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 چکیده
یکی از موارد بحث برانگیز در ادبیات جهانی شدن، نحوه اثرگذاری آن بر فقر است. برخی 

و برخی نیز بر  بر این باورند که بین جهانی شدن و کاهش فقر رابطه مثبت وجود دارد

 یریگرابطه منفی بین این دو تأکید دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با بهره

( به بررسی اثر جهانی GMMهای تابلویی پویا و مدل گشتاور تعمیم یافته )از روش داده

شدن بر شاخص فقر انسانی کشورهای دارای توسعه انسانی باال )شامل ایران( طی سال

های بانک اطالعات آزادسازی پرداخته است. در این بررسی از داده 2111-2102های 

های حکمرانی زی تجاری و رعایت حقوق مالکیت(، شاخصاقتصادی هریتیج )شامل آزادسا

خوب )شامل اثربخشی دولت و کنترل فساد(، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، نسبت 

جمعیت روستایی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج مطالعه 

یت حقوق مالکیت، تولید حاکی از تأثیر منفی و معنادار متغیرهای آزادسازی تجاری، رعا

ناخالص داخلی سرانه حقیقی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و همچنین اثر مثبت نسبت 

 جمعیت روستایی و تورم بر شاخص فقر انسانی است. 

 ، آزادسازی تجاریGMM، فقر انسانی، HPI: جهانی شدن، های کلیدیواژه

 JEL: F13 ،I38 ،O24بندی طبقه
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   مقدمه -1
پژوهشگران  از بسیاری ذهن که است، حاضر عصر در موضوعات مهمترین ازشدن  جهانی

 پدیده این بعدی بودن چند است. ساخته مشغول خود به اقتصادی را گذاران،و سیاست

 همراه با دشواری آن از روشنی و دقیق تعریف ارائه تا شده باعث آن، خاص پیچیدگی و

 دانشمندان نظری بین وحدت گونهیچه شدن جهانی دقیق تعریف در بنابراین، باشد.

 همچنان دستخوش و است نرسیده خود تکامل نهایی حد به پدیده این زیرا ندارد؛ وجود

شود )موسوی  می نمایان آن گوناگون ابعاد از تازه وجهی روز هر و است دگرگونی و تحول

 (.0905و همکاران، 

وابط متنوع و متقابل بین بر اساس یک تعریف، جهانی شدن عبارت است از برقراری ر 

ها و جوامع که به ایجاد نظام جهانی کنونی انجامیده است. همچنین، فرآیندی که دولت

تواند پیامدهای از طریق آن حوادث، تصمیمات و فعالیت ها در هر بخش از جهان، می

 وهانس پیتر های دیگر کره زمین داشته باشد )مهمی برای سایر افراد و جوامع در بخش

(. جهانی شدن اقتصاد بر تحرک فزاینده نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی، 0900، 0ومنش

المللی به معنای به هم پیوستگی روزافزون بازارها و گسترش ارتباطات گسترش تجارت بین

تأکید دارد. آزادسازی و جهانی شدن موجب افزایش حجم و نوع مبادالت مرزی کاالها و 

ود شالمللی و همچنین تسریع انتقال تکنولوژی میمایه بینخدمات و افزایش جریان سر

 (.0330، 2)نوازیش

 هاییکی از موارد بحث برانگیز در ادبیات جهانی شدن، اثر آن بر شرایط زندگی گروه

های درآمدی است. برخی تر، بر فقر و توزیع درآمد میان گروهدرآمدی  و یا به طور روشن

، 9)موجری زی تجاری و کاهش فقر رابطه مثبت وجود داردبر این باورند که بین آزادسا

( در مطالعه خود به ارتباط منفی بین 2112) 1از طرف دیگر گریناوی و همکاران .(2111

اند. این اختالف در نتایج عالوه بر استفاده از متغیرهای آزادسازی تجاری و فقر دست یافته

های مختلف نیز بوده است. ز متدلوژیمختلف برای آزادسازی تجاری، به سبب استفاده ا

های باز بهتر از با این حال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در دراز مدت اقتصاد

کنند اما همچنان بیم آن می رود که در کوتاه مدت آزادسازی اقتصادهای بسته عمل می
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ود مدت با وج های فقیر در اقتصاد بیشتر صدمه وارد کند و حتی در بلندتجاری به گروه

، 0موفقیت رژیم های باز، ممکن است بعضی از مردم فقیر باقی بمانند )آلن و همکاران

(. یکی دیگر از مباحث مهم مطرح شده در خصوص اثر آزادسازی تجاری بر فقر، 2111

رود با توجه به اینکه تاکنون در مطالعات شاخصی است که برای شناسایی فقر به کار می

پرداخته نشده است،  2(HPIاثر آزادسازی تجاری بر شاخص فقر انسانی ) داخلی به بررسی

لذا در این مطالعه به بررسی این اثر در بین کشورهای با توسعه انسانی باال )که سطح 

 شود. پرداخته می 2111-2102های توسعه انسانی مشابه با ایران دارند( طی سال

های مختلف در رابطه با ه و ارائه دیدگاهدر این مقاله پس از بیان مبانی نظری مربوط

ردد گتأثیر آن بر فقر، پیشینه مطالعات صورت گرفته در این زمینه بیان می جهانی شدن و

های تجربی مقاله شامل بررسی ایستایی یافته و در ادامه پس از بیان روش شناسی پژوهش،

های تابلویی پویا ذکر های تشخیص مدل در دادهنتایج تخمین مدل و آزمونمتغیرها، 

  شود.های سیاستی بیان میگیری و ارائه توصیهشوند. در انتها نیز نتیجهمی

  مبانی نظری -2 

مصرفی یا  فقر دارای ابعاد مختلفی است، اما در بیشتر مطالعات تنها جنبه اگر چه پدیده

قیم با این دو درآمدی آن در نظر گرفته می شود، زیرا سایر جنبه های فقر به طور مست

مورد در ارتباط هستند. به عبارتی دیگر، فقر اغلب به عنوان کمبود درآمد یا مصرف در 

(. براساس 2119و همکاران،  9مک کالوچکنند )برآورده ساختن نیازهای اساسی تعریف می

تعریف بانک جهانی، فقرا کسانی هستند که از منابع اقتصادی کافی برای تأمین نیازهای 

(. با توجه به این تعریف، بانک جهانی 2111، 1برخوردار نیستند )بانک جهانیاساسی 

 گیرد. می افرادی با درآمد کمتر از یک دالر در روز را به عنوان افراد فقیر در نظر

است که توسط  (HPIگیری فقر، شاخص فقر انسانی )های مهم برای اندازهیکی از شاخص

شاخص فقر انسانی محرومیت زندگی را از سه  گیرد.بانک جهانی مورد محاسبه قرار می

کند. فرمول محاسبه این شاخص به بعد طول عمر، دانش و سطح زندگی منعکس می

 (: 0930، شکل زیر است )مهرگان و محسنی
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 :ین رابطهکه در ا

 1:p سالگی  11رود قبل از محرومیت از بعد طول عمر برحسب درصد افرادی که انتظار می

 بمیرند،

2 :p سواد،محرومیت در دانش بر حسب درصد افراد بالغ بی 

3:p  محرومیت در سطح زندگی که از ترکیب سه متغیر درصد افرادی که به آب سالم

 دمات بهداشتی دسترسی ندارند و کودکان پنجدسترسی ندارند، درصد افرادی که به خ

 آید.  کم وزنی هستند، به دست می  که دچار ایساله

گیری ابتدا هر عامل به توان برای متوسط HPIدر  3p و 1p ،2pبا توجه به وجود سه عامل 

ابراین شوند. بنرسیده و ریشه سوم از مجموع آنها گرفته شده و سپس بر سه تقسیم می 9

دهنده فقر بدیهی است که مقدار بیشتر این شاخص نشان باشد.می α=3ه یک در رابط

توسط بانک جهانی ارائه گردیده  2101باشد. آمار این شاخص تا سال انسانی باالتر می

در  HPI، در این مقاله آمار 2101است. با توجه به عدم انتشار این شاخص پس از سال 

 ول فوق محاسبه گردیده است.بر اساس فرم 2102 و 2100 هایطی سال

باشند. در این بر اساس ادبیات موضوع، عوامل متعددی بر شاخص فقر انسانی مؤثر می

بخش به برخی از مهمترین این عوامل که مورد تأکید بسیاری از مطالعات بوده، اشاره 

 شود.می

 جهانی شدن و فقر  -2-1

انجام شده است. شدت بخشیدن تحوالت مربوط به جهانی شدن بیشتر در حوزه اقتصاد 

 پارچه شدن بازارهای مالی، گسترش مبادالتبه  وابستگی متقابل بین اقتصادهای ملی، یک

ها و ضوابط حمایتی بازرگانی و زدایی و از میان برداشتن تعرفهتجاری به همراه مقررات

لی المنایجاد نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی با هدف گسترش و تسریع تجارت بی

(. 0901باشد )حسن زاده و فوز مسلمیان، از جمله نمودهای جهانی شدن اقتصاد می

موردی که امروزه اقتصاد جهان شاهد وقوع آن است این است که اقتصادهای کشورها با 

سرعت به سمت جهانی شدن در حرکت هستند  و آثار آن را می توان در افزایش آزادسازی 

ی گذاری مستقیم خارجمللی، جهانی شدن تولید و جریان سرمایهتجاری، بازرگانی بین ال

 مشاهده کرد. 

در خصوص اثرات جهانی شدن بر فقر رویکردهای متفاوتی وجود دارد. اندیشمندان رویکرد 

اول اعتقاد دارند که کشورهای صنعتی با تسلط بر دنیای تجارت، اطالعات و ارتباطات و 
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ای برای افزایش تسلط اند تا جهانی شدن به زمینههای پیشرفته موجب شدهتکنولوژی

بیشتر بر کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. در این رویکرد جهانی شدن نه تنها فقر 

دهد بلکه حتی ممکن است آنرا افزایش نیز بدهد. در این خصوص را کاهش نمی

قیر را به خطر تواند منافع گروه های ف( معتقد است که جهانی شدن می0909)0استیگلیتز

گوید جهانی شدن بعید است که بتواند برای کشورهای در حال توسعه توان اندازد. وی می

 اییاری و کمک را داشته باشد بنابراین اصالحات مورد نظر در این حوزه باید به گونه

 (.0907طراحی گردند که برای جمعیت فقیر دنیا مفید واقع شود )ساعی،

ویکرد دوم اعتقاد دارند که جهانی شدن و آزادسازی تجاری زمینه در مقابل اندیشمندان ر

های انتقال فناوری و منابع مالی را به کشورهای در حال توسعه فراهم نموده و شرکت

گذاری در این کشورها موجبات کاهش هزینه تولید، افزایش اشتغال چند ملیتی با سرمایه

سازند و از این طریق موجب افزایش اهم میو دسترسی به بازارهای بزرگتر صادراتی را فر

(  اعتقاد دارد در 2112) 2سازند. در این خصوص ساترلندرفاه و کاهش فقر را فراهم می

گذاری خارجی به نحو احسن جذب شده و آزادسازی تجاری در کشورهایی که سرمایه

اردهای ه و استاندای باال رفتسطح باالیی اتفاق افتاده، سطح دستمزدها تا حد قابل مالحظه

 محلی در زمینه های مدیریت تکنولوژی و حفظ محیط زیست ارتقاء یافته است.

 حکمرانی خوب و فقر -2-2

 قانونی ترویج جامعیت، تواند در قالب ترویجاثرگذاری حکمرانی خوب بر کاهش فقر می

 گویی توضیح داده شود. پاسخ ترویج و بودن

 در را شهروندان مشارکت که ماعیاجت هایسازی محروم :جامعیت ترویج -

مفهوم  با متناقض کند،می محدود سیاسی و اجتماعی فرآیندهای اقتصادی،

 دموکراتیک کشورهای در جایگاهی نیز نظری لحاظ بوده و از « خوب دولت»

 هاییگروه توانمندسازی برای جبران خسارتی تواندمی جامعیت ترویج. ندارد

اهمیت(  و اولویت دوم در مرحلة که هاییگروهحاشیه ) در تاریخ طول در که

 موضوع مرتبط با زیادی حد تا جامعیت رو این از. باشد اند،گرفته قرار

 .است تمرکز عدم و توانمندسازی

                                                 
1 Stiglitz 
2 Peter Saterland 
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 مفاهیمی با نزدیکی ارتباط در مشروعیت و بودن قانونی  بودن: قانونی ترویج -

 و امنیت و لحص اجتماعی، خشونت تعارض، رفع تبهکاری، همچون عدالت،

 0آندرسن .است اعتماد و ثروت عدالت، دشمن دارد.  فساد قرار بشر حقوق

 یکدیگر با فقر و قانونیبی هاآن طریق از که هاییمکانیزم از ( تعدادی0333)

-آسیبمعرض در بیشتر که، فقرا این جمله کرد از مطرح را کنندمی پیدا ارتباط

گیرند. می اجتماعی قرار مقامات تحقیر و ارعاب مستبدانه، رفتار از پذیری

 در مسیر استعدادهایشان اتالف برای بیشتری ریسک دارای فقیر افراد همچنین

ط توس که اقتصادی الگوی .باشندمی عمومی و شخصی های سرقت

 اداری فساد که کندمی بیان است، شده ارایه( 0371)9( و کراگر0370)2اکرمن

 قرار تأثیر تحت را فقر میزان اقتصادی، یرهایمتغ و عوامل طریق از تواندمی

 گذاریسرمایه میزان کاهش به منجر اداری فساد افزایش دیگر، بیان به .دهد

 با بنابراین .کندمی کمک رقابت کاهش به اقتصادی ناکارآیی افزایش با و شده

 اقتصاد در فقر و درآمد نابرابری میزان تجارت، هایهزینه افزایش و رقابت کاهش

 (.0930)متفکرآزاد و فشاری،  کندیم پیدا افزایش

 خود اعمال مقابل در دولت که معنی است بدین گویی گویی: پاسخپاسخ ترویج -

-گروه بین مستقیم ارتباط. نماید اجرایی ضمانت را آنها بتواند و پاسخگو بوده

 از که دولتی مسئوالن و اندگرفته قرار دوم مرحلة در نظر اولویت از که هایی

 سیاست توسعة در قدم اولین عنوان به تری برخوردارند،بیش گوییپاسخ قدرت

 فقر علیه بر نبرد و از یک جهت، مبارزه .گرددمی تلقی فقرگرا فساد ضد های

 و شهروندان اشتغال راه سر که بر هاییگرفتاری و موانع که است معنی این به

 اکثر که شود. درحالی برداشته میان از دارد، وجود حکومت گوییپاسخ

 را حقوق شهروندان تساوی و مشارکت برابری ادعای توسعه حال در کشورهای

گیرند )مهرگان و محسنی، می کار به را فقیر افراد عمل در ندرت به اما دارند،

0930.) 
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 تورم و فقر -2-3

 به که است ناپایداری اقتصادی و ثباتی بی فقر، میزان بر تأثیرگذار و مهم متغیرهای از

 تغییرات .شوندمی گیریاندازه تورم نرخ نظیر مختلف های شاخص توسط معمول طور

 درآمدی، اثرات طریق از اول. متأثر کند را فقر هایجهت شاخص دو از تواندمی قیمت

که در قالب کاهش دستمزد حقیقی و کاهش ارزش  خانوارها درآمد حقیقی در تغییر یعنی

 یعیتوز تغییرات به آن از که نسبی در قیمتهای تغییر دوم و شود.داراییها منعکس .می

 دارد اقتصاد در مهمی نقش دولت که کشورهایی (. تورم در0903 شود )پروین،می تعبیر

 اجباری انداز پس نوعی پذیرد،می صورت دولت توسط نقدینگی حجم عمده و تغییرات

 میتور مالیات اندازپس این به اصطالح در. آیدمی در دولت تملک به که شود،می تلقی

 اتمالی نوعی مردم از تورم، ایجاد و نقدینگی حجم افزایش با دولت واقع در. شودمی اطالق

