیج یبمتعلق به ضر ینیج یبضر
٪ متعلـق بـه ٧۵صـدم و  ٩/٣۴کمتـر از  ینـیج یبمتعلق بـه ضـر

 توجه با دیگر سویصدم بوده است. از  ۵/۴۵کمتر از  ینیج یبضر
 و باشـد مـی پایین بسیار آزادی درجه با کشورهای جزء ایران اینکه به
 است، گرفته قرار پژوهش این در شده مطالعه کشورهای دوم گروه در

 یابد یم یشتریب یتما اهم یبرا دومگروه  بندی چارک سطوح تحلیل
  ).٣و  ٢(نمودار شماره 
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 شـود، می داده نشـان ٢ و ١ شـماره نمودارهـای در که گونه همان
 ٢۴٠در گـروه دوم ( ینـیب جیمشـاهدات ضـرا  یبراساس پراکنـدگ

، ٢۵/٠ های چارک اساسمشاهدات بر یونمشاهده) و با توجه به رگرس
متناسـب بـا  یاستیبه منظور دقت در ارائه راهکار س و ٧۵/٠ و ۵٠/٠
٪ ٢۵ دریافـت تـوان یمـ پایین آزادی درجه دارای کشورهای یتوضع

 ۶/٣۴کمتـر از  ینـیج یبمتعلـق بـه ضـر ینـیج یبمشاهدات ضر
٪ ٧۵صـدم و  ۴/۴١کمتـر از  ینـیج یب٪ متعلق بـه ضـر۵٠صدم، 

 .است صدم بوده ۴/۴٨کمتر از  ینیج یبمتعلق به ضر

 

 مشاهدات از گروه دو برای جینی ضریب پایین و میانه باال، سطوح. ٧شماره جدول

 اول سطح 
)٢۵/٠(  

انهیمسطح
)۵٠/٠( 

باالسطح
)٧۵/٠( 

 ی(آزاداولگروه
  ۵/۴۵−٩/٣۴  ٩/٣۴−٧/٢٩  ٧/٢٩−٠  باال)یاقتصاد

 ی(آزاددومگروه
  ۴/۴٨−۴/۴١  ۴/۴١−۶/٣۴  ۶/٣۴−٠  )نییپایاقتصاد

 پژوهش یها یافتهمنبع: 

 

هـر  در ی،اقتصاد یآزاد یرمتغ مورد در: اقتصادی آزادی وضعیت
(گروه  باال یاقتصاد یآزاد یهسطح اول یکه دارا ییدو گروه از کشورها

در  یاقتصـاد یآزاد یشافـزا باشـند، ی(گـروه دوم) مـ پایین یااول) و 
 یو منفـ دار ارابطه معنـ ای) دارQ−0.25 ،Q−0.5( دوم و اول چندک

 یشافـزا یین،پـا یدرآمـد یکه در سـطوح نـابرابر امعنبدان باشد؛ یم
 یشافـزا یـن. اشود  یم یدرآمد یکاهش نابرابر سبب یاقتصاد یآزاد

معـادل  قتصـادیا یدر آزاد یشواحـد افـزا یـک یدر گروه اول به ازا
اسـت؛  واحد ١٧/١ یال ٨٧/٠در گروه دوم معادل  و ٣۵/٠ یال ٠/۶۵
 یاقتصـاد یآزاد یشبـاال، افـزا یدر هر دو گروه در سطوح نابرابر اما
 ینبگذارد. ا یدرآمد یمسئله نابرابر یبر رو داری امعن یرتأث تواند ینم

در بخـش  ذکرشده یو شواهد تجرب ینظر یمنطبق بر مبان یقاً دق یافته،
لزومـًا بـه بهبـود  یاقتصـاد یآزاد یشکه افـزا امعن یناست؛ بد پیشین
 وضـعیت را امـر ایـن دلیل بتوان شاید. انجامد  ینم یدرآمد ینابرابر
 در معمـوالً  زیـرا دانسـت، نـابرابری بـاالی سـطوح در اقتصاد نهادی
 شـرایط دارای اقتصاد نهادی وضعیت درآمدی نابرابری باالی سطوح
  .یابد می غلبه اقتصاد کلی شرایط بر امر این و نیست خوبی

 یشاخص برا ینمثبت ا یبتوجه به ضر با: داخلی ناخالص تولید
درجـه  یدارا یگروه دوم کـه مشـتمل بـر کشـورها یها چارک یتمام

رشـد  یشمعناسـت کـه بـا افـزا ین، بدباشد می یینپا یاقتصاد یآزاد
 اقتصادی رشد عبارتی به یابد، یم یشافزا یدرآمد ینابرابر ی،اقتصاد

ــورهای در ــا کش ــادی آزادی ب ــعیف اقتص ــزا ض ــه اف ــابرابر یشب  ین
 یـددر تول یشواحـد افـزا یـک یبـه ازا یشافزا ین. مقدار اانجامد  یم

 در امـادرصـد خواهـد بـود؛  ۶/١ یالـ ١/١معـادل  یناخالص داخلـ
ــرگــروه اول  یکشــورها ــدتول متغی ــ ی رابطــه  یدارا یناخــالص داخل
ناخالص  یدتول یشافزا امعن ینبد یست؛ن یدرآمد یبا نابرابر یمعنادار
گروه اول کشورها کرد در  یرتعب یاز آن به درآمد مل توان یکه م یداخل

امر ممکن  ینبگذارد که ا یرتأث یدرآمد ینابرابر وینتوانسته است بر ر
بـاال  یاقتصـاد یبا درجه آزاد یباشد که در کشورها یلدل یناست بد
 ایـندر سـطوح بـاال قـرار دارد و رشـد  یناخـالص ملـ یدعمومًا تول
(سـطوح  پـیشرا در مراحـل  یدرآمـد یاثر خود بر نابرابر شاخص،

در مورد گروه دوم منطبق  یافته ین) گذاشته است. املی درآمد تر یینپا
  .باشد یم یرو در مورد گروه اول قابل تفس ینظر یبر مبان

یر جمعیت درصد  یبتوجه به ضـر با: جمعیت کل ازسال ١۴ ز
گــروه دوم کــه شــامل  هــای یــلکوانتا یدر تمــام یــرمتغ یــنمثبــت ا
 یینکشـورها پـا یـندر ا یاقتصـاد یاست که درجه آزاد ییکشورها
 یـتدرصد جمع یشمعناست که افزا ینبد آمده دست به نتایجاست، 

 ینـابرابر تنهـا نـهکشورها،  یندر ا یتجمع کل بهسال نسبت  ١۴ یرز
 یدرآمـد ینـابرابر یشبلکـه بـه افـزا بخشـد، یرا بهبود نم یدرآمد

 ایـن در کـار کودکـان پدیـده مسـئله این عوامل از یکی انجامد،  یم
 اسـت؛ پـایین درآمـدهای با سنی بازه این در افراد اشتغال و کشورها
 ٧/٠نسبت، حدود  یندر ا یشافزا واحد یک یبه ازا ییرتغ ینحجم ا

در گـروه اول در  سـوییاسـت. از  یدرآمـد یدر نابرابر واحد ١/١ تا
 یشافـزا یین،پـا یدرآمد یدر سطوح نابرابر یعنی یین،پا یها چندک

کـاهش  سـبب یـتجمع کـل بهسال نسبت  ١۴ یرز یتدرصد جمع
ت و یـجمع یـنا یشبـا افـزا یبـه عبـارت شـود؛ یم یدرآمد ینابرابر

 یدرآمـد ینـابرابر ی،انسان یهسرما یشو افزا یلبه تحص آنهااشتغال 
در سـطح  یعنـی ،بـاال یها هرچند در چندک یابد؛ یدر کل بهبود م

ماننـد گـروه دوم بـه  یـت،جمع ینا یشباالتر، افزا یدرآمد ینابرابر
  .انجامد یم یدرآمد ینابرابر یشافزا

 ینـرخ باسـواد تـأثیر :۶۴ تـا ٢۵ سن بین جمعیت باسوادی نرخ
هـا  آمـوزش در همـه چنـدک یهـا از شاخص یکی عنوان به یتجمع
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نـرخ  در افـزایشکـه  امعن ینمعنادار و مثبت است. بد یازلحاظ آمار
 یدرآمـد ینـابرابر یبر رو سال، ۶۴−٢۵سن  ینب یتجمع یباسواد

 سـبب ،درآمـد یسطوح نابرابر یاز کشورها و در تمام گروه دو هردر 
 دار ارابطـه مثبـت و معنـ ینا یر. در تفسشود یم درآمدی برابری بهبود

نـرخ  باسـوادی، نـرخ یشافـزا با کشورهاگفت در هر دو گروه از  یدبا
 یرگـذاریبه سبب تأث شایدامر  اینکه  یابد یم ونیفز یدرآمد ینابرابر

و  یـاننهادگرا یـدامـر مـورد تأک یـنباشد که ا ینابرابر برنهاد آموزش 
  .است نظری مبانی بر منطبق ینجابه دست آمده در ا نتیجه

 قـدرت اعمال میزان دهنده نشان گرفته کار به متغیر: فساد با مبارزه
و دولتمـردان  حاکمـان سوی از خصوصی منافع کسب برای عمومی

 یف(عملکـرد ضـع −٢٫۵ ینمـاب یشاخص عدد ینا یناست. تخم
 یـقتحق نتایج(عملکرد خوب دولت) است. براساس  ٢٫۵دولت) و 

