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 چکيده
گذاری مسـققیم   این مقاله بررسی نقش و اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات بر رابطه بین سرمایه هدف اصلی

بنـدی   ای از کشورهای منقخب است. کشورهای منقخب بر اساس تقسیم نابرابری درآمد در مجموعهخارجی و 
مخـار  فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـات و مقوسـ         ی مخابرات به دو گروه کشـورهای بـا  لاتحادیه بین المل

( صـورت گرفقـه   3007-3071تحقیق نیز بر اساس الگوهای پانل طی دوره زمانی ) یساز اند. مدلتفکیک شده
گذاری  است که مقغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات و سرمایه نیاست. نقایج حاصل از تخمین مدل بیانگر ا

. همچنین دهند یصورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش م مسققیم خارجی در هر دو گروه از کشورها، به

گذاری خارجی بر کاهش نابرابری درآمد در  سرمایه میزان اثرگذاری مقغیرهای فناوری اطالعات و ارتباطات و
با مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات بـات بیشـقر از کشـورهای بـا فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات         یکشورها

 یآمده، فناوری اطالعات و ارتباطات در هـر دو گـروه از کشـورها    دست با توجه به نقایج به مقوس  بوده است.
 .دهد یگذاری مسققیم خارجی و توزیع درآمد را تغییر م سرمایهمنقخب رابطه باثبات 

 گذاری مسققیم خارجینابرابری درآمد، فناوری اطالعات و ارتباطات، سرمایه :واژگانکلید
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 مقدمه

گـذاری یـک شـرکت یـا شـخق حقیقـی در        صـورت سـرمایه   مسققیم خارجی به گذاری سرمایه

شرای  اققصادی کشور هدف قرار دارد و بـر   ریتأثکشوری دیگر جهت تجارت یا تولید، تحت 

گذاری خارجی معمــوتً بـه   است. سرمایه رگذاریمقغیرهای کالن اققصادی در این کشور نیز تأث

گــذاری مســققیم خــارجی صــورت   ( و ســرمایهمیرمســققیگــذاری ســها  )  دو طریــق، ســرمایه

و قبــوس ســ رده در  هــا در معــامالت بــورس . خریــد اوراق قر ــه و ســها  شــرکت ردیــگ یمــ

خـارجی   گـذار  هیگذاری سها  هسقند که در این حالت سـرما  خارجی از انواع سرمایه یها بانک

ــا     ــز مقوجــه وی نیســت  ام در اداره واحــد تولیــدی نقــش مســققیم نداشــقه و مســیولیت مــالی نی

منظور کسب منفعـت داممـی و    گذاری است که به گذاری مسققیم خارجی، نوعی سرمایه سرمایه

و نقیجـه   ردیـ گ یصورت م گذار هیمسققر در کشوری  یر از کشور سرما یا یشگی در مؤسسههم

گـذاری   که سـرمایه  دهد یآن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است. مطالعات نشان م

بـر مقغیرهـای کـالن     یتوجه مسققیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل

رآمدی و فقر، کـاهش نـرب بهـره، کـاهش نـرب ارز، افـزایش نـرب        اققصادی ازجمله نابرابری د

رشد اققصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انققـال  

هـا   مثبـت در تـراز پرداخـت    ری، افزایش اشقغال، توسعه صادرات، کـاهش واردات و تـأث  یفنّاور

 .(7232داشقه باشد )اصغرپور و همکاران، تواند یم

عوامل  ریگذاری مسققیم خارجی بر اققصاد کشورهای مقصد تحت تأث سرمایه ریمیزان تأث

ارتباطی  یها یقرار دارد. با توجه به گسقرش روزافزون فناور یراققصادیمخقلف اققصادی و  

گذاری مسققیم خارجی بر  سرمایه ریبر تأث تواند یدر کشورهای مخقلف، یکی از عواملی که م

کالن اققصادی مؤثر واقع شود، فناوری اطالعات و ارتباطات است. به همین منظور  مقغیرهای

-( در فرآیند اثرICTهدف اصلی در این پژوهش بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات )

عنوان یکی از مقغیرهای مهم  گذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمدی به گذاری سرمایه

ای آن بین کشورهای منقخب با مخار  فناوری اطالعات مقایسه کالن اققصادی است و تحلیل

 و ارتباطات بات و مقوس  است.
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به همین منظور این مطالعه در پنج بخش تنظیم شده است: پس از مقدمه، مبانی نظری تحقیق و 

تحقیق، معرفی الگو و  یشناس مطالعات انجا  شده ارامه خواهد شد. بخش بعدی مقاله به روش

 شود. پردازد و نقیجه تحقیق نیز در بخش پایانی ارامه میمدل میتخمین 

 مبانی نظری

 مستقيم خارجی بر توزیع درآمد یگذار هیاثر سرما

مسققیم خارجی است. ایجاد  یگذار هیمد سرماآبر توزیع در رگذاریمهم تأث یرهاییکی از مقغ

-همگرایی در سیاستباعث هماهنگی و  یالملل نیفضای باز جهت حرکت سرمایه در سطح ب

کند. نظریات را تسهیل می شدن یهای اققصادی کشورها شده و از این طریق روند جهان

گذاری مسققیم خارجی و نابرابری درآمد وجود ی میان سرمایهمخقلفی در خصوص رابطه

گذاری مسققیم خارجی به دلیل بر این باور است که با افزایش سرمایه (7381) 7ماندل دارد.