 آمدهایدر که کسانی سوی از ثروت انتقال جریان نوعی و گیردمی قیمت افزایش صورت به

گردد می ادایج دگیرمی تعلق آنها به نقدینگی حجم افزایش که کسانی سوی به دارند ثابت

گردد )مروج می جامعه در فقر شکاف گسترش و اقتصادی معضالت تشدید باعث و

 (.0931، خراسانی

 توزیع جغرافیایی جمعیت و فقر -2-4

 جمعیت کل از روستایی جمعیت نسبت متغیر فقر، میزان بر تأثیرگذار متغیرهای دیگر از

ن جمعیت روستایی و شاخص فقر . طبق نتایج رابطه مثبت و معناداری بین میزااست

 که است صورت بدین فقر هایشاخص بر متغیر این تأثیرگذاری نحوه انسانی وجود دارد.

 امور وها به دلیل کمبود زیرساخت شهری جمعیت به نسبت روستایی جمعیت افزایش با

 ددرآم نابرابری و فقر میزانو  یافته کاهش اقتصادی رشد روستایی، مناطق در زیربنایی

 (.0930)مهرگان و محسنی،  یابدمی افزایش

 تولید ناخالص داخلی و فقر -2-5 

تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی نیز ارتباط منفی با فقر دارد و با افزایش آن انتظار بر 

سطح  رفتن باال باعث شاخص این این است که شاخص فقر انسانی کاهش یابد. افزایش

 نکته .(0901فوزمسلمیان،  و زاده،گردد )حسنفقر می کاهش زندگی مردم شده و موجب

 درصد 0 نفر حدود میلیون 01نزدیک  جمعیتی با ایران کشور که است این توجه قابل

 حدود جهانی تولید نظر سهم از حالی که در است، داده اختصاص خود به را دنیا جمعیت
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 درصدی سهم یک به رسیدن برای حداقل بنابراین .0است دارا را درصد تولید جهانی 13/1

 مورد نیز این. شود می احساس باالیی گذاری سرمایه به نیاز دنیا، در تولید میزان از

 اهمیت با بسیار اقتصاد عرضه بخش به توجه بنابراین. است مؤثر فقر کاهش بر دقیقاً

  .است

 پیشینه مطالعات -3
تصاد معادل رشد تجارت، در سمپوزیم جهانی شدن اقتصاد، آزادسازی و جهانی شدن اق  

(. از این رو در 0337، 2گذاری مستقیم خارجی تعریف شده است )آرندترشد سرمایه

میان اغلب کشورهای در حال توسعه، حرکت در جهت جهانی شدن مترادف با کاهش و 

سازی تجاری و ها، آزادحذف موانع تجاری همچون کاهش تعرفه واردات، حذف یارانه

گذاری خارجی بوده است. برخی از تحقیقات انجام شده در رابطه مایههمچنین افزایش سر

 با تأثیر جهانی شدن بر روی فقر عبارت اند از:
پذیر، اثرات های تعادل عمومی محاسبه( با استفاده از مدل0333) 9دکالوئه و همکاران

ج این ایکاهش قیمت صادراتی و تعرفه وارداتی را بر روی فقر تجزیه و تحلیل کردند. نت

 های وارداتی به نفع گروه های فقیر است. مطالعه نشان داد که کاهش در تعرفه

( اثرات آزادسازی بازار مواد غذایی و چالش های متعاقب ان را بر روی 0333) 1سشمانی

های این پژوهش نشان فقر و امنیت غذایی در کشور موزامبیا مورد بررسی قرار داد. یافته

پا با وضعیت موجود به تولید بپردازند و ماده غذایی کشاورزان خردهداد تا هنگامی که 

توان به تامین امنیت غذایی و کاهش فقر پس از عمده مورد مصرف نیز ذرت باشد نمی

 آزادسازی امیدوار بود.

های تابلویی در کشور هندوستان ( با استفاده از شواهد آماری و داده2119) 5روسنزویگ

ر میان دهد که دز بودن اقتصاد بر روی فقر پرداخت. نتایج وی نشان میبه بررسی تأثیر با

مناطق شهری و روستایی در هند باز شدن اقتصاد درآمدها را افزایش داده است، همچنین 

باعث ایجاد تغییرات در انگیزه کسب مهارت در میان فقرا و در نتیجه کاهش فقر در بلند 

 مدت شده است.

                                                 
Development Indicators (2015)World  1 

2 Arndt  
3 Decaluwe et al  
4 Seshamani  
5 Rosenzweig 
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های دهد که در کشور غنا حذف موانع و تعرفهاله خود نشان می( در مق2115) 0بهاسین

های خارجی همراه باشد، توزیع وارداتی یا صادراتی در صورتی که با افزایش در دریافت

درآمد خانوارها را بهبود می بخشد اما حذف موانع صادراتی و وارداتی همراه با کاهش در 

 نماید.  های خارجی توزیع درآمد را بدتر میدریافت

آمارهایی از تولید ناخالص داخلی سرانه و تعداد افراد  ای با ارائه( درمقاله2117) 2سالواتوره

دهد که جهانی شدن، زیر خط فقر از کشورهای مختلف در دو دهه گذشته نشان می

نابرابری و فقر جهانی را کاهش داده است و کشورهایی که به سمت جهانی شدن پیش 

 اند. فزایش فقر مواجه شدهاند با انرفته

 001های گیری دادههای تابلویی و به کار( با استفاده از روش داده2101) 9برگ و نیلسون

. اندبه بررسی رابطه بین فقر و جهانی شدن پرداخته 2117تا  0309های کشور بین سال

 ارد.د ددار منفی بین جهانی شدن و فقر وجودهد که یک همبستگی معنانتایج نشان می

با استفاده از یک مدل تعادل جزیی برای ( 0902از میان مطالعات داخلی، شوشتریان )

، نشان ARDL1بازار گندم )شامل توابع تقاضا، عرضه و واردات گندم(، و بکارگیری روش 

داد که با وقوع آزادسازی، میزان فقر در جامعه افزایش و رفاه اجتماعی نیز کاهش خواهد 

رفاه اجتماعی و افزایش فقر در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق یافت که کاهش 

دهند که ( نشان می0905شهری شدت بیشتری خواهد داشت. موسوی و همکاران )

افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی علی رغم کاهش شکاف فقر در میان 

ارد. نتایج چارچوب خرد نشان داد خانوارهای شهری بر خانوارهای روستایی اثر نامطلوب د

های فقیر تأثیر بسیار ناچیزی داشته است. جهانی شدن در بازار گندم بر شرایط گروه

وهانسون ججمعی استفاده از روش هم باای ( در مطالعه0907پور )گرجی و برهانی

جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری )نسبت مجموع صادرات و واردات به 

دهند که جهانی نشان می  ناخالص داخلی( به عنوان معیاری برای جهانی شدن،تولید 

ای با ( در مطالعه0931شدن باعث افزایش نابرابری شده است. اکبریان و زارع حقیقی )

دهد که در بلندمدت بازبودن اقتصاد، از طریق اثر بر نشان می ARDLالگوی  استفاده از

افزایش درآمد متوسط فقرا شده است. باز بودن  توزیع درآمد به طور مستقیم موجب

                                                 
1 Bhasin 
2 Salvatore 
3 Berg& Nilson 

ed LagAuto Regressive Distribut 3  
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اقتصاد از دو طریق مستقیم )اثر بر توزیع درآمد( و غیرمستقیم )اثر بر رشد اقتصادی( می 

دهد تاکنون در سطح کشور تواند موجب کاهش فقر شود. بررسی مطالعات نشان می

 ت نپذیرفته استای در خصوص اثرات آزادسازی تجاری بر شاخص فقر انسانی صورمطالعه

 شود.که در این پژوهش به این موضوع پرداخته می

 روش شناسی پژوهش -4
نمونه آماری پژوهش بر مبنای داشتن توسعه انسانی مشابه با ایران از بین کشورهای دارای 

ایران جزو  2101توسعه انسانی باال انتخاب گردیده است. در گزارش توسعه انسانی سال 

کشور  19های آماری، باشد. با توجه به وجود دادهعه انسانی باال میکشور دارای توس 11

الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، باربادوس، بالروس، بلیز، بوسنی  آلبانی،شامل کشورهای 

هرزوگوین، برزیل، چین، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، فیجی، ایران، سورینام ، جامائیکا، 

مالزی، مکزیک، مونتنگرو، عمان، پاناما، پرو، رومانی، ساینت  اردن، قزاقستان، لبنان، لیبی،

، روسیه، صربستان، سریالنکا، تایلند، مقدونیه، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، 0لوسیا

کشور  11از بین ، اوکراین، اروگوئه، ونزوئال، جمهوری دومینیکن و گرجستان 2مائوریتوس

 ری انتخاب گردیدند. دارای توسعه باال به عنوان نمونه آما

 2102 تا 2111الذکر در بین سالهای کشور فوق 19های در این پژوهش با استفاده از داده

به بررسی اثر متغیرهای شاخص آزادسازی تجاری، رعایت حقوق مالکیت، تولید ناخالص 

داخلی سرانه حقیقی، اثربخشی دولت، کنترل فساد، نسبت جمعیت روستایی و تورم بر 

 یهاداده اطالعات لیتحل و هیتجز روش شود.( پرداخته میHPIقر انسانی )شاخص ف

 یکی افتهی میتعم گشتاور. ( استGMM) 9گشتاورهای تعمیم یافته روشو  ایپو ییتابلو

-داده یبرا که بوده ایپو ییتابلو یهاداده افتیره در مدل یپارامترها برآورد یهاروش از

 لیعدت اثرات روش نیاباشد. یم استفاده قابل ییتابلو یهاداده و یمقطع ،یزمان یسر یها

 مدل دوار وقفه با ریمقاد با وابسته ریمتغ اگر .ردیگ یم نظر در را وابسته ریمتغ یایپو

 اخالل جمالت و( رگرسورها) یحیتوض یرهایمتغ نیب که شد خواهد سبب شود،

 ورشت جینتا یمعمول عاتمرب حداقل روش از استفاده جه،ینت در و دیآ وجود به یهمبستگ

ریمتغ یریکارگ به با تواندیم افتهی میتعم گشتاور روش. داد خواهد نشان یناسازگار و دار

های که در مدل دادهالزم به ذکر است هنگامی .کند برطرف را رادیا نیا یابزار یها

                                                 
1 Saint Lucia 
2 Mauritius 
3 Generalized Method of Moments 
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 هایرشود دیگر برآوردگتلفیقی، متغیّر وابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر می

 OLS 2ای ( و باید به روش های برآورد دو مرحله0335، 0سازگار نیست )بالتاجیsls   یا

( متوسل شد. به گفته ماتیاس و 0330) 2آرالنو و باند GMMگشتاورهای تعمیم یافته 

-واریانس ممکن است به دلیل مشکل در انتخاب ابزارها،  2sls ( ، برآورد0335) 9سوستر

این  ب بدست دهد و برآوردها از لحاظ آماری معنادار نباشد. بنابرهای بزرگ برای ضرای

توسط آرالنو و باند برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. این تخمین  GMMروش 

 (. 0330دهد )آرالنو و باند، زن از طریق کاهش تورش نمونه، پایداری تخمین را افزایش می

گذاری مستقیم خارجی و ، افزایش سرمایههمان گونه که قبالً ذکر شد آزادسازی تجاری

ای همگی بخشی از محورهای جهانی شدن اقتصاد است که در این مطالعه رفع موانع تعرفه

 برای نماینده جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفته شده است.آزادسازی تجاری به عنوان 

 و 1یجیتهر بنیاد اقتصادی آزادی هایشاخص از توانیم استخراج شاخص جهانی شدن

های حکمرانی استفاده کرد. برای استخراج شاخص 5فریزر مؤسسه اقتصادی آزادی شاخص

 کسب سهولت هایشاخص جهانی، بانک خوب حکمرانی هایشاخص توان ازخوب نیز می

-شاخص این کرد. استفاده 7(ICRGکشورها ) المللیبین ریسک راهنمای شاخص و ،1کار و

 رفته، کار به متدلوژی دقت زمانی، دوره پوشش، تحت کشورهای شمار به توجه با ها

)ندیری و دارند  تفاوت یکدیگر با هاشاخص تکرار و شفافیت و گیریاندازه صحت

های دو متغیر آزادسازی تجاری و رعایت حقوق (. در این پژوهش داده0931محمدی،

تغیر اثربخشی های دو مهای آزادی اقتصاد بنیاد هریتیج و دادهمالکیت از بین شاخص

 اند.های حکمرانی خوب بانک جهانی استخراج شدهدولت و کنترل فساد از بین شاخص

های متغیرهای دیگری همچون تورم، نسبت جمعیت روستانشین و تولید همچنین داده

به دست  WDI 0های توسعه جهانیناخالص داخلی سرانه حقیقی از بانک اطالعات شاخص

 آمده است.

 اده در این پژوهش به صورت زیر تصریح شده است. مدل مورد استف

                                                 
1 Baltagi 
2 Arellano & Bond 
3 Matyas & Sevestre 
4 Heritage Dataset 
5 freezer 
6 Doing Business 
7 International Country Risk Guide 
8 World Development Indicators 
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 که در آن:

itLHPI:   لگاریتم شاخص فقر انسانی 

it:Lrur لگاریتم شاخص نسبت جمعیت روستایی  

it:Lgdpp  لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی 

it:Linf  لگاریتم شاخص تورم مصرف کننده 

itLcor:  لگاریتم شاخص رتبه کنترل فساد 

itLgov:  لگاریتم شاخص رتبه اثربخشی دولت 

itLprop :مالکیت  حقوق لگاریتم شاخص رعایت 

itLtrad:  لگاریتم شاخص آزادسازی تجاری 

i ده کشور و نشان دهنt .معرف سال است 

 یافته های پژوهش -5
شود. ابتدا مانایی متغیرها مورد های پژوهش پرداخته میدر این بخش به تحلیل یافته

های تابلویی پرداخته شده و در نهایت بررسی قرار گرفته و در ادامه به تخمین داده

ابزاری و سازگاری مدل آزمونهای سارگان و خودهمبستگی برای بررسی اعتبار متغیرهای 

 گیرد.صورت می

 آزمون مانایی -5-1

به منظور دستیابی به یک تخمین غیرکاذب بین متغیرهای الگو، بایستی متغیرهای حاضر 

رد های مودر رگرسیون ایستا )مانا( بوده یا ترکیب آنها ایستا باشد، در صورتی که داده

ها کاذب خواهد بود. به ل از تخمیناستفاده در یک پژوهش غیر ایستا باشند نتایج حاص

ایی ها شرط ایستهای الزم جهت قابل اعتماد بودن نتایج تخمینعبارت دیگر، یکی از شرط

آنها است. به این دلیل، در این قسمت، ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین، لین 

کلیه  دهدمی انمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نش 0( در جدول شماره 2112)0چو

  .باشنددرصد مانا می 5در سطح زیر  با عرض از مبدأ و روند ضرایب

 

                                                 
1 Levin, Lin & Chu  
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 *(: نتایج آزمون مانایی با استفاده از آماره لوین، لین چو1جدول)

 با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ متغیر

  1-tiLHPI 
150/1 

(111/1) 

023/1- 

(111/1) 

itLtrad 
597/3- 

(111/1) 

530/21- 

(111/1) 

itLrur 
3590/21 

(1111/0) 

015/5- 

 (111/1) 

itLgdpp 
312/1- 

(111/1) 

123/1- 

(111/1) 

it Lgov  
711/0- 

(111/1) 

710/02- 

(111/1) 

itLprop 
705/0- 

(1190/1) 

320/02- 

(111/1) 

itLcor 
071/9- 

(1110/1) 

057/5- 

(111/1) 

itLinf 
310/3- 

 (111/1) 

122/01- 

(111/1) 
 باشدد داخل پرانتز نشان دهنده ارزش احتمال می* اعدا

 منبع: محاسبات تحقیق

 

 نتایج تخمین مدل -5-2

های تابلویی پویا پرداخته در این قسمت، به تخمین مدل مطالعه بر اساس تکنیک داده

باشد. نتایج مدل حاکی از ( قابل مشاهده می2شود که نتایج آن در جدول شماره )می

شاخص فقر انسانی دارای تأثیر معنادار و مثبتی بر روی متغیر وابسته  آنست که وقفه اول

اشد. بدهنده تأثیرپذیری مثبت فقر انسانی از مقادیر گذشته خود میباشد که نشانمی

 دار هستند.دهد که تمامی متغیرها در سطح یک درصد معنابررسی مدل نشان می
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 (tiLHPIوابسته  )متغیرپویا های تابلویی نتایج تخمین مدل داده (:2جدول)

 Zآماره  ضرایب نام متغیر

1-tiLHPI 
*715/1 10/01 

itLrur 
*997/1 29/5 

itLgdpp 
*001/1- 05/5- 

itLinf 
*120/1 59/20 

itLcor 
*019/1- 12/05- 

itLgov 
*057/1- 11/3- 

itLprop 
*111/1- 55/9- 

itLtrad 
*175/1- 21/7- 

 درصد  دار در سطح یکمعنا  *     

 : محاسبات تحقیقمنبع
 

نتایج مدل نشان دهنده اثر مثبت و معنادار نسبت جمعیت روستانشین بر شاخص فقر 

انسانی است و با افزایش یک درصدی سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت میزان شاخص 

یابد. دیگر متغیر مهم بکارگرفته شده در این مدل، درصد افزایش می 997/1فقر انسانی 

ید ناخالص داخلی سرانه حقیقی است که با افزایش یک درصدی این شاخص میزان تول

یابد که نشانگر اهمیت نقش تولید درصد کاهش می 001/1شاخص فقر انسانی معادل 

 باشد.سرانه در کاهش فقر انسانی می

 هک است اقتصادی ناپایداری و ثباتیبی فقر، میزان بر تأثیرگذار و مهم متغیرهای سایر از

( 2د. همانطور که در جدول شماره )شومی گیریاندازه تورم نرخدر این مطالعه توسط 

شود نرخ تورم تأثیر معنادار و مثبتی بر روی شاخص فقر انسانی دارد و افزایش مشاهده می

 تورمشود. درصدی شاخص فقر انسانی می 120/1یک درصدی نرخ تورم موجب افزایش  

 در شاغل یا و ثابت درآمدهای با افرادی ویژه به افراد ریدخ قدرت بر تأثیر دلیل به

 و استرلی .دارد فقر بر توجهی قابل تأثیر هستند، فقیر اکثرًا که رسمی غیر بخشهای

 دلیل به فقرا زیرا فقراست، از رحمانهبی مالیات یک تورم که دارند عقیده (2111) 0فیشر

 ثروتمندان که حالی در ندارند، را تورمی شرایط با مقابله توانایی درآمدی هایمحدودیت

 سود آن از حتی یا و کنند مقابله شرایط این با توانندمی مالی منابع به دسترسی دلیل به

                                                 
1 Esterly & Fisher 
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 رساندمی ثروتمندان به نسبت بیشتری آسیب فقرا به تورم که دارند عقیده آنهاد. ببرن

 .(2111 فیشر، و استرلی)

نهادهای حاکمیتی و حکمرانی خوب دولت موجب  نتایج مدل بیانگر آن است که بهبود

شود به طوری که با افزایش یک درصدی متغیرهای کنترل فساد و کاهش فقر انسانی می

درصد کاهش یافته  057/1و  019/1اثربخشی دولت به ترتیب شاخص فقر انسانی معادل 

موجب است. همچنین متغیرهای رعایت حقوق مالکیت و آزادسازی تجاری نیز هر دو 

ها میزان شاخص فقر اند و با افزایش یک درصدی این شاخصکاهش فقر انسانی گردیده

دهد افزایش درصد کاهش یافته است که نشان می 175/1و  111/1انسانی به ترتیب 

آزادی اقتصادی چه در بعد جهانی شدن و چه در بعد رعایت حقوق مالکیت میزان فقر 

 انسانی را کاهش داده است.

های تابلویی پویا الزم است مشخص بودن بررسی امکان استفاده از تخمین دادهبرای 

معادله، مورد بررسی قرار گیرد. پس از تخمین مدل، برای آزمون مشخص بودن معادله از 

شود. نتایج آزمون سارگان باشد استفاده میمی Jکه مبتنی بر آزمون  0آماره آزمون سارگان

 .( ارائه شده است9در جدول )

 

 های تابلویی پویامدل داده (: نتایج آزمون سارگان3جدول)             

 مقادیر شرح

 2 000/23مقدار آماره 

 99 درجه آزادی

 111/1 ارزش احتمال
 : محاسبات تحقیقمنبع

 

شود فرضیه صفر مبنی بر مشخص بودن معادله رد با توجه به نتایج جدول، مالحظه می

شود. بنابراین استفاده از متغیرهای ابزاری برای کنترل همبستگی بین متغیرهای ینم

باشد. با توجه به اینکه در استفاده از روش توضیحی و جمالت اختالل در مدل ضروری می

-گیری مرتبه اول، جمالت اختالل از فرایند خودرگرسیونی مرتبه اول پیروی میتفاضل

های سازگار مدل شود الزم رالنو و باند منجر به تخمین زنندهکنند، لذا برای اینکه روش آ

است مرتبه خودرگرسیونی جمالت اختالل مورد آزمون قرارگیرد. الزم به ذکر است که 

                                                 
1 Sargan Test 
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انجامد که مرتبه های سازگار میروش آرالنو و باند در صورتی به تخمین زننده

روش تفاضل مرتبه اول،  اسنباشد. زیرا بر اس 2خودرگرسیونی جمله اختالل از مرتبه 

مشاهده  1کنند. همان گونه که در جدول جمالت اختالل از فرایند مرتبه اول تبعیت می

توان فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودرگرسیونی مرتبه دوم بین جمالت شود نمیمی

 باشند. ها دارای ویژگی سازگاری میاختالل را رد نمود.  بنابراین تخمین زننده

 

 های تابلویی پویا(: نتایج آزمون خودرگرسیونی مرتبه اول  و دوم  مدل داده4ل)جدو

  z آماره مرتبه خود همبستگی

(prob) 

 مرتبه اول
023/2- 

(199/1) 

 مرتبه دوم
309/1- 

(320/1) 

 : محاسبات تحقیقمنبع

 

 گیری نتیجه -6
های باال و بین سال کشور با توسعه انسانی 11های در این پژوهش با استفاده از داده

به بررسی اثر متغیرهای شاخص آزادسازی تجاری، تولید ناخالص داخلی  2102تا  2111

مالکیت، نسبت جمعیت  حقوق سرانه حقیقی، اثربخشی دولت، کنترل فساد، رعایت

 لیتحل و هیتجز روش روستایی و تورم بر روی شاخص فقر انسانی پرداخته شده است.

نتایج برآورد مدل پژوهش  .باشدمی(GMM روش) ایپو ییتابلو یهاداده روش به اطالعات

مالکیت دارای تأثیر معنادار و  حقوق دهد که شاخص آزادسازی تجاری و رعایتنشان می

منفی بر روی شاخص فقر انسانی است، پس در نتیجه هر چقدر میزان موانع تجارت در 

 حرکت کند انتظار بر این است یک کشور کم باشد و کشور به سمت جهانی شدن بیشتر

 دولت است در این خصوص الزم .تری مشاهده شودکه در آن کشور فقر انسانی پایین

 همچنین و جهانی تجارت سازمان در عضویت نیز و آزاد تجارت موانع برداشتن سیاست

 چهنماید. اگر پیگیری را مختلف هایزمینه در کشور نسبی هایمزیت تقویت و تعیین

باشد که یکی از می متناسب نهادهای و هازیرساخت ایجاد زمینه این در موفقیت الزمه

 تواند از طریق توجه بیشتر به رعایت حقوق مالکیت صورت پذیرد.ها میاین زیرساخت
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شود و در این پژوهش نیز دارای رابطه می فقر کاهش سبب که مهمی بسیار متغیرهای از

است که در این خصوص  سرانه حقیقی داخلی ناخالص یدمعنادار و معکوس با فقر است، تول

های مناسب اقتصادی در جهت افزایش آن اقدام نمود. بر اساس الزم است با اتخاذ سیاست

 نتایج، تورم دارای تأثیر معنادار و هم مثبت بر شاخص فقر انسانی است. به عبارتی، افزایش

 ایجاد و مردم رفاه سطح کاهش به وانتمی آن اثرات از .شودآن باعث بیشتر شدن فقر می

 سوی از و مردم شدن فقیرتر باعث یکسو از که نمود، اشاره کشورها در سیاسی عدم ثبات

 بین المللی سطح در هم و داخلی سطح در هم سیاسی، مشکالت آمدن بوجود دیگر سبب

 را برای ها برای کاهش فقر حداکثر تالش خودشود که دولترو توصیه می این از .شود می

 جلوگیری از افزایش تورم داشته باشند. 

و کنترل فساد بر شاخص  اثر بخشی دولت های حاکمیتی ومنفی شاخص تأثیر به توجه با

به  بهزیستی و اجتماعی تأمین مخارج سازیکارآمد راستای درها دولت تالش انسانی، فقر

عات در جهت کاهش فقر منظور افزایش اثربخشی و همچنین کاهش رانت و شفافیت اطال

دهد شاخص نسبت جمعیت نماید. عالوه بر این نتایج مطالعه نشان میضروری می

 زیر باشد که در این خصوص ارتقایروستایی دارای رابطه معنادار و مثبت با فقر می

  تواند در جهت کاهش فقر انسانی عمل نماید.می روستایی هایساخت
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