در آن کشورها وجـود دارد، در  یینیپا یاقتصاد یدر گروه دوم که آزاد
 ونـیفز یدرآمـد یسـطح فسـاد، نـابرابر یشها با افـزا چندک یتمام
هـا کـه  چنـدکاز  یـک هیچگروه اول در  یکشورها یبرا اما؛ یاید یم

فساد  یشافزا باشد، یم یدرآمد یمتفاوت نابرابر یتوضع دهنده نشان
را نشان دهد که  یدرآمد یخود بر نابرابر یرگذاریتأث تواند ینم یادار
مبـارزه بـا فسـاد در عمـوم  یسطح بـاال یلامر ممکن است به دل ینا

مبارزه بـا  یشکه افزا امعن ینبد ؛باشد یاقتصاد یآزاد یدارا یکشورها
بهبـود  یتر مبـارزه بـا فسـاد بـر رو یینخود را در سطوح پا یرفساد تأث
 گذاشته است. یدرآمد ینابرابر

  
  گیری نتیجه و بندی جمع
 بـه یـافتگی توسـعه بـرای راهکـاری عنـوان به همواره اقتصادی آزادی
 ایـن و شود می پیشنهاد توسعه حال در جوامع ویژه به مختلف، جوامع
 مختلف های پاسخ از ای گستره با پیشنهاد این مقابل در همواره جوامع

 یو اجـزا یـتبـه اهم توجـه با. رویند روبه پیشنهادها این کاربست به
 مسئله که داشت اذعان مسئله بدین توان می اقتصادی یآزادساز یندفرا

 تـرین اصـلی از یکـی آزادی ایـن سـمت به حرکت و اقتصادی آزادی
در کشورمان است کـه  اقتصادی گذاری سیاست حوزه در روز مسائل
 در. کننـدرا اتخـاذ  درسـتی تصـمیم آن به نسبت باید گذاران سیاست

بهبـود  یدر پـ گذاری سیاست مقام در اگر یمپژوهش حاضر نشان داد
 یطیشـرا بـه بسـته یاقتصـاد یآزاد یشافـزا یم،باش یدرآمد ینابرابر

بـازار در  یسـممکان بـه ِصـرف اتکـای و کند کمک امر بدین تواند می
  .است نادرست برداشت ینوع یدرآمد ینابرابر بهبود

 گروه دو در ایران ازجمله کشور ٣۴ تجربی مشاهدات بررسی
 تـا ٢٠٠۴ هـای سـال بـازه در متفـاوت اقتصادی آزادی با کشورها
، ٢۵/٠ هـای چارک در و کوانتایل رگرسیون از استفاده با که ٢٠١٨

 گـروه دو هـر در که دهد می نشان و است شده برآورد ٠/٧۵، ٠/۵
 سـطوح در درآمـدی نابرابری بهبود بر اقتصادی آزادی تأثیرگذاری

 ایـن. اسـت بوده دار معنا و مثبت درآمدی نابرابری متوسط و پایین
 بررسـی آن در نیـز ایـران هـای داده کـه دوم گـروه برای مشاهدات

 چنانچـه کـه دارد داللـت امـر ایـن بر سیاستی دیدگاه از اند، شده
 واحـد یـک باشـد، ۶/٣۴ از کمتـر عددی جینی ضریب شاخص
 در کـاهش واحد ٨٧/٠ معادل تواند می اقتصادی آزادی در افزایش
 جینـی ضـریب که درحالی و باشد داشته درپی را درآمدی نابرابری
 آزادی در افـزایش واحـد یک آنگاه باشد، ۴/۴١−۶/٣۴ بین عددی

 درآمـدی نابرابری در کاهش واحد ١٧/١ معادل تواند می اقتصادی
 رابطـه ایـن نـابرابری بـاالی سـطوح در امـا باشـد؛ داشته درپی را
 ۴/۴١ از باالتر عددی ینیج یبکه ضر یهنگام یعنی معناست، بی

 نـابرابری بهبود بر اقتصادی آزادی افزایش شرایطی چنین در باشد؛
 دراقتصـاد  یآزادسـاز های سیاست بر تمرکز و ندارد تأثیر درآمدی
 در زیـرا بود، خواهد تأثیر بی نابرابری بهبود هدف با شرایطی چنین
 اثرهای تحقق از مانع نهادی، موانع درآمدی نابرابری باالی سطوح
 یب(ضـر ایران اقتصاد فعلی شرایط. شوند می اقشار تمام به سرریز

اسـاس  ینقرار دارد و بـر همـ یتوضع یندر هم یز) ن۶/۴٠ ینیج
 ایـران در اقتصادی آزادی های سیاست اجرای که کرد بیان توان یم

  .است تأثیر بی نابرابری بهبود برای
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