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چکیده
زمـانی  ةهـاي تجـارت در بـاز   هاي در سطح خـرد بودجـه خـانوار و داده   پژوهش حاضر، با به کار بردن داده

و مبنـا قـرار دادن تئـوري    و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندك و حداقل مربعات معمولی1390تا 1380
آزادسازي تجاري بر روي نابرابري دستمزد بین اي بیکر به بررسی اثراوهلین و تئوري تبعیض سلیقه-هکشر

نـابرابري  (نـدر یبلپردازد. مدل تجزیه اکسـاکا و  قابل تجارت میهايبخشنیروي کار شهري و روستایی در 
در بازه زمـانی مـوردنظر شـکاف دسـتمزد و قسـمت غیرقابـل توضـیحی        دهد،در میانگین دستمزد) نشان می

تبعـیض دسـتمزد)   دسـتمزد ( سهم قسمت غیرقابل توضیحی شکاف شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است.
امـا برآوردهـا   ؛ بر کارا بودن شـکاف دسـتمزدها داللـت دارد   ،و ایننسبت به بخش قابل توضیحی کم است

بـاال و سـهم واردات   نسـبتاً چـون سـهم کاالهـاي مصـرفی نهـایی در واردات بخـش روسـتایی        دهدنشان می
آزادسازي تجاري باعث افـزایش شـکاف دسـتمزد بـین     ،باال استنسبتاًري اي در بخش شهکاالهاي سرمایه

شود. نیروي کار شهري و روستایی می

اي نابرابري دستمزد، آزادسازي تجاري، تجزیه دستمزد اکساکا بلیندر، تئـوري تبعـیض سـلیقه   ها:کلیدواژه
________________________________________________________________
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.بیکر
JEL:O18, O53, C15بندي طبقه

مقدمه
مختلفی در جهت باز هايسیاستتوسعهدرحالکشورهاي توسعه یافته و هاي اخیر در طول دهه

، کـاهش عـوارض   هـا سیاسـت ایـن  ازجملـه انـد.  کردن اقتصاد به روي بازارهاي جهانی اجـرا کـرده  
) 1(نمـودار که طورهماناي بوده است. گمرکی بر روي کاالهاي وارداتی و حذف موانع غیرتعرفه

خصـوص بـه اخیر هايسالاز این قاعده مستثنی نیست. ایران در طول دهد، کشور ایران نیزنشان می
، عـوارض گمرکـی بـه    1380سیاست آزادسازي تجاري را دنبال کـرده اسـت، در سـال    1381سال 

رسـیده اسـت. سیاسـت    20,86نـرخ عـوارض گمرکـی بـه     1381و در سال 64,98مقدار ماکزیمم 
که تحـت  هاییمؤلفهدهد. از قرار میتأثیرتحت هاي مختلفآزادسازي تجاري، اقتصاد را به شکل

گیرد، نحوه توزیع دسـتمزد بـین افـراد در نـواحی مختلـف      آزادسازي تجاري قرار میسیاستتأثیر
افـراد نظیـر سـطح سـواد و تجربـه اسـت، ولـی        هايویژگیتأثیراست. اگرچه توزیع دستمزد تحت 

کـه تحـت   شـود توضـیح داده مـی  1سرمایه انسـانی عواملی غیر ازوسیلهبهمقداري از توزیع دستمزد 
بـازدهی بـراي سـرمایه    مؤلفـه توانـد،  شود. آزادسازي تجـاري مـی  عنوان تبعیض دستمزد مطرح می

قرار دهد.تأثیرتبعیض دستمزد را تحت مؤلفهانسانی و همچنین 
وتحصـیالت (کـار نیـروي مشخصـات درتفـاوت تأثیرتحتدستمزدشکافدرتغییرواندازه

دسـتمزد ناشـی از عوامـل    درتفـاوت اگـر .اسـت و بازدهی متفاوت براي مشخصـات معـین   )تجربه
مقـدار اساسبرتولیدعواملازهر یکمانند تجربه و تحصیالت باشد، به دلیل اینکهسرمایه انسانی

و بر تخصیص بهینه کنند. چنین شکاف دستمزدي کارامیدریافتدستمزدخودتولید نهاییارزش
معـین مشخصاتبرايبازدهیتفاوتازناشیدستمزدشکافکهدرصورتیمنابع داللت دارد. ولی

و خـود نهـایی تولیـد ارزشازبیشتولیدعواملازچون بعضیباشد،) دستمزدتبعیض(کارنیروي
ناکـارایی و بـه گیرند، منجرمیپاداشخودنهاییتولیداز ارزشکمتراز عوامل تولیدبعضی دیگر

________________________________________________________________

1- human capital
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دسـتمزد علیـه گـروه خاصـی از افـراد ماننـد       تبعـیض شـود. مـی اقتصـاد درهدر رفتن نیروي انسانی
اسـت،   تأثیرگـذار تولیدعواملانگیزهوروحیهرويبرطرفازیکروستاییان، در بازار نیروي کار 

انـدازه چـون بـه  ولـی دارنـد، اقتصـاد درباالییوريبهرهسطحکهاست، افراديممکنطوري که
کـار بـه راخـود تـالش حداکثریاوخارجکاربازارازگیرندنمیدستمزدخودنهاییتولیدارزش

نگیرند. از طرف دیگر تبعیض علیه افراد روستانشین باعث افـزایش مهـاجرت روسـتاییان و متروکـه     
شـود. مـازاد   که این منجر کاهش تولید در بخش کشـاورزي و دامـداري مـی   شودشدن روستاها می

ضه نیروي کار در شهرها و عدم توان صنعت در جذب نیروي کار مهـاجرت کـرده از روسـتا بـه     عر
بر شکاف دستمزد مهـم  مؤثرشود. لذا شناخت عوامل شهر منجر به افزایش فقر و فساد در جامعه می

و داراي ارزش است.

١٣٧٩-١٣٩٠نرخ تعرفھ در بازه زمانی -١نمودار 
منبع: اداره گمرك جمهوري اسالمی ایران

نرخ تعرفه ساده محاسبه شده است.

اخیر و وجود شکاف دستمزد ناشی از منطقه، هايسالبا توجه به سیاست آزادسازي تجاري در 
) سهم تجارت، رابطه بین متغیرهاي آزادسازي تجاري و نسبت درآمدهاي ماهیانه را نشان 1جدول (

23بـاً یتقرکـه در بخـش کشـاورزي از یـک طـرف بـا کـاهش        دهـد نشان مـی )1دهد. جدول (می
درصدي سهم تجارت، نسبت درآمد ماهیانه نیـروي کـار   2درصدي تعرفه و از طرف دیگر کاهش 

اما در بخش صنعت که حجم وسـیعی از تجـارت را بـه خـود     ؛ شهري به روستایی کاهش یافته است
رسیده است1390درصد در سال 34به 1380سال درصد در18اختصاص داده است، صادرات از 
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صنعت است. با وجود افزایش صادرات در بخـش صـنعت و   يریپذرقابتکه نشانگر افزایش سطح 
درصدي نرخ تعرفه، نسبت درآمد ماهیانه نیروي کار شهري بـه روسـتایی ثابـت    44همچنین کاهش 

درات، نسبت درآمد ماهیانه نیروي کار اما در بخش معدن با کاهش تعرفه و افزایش صا؛ مانده است
دییـ تأهـاي خـام تـا حـدي نظریـه بیکـر را       شهري به روستایی کاهش پیدا کرده اسـت. شـواهد داده  

خدمات که سهم نـاچیزي از تجـارت را دارد، نسـبت درآمـد تغییـري نداشـته       اما در بخش؛ کندمی
است.  

دستمزد نسبی و تجارت-١جدول 

بخش 
اقتصادي

13801390

درآمد وارداتصادراتهتعرفتجارت
درآمد وارداتصادراتتعرفهتجارتنسبی

نسبی
1133,733671,02910,548521,01کشاورزي
877018821,038926,234661,03صنعت
123,348521,0525,4488121,02معدن

1,04----1,04----خدمات
حققمنبع: محاسبات م

هایی که باشند، در ضمن این محاسبات تنها براي بخش قابل تجارت ایران یعنی بخشتمام اعداد مذکور بر حسب درصد می
درآمد نسبی برابر درآمد ماهیانه شهري به روستایی است.صادرات، واردات و تعرفه مثبت دارند، محاسبه شده است.

را 1390تـا  1380و روسـتایی در بـازه زمـانی    ) توزیع درآمد بین نیروي کـار شـهري   2نمودار (
(قسـمت ب)  نسـبت بـه    1390نابرابري درآمـد در سـال   کهدهد ) نشان می2دهد. نمودار (نشان می

1390در سـال کـه  دهـد (قسمت الف) کاهش پیدا کرده است. در واقع نمودار نشان می1380سال 
و نـابرابري کـاهش پیـدا کـرده     داردتوزیع درآمد روستایی به سمت توزیع درآمد شهري گـرایش  

است.  
مختلف اطالعـات مفیـدتري را نسـبت بـه توزیـع میـانگین       يهاچندكتوزیع درآمد ماهیانه در 

يهـا چنـدك نـابرابري درآمـد در   1390که در سال دهد) نشان می3دهد. نمودار (درآمد ارائه می
بـاً یتقرمتوسـط درآمـدي   يهـا چندكباالي درآمدي و پایین درآمدي کاهش یافته است. ولی در 

بدون تغییر مانده است. 
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ي و روستایی در سال شهرنیبالف) توزیع درآمد 
1380

1390شهري و روستایی در سال ب) توزیع درآمد بین

و روستاییشهريبینتوزیع درآمد -2نمودار 

مختلف درآمدییھاچندکتمزد) در نابرابری درآمد ماھیانھ (دس-٣نمودار 
منبع: محاسبات محقق

تفاوت لگاریتم درآمد ماهیانه واقعی شهري و روستایی محاسبه شده است.صورتبه1390و 1380تفاوت دستمزد در سال 

تـا  1380با توجه به شواهد موجود در بازار کـار ایـران و سیاسـت آزادسـازي تجـاري در دوره      
بـر آزادسـازي تجـاري   اثـر به بررسـی  مقالهاین دیرپاي آزادسازي تجاري، و همچنین اثرات1381

اقتصـادي ایـران نـرخ    هـاي بخـش اي از پردازد. در پـاره مید ماهیانه بین شهر و روستا نابرابري درآم
هـاي بخـش درصد بوده و نرخ تعرفـه برخـی از   70,08قبل از آزادسازي تجاري برابر با ساده تعرفه 

هـا و بیمـه) بـه    خدمات مالی (بانکهايبخشر  یا ناچیز بوده است، در این میان دیگر اقتصادي صف
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ایـن  روازایـن گردد. نهایت میالمللی در ایران بیهاي بینها و بانکدلیل منع قانونی فعالیت شرکت
گونه فعالیت هایی که هیچ. همچنین بخششودها کنار گذاشته میها از حوزه برآورد و تحلیلبخش

ایـن مقالـه   یطـورکل بـه انـد.  بل تجارتی با دنیاي خارج ندارند، نیـز از تحلیـل کنـار گذاشـته شـده     قا
افـزایش رقابـت) باعـث    واسـطه بهآزادسازي تجاري (که آیا استسؤالدرصدد پاسخگویی به این 

شود.دستمزد بین نیروي کار شهري و روستایی میش نابرابريکاه

مروري بر ادبیات موضوع
1Becker (1957)ايو مدل تبعیض سلیقهOhlin-eckscherHتئوري 

بــینتجــارتبــارابطــهکــه درHeckscher-Ohlin-Samuelson(1933 and 1941)تئــوري
بـراي تقاضـا تجـارت، افزایشکهکندمیبینیپیششد،مطرحالمللبینتجارتنظریهدرکشورها

اشـتغال کـاالیی سـتند و همچنـین در تولیـد   کشور از وفور نسبی برخـوردار ه تولیدي که درعوامل
لـذا افـزایش تقاضـا بـراي     . دهـد مـی افـزایش راداردنسبیمزیتکاالآندر تولیدکشورکهدارند

کشـور فـراوان تولیـد عوامـل نسـبی دسـتمزد افـزایش باعـث تجارتافزایشواسطهبهعوامل تولید 
ازنیـروي کـار شـهري   بـه نسـبت یاگـر نیـروي کـار روسـتای    توسعهدرحالکشورهايدر. شودمی

درو روسـتایی شـهري بـین دسـتمزد تفـاوت تئـوري اینبر طبقباشند،برخوردارتريپایینمهارت
افـزایش دسـتمزد تفـاوت ایـن یافتهتوسعهکشورهايدرویابدمیکاهشتوسعهدرحالکشورهاي

. یابدمی
Becker (1957)لیل شکاف دستمزد ناشی از تبعـیض  اي کارفرما براي تحاز مدل تبعیض سلیقه

کند که بعضی کند. او در مدل تبعیض خود، بیان میاست، استفاده میاجراقابلکارفرما وسیلهبهکه 
و تمایـل دارنــد کـه گروهــی خاصـی از افــراد را    از کارفرمایـان داراي ترجیحــات شخصـی هســتند  

م گـروه خاصـی از مـردم بـراي     ترجیحات شخصـی کارفرمـا، اسـتخدا   شدتبهکنند. بسته استخدام 
دهند که نسـبتی کمتـري   کند، بنابراین کارفرمایان ترجیح میکارفرما عدم مطلوبیت مثبت ایجاد می

از آنان را استخدام کنند، عدم مطلـوبیتی کـه کارفرمـا از اسـتخدام کـارگران ایـن گـروه بـه دسـت          

________________________________________________________________

1- discrimination taste
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در چنـین  بنـابراین کارفرمـا  اسـت؛  آورند، وابسته بـه نسـبت کـارگران اسـتخدام شـده در بنگـاه       می
مـاکزیمم زیـر صـورت بهراخودشخصیمطلوبیتشرایطی به جاي حداکثر کردن سود بنگاه، تابع

:کندمی

)1(       , m f
F F FU d f M F w M w F dM M M       

در معادله باال  f M F ،تابع تولید بنگاهF وM افراد مربوط به گروه اول و گـروه  تعداد
بـراي کارفرمـا عـدم    هـا آنباشـد. گـروه اول، گروهـی اسـت کـه اسـتخدام       میستخدام شده،دوم ا

بـراي کارفرمـا   هـا آنم مربـوط بـه افـرادي اسـت کـه اسـتخدام       گـروه دو کنـد، مطلوبیت ایجاد می
عـدم مطلـوبیتی   d، گروه اول استدستمزد گروه دوم وfwو mwکند.مطلوبیت مثبت ایجاد می

بـراي کارفرماهـاي   dآورد. مقـدار  دهد که کارفرما از استخدام گروه اول به دسـت مـی  را نشان می
کـه درصـورتی مثبـت اسـت و   dکنند باشد، کارفرمایانی که تبعیض را اجرا میمختلف متفاوت می

م سازي تـابع مطلوبیـت کارفرمـا،    صفر است. براي ماکزیمdکارفرما تبعیض را اعمال نکند، مقدار 
مشتق اول تابع مطلوبیت نسبت به تعداد گروه اول و دوم  به دست آمده صورتبهشرایط مرتبه اول 

است.  
)2(

 2

f

m

dMPL w M

FMPL w d
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MPLباشد. تولید نهایی کار می
از تـر بـزرگ پرداخت شده بـه گـروه دوم   دهد که در تعادل، دستمزد شرایط مرتبه اول نشان می

نسـبت  وسـیله بهدستمزد پرداخت شده براي گروه اول است. کارفرماها هزینه استخدام گروه اول را 
dکننـد و یـا   کنند، کارفرماهایی که تبعیض کمتـري اعمـال مـی   گروه اول استخدام شده تعدیل می

کارفرمایانی که یطورکلبهکنند، تخدام میکمتري دارند، به نسبت تعداد بیشتري از گروه اول را اس
کنند، نسبت به حالت ماکزیمم کردن سود، تعداد کمتري از گروه اول تبعیض دستمزد را اعمال می

و قسمتی از رانت موجود در بنگاه را در شـکل افـزایش دسـتمزد بـا گـروه دوم      کندرا استخدام می
وري بـین  وه دوم برابر است، با تفـاوت در بهـره  کنند. تفاوت دستمزد بین گروه اول و گرتقسیم می

دهد. گروه دوم را نشان میوسیلهبهکه رانت دریافت شده یجزئگروه اول و گروه دوم و 
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2

min

m f m f j j j j j

m f j

w w MPL MPL d M d F M

MPL MPL discri ation gap

    

  

  

)3(
)  تفـاوت  f=MPLmMPL) زمانی که مشخصات نیروي کار با هم برابر باشـد، ( 3بر طبق معادله (

شود:تبعیض دستمزد شناخته میعنوانبهدستمزد بین گروه اول و گروه دوم برابر است با بخشی که 
)4(minm f jw w discri ation gap 

بنابراین شکاف دستمزد (تبعیض دستمزد) به در دسترس بودن رانـت بـراي پرداخـت بـه گـروه      
کنند، رانت کمتـري را بـه دسـت    رقابتی عمل میتاًنسبدوم بستگی دارد، کارفرمایانی که در محیط 

دهـد کـه رابطـه    نشـان مـی  Becker (1971)کنند. آورند، لذا تبعیض دستمزد کمتري اعمال میمی
مثبت بین آزادسازي و کاهش در شکاف دستمزد ناشی از تبعیض وجود دارد. کارفرمایان که علیـه  

مثـال اگـر یـک    طـور بـه دهنـد،  نگاه را افزایش میگیرند، هزینه بگروه خاصی تبعیض را به کار می
شـود کـه دسـتمزدي بـیش از ارزش تولیـد      بنگاه کارگران مرد را به زن ترجیح دهد، نتیجه ایـن مـی  

بـه زنـان دسـتمزدي کمتـر از ارزش تولیـد نهـایی       آنکـه حالشود، نهایی به کارگر مرد پرداخت می
شوند وري باال از بازار کار خارج میماها، زنان با بهرهپردازند، در نتیجه این رفتار کارفررا میهاآن

که ممکن اسـت  ها سود مازادي دارندیابد. در بازار غیررقابتی بنگاهوري کل بازار کاهش میو بهره
اما در بازارهاي رقابتی که سود صفر دارند، اگر تبعیض را اجـرا کننـد،   ؛ آن را صرف تبعیض نمایند

ــی  ,Black & brainerd(2004), Dutta (2005)شــود.ســود بنگــاه منفــی م Artecona &

Cunningham (2002) Anna Lovasz(2008)

مروري بر مطالعات انجام شده
مطالعات انجام شده تاکنون اثر آزادسازي تجاري را بر روي نابرابري دستمزد بـین زن و  اگرچه

العه اثر آزادسازي تجـاري را بـر روي   اند، اما این مطمرد و نیروي کار ماهر و غیرماهر بررسی کرده
اخیـر یکـی از عوامـل    هـاي سـال کنـد. در  تفاوت دستمزد نیروي کار شهري و روستایی بررسی می

که شهرنشینان نسبت بـه روسـتاییان   اساسی در روند مهاجرت روستا به شهر، عوامل درآمدي هستند
و انگیـزه مهـاجرت را   آورنـد مـی براي یک سطح ثابت از سرمایه انسانی درآمد بیشتري را به دست

ایـران مهـم و داراي ارزش   توسـعه درحـال بنابراین توجه بـه ایـن مقولـه در اقتصـاد     ؛ دهدافزایش می
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ارزش تولیدي که ایجـاد  بر اساستئوري اقتصادي در صورت ایجاد رقابت، هر فرد بر اساساست. 
رونـد.  ناشـی از تبعـیض از بـین مـی    هـاي دسـتمزد   بنابراین تفاوت؛ کندکند، دستمزد دریافت میمی

Zaki (2010)هـاي تجـاري و نـابرابري دسـتمزدها در کشـور مصـر بـا        به بررسی رابطه بین سیاست
اي مـرد در برابـر زن)، منطقـه   (تیجنسـ تفکیک نابرابري دستمزد به سـه بعـد نـابرابري دسـتمزد در     

پـردازد.  کیفیـت بـاال) مـی   شـغل (روستایی در برابر شهري) و شرایط (شغل کیفیت پایین در مقابـل  
هاي بـا کیفیـت پـایین و زنـان بیشـتر تحـت       که روستاییان، کارگران داراي شغلدهدزکی نشان می

که افـزایش در صـادرات باعـث افـزایش     دهدنشان میKlein(2010).باشندموانع تجاري میریتأث
بري دسـتمزد در ابعـاد نـابرابري    اما در طـول زمـان نـابرا   ؛ شودنابرابري دستمزدها در بعد مهارت می

دهـد کـه آزادي سـازي تجـاري در     نشـان مـی  Nicita (2004)یابد. اي کاهش میجنسیتی و منطقه
مکزیک در نابرابري دستمزد بین شمال و جنوب کشور، شهري و روسـتایی و نیـروي کـار مـاهر و     

را بر روي تغییرات در اثر افزایش تجارت Black & brainerd (2004)غیرماهر نقش مهمی دارد. 
واسـطه بـه گیرنـد کـه افـزایش رقابـت     کنند، نتیجـه مـی  بررسی میمتحدهاالتیاشکاف دستمزد در 

شـود و نـابرابري   تـر مـی  باعث کاهش دستمزد نیروي کار بـا مهـارت پـایین   اگرچهافزایش تجارت 
د پرداخت نسـبی زنـان در   دهد ولی باعث بهبودستمزد بین افراد با مهارت باال و پایین را افزایش می

شود. همچنین طبق تئوري تبعیض دستمزد بیکـر،  اند، میبیشتري داشتهییگرادرونقبالًصنایعی که 
Baliamouneیابـد. تبعیض دستمزد بـین زن و مـرد کـاهش مـی     & Lutz(2004) اي بـا  در مطالعـه

بـودن بـازار مـالی و    کشـور، بـه بررسـی اثـرات آزادسـازي تجـاري، عمیـق       39هاي استفاده از داده
هـا آنپـردازد.  شـهري در افریقـا مـی   -گذاري مسـتقیم خـارجی بـر روي نـابرابري روسـتایی     سرمایه

يریـ گانـدازه شهري را با نسبت رشد ستانده کشاورزي بـه رشـد سـتانده صـنعت     -نابرابري روستایی
-رابري روسـتایی که بـا آزادسـازي تجـاري نـاب    دهدنشان میهاآنهاي تخمینی کنند. نتایج مدلمی

گذاري مستقیم خارجی بر نابرابري اما اثرات عمیق بودن بازار مالی و سرمایه؛ یابدشهري کاهش می
رابطـه بـین   یاقتصادسـنج هاي مختلـف  با استفاده از روشShahbaz et al.(2007)مشخص نیست. 

براي کشور پاکسـتان  شهري را -عملکرد بازار مالی، باز بودن تجارت و نابرابري درآمدي روستایی
کـه عملکـرد بهتـر بـازار مـالی نـابرابري درآمـد        دهـد نشان مـی هاآنکنند. نتیجه مطالعه بررسی می

دهـد.  دهد، اما بازبودن تجارت و تورم پایین نابرابري را افـزایش مـی  روستایی را کاهش می-شهري
Nursel Aydiner-Avsar(2010)لـل را بـر روي شـکاف    الماي مشابه اثـر تجـارت بـین   در مطالعه



9منطقه اي شمارهمجله توسعه220

کنـد. او ابتـدا کـل فعالیـت اقتصـاد را بـه دو       دستمزد ناشی از جنسیت براي کشور ترکیه بررسی می
کـه  دهـد کند. نتایج چنـدك رگرسـیون نشـان مـی    بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می

و اشـد بشکاف دستمزد ناشی از جنسیت در بخش قابل تجارت بیش از بخش غیرقابـل تجـارت مـی   
Elizabeth Janeشــود.مــیدییــتأهــا کــه نظریــه تجــارت غیرنئوکالســیکدهــدایــن نشــان مــی

Casabianca(2012)اي تحت عنوان آزادسازي تجاري و تبعیض دستمزد بین زن و مرد با در مقاله
دهد، افزایش صادرات به بقیه جهـان و صـادرات بـه کشـور آمریکـا      نشان میOLSاستفاده از مدل 

شـود، افـزایش واردات (غیـر از آمریکـا) باعـث      اهش تبعیض دسـتمزد بـین زن و مـرد مـی    باعث ک
اما  کاربسـت مـدل پانـل دیتـا بـا در نظـر گـرفتن        ؛ شودافزایش شکاف دستمزد ناشی از جنسیت می

بنـابراین در ایـن   ؛ دار اسـت ولـی قـوي نیسـت    دهد که اثر کاهش تعرفه معنـی اثرات ثابت، نشان می
وي بین روابط تجاري و تبعیض دستمزد وجود ندارد.ي قمورد رابطه

روش پژوهش 
اي بیکر، تفاوت دستمزد ناشی از دو عامل تفـاوت در سـرمایه انسـانی    بر طبق مدل تبعیض سلیقه

هـایی  (قسمت توضیح داده شده) و تبعیض دستمزد (قسمت غیرقابل توضیحی) است، یکـی از مـدل  
؛استOaxaca blinder(1973)کند، مدل تجزیهفکیک میکه سهم دو عامل مورد نظر را از هم ت

شـهري بررسـی   -تا اثر آزادسازي تجاري را بر شکاف دستمزد روستاییاستآنبراما این بررسی 
براي تعیین اثر متغیرهاي سـرمایه انسـانی ماننـد سـطح     Mincer (1974)نماید، لذا از معادله دستمزد

شـود. فعالیـت افـراد در    محل اشتغال و نوع شغل استفاده میتحصیالت، تجربه و شرایط کاري مانند
قـرار دهـد، لـذا از متغیرهـاي     تـأثیر تواند دستمزد را تحت بخش قابل تجارت یا غیرقابل تجارت می

)، مـدل  5ت. معادلـه ( مانند صادرات، واردات و تعرفه نیز در معادله تعیین دستمزد استفاده شـده اسـ  
Mincer (1974)کـه دسـتمزد توسـط عوامـل متعـددي از      کنـد هد. این معادله بیان میدرا نشان می

شود.نوع فعالیت تعیین میهايویژگیمحل کار و هايویژگیقبیل سرمایه انسانی، جنسیت، 
)5(exp exp2

min

exp

ln exp exp2

min

exp

i schooling public

female pro tech clerk

sale craf industry agrifish

ort

wreal schooling public

female proffessional technician clerk

sales crafts industry agrifish

    

   

    



    

    

   

 import tariffort import tariff residuals   
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مربـع تجربـه،   exp2، 1تجربـه افـراد  expلگاریتم درآمـد ماهیانـه واقعـی،   lnwreal) 5در مدل (
schoolingتحصیل، هايسالpublicاشتغال در بخش عمومی، بـراي بخـش عمـومی    متغیر دامی

و بـراي  1متغیر دامـی جنسـیت بـراي زنـان     femaleو براي بخش خصوصی برابر با صفر، 1برابر با 
دسـته تقسـیم شـده اسـت،     6هـا بـه   مردان صـفر در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در ایـن بررسـی شـغل        

متغیـر دامـی تکنیسـین و    technicianمتغیـر دامـی شـغل متخصـص،     proffessionalکهطوريبه
متغیـر دامـی کارکنـان خـدمات     salesکارکنـان خـدمات دفتـري،    متغیـر دامـی  clerkدستیاران، 

simple، آالتماشـین صنعت گران و کارگران مربوط بـه بخـش مونتـاژ    متغیر دامیcraftفروش، 

مبنـا در  عنـوان بهکارگران ساده ساختمانی که در این مدل متغیر دامی کارگران بخش کشاورزي و 
نوع شغل، سطح تحصیالت و تجربه است، تأثیرنظر گرفته شده است. دستمزد عالوه بر اینکه تحت 

براي در نظر گرفتن بخـش فعالیـت، متغیرهـاي    روازایننوع بخش فعالیت فرد نیز است، تأثیرتحت 
به ترتیب محـل فعالیـت فـرد در    serviceو agrifish ،industry ،minاستشدهاضافهدامی فعالیت 

بخش کشاورزي و شیالت، صـنعت، معـدن و خـدمات اسـت، در ایـن تحلیـل نیـز بخـش خـدمات          
بـه ترتیـب صـادرات،    tariffو export ،importمتغیـر مبنـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.       عنوانبه

باشد. واردات و تعرفه ساده می
هـاي مختلـف درآمـدي    اثر متغیرهاي توضیحی بـر درآمـد ماهیانـه در چنـدك    با توجه به اینکه 

2روش چندك رگرسـیون لذا براي تحلیل اثر متغیرهاي توضیحی بر درآمد ماهیانه از متفاوت است

Koenkerوسیلهبهکه  & bassett(1978)       معرفی شده اسـت، نیـز اسـتفاده شـده اسـت، ایـن روش
رهاي توضیح دهنده را بر روي متغیـر وابسـته در نقـاط مختلـف     اثر نهایی متغیOLSبرخالف مدل 

ام کند. مدل اقتصادسنجی چندك رگرسیون براي چندك توزیع و نه فقط میانگین را بررسی می
شود.  زیر برآورد میصورتبهتابع خطی از متغیرهاي توضیح دهنده عنوانبهمتغیر وابسته 

)6( , |
ii i i i iy x u Quant y x x       

________________________________________________________________

محاسبه شده است.6تجربه افراد  به صورت سن منهاي سالهاي تحصیل منهاي -1
2- Quantile regression
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Xi     بردار متغیرهاي مربوط به سطح تحصیالت، تجربه و متغیرهاي مربـوط بـه وضـعیت شـغلی و

) 6در معادله (باشد. فعالیت هر فرد می |i iQuant y x چندك شرطیiy را به شرطix  نشـان
کنـد کـه   داللـت مـی  )6(که معادله ورطهماندهد. می | 0

i iQuant u x     برقـرار اسـت. در
وسـیله بـه ساختار چندك رگرسیون، اثر مشخصات قابل مشـاهده بـر روي توزیـع شـرطی دسـتمزد      

شود. براي برآورد ضرایب مدل فـوق از  فرایند مینیمم کردن قدرمطلق عنصر خطاها تخمین زده می
کنیم:خطاها با وزن دهی مناسب استفاده میحداقل سازي قدرمطلق

)7(
 

:ln :ln

min ln 1 ln
i i i i

i i i i
i w x i w x

w x w x
 

  
 

    
  

       
  
 

i=u,rکه جاییrگروه روستاییعنوانبه،u گروه شهري و متغیر درآمـد ماهیانـه را   عنوانبهرا
)، مدل تجزیه اکساکا بلیندر اسـت کـه بـراي تعیـین     8در نظر گرفته شده است. معادله (wصورتبه

بري ناشی از تبعیض و نابرابري ناشی از سطوح مختلف سرمایه انسانی استفاده شـده اسـت.   سهم نابرا
هـاي ویژگـی قسمت اول تفاوت دستمزدها را به تفاوت ویژگی افراد (تحصیالت، تجربه و 8معادله 

دهـد، قسـمت دیگـر کـه توسـط مشخصـات افـراد        وري نسـبت مـی  صنعت افراد) یعنی تفاوت بهره
دهند.ود، به تبعیض بین روستایی و شهري نسبت میشتوضیح داده نمی

)8(   ˆ ˆ ˆ
u r u r u rR x x x      



باشـد. در اعمـال روش   ) نشانگر تفاوت کل درآمد ماهیانه روستایی و شهري می8در رابطه (
) 8است، جـزء اول رابطـه (  قرارگرفتهبلیندر اکساکا ضرایب مربوط بازدهی شهري را مورد استفاده 

وري شـهري باشـند، بـه عبـارتی     تغییرات در درآمد روستاییان را زمانی کـه داراي مشخصـات بهـره   
دهـد. جـزء دوم تغییـر در    قسمت توضیح داده شده، یا قسمت تفاوت در سرمایه انسانی را نشان مـی 

دهـد. بـه   را نشـان مـی  میانگین درآمد روستاییان را زمانی که بر طبـق بـازدهی شـهري جبـران شـود     
دهد. بارتی قسمت غیرقابل توضیحی یا همان قسمت تبعیض دستمزد را نشان میع

هاهاي پژوهش و تحلیل دادهداده
که در ابتدا گفته شـد، مقالـه حاضـر بـه بررسـی اثـر آزادسـازي تجـاري بـر نـابرابري           طورهمان
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بودجـه خـانوار و   هـاي بنابراین تلفیقـی از داده ؛ پردازددستمزد بین نیروي کار شهري و روستایی می
دهـد، در واقـع ایـن دو مجموعـه از     را مورد استفاده قـرار مـی  1390تا 1380تجارت در بازه زمانی 

شوند.ادغام میSTATAافزارنرمهایی در ها  با روشداده
تشکیل شـده اسـت. در قسـمت اول،    گزارش ویژگی اقتصادي و اجتماعی خانوار از دو قسمت 

نتایج حاصل از خصوصیات اجتماعی و اقتصـادي خانوارهـاي پرسـش شـده گـزارش شـده اسـت،        
هــا و هــا و درآمــدهاي خــانوار گــزارش شــده اســت. بخــش مربــوط بــه هزینــه قســمت دوم، هزینــه

ــه  ــربخش هزین ــه درآمــدهاي خــانوار خــود شــامل زی هــاي هــاي خــوراکی و جــانبی خــانوار، هزین
خوراکی خانوار و درآمـدهاي اعضـاي خـانوار اسـت. در قسـمت اول ایـن گـزارش، اطالعـات         غیر

جمعیتی خانوار شامل سن، جنس، بستگی با سرپرست خـانوار، محـل   هايویژگیتکمیلی مربوط به 
ارائـه  هـا آنو فعالیـت اقتصـادي افـراد و شـغل     000سـواد، مـدرك تحصـیلی و   تیوضـع سکونت، 

بـر  گـزارش شـده اسـت.    ISCO1ین قسمت در سطح کدهاي چهـاررقمی  شود. شغل افراد، در امی
در این مورد به دلیل اینکه حجـم داده  ؛ کهانددسته تقسیم شده9ها به شغلISCOبندي طبقهاساس

توان تحلیل درستی با این حجم داده ارائه داد، با ادغام بعضی براي برخی از مشاغل کم است و نمی
بـر اسـاس  قسیم شده است. کدهاي سه رقمی و دو رقمـی سـطح تحصـیالت    دسته ت6، به هاشغلاز 

بنـدي  هاي بودجه خانوار موجودند، با استفاده از این طبقهنیز در دادهISCED2المللی بندي بینطبقه
هـا بـراي   ) نمـود کلـی از داده  2. جدول (3تحصیل محاسبه شده استهايسالدر این بررسی  تعداد 

دهد که سطح تحصیالت شـهري بـیش از روسـتایی    و نشان میائه داده استرا ار1390و1380سال 
در شکاف دستمزد بین نیروي کار شهري و روستایی اسـت. نسـبت   مؤثرو این یکی از عوامل است

بـه  1390و 1380افرادي که در بخش کشاورزي و در روستا مشغول به فعالیـت هسـتند بـراي سـال     
باشد. نسبت افرادي که در شهر در بخـش  ت که بیش از شهري میدرصد اس83و 84ترتیب برابر با 

درصـد اسـت   2و 3برابر با 1390و سال 1380خدمات مشغول به فعالیت هستند، به ترتیب در سال 
________________________________________________________________

1- International standard classification occupation

2- International standard classification education

هاي کاري را آورده است لذا در این بررسی از داده ماهیانـه  به بعد ساعت1384با توجه به اینکه مرکز آمار ایران تنها براي سال 3
استفاده شده است.
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و 85بـه ترتیـب   1390و 1380که در سال دهدها همچنین نشان میباشد. دادهکه بیش از روستا می
هاي ساده مشغول به کار هستند، این در حالی اسـت کـه بیشـتر    شغلدرصد از افراد روستایی در 84

کار مشغول به کار هستند.  افراد شهري در شغل صنعت

ھا بھ تفکیک روستایی و شھری توصیف داده-٢جدول 
شهريروستاییمتغیر
1380139013801390سال

12,9412,5913,7213,27دستمزد واقعی
3,071,846,885,2تحصیل هايسال

جنسیت 
91959394مرد %
9576زن %

بخش استخدام شده
84832334کشاورزي %

1265معدن %
15156859صنعت %
1/01/032خدمات %
نوع شغل 
4/06/066تخصصی%
5/05/054تکنیسین%

5/04/04,53,5خدمات دفتري%
6/05/01,53,5خدمات فروش%

85843039ساده %
13145344کار %صنعت

منبع: محاسبات محقق

نتایج تجربی
) آورده شـده  4نمـودار ( ) و 3کـه در جـدول (  Oaxaca blinder(1973)نتایج حاصل از تجزیه 

د زیادي از تفاوت دستمزد بین روستایی و شـهري ناشـی از وجـو   نسبتاًسهم که دهداست، نشان می
کنـد. اگرچـه   این داللت بر کارا بودن تفاوت دستمزدها می؛ وتفاوت در سطح سرمایه انسانی است

سهم تبعیض از تفاوت 1384مختلف نوساناتی داشته است، ولی در سال هايسالاین سهم در طول 
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خالصـه در  طـور بـه درصد افزایش یافتـه اسـت.   33این سهم به 1390درصد و در سال 23دستمزد 
ل دوره مطالعه سهم تبعیض دچار نوساناتی شده است. با توجه به اینکه سهم بخش توضـیحی در  طو

تواند بـر کـارایی دسـتمزدها داللـت داشـته باشـد. سـهم        درصد است، این می50ها باالي تمام سال
در حـداقل و بـه نفـع    1385در حداکثر و در سـال  1381تبعیض در توضیح تفاوت دستمزد در سال 

دهـد، تفـاوت دسـتمزد ناشـی از     ) نشان می3که جدول (طورهمانار روستایی وجود دارد. نیروي ک
نسـبی سـهم   طـور بـه تبعیض و تفاوت دستمزد ناشی از سرمایه انسانی کاهش پیدا کرده اسـت. ولـی   

و سهم تفاوت ناشی از سرمایه انسانی افزایش یافته است.تبعیض کاهش یافته است
شـغلی و فعالیـت افـراد و همچنـین اثـر      هـاي ویژگـی سـرمایه انسـانی،   براي تعیین اثر متغیرهـاي 

در Mincer (1974)آزادسازي تجاري بر روي شـکاف دسـتمزد روسـتایی و شـهري از دو معادلـه      
)، 4هاي مختلف براي نیروي کار روستایی و شهري به تفکیک استفاده شده است. جـدول ( چندك

) را بـراي  5)، نتـایج تخمـین رابطـه (   5و جـدول ( ار شهري) را براي نیروي ک5نتایج تخمین رابطه (
) تنها بـراي بخـش قابـل تجـارت     5دهند. الزم به ذکر است که رابطه (نیروي کار روستایی نشان می

برآورد شده است.
هـاي مختلـف درآمـدي را    ) اثرات متغیرهاي توضیحی بـر دسـتمزد در چنـدك   5) و (4جدول (
ر از حداقل مربعـات نیـز اسـتفاده شـده اسـت. برآوردهـاي بخـش        کنند، اما در ستون آخبررسی می

بر روي دستمزد دارد.يداریمعنکه تجربه اثر مثبت دهندشهري و روستایی نشان می

-1

-0.5

0

0.5

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

کل تفاوت دستمزد قسمت توضیح داده شده قسمت غیرقابل توضیحی

تجزیھ دستمزد اکساکا بلیندر-۴نمودار
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تجزیھ دستمزد اکساکا بلیندر-٣ول دج
13801381138213831384138513861387138813891390متغیرها
دستمزد 
***12.8***13.0***13.0***13.0***13.5***13.4***13.4***13.3***13.3***13.2***13.0روستایی

-792.5-937.6-830.1-789.5-722.6-955.3-792.7-889.6-911-929.2-616.4

دستمزد 
***13.5***13.6***13.6***13.8***14.0***14.0***13.9***13.9***13.9***13.9***13.7شهري

-567-673.9-583.6-563-605.3-632.8-600.6-701.1-683.3-655-600.6

تفاوت 
دستمزد 

-
0.78***

-
0.70***

-
0.59***

-
0.58***

-
0.53***

-
0.64***

-
0.52***

-
0.73***

-
0.60***

-
0.59***

-
0.66***

(-26.83)(-28.36)(-20.62)(-19.62)(-18.16)(-24.68)(-18.16)(-29.74)(-24.55)(-23.63)(-21.68)

قسمت 
توضیح 
داده 
شده

-
0.50***

-
0.41***

-
0.44***

-
0.44***

-
0.41***

-
0.85***

-
0.51***

-
0.65***

-
0.36***

-
0.40***

-
0.44***

(-16.10)(-16.41)(-15.70)(-14.93)(-16.39)(-28.39)(-18.35)(-25.98)(-17.55)(-17.84)(-16.40)

قسمت 
غیرقابل 
توضیحی

-
0.28***

-
0.29***

-
0.14***

-
0.14***

-
0.12***

0.20***-0.0077
-

0.072**
-

0.23***
-

0.18***
-

0.21***

(-7.738)(-9.922)(-4.422)(-4.249)(-3.813)-6.182(-0.236)(-2.457)(-8.603)(-6.802)(-6.723)

سهم 
توضیح
داده 
شده

0.640.580.750.750.771.320.980.900.610.680.67

سهم 
غیرقابل
یتوضیح

0.360.420.250.250.23-0.320.010.100.390.320.33

ثـر  هاي باالي درآمدي تجربه اثر کمتري بر روي دستمزد دارد. مربع تجربه نشـانگر ا در چندك
کهولت افراد بر درآمد ماهیانه افراد است، بنابراین هـر چـه افـراد بـه سـن کهولـت برسـند، درآمـد         

یابد. در مناطق شهري به دلیل برخـورداري افـراد   متوسط و معناداري کاهش میطوربههاآنماهیانه 
يهـا تیـ الفعاز درآمدهاي بازنشستگی این کاهش کمتر است اما در مناطق روستایی به دلیل اینکـه  

در درآمـد را تجربـه   يتـر بزرگکشاورزي نیاز به توان فیزیکی دارد لذا در دوران کهولت کاهش 
تحصیل بر روي دستمزد شهري بیش از بخش روستایی اسـت،  بـا   هايسالکنند. اثر متغیر تعداد می
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یل تحصـ هـاي سـال بنـابراین تعـداد   ؛توجه به اینکه سطح تحصیالت شهري بیش از روسـتایی اسـت  
اما در شـهرها  ؛دهدو روستایی را توضیح میشهريبینتواند، قسمت بیشتري از شکاف دستمزد می

یابـد، امـا در   کنیم اثر آن بر روي دستمزد کاهش میهاي باالتر حرکت میهر چه به سمت چندك
یابد.کنیم، این اثر افزایش میهاي باالتر حرکت میروستاها هر چه به سمت چندك

معادله مینسر براي نیروي کار شهري-4جدول 
VARIABL

ES.05.10th.25th.5th0.75th0.9th0.95thols

exp0.107***0.0948***0.0723***0.0547***0.0501***0.0525***0.0572***0.0653***
(23.45)(30.81)(45.62)(53.73)(46.77)(40.41)(36.53)(55.24)

exp2-0.0006***-0.0006***-0.0005***-0.0004***-0.0003***-0.0003***-0.0003***-0.0004***
(-22.84)(-30.11)(-43.09)(-46.94)(-37.57)(-30.74)(-27.45)(-46.63)

schooling0.0503***0.0470***0.0424***0.0387***0.0384***0.0410***0.0430***0.0463***
(8.520)(12.17)(21.11)(28.63)(24.73)(20.21)(17.41)(29.56)

female-1.385***-1.391***-1.321***-1.082***-0.828***-0.608***-0.561***-1.063***
(-21.56)(-31.62)(-55.53)(-67.09)(-47.26)(-28.45)(-22.09)(-56.85)

craft0.187**0.133**0.0827***0.0854***0.0979***0.114***0.155***0.106***
(2.489)(2.562)(2.909)(4.376)(4.604)(4.543)(5.230)(4.697)

sale0.373***0.297***0.162***0.205***0.259***0.272***0.387***0.272***
(2.734)(3.204)(3.224)(5.947)(6.905)(6.042)(7.173)(6.815)

clerk0.476***0.361***0.236***0.243***0.255***0.244***0.271***0.331***
(3.996)(4.403)(5.241)(7.867)(7.612)(6.006)(5.680)(9.246)

technician0.682***0.532***0.397***0.407***0.403***0.430***0.449***0.503***
(5.815)(6.623)(9.022)(13.58)(12.37)(10.88)(9.469)(14.48)

prof0.759***0.701***0.560***0.607***0.685***0.765***0.880***0.687***
(7.228)(9.634)(13.82)(21.57)(21.96)(19.90)(19.05)(21.05)

public0.742***0.612***0.435***0.375***0.347***0.308***0.253***0.446***
(10.85)(13.10)(16.52)(20.76)(17.82)(12.96)(8.937)(21.31)

agrifish-0.414***-0.554***-0.579***-0.325***-0.179***0.135**0.275***-0.210***
(-2.667)(-5.097)(-9.710)(-7.995)(-4.030)(2.510)(4.234)(-4.440)

industry0.841***0.659***0.436***0.333***0.170***0.124***-0.02420.390***
(6.222)(6.961)(8.420)(9.492)(4.430)(2.644)(-0.423)(9.603)

min1.083***0.802***0.599***0.466***0.345***0.317***0.129*0.542***
(6.706)(7.156)(9.837)(11.34)(7.750)(5.841)(1.950)(11.38)

import0***0***0***0**0-0-00
(2.870)(3.628)(4.760)(2.513)(1.136)(-0.409)(-0.954)(1.182)

tariff-0.002***-0.001***-0.002***-0.0016***-0.0013***-0.0011***-0.0011***-0.0016***
(-7.349)(-8.589)(-14.56)(-15.79)(-10.98)(-7.395)(-6.251)(-13.32)

export-1.61e-10***-1.30e-10***
-6.74e-
11***

-0***-0-0-0-7.88e-11***

(-4.463)(-5.374)(-5.002)(-4.190)(-1.567)(-0.798)(-1.139)(-7.138)
Constant9.728***10.70***11.95***12.73***13.26***13.53***13.77***12.31***

(54.70)(87.74)(184.6)(297.6)(286.4)(240.1)(204.0)(247.8)

Observation
s

30,71330,71330,71330,71330,71330,71330,71330,713

R-squared0.330
t-statistics in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
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ي کار روستاییمعادله مینسر براي نیرو-5جدول 
VARIABLES.05.10th.25th.5th0.75th0.9th0.95thOLS
Exp0.0464***0.0518***0.0480***0.0419***0.0366***0.0397***0.0377***0.0418***

(17.61)(25.18)(37.04)(42.03)(39.49)(31.83)(23.25)(45.81)
exp2-0.001***-0.001***-0.0009***-0.0006***-0.0005***-0.0005***-0.0006***-0.0007***

(-19.94)(-27.47)(-37.61)(-39.05)(-32.30)(-24.66)(-17.25)(-42.46)
Schooling0.0239***0.0295***0.0360***0.0350***0.0358***0.0394***0.0393***0.0363***

(5.445)(8.577)(16.40)(20.50)(21.78)(17.37)(13.08)(23.19)
Female-0.852***-0.927***-0.992***-0.851***-0.609***-0.461***-0.440***-0.772***

(-26.22)(-36.17)(-60.69)(-66.09)(-50.34)(-28.38)(-20.97)(-65.52)
Craft0.03620.02720.0604**0.0682***0.109***0.0934***0.0653*0.0705***

(0.673)(0.645)(2.256)(3.118)(5.100)(3.156)(1.760)(3.515)
Sale0.266*0.286**0.155**0.178***0.246***0.235***0.171*0.212***

(1.751)(2.391)(2.048)(3.015)(4.436)(3.188)(1.783)(3.904)
Clerk0.487***0.494***0.370***0.317***0.296***0.264***0.184*0.370***

(3.232)(4.155)(4.896)(5.304)(5.231)(3.436)(1.871)(6.750)
Technician0.959***0.854***0.572***0.418***0.432***0.346***0.297***0.527***

(6.828)(7.672)(7.531)(6.828)(7.358)(4.269)(2.864)(9.384)
Prof0.808***0.631***0.495***0.501***0.540***0.521***0.522***0.548***

(5.246)(5.246)(6.565)(8.234)(9.179)(6.497)(5.008)(9.819)
Public0.996***0.840***0.698***0.580***0.588***0.633***0.605***0.722***

(13.50)(14.71)(19.00)(19.66)(20.96)(16.30)(11.84)(26.74)
Agrifish0.444**0.110-0.145-0.342***-0.267***-0.07360.145-0.151**

(2.435)(0.752)(-1.505)(-4.316)(-3.428)(-0.681)(1.046)(-2.077)
Industry1.134***0.818***0.611***0.349***0.177**0.1340.2070.395***

(6.425)(5.774)(6.503)(4.531)(2.349)(1.291)(1.540)(5.597)
min1.646***1.307***0.922***0.462***0.260***0.1420.1880.594***

(8.577)(8.514)(9.183)(5.648)(3.266)(1.292)(1.331)(7.914)
import-0***-5.36e-

11***
-0***-5.32e-

11***
-5.51e-
11***

-7.58e-
11***

-7.34e-
11***

-6.73e-
11***

(-5.158)(-7.316)(-10.12)(-13.38)(-13.67)(-12.72)(-8.983)(-18.46)
tariff-0.0071***-0.0062***-0.0049***-0.0038***-0.0027***-0.0022***-0.0019***-0.0038***

(-23.70)(-25.54)(-27.89)(-24.06)(-16.40)(-8.745)(-5.616)(-26.26)
export-2.03e-

10***
-1.93e-
10***

-1.20e-
10***

-6.18e-
11***

-0***-5.92e-
11***

-0***-1.10e-
10***

(-10.66)(-12.83)(-12.22)(-7.704)(-4.919)(-5.438)(-2.851)(-14.91)
Constant10.21***10.96***11.93***12.86***13.42***13.75***13.93***12.62***

(54.61)(72.79)(119.9)(159.0)(169.8)(125.9)(99.67)(170.1)
Observations73,61173,61173,61173,61173,61173,61173,61173,611
R-squared0.172

مثبـت  کـار هاي تخصصی، تکنسین، خـدمات فـروش، خـدمات دفتـري و صـنعت     ضرایب شغل
هـا  هاي نسبت به کار ساده دستمزد بیشتري در تمـام چنـدك  که چنین شغلدهداست. این نشان می

هاي ساده مشغول بـه فعالیـت هسـتند،    گیرند. با توجه به اینکه بیشتر نیروي کار روستایی در شغلمی
دامی بـراي  تواند مقداري از شکاف دستمزد را توضیح دهد. ضریب متغیربنابراین این بخش نیز می

هاي پایین هم در بخش روسـتایی و هـم   ها منفی است، این ضرایب در چندكزنان در تمام چندك
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کـه وجـود نـوعی تبعـیض     اسـت تـر بـزرگ هاي باالي درآمـدي  در بخش شهري نسبت به چندك
يهـا شـغل هاي بـاالي درآمـدي در   زنان در دهکچراکهشود. میدییتأجنسیت در بازار کار ایران 

سـطح خـود   دسـتمزد متناسـب بـا مـردان هـم     عتـاً یطبگیرنـد و  تی و دولتی سطح باال قـرار مـی  مدیری
گیرند. متغیر دامی اشتغال در بخـش کشـاورزي نسـبت بـه بخـش خـدمات از دسـتمزد کمتـري         می

بیشتر نیروي کار بخش روستا در بخش کشـاورزي اشـتغال دارنـد لـذا     ازآنجاکهو برخوردار هستند
هـا یکـی از عوامـل اصـلی     اورزي نسبت به بخش خـدمات و سـایر بخـش   کاهش درآمد بخش کش

نابرابري درآمد اسـت.  متغیـر واردات  اثـر منفـی روي دسـتمزد در بخـش روسـتایی دارد. ولـی در         
شهري واردات اثر مثبت بـر روي دسـتمزد دارد. ایـن بـه ایـن دلیـل اسـت، اکثـر واردات در بخـش          

؛و رقیبـی نزدیـک بـراي کـاالي تولیـدي داخـل اسـت       روستایی از نوع کاالي مصرفی نهایی است
بنابراین واردات اثر منفی بر روي دستمزد دارد. ولی در بخش شهري اکثر واردات از نوع کاالهـاي  

اي است، مقدار شکاف به نوع کاالهاي وارداتـی بسـتگی دارد. تعرفـه اثـر منفـی بـر درآمـد        سرمایه
ش تعرفه در بخش شهري و روستایی باعـث افـزایش   ماهیانه بخش شهري و روستایی دارد، لذا کاه

بنـابراین سیاسـت آزادسـازي تجـاري منجـر بـه       ؛شـود درآمد ماهیانه بخش شهري و روسـتایی مـی  
شود.کشاورزي و دامداري میيهاتیفعالو از بین رفتن شهرنشینیافزایش 

گیري:نتیجه
شـود،  هـاي اضـافی (تبعـیض) مـی    هیکی از عواملی که باعث افزایش کارایی و از بین رفتن هزین

افزایش رقابت است. یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نابرابري درآمـد بـین نیـروي کـار شـهري و      
هاي بودجـه خـانوار نشـان    شود، شواهد دادهکه منجر به تخصیص نامطلوب منابع میروستایی است

د. جهـت کـاهش نـابرابري    دهد که شکاف دستمزد بین نیروي کار شهري و روستایی وجود دارمی
آزادسـازي تجـاري  اسـت. نـرخ     هـا اسـت یسهاي مختلفی وجود دارد و یکی از این درآمد سیاست

؛رسـیده اسـت  1381درصـد در سـال   20بـه  1380درصـد از سـال   65تعرفه ساده از مقدار حـدود  
اثـر آزادسـازي   هـاي  مرکـز آمـار و اداره گمـرك بـه بررسـی       بنابراین این مطالعه با استفاده از داده

شکاف دستمزد ناشی از دو عامل تفاوت سـرمایه انسـانی   تجاري بر نابرابري دستمزد پرداخته است.
براي تفکیک دو عامل مورد نظر oaxaca blinder(1975)تجزیه دستمزدباشد، لذا از و تبعیض می
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تبعـیض مربـوط   که سهم ناچیزي از شـکاف دسـتمزد بـه   دهدشود. نتایج تجزیه نشان میاستفاده می
و این بر کارا بودن تفاوت دستمزدها داللت دارد.  براي بررسـی اثـر متغیرهـاي آزادسـازي     شودمی

روستانشـین و شهرنشـین از معادلـه تعیـین دسـتمزد مینسـر       يهـا گـروه تجاري بر دستمزد هر یک از 
اهش دسـتمزد  کـه متغیـر دامـی زنـان باعـث کـ      دهـد استفاده شده است. نتایج معادله مینسر نشان می

سـاده و اسـتخدام در بخـش عمـومی باعـث      يهاشغلنسبت به هاشغلشود، اما متغیر دامی تمام می
شود. لذا هر چه بخش شهري در بخش عمـومی اشـتغال داشـته باشـند، شـکاف      افزایش دستمزد می
یـل  یابد. اثر واردات بر روي دستمزد روستایی منفی اسـت، ضـریب منفـی بـه دل    دستمزد افزایش می

؛باشـد واردات کاالهاي مصرفی و جانشین بودن نوع کاالي وارداتی با کاالي تولیدي روستائیان می
که باعث اي استو این به دلیل ورود کاالي سرمایهاما اثر این متغیر براي بخش شهري مثبت است

مزد ، آزادسـازي تجـاري باعـث افـزایش شـکاف دسـت      طورکلیبهبنابراین ؛شودافزایش دستمزد می
شـود. بـا توجـه بـه اینکـه      نیروي کار شهري و روستایی و افزایش مهـاجرت از روسـتا  بـه شـهر مـی     

افزایش شکاف ناشی از آزادسازي تجاري به علـت ماهیـت کاالهـاي تولیـدي توسـط نیـروي کـار        
باشد، لذا هر نوع سیاستی مربوط به آزادسازي تجاري باید مالحظات مربـوط  شهري و روستایی می

مهـاجرت نیـروي کـار روسـتایی، منجـر بـه گسـترش        چراکـه جرت را در نظـر داشـته باشـد.    به مهـا 
شـود. ایـن تبعـات بـراي     شهرنشینی، از بین رفتن بخش کشاورزي و حتی متروکه شدن روستاها مـی 

اي مانند ایران که اهداف رشد بلندمدت را در نظر دارد، داراي تبعـات سـنگین   توسعهدرحالکشور 
خواهد بود.

References
AlAzzawi, S. (2013). Did Trade Liberalization Benefit Female Workers?

Evidence on Wage and Employment Effects from Egypt. Economic Research
forum.

Attanasio, O., Goldberg, P., & Pavcik, N. (2004). Trade reforms and wage
inequality in Colombia. Journal of Development Economics.

Aydiner-Avsar, N. (2010). International Trade and Gender Wage Gap: A
Distributionl Analysis for TURKEY.

Baliamoune, M., & Lutz, S. (2004). Rural-urban inequality in Africa: A panel
study of the effects of trade liberalization and financial deepening, ZEI Working
Papers.

Casabianca, E.J. The impact of trade liberalization on the gender wage gap: the
case of Peru 2004- 2010.



231...آزادسازي تجاري و نابرابري دستمزد

El-Hamidi, F. (2007). Trade Liberalization, Gender Segmentation, and Wage
Discrimination: Evidence from Egypt. 14th Annual Conference of the Economic
Research Forum (ERF).

Aguayo-Tellez,E., Airola,J., & Juhn, C. (2010). Did Trade Liberalization help
Women? THE Case of Mexico In THE 1990S. NBER WORKING PAPER
SERIES.

Feenstra, R., & Hanson, G.H. (1997). Productivity measurement and the impact
of trade and technology on wage:Estimates for the U.S., 1972-1990. National
Bureau of Economic Research.

Gaston. N., Trefler, D.(1992). Protection, trade, and wages: Evidence from U.S.
manufacturing. Industrial and Labor Relations Review 47,: 574-593.

Berik, G., Rodgers, Y.M., & E. Zveglich,J (2004). International Trade and
Gender Wage Discrimination: Evidence from East Asia. Review of Development
Economics: 237–254.

Heinze, A. (2010). Beyond the Mean Gender Wage Gap: Decomposition of
Differences in Wage Distributions Using Quantile Regression. centre for european
economics research.

J.Borjas, G.(2004). labor economics.
Jann, B.(2008). A Stata implementation of the Blinder-Oaxaca decomposition.

ETH Zurich, Chair of Sociology.
Lovász, A.(2008). Competition and the Gender Wage Gap: New Evidence from

Linked Employer-Employee Data in Hungary, 1986-2003.
Nicole, F., Thomas, L., & Sergio, F.(2010). Decomposition Methods in

Economics.
Menon,N., & Rodgers, Y.M.(2008). International Trade and the Gender Wage

Gap: New Evidence from India’s Manufacturing Sector.
Oostendorp, R. (2004). Globalization and the Gender Wage Gap. World Bank

Policy Research Working Paper 3256.
Artecona, R., & Cunningham, W (2002). Effects of Trade Liberalization on the

Gender Wage Gap in Mexico. Policy Research Report on Gender and
Development.

Ronald G.E., & Robert S. (2000). Modern labor economics.
E. Black, S., & Brainerd, E. (2002). Importing equality? the impact of

globalizationon on Gender discrimination. National Bureau Of Economic
Research.

Shahbaz, M., Aamir, N., & Sabihuddin B.M. (2007). Rural-Urban Income
Inequality under Financial Development and Trade Openness in Pakistan: The
Econometric Evidenc. The Pakistan Development Review.

Paul, S., & Bikas P.S. (2012). Trade Reforms and Gender Wage gap in India.
Aktas,A., & Uysal, G., (2012). Explaining the Gender Wage Gap in Turkey

Using the Wage Structure Survey. Betam Working Paper Series.
Zaki, C. (2010). On Trade Policies and Wage Disparity in Egypt:Evidence

From Microeconomic Data. Economic Research Forum for the Arab Countries,
Iran and Turkey (ERF).



9منطقه اي شمارهمجله توسعه232

Chen, Z., Ge, Y., Lai, H & Wan, C. (2012). Globalization and Gender Wage
Inequality in China. World Development, Vol 44, pages 256-266.