گیری از سرمایه بیشقر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافقه و در نقیجه دسقمزد بهره

یابد که این افزایش در دسقمزد سرانجا  منجر به کاهش نابرابری نیروی کار نیز افزایش می

گذاری مسققیم (، افزایش میزان سرمایه3001) 3درآمد خواهد شد. طبق نقایج مطالعات یون لی

-برابری درآمدی را افزایش داده است، بر اساس نقایج حاصل از این مطالعه، سرمایهخارجی، نا

-گذاری خارجی به یک کشور ممکن است شرای  کارگران ماهر را بهبود بخشیده و گروه

دهد. همچنین های دیگر را کاهش نمیهای پردرآمدی ایجاد کند اما لزوماً درآمد گروه

های شرکت شدن یمطالعات خود  من بررسی جهان( نیز در 7331) 2فیجینی و گورگ

اند که نابرابری دسقمزدها با جریان و نابرابری درآمدی در ایرلند به این نقیجه رسیده یقیچندمل

یابد و با گذشت ها افزایش میگذاری مسققیم خارجی و حضور این شرکتورودی سرمایه

یابند و به نیروی کار ماهر تبدیل شوند، های  یر ماهر به مهارت بیشقری دست زمان هر چه نیرو

-(، اسقدتل می7331) 8یابد. از طرفی فینسقرا و هانسونطور منظم کاهش می نابرابری درآمد به

 

1. Mundell 

2. Lee. J.E 

3. Figini and Gorg 

4. Feenstra and Hanson 
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گذاری مسققیم خارجی تقا ای نیروی کار ماهر را در کشورهای  کنند که سرمایه

در میان کارگران ماهر  توسعه افزایش داده و موجب افزایش دسقمزد و افزایش نابرابری درحال

در مورد  شانیها ی(، نیز در بررس3070) 7کالر-و  یر ماهر خواهد شد. هریسون و رودریگوز

توسعه گزارش  گذاری مسققیم خارجی در بازار کار برای کشورهای درحالسرمایه ریتأث

ا کنند زیرهای خارجی دسقمزدهای باتتری را دریافت میاند که کارگران در شرکتکرده

های خارجی تولید و توسعه کامالً رقابقی نیسقند و چون شرکت بازار کار در کشورهای درحال

کنند از طرفی این اخقالف دسقمزدها بازدهی باتتری را دارند لذا نابرابری باتتری را ایجاد می

های خارجی تواند به فاکقورهای دیگری نیز نسبت داده شود. برای مثال اگر شرکتمی

وری که این کارگران مقناسب با بهره رود یرا جذب کنند، انقظار م یتر ان فعالکارگر

های باتترشان دسقمزد باتتری را تقا ا کنند. در این مورد این اخقالف دسقمزد در شرکت

شده تو یح داده   های نوع کارگران به کار گرفقهتفاوت در ویژگی لهیوس خارجی و داخلی به

های رودریگوز نقیجه گرفقند که هیچ شواهدی مبنی بر اینکه شرکت خواهد شد. هریسون و

داخلی خود  یها ای از کارگران خارجی که دسقمزد پایینی در شرکتعادتنهطور نا خارجی به

گذاری مسققیم خارجی بر نابرابری برداری کنند وجود ندارد. لذا اثر سرمایهدارند، بهره

 درآمد، اثر روشنی نخواهد بود.

 

 اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر توزیع درآمد

گذاری در فناوری اطالعات و های جدید در یک کشور از طریق سرمایهمعرفی فناوری

های اققصادی شده وارد بحث راًیعنوان یکی از مقغیرهای مؤثر بر توزیع درآمد، اخ ارتباطات به

کارگران با مهارت پایین به نیروی است. گسقرش فناوری اطالعات و ارتباطات، تقا ا را از 

دهد. طبق شواهد تجربی دسقرسی و اسقفاده از های اساسی سوق میکار با توانمندی و قابلیت

ICT (، از جمله 7332) 3ممکن است باعث افزایش یا کاهش نابرابری گردد. مطالعه کروگر

 

1. Harrison and Rodriguez 

2. Krueger 
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دسقمزد به نیروی کار بر نابرابری در پرداخت  ICT ریاولین مطالعاتی است که در زمینه تأث

های وی، اثر مثبت و معناداری بین اسقفاده از کام یوتر و سطح انجا  شده است. طبق بررسی

(، با مطالعه بر گسقرش اینقرنت 3003) 7دسقمزدها وجود دارد. از سوی دیگر اسقاچ و همکاران

قرش ، به بررسی تأثیر  ریب جینی بر گس7330-7333های  در آمریکای تتین طی سال

بین  یتوجه کاربران اینقرنت پرداخقند. نقایج این تحقیق نشان داد که یک رابطه منفی و قابل

درصد کاهش در  ریب  70 که یطور نابرابری درآمد و گسقرش اینقرنت وجود دارد، به

(، نشان 3008) 3شود.. مارتین و رابینسون جینی منجر به دو برابر شدن گسقرش اینقرنت می

اینقرنت باعث افزایش درآمد بعضی افراد در امریکا شده است. همچنین شواهد دادند توسعه 

طور  نیروی کار و رشد اققصادی به یور بر بهره یرگذاریبا تأث ICT تجربی بیانگر آن است که

 .گردد یموجب کاهش نابرابری م نیمنجر به افزایش درآمد شده و بنابرا میرمسققی 

 

 درآمداثر آزادسازی تجاری بر توزیع 

 کننده نیی، عامـل اساسـی و تعالملل نیعنوان مـدل اسـقاندارد تجـارت ب اوهلـین به -مدل هکشر

مزیت نسبی کشورها را، وفور نسبی عوامل تولید )زمین، منـابع طبیعـی، نیـروی کار و سرمایه( 

 بر هیاتهای سرماداند  بنابراین، کشوری که سرمایه نسبقاً فراوانی در اخقیار دارد، در تولید کمی

ها اقدا  خواهد نمود و در مقابل کشوری که نیروی کار نسبقاً  تخصق یافقه و به صادرات آن

ها اقدا   دارد، بـا تخصـق در تولیـد کاتهـای کـاربر، نسـبت بـه صادرات آن یتر فراوان

رهای در تجارت خـود با کشو افقهی بر مفاد این نظریه، کشورهای توسعه . بنادینما یم

نیروی کار ماهر را صادر و در مقابل کاتها و  توسعه، کاتها و خدمات مقکی بر درحال

 .نمایندنیروی کار کم مهارت را وارد می خدمات مقکی بر

در پی آزادسازی و رفع موانع تجاری، تشدید تجارت بـین ایـن دو گـروه از کشـورها، باعث 

خواهـد شـد و ایـن کاهش  افقهی ورهای توسعهماهر در کش کاهش تقا ا برای کارگران  یر

 

1. Estache et al. 

2. martin & Robinson 
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گردد که بزرگی ها منقهی می تقا ا با فرس ثبات سایر شرای  به کاهش دسقمزدهای نسبی آن

این تأثیرگذاری بر دسقمزدها به میزان حساسیت دسـقمزدها بـه تغییـرات تقا ـا بسقگی دارد. 

توسعه به  ـارت بـا کشـورهای درحال، افـزایش تجریپذ در کشورهایی با دسقمزدهایی انعطاف

کاهش دسقمزد نسبی کـارگران کـم مهـارت منجـر خواهـد گردیـد و در کشورهایی که 

توسعه،  بیشقری دارنـد، افـزایش تجـارت بـا کشـورهای درحال یریناپذ دسقمزدها، انعطاف

 (3008، 7رهعمدتاً به بیکاری بیشقر کـارگران کـم مهـارت خواهـد انجامیـد )سـالواتو

 اققصاد کالن بر توزیع درآمد یرهایاثر مقغ

در علم اققصاد نیست. بررسی اثر رشد و توسعه بر نابرابری درآمد  یا توزیع درآمد مسیله تازه 

( آ از شده است. بر اساس فر یه کوزنقس در مراحل اولیه رشد، 7388) 3با پژوهش کوزنقس

، س س طی مراحل رشد شدت نابرابری ابدی یزایش مبا افزایش درآمد سرانه نابرابری درآمد اف

. دو عامل در افزایش نابرابری تا سطح معینی از توسعه اققصادی مؤثر است: ابدی یکاهش م

درآمدی و دیگری ساخقار اشقغال  یها انداز در دست باتترین گروه یکی تمرکز پس

ز مطالعه اصلی کوزنقس، . بعد از گذشت پنج دهه اینیصورت فرایند صنعقی شدن و شهرنش به

اققصادی بر  یا تعداد زیادی از محققین به بررسی آثار توسعه، رشد اققصادی و دیگر شاخصه

(، اثر 7331) 2(. نوتن7231اند )ابونوری و همکاران، مخقلف پرداخقه یها دگاهینابرابری از د

برآورد  8ت مقطعیتغییرات سطح بیکاری را بر توزیع درآمد انگلسقان با اسقفاده از اطالعا

نموده است. نقایج پژوهش وی حاکی از آن است که بیکاری اثر افزایشی بر نابرابری داشقه 

اققصاد کالن بر توزیع درآمد و  یها ( در بررسی آثار شاخق7331) 8است. بالنک و بلیندر

ر کاهشی آمریکا به این نقیجه رسیدند که، بیکاری اثر افزایشی و تور  اث مقحده اتتیفقر در ا

بر توزیع درآمد داشقه است )تنها در بیسقک دو  معنادار بوده است(. در مقابل افزایش تور  

باعث افزایش نرب فقر شده است. اگرچه تور  منجر به کاهش نابرابری درآمد شده، ولی اثرِ 

 

1. Salvatore 

2. Kuznets 

3. Nolan  
4. Cross- Section 
5. Blank and Bilnder 
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 افزایشی بر فقر داشقه است.

 

 پيشينه تحقيق و مطالعات انجام شده

 مطالعات خارجی

بر نابرابری  شدن یجهان یای به بررسی اثر ابزارها(، در مطالعه3071) 7ال و همکارانرنه کابر

با اسقفاده  7310-3008کشور منقخب و در پنج گروه درآمدی طی دوره زمانی  78درآمد در 

اند. نقایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از  سیقمی پرداخقه افقهی میاز روش گشقاورهای تعم

گذاری مسققیم خارجی بیشقرین اثر را بر نابرابری درآمد  ، سرمایهشدن یجهان یابین ابزاره

 داشقه است.

کشور عضو  31بر نابرابری درآمد در  شدن ی(، به بررسی اثر جهان3078) 3اسقریو و همکاران

اند. در این تحقیق  با اسقفاده از روش پانل پرداخقه 7338 -3003های  اتحادیه اروپا در طی سال

گروه کشورهای اصلی، فرعی، با فنّاوری بات و اعضاء جدید  8ورهای اتحادیه اروپا به کش

گذاری مسققیم مالی از طریق سرمایه شدن یاند که در آن گسقرش تجارت، جهان تقسیم شده

 شدن یها جهان بوده و از میان آن شدن یای، مقیاسی برای جهانخارجی و مقغیر حساب سرمایه

گذاری ها کاهش داده است و از طرفی سرمایه درآمد را در تمامی گروهتجارت نابرابری 

مسققیم خارجی، باز بودن حساب سرمایه و گسقرش بازار سرمایه موجب افزایش نابرابری 

 درآمد شده است.

مسققیم خارجی را بر  یگذار هی(، اثر آزادسازی تجارت و گسقرش جریان سرما3072) 2ما

مورد بررسی قرار داده و به این نقیجه  7338-3001های  ین در سالنابرابری درآمد در کشور چ

رسیده است که آزادسازی تجارت افزایش نابرابری را در پی خواهد داشت ولی در مورد 

 گذاری مسققیم خارجی این اثر مبهم است.سرمایه

 

1. René Cabral et al. 
2. Asteriou el al. 

3. Mah 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016189381630014X#!
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3شدن یشاخق جهان ریبه بررسی تأث یا (، در مطالعه3070) 7برگ و نیلسون
KOF) و )

 7310-3008های  کشور منقخب طی سال 30بر نابرابری درآمد در  2ق آزادی اققصادیشاخ

با اسقفاده از الگوی پانل پرداخقند. بر اساس نقایج حاصل از این مطالعه، شاخق آزادی 

اققصادی تأثیر مثبت و پایداری بر نابرابری درآمد در این کشورها داشقه و این تأثیر در 

رتر است.  مناً تأثیر شاخق آزادی اجقماعی بر نابرابری درآمد کشورهای ثروتمند چشمگی

 شود. در کشورهایی با درآمد کم و مقوس  ظاهر می

 13بر نابرابری درآمد در  شدن یبه بررسی تأثیر جهان یا (، در مطالعه3001) 8سامومل آدامز

ه رسیده پرداخقه است و به این نقیج 7338-3007های  توسعه طی سال کشور منقخب درحال

است که افزایش تجارت و تقویت حقوق مالکیت معنوی بر نابرابری درآمد اثر مثبت داشقه 

 گذاری مسققیم خارجی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارد.سرمایه که یدرحال

کشور  78در  شدن یبه بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و جهان یا (، در مطالعه3001) 8یون لی

مسققیم  یگذار هیپرداخقه است. وی از مقغیرهای سرما 7387 – 7333های  پایی طی سالارو

عنوان  شدن و از  ریب جینی به عنوان شاخق جهانی خارجی و میزان شدت تجاری به

آمده، افزایش میزان  دست شاخق توزیع درآمد اسقفاده کرده است. بر اساس نقایج به

 .دهد یی درآمد را افزایش ممسققیم خارجی نابرابر یگذار هیسرما

ای آثـار آزادسـازی اققصادی را بـر رشد، اشـقغال و توزیـع درآمـد (، در مطالعه3000) 1تیلـور

وی نشـان  یها افقهیتوسعه منقخب مورد بررسـی قرار داده اسـت.  که یکشـور درحال 3در 

صادی و عدالت تـوزیعی دهـد کـه در بهقـرین مـورد، آزادسازی باعث بهبود در رشد اققمـی

ر م افزایش جریان ورود سرمایه، با توزیع  ، بهها استیشـده، امـا در بـدترین مورد، این س

 .درآمد نابرابر و رشـد کنـدتر همراه بوده است

 

1.  Bergh,Nilsson 

2.  KOF Globalization Index 

3.  Economic Freedom 

4.  Adams 

5.  Eun Lee 

6. Taylor 
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گذاری مسققیم خارجی بر  ای به بررسی اثر سرمایه(، در مطالعه7331) 7هانسون و فینسقرا

 اند. نقایج حاصل از این مطالعه نشان دادپرداخقه توسعه درحال نسبی در کشورهای یدسقمزدها

 ماهر در کشورهای کار نیروی برای تقا ا خارجی فق  مسققیم گذاری سرمایه جریان که

 به نسبت ماهر کار واقعی نیروی دسقمزد افزایش موجب و دهد یافزایش م را توسعه درحال

 .ابدی یافزایش م درآمد ابرینابر آن مقعاقب و شود می ماهر  یر کار نیروی

 

 مطالعات داخلی

 کشورهای در درآمد توزیع بر شدن جهانی تأثیر بررسی (، به7232اصغرپور و همکاران )

( با اسقفاده از الگوهای پانل پرداخقند. 7338-3070طی دوره ) اسالمی کنفرانس سازمان عضو

 خارجی به مسققیم گذاری رمایهس نسبت و تجاری بودن باز درجه مقغیر دو در این مطالعه از

آمده،  دست به بر اساس نقایج .است شده  اسقفاده شدن جهانی های شاخق عنوان به تولید

 همچنین نگرفت، قرار تأیید مورد اسالمی کشورهای عضو کنفرانس در فر یه کوزنقس

 تر قعادلنام شدن جهانی گسقرش با و یافقه بهبود واقعی سرانه افزایش درآمد با درآمد توزیع

 .گردد یم

(، به بررسی اثرات ناشی از باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد در ایران و 7230) یطیبی و ملک

اند. در این تحقیق پرداخقه 7330-3001 یها ده شریک اصـلی تجـاری ایـران طی سال

انسانی نیز موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است. منابع 

، نیروی کار با تحصیالت ابقدایی و نیروی کار با تحصیالت عالی سواد یشامل نیروی کار ب

آمده بیانگر این است کـه باز بودن تجـارت، نابرابری درآمدی را در  دست است. نقایج به

 .دهدکمقری دارند، افزایش می کرده لیکشورهایی که نیروی کار تحص

شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی  جهانی ری(، تأث7233) ینجارزاده و مهدو

پانل مورد آزمون قرار داده و به  یها با اسقفاده از داده 7338 -3008هشت را طی دوره زمانی 

 

1. Feenstra & Hanson 
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که آزادسازی تجاری منجر به بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری در  اند دهیاین نقیجه رس

 این کشورها خواهد شد.

شدن و توزیع درآمد را در مناطق شهری و  (، ارتباط بین جهانی7233) یوره چنظری و فق

مورد بررسی قرار داده و به این نقیجه  7283 -7231های  روسقایی و کل کشور ایران طی سال

که افزایش باز بودن تجاری، کاهش نابرابری درآمد در کل کشور و مناطق شهری  اند دهیرس

 در مناطق روسقایی ندارد. أثیری بر توزیع درآمدرا در پی خواهد داشت ولی ت

شدن اققصاد بر رشد، اشـقغال و توزیـع درآمـد  (، به بررسی اثرات جهانی7233) یدانیناجی م 

جوهانسون، جوسیلیوس پرداخقه است. در این مطالعه  یدر ایران با اسقفاده از روش هم جمع

ز ا افه بهای نرب ارز در بازار سیاه شدن و توزیع درآمد ا برای سنجش رابطه بین جهانی

عنوان شاخق توزیع درآمد اسقفاده شده  شدن و از  ریب جینی نیز به عنوان شاخق جهانی به

شدن بر رشد اققصادی ایـران بـدون تـأثیر و بـر  بر اساس نقایج وی فرآیند جهانی .است

ه نابرابری درآمد در کـاهش نـرب بیکاری تأثیری اندك داشقه است. همچنین این فرآیند ب

 ایران منجر شده است.

توان گفت، وجه تمایز این تحقیق با تحقیقات قبلی این با توجه به مطالعات انجا  شده قبلی می

گذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمدی از کانال  سرمایه ریاست که در این تحقیق تأث

مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات  فناوری اطالعات و ارتباطات و در دو گروه کشورهای با

 بات و مقوس  مورد بررسی قرار گرفقه است.

 

 ارائه مدل و بررسی متغيرها

، از 7(3078با توجه به مبانی نظری تحقیق و مطالعات انجا  شده قبلی نظیر اسقیرو و همکاران )

فاده شده است. منظور بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری در کشورهای منقخب اسق ( به7معادله )

مخابرات به دو  یالملل نیبندی اتحادیه ب کشورهای مورد بررسی در این مطالعه بر اساس تقسیم

اند.  گروه کشورهای با مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات بات و مقوس  تقسیم شده
 

1. Asteriou et al. 
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اند از:  منقخب گروه یک )مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات بات( عبارت یکشورها

امریکا و  مقحده اتتیك، انگلیس، فرانسه، فنالند، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، نروژ و ادانمار

توسعه با مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات  منقخب گروه دو  )کشورهای درحال یکشورها

کنگ، ایران، اندونزی، هند، کویت، مالزی، فیلی ین، سنگاپور و  اند از: هنگ مقوس ( عبارت

 تایلند.

 7                                                

                  

                         
 

گذار بر نابرابری درآمد در این یرشود، مقغیرهای تأث ( مشاهده می7طور که در معادله ) همان

 گذاری مسققیم خارجی، مخار  فناوری اطالعات و ارتباطاتمطالعه شامل مقغیر سرمایه

(ICT )  و مقغیرهای کنقرلی شامل درجه باز بودن تجاری، رشد تولید ناخالق داخلی، اشقغال

قم  ریب جینی نیز . لگاریباشند یو نسبت مخار  تحقیق و توسعه به تولید ناخالق داخلی م

اسقفاده قرار گرفقه است. معرفی مقغیرهای  عنوان شاخق نابرابری درآمد مورد در این معادله به

 ( ارامه شده است.7ها در جدول ) تحقیق و منابع آماری آن

 

 معرفی متغیرها و منابع آماری :1جدول 
 منبع نا  مقغیر مقغیر

 tدر سال  iور لگاریقم  ریب جینی کش         

 

WIID
7 

t WITSAدر سال  iکشور  ICTلگاریقم مخار          
3 

 t UNCTADدر سال  iگذاری مسققیم خارجی کشور  لگاریقم سرمایه        

 t World Bankدر سال  iدرجه باز بودن تجاری کشور       

 iبه تولید ناخالق داخلی کشور  نسبت هزینه تحقیق و توسعه     

 tدر سال 

World Bank 

 t World Bankدر سال  iلگاریقم اشقغال کشور         

 

1. World Income Inequality Database 

2. World Information Technology and Services Alliance 
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 t World Bankدر سال  iرشد تولید ناخالق داخلی کشور        

اری گذ و لگاریقم سرمایه ICTاثر مققابل لگاریقم مخار                

 tدر سال  iمسققیم خارجی کشور 

 

- 

کشورهای با  موجود اققصادی، انقظار بر این است که نابرابری درآمد در یها یبر اساس تیور

گذاری خارجی،  فناوری اطالعات و ارتباطات مقفاوت در مقابل تغییرات در سرمایه

لگاریقم و  ICTمخار   ملگاریق صورت اثر مققابل العمل مقفاوت نشان دهد. این ارتباط به عکس

عنوان پلی برای بیان سطح  این اثر مققابل بهنشان داده شده است. گذاری مسققیم خارجی  سرمایه

گذاری خارجی  شکاف دیجیقالی هر کشور بوده که فناوری اطالعات و ارتباطات را به سرمایه

لگاریقم و  ICTمخار  لگاریقم از طریق مقغیر تعاملی  گرید عبارت . بهدینما یمرتب  م

گذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمدی به دو  سرمایه ریگذاری مسققیم خارجی، تأث سرمایه

از کانال فناوری اطالعات و ارتباطات مورد بررسی قرار خواهد  میرمسققیصورت مسققیم و  

 گرفت.
 

 تخمين مدل و تفسير نتایج

 انتخاب روش برآورد

وه کشورها، ابقدا تز  است تا نوع روش تخمین با توجه به منظور تخمین مدل برای هر گر به

ترکیبی تعیین شود. بنابراین، ابقدا برای تعیین وجود یا عد  وجود عرس از مبدأ  یها داده

میزان آماره  که نیلیمر اسقفاده شد. با توجه به ا F جداگانه برای هر یک از کشورها از آماره

F  ( از آماره 3محاسبه شده )جدولF درصد  33تر بود، با سطح اطمینان باتی جدول بزرگ

فر یه صفر آزمون مبنی بر اسقفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد شده و در نقیجه، 

)روش حداقل مربعات معمولی( دارای اعقبار نیست و باید عرس از مبدأهای  7رگرسیون مقید

 ل لحاظ کرد.مخقلفی )روش اثرهای ثابت یا اثرهای تصادفی( را در مد
 

 جهت انتخاب بین رگرسیون مقید و نامقید Fآزمون  -2جدول 
 

1- Restricted Regression 
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 نقیجه آزمون احقمال لیمر Fاماره  فر یه صفر

 دار یاثرات مقطعی و زمانی معن

 pooled data روش .نیسقند

 تر است مناسب

 شود رد می H0 فرس 0000/0 08/82

 منبع: محاسبات تحقیق

گیری از روش اثرهای ثابت یا اثرات تصادفی برآورد بهره مدل با که نیس س، برای آزمون ا 

7شود، از آزمون هاسمن
این  آمده از انجا  دست به آماره  که نیاسقفاده شد. با توجه به ا 

تر بود، فر یه صفر جدول بزرگ آزمون برای هر دو گروه از کشورها از مقدار آماره

شود و  درصد رد می 33اطمینان بیش از مبنی بر اسقفاده از روش اثرات تصادفی با سطح 

 شود. ها تأیید می بنابراین روش اثرات ثابت برای تخمین مدل
 آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثابت یا تصادفی -3جدول 

 نقیجه آزمون احقمال لیمر fاماره  فر یه صفر

اسقفاده از مدل اثرات 

 تصادفی
 شود رد می H0 فرس 0000/0 03/38

 

 

 رهايپایایی متغ بررسی

شود.  ها از الگوهای پانل دیقا اسقفاده می منظور برآورد مدل تحقیق، با توجه به ماهیت داده به

 ییها اولین مرحله جهت تخمین الگوهای پانل دیقا، انجا  آزمون ریشه واحد پانل است. آزمون

سقفاده قرار گرفقه های ترکیبی در این تحقیق مورد اداده که برای بررسی وجود ریشه واحد در

(LLC)لوین، لین و چو یها اند از آزمون است عبارت
2، ایم، پسران و شین3

 (IPS)  و آزمون

دیگر بیانگر ایسقا بودن مقغیر مورد  یها . فر یه صفر آزمون هادری بر خالف آزمون8هادری

 

1 - Husman Test 

2- Levin, Lin & Chu. 

3- IM,Pesaran,shin 

4- Hadri 

2

2
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فرآیند بررسی است. همچنین در رابطه با ریشه واحد مقغیر موردنظر آزمون لوین، لین و چو 

و آنچه در آزمون ایم، پسران و شین مدنظر است  ردیگ یریشه واحد مشقرك را در نظر م

ها در حاصل از انجا  این آزمون جیناهمگن بودن  ریب خود همبسقگی مقاطع است. نقا

 جدول زیر ارامه شده است.
 1های ریشه واحد متغیرهای مدل نتایج آزمون -4جدول 

 

 در نظر گرفتن عرض از مبدأ و روند انجام شده است.  ها در سطح و بدون آزمون- 1

آزمونآماره  روش آزمون متغیرها  (P-value) نتیجه 

 

  ریب جینی

Hadri Z-stat 8618         (06110) شود. فرس صفر مبنی بر  مانایی  رد نمی   

Im, pesaran and Shin 

W-stat 
8680-      (06000)  

رد   ییفرس صفر مبنی بر  نا مانا

 شود. می

Levin, Lin and Chu t 1630-      (06000)  
انایی  رد فرس صفر مبنی بر  نا م

شود. می  

ICT مخار    

Hadri Z-stat 7683       (06327) شود. فرس صفر مبنی بر  مانایی  رد نمی   

Im, pesaran and Shin 

W-stat 
3611       (06030)  

فرس صفر مبنی بر  نا مانایی  رد 

شود. می  

Levin, Lin and Chu t 2628-         (06008)  
ی  رد فرس صفر مبنی بر  نا مانای

شود. می  

گذاری مسققیم  سرمایه

 خارجی

Hadri Z-stat 8687       (061810) شود. فرس صفر مبنی بر  مانایی  رد نمی   

Im, pesaran and Shin 

W-stat 
0630-      (06730)  

فرس صفر مبنی بر  نا مانایی پذیرفقه 

شود. می  

Levin, Lin and Chu t 8621-     (06000)  
بر  نا مانایی  رد  فرس صفر مبنی

شود. می  

نسبت مخار  تحقیق و 

توسعه  به تولید 

 ناخالق داخلی

Hadri Z-stat 8633       (063310) شود فرس صفر مبنی بر  مانایی  رد نمی   

Im, pesaran and Shin 

W-stat 
06301-      (06071)  

فرس صفر مبنی بر  نا مانایی پذیرفقه 

شود نمی  

Levin, Lin and Chu t 7627-     (06038) شود فرس صفر مبنی بر  نا مانایی  رد می   

 درجه باز بودن تجاری
Hadri Z-stat 8630      (06330) شود. فرس صفر مبنی بر  مانایی رد نمی   

Im, pesaran and Shin 

W-stat 
0612-      (06033)  

فرس صفر مبنی بر  نا مانایی پذیرفقه 

شود. نمی  
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 منبع: محاسبات تحقیق

 

ارامه شده، ایسقا بودن مقغیرها در  یها بر اساس بسیاری از آزمون شود یطور که مشاهده م همان

 . گردد یسطح تامید م

 

 برآورد مدل و تفسير نتایج

نظور تشخیق اثرات مقغیرهای تو یحی  بر توزیع درآمد م تز ، به یها پس از انجا  آزمون

 ( آمده است: 8یده که نقایج آن در جدول )دمدل تحقیق به روش اثرات ثابت برآورد گر
 

 نتایج برآورد مدل اثر ثابت برای کشورهای گروه اول -5جدول 

 )کشورهای با  فناوری اطالعات و ارتباطات  باال(

 )Gini) lnجینی مقغیر وابسقه: لگاریقم  ریب 

7 رایب مقغیرهای تو یحی
 

 

آمده  دست بودن ضریب به دار یدهنده معن نشان 2مربوط به هر ضریب داخل پرانتز نشان داده شده است. مقادیر بیشتر از  tآماره  . 1

 .درصد است 59ازلحاظ آماری در سطح اطمینان 

Levin, Lin and Chu t 8633-    (06000)  
فرس صفر مبنی بر  نا مانایی پذیرفقه 

شود. می  

رشد تولید ناخالق 

 داخلی

 

Hadri Z-stat 71602       (06820) شود فرس صفر مبنی بر  مانایی  رد نمی   

Im, pesaran and Shin 

W-stat 
0630-    (060730)  

فرس صفر مبنی بر  نا مانایی پذیرفقه 

شود. نمی  

Levin, Lin and Chu t 1633-    (06000)  
فرس صفر مبنی بر  نا مانایی  رد 

شود. می  

 اشقغال

Hadri Z-stat 8612     (063720) شود. فرس صفر مبنی بر  مانایی  رد نمی   

Im, pesaran and Shin 

W-stat 
0618-    (06333)  

فرس صفر مبنی بر  نا مانایی پذیرفقه 

شود. می  

Levin, Lin and Chu t 2688-      (06000)  
فرس صفر مبنی بر  نا مانایی  رد 

شود. می  
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 C عرس از مبدأ
20/77- 

(80/37-) 

 ICT LNICTلگاریقم مخار  
782/0-  

(13/33-)  

گذاری مسققیم خارجی  لگاریقم سرمایه  LNFDI 
070/0-  

23/1-) ) 

 EIM درجه باز بودن تجاری
0033/0  

81/8) ) 

 RD نسبت مخار  تحقیق و توسعه  به تولید ناخالق داخلی
080/0-  

12/73-) ) 

 LNEMP لگاریقم اشقغال
7178/0  

18/33) ) 

 GGDP رشد تولید ناخالق داخلی
00073/0 

(31/0) 

و لگاریقم  ICTاثر مققابل  لگاریقم مخار  

 گذاری مسققیم خارجی سرمایه
LNICT*LNFDI 

007/0 

(71/1) 

 R-squared 33/0  ریب تعیین

 Durbin-Watson 73/3 دوربین واتسون

 

، در کشورهای با مخار  فناوری شود ی( مشاهده م8گونه که از برآورد مدل در جدول ) مانه

لحاظ آماری نیز  و از  -ICT ، 78/0اطالعات و ارتباطات بات،  ریب مقغیر لگاریقم مخار  

ریب صورت لگاریقمی وارد مدل شده است،   معنادار است. با توجه به اینکه این مقغیر به

،  ریب ICTاست که به ازای یک درصد تغییر در مخار   نیدهنده ا آمده نشان دست به

اخقصاص داده  ICTدرصد کاهش خواهد داشت. یعنی هرچه مخار  بیشقری به  78/0جینی 

 در کاهش نابرابری درآمد مؤثر باشد.  تواند یشود و دسقرسی به آن در کشورها بیشقر شود، م

گذاری مسققیم خارجی در کشورهای با مخار  فناوری ریقم سرمایه ریب مقغیر نسبت لگا

های ماندل و فیجینی و اطالعات و ارتباطات بات، منفی و معناداری است که مطابق با فر یه

گذاری مسققیم خارجی  به گفت سرمایه توان یآمده م دست گورگ است. در توجیه نقیجه به
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از  میرمسققییکی روش   شود یش نابرابری درآمد مباعث کاه میرمسققیدو طریق مسققیم و  

از  میرمسققیطریق افزایش رشد اققصادی و در نقیجه کاهش نابرابری درآمد و دیگری روش  

 نیروی کار. یطریق ایجاد اشقغال و افزایش دسقمزدها

ره طی دو گرید عبارت اثر مقغیر باز بودن تجاری بر نابرابری درآمد، منفی و معنادار است. به

مورد بررسی، افزایش درجه باز بودن تجاری منجر به کاهش نابرابری درآمدی شده است. این 

 نقیجه با برخی مطالعات تجربی پیشین مانند فر یه اسقال ر ساموملسون نیز سازگار است. 

مقغیر نسبت مخار  تحقیق و توسعه به تولید ناخالق داخلی نیز اثر منفی و معناداری بر 

های مولد و کارآفرینی، افزایش منظور اشقغال رد. افزایش مخار  تحقیق و توسعه بهنابرابری دا

تواند موجب کاهش نابرابری درآمد شود.  ریب وری و تولید ثروت از علم و فناوری میبهره

مقغیر لگاریقم اشقغال مثبت و ازلحاظ آماری نیز معنادار است که بر خالف مبانی نظری موجب 

گفت در کشورهای با مخار  فناوری  توان یی شده است. در توجیه این مسیله مافزایش نابرابر

اطالعات و ارتباطات بات افزایش اشقغال برای نیروی کار ماهر اتفاق افقاده و با افزایش دسقمزد 

ها نابرابری درآمد بیشقر شده است. همچنین   ریب رشد اققصادی در مدل مثبت و  آن

است که منافع حاصل از رشد اققصادی عادتنه تو یح نشده  نیهنده اد بوده و نشان دار یمعن

 است. 

گذاری مسققیم خارجی بر  در خصوص اثر فناوری اطالعات و ارتباطات در اثرگذاری سرمایه

 نوشت: توان ینابرابری درآمد در کشورهای مورد بررسی در این گروه م

(3)        

      
            

       
گذاری  سرمایه یرگذاریفناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند تأث دهد ی( نشان م3معادله )

گذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمد مؤثر است، به این صورت که اثر کاهشی سرمایه

گذاری مسققیم خارجی  اگر سرمایه یعنی. دهد یمسققیم خارجی بر نابرابری درآمد را تقلیل م

راه با رشد  فناوری اطالعات و ارتباطات باشد، با گذشت زمان شکاف بین نیروهای  ماهر و هم
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ها،  و با بهبود شرای  کارگران ماهر و در نقیجه افزایش دسقمزد آن افقد ی یر ماهر  اتفاق م

 .شود یگذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمد کاسقه م مقداری از اثر منفی سرمایه
 

تایج برآورد مدل اثر ثابت برای کشورهای گروه دوم )کشورهای با فناوری ن  -6جدول 

 اطالعات و ارتباطات  متوسط(

 منبع: محاسبات تحقیق         
 

 )Gini) lnمتغیر وابسته: لگاریتم ضریب جینی 
3مدل  مقغیرهای تو یحی  

 عرس از مبدأ
C 

888/37-  

(31/1-)  

 ICT LNICT لگاریقم مخار  

- 738/0  

(- 83/8 ) 

یم گذاری مسقق لگاریقم سرمایه

 LNFDI خارجی

- 737/0  

( 33/8- ) 

 درجه باز بودن تجاری
EIM 

022/0  

( 11/70 ) 

نسبت مخار  تحقیق و توسعه  به تولید 

 ناخالق داخلی
RD 

781/0  

( 33/3 ) 

 لگاریقم اشقغال
LNEMP 

3173/0  

( 31/3 ) 

 رشد تولید ناخالق داخلی
GGDP 

- 008/0  

(- 28/3 ) 

و  ICTاثر مققابل  لگاریقم مخار  

گذاری مسققیم  رمایهلگاریقم س

 خارجی

LNICT*LNFDI 037/0  

( 71/8 ) 

 R-squared .31  ریب تعیین

 دوربین واتسون
Durbin-Watson 

83/3  
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(، در گروه کشورهای با فناوری اطالعات و 1آمده در جدول ) دست با توجه به نقایج به

است که افزایش این مقغیر  نیدهنده ا نشان  ICTارتباطات  مقوس ،  ریب لگاریقم مخار  

 توزیع درآمد را در دوره مورد مطالعه تا حدی بهبود بخشد.  تواند یم

گذاری مسققیم خارجی منفی و معنادار است که با شواهد تجربی  ریب مقغیر لگاریقم سرمایه

اهمیت این است  ( سازگار است. نکقه حامز3000( و فینسقرا و هانسون )3001) یقبلی نظیر ل

با  یگذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمد در کشورهاسرمایه یرگذاریکه شدت تأث

با مخار  فناوری اطالعات و  یمخار  فناوری اطالعات و ارتباطات مقوس  نسبت به کشورها

 ارتباطات بات بیشقر است.

وه دو  باعث افزایش گر ینسبت مخار  تحقیق و توسعه به تولید ناخالق داخلی در کشورها

( نیز سازگار است. در 3000( و جونز و ویلیامز )3003که با مطالعه چو ) شود ینابرابری درآمد م

وری و گفت مخار  تحقیق و توسعه منجر به افزایش بهره توان یآمده م دست توجیه این نقیجه به

 نابرابری درآمد گردد.باعث کاهش  تواند یتولید ثروت از علم و فناوری نشده و بنابراین نم

گروه اول نیز مثبت  ی ریب مقغیر لگاریقم اشقغال در  این گروه از کشورها همانند کشورها 

گفت یک درصد افزایش در  توان یو معنادار است و با توجه به لگاریقمی بودن این مقغیر م

گروه  یادهد. همچنین بر خالف کشورهدرصد افزایش می 31/0مقغیر اشقغال، نابرابری را 

است که منافع رشد اققصادی  نیاول  ریب رشد اققصادی منفی و معناداری بوده و حاکی از ا

 در این کشورها عادتنه توزیع شده و منجر به کاهش نابرابری گردیده است.

گذاری مسققیم خارجی بر تغییرات نابرابری درآمدی از کانال فناوری  تغییرات سرمایه ریتأث

صورت  ات در کشورهای با سطح مقوس  فناوری اطالعات و ارتباطات بهاطالعات و ارتباط

 رابطه زیر نشان داده شده است:

(2)        
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 -0673گذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمد منفی  اثر اولیه سرمایه دهد ی( نشان م2رابطه )

ی به فناوری اطالعات و ارتباطات دارد که با توجه به  ریب مثبت آن بوده، اما اثر نهایی آن بسقگ

 . دهد یگذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمد را کاهش م مقداری از اثر منفی اولیه سرمایه

 

 دهاپيشنها و گيرینتيجه

فناوری اطالعات و ارتباطات در اثرگذاری   یا در این تحقیق به بررسی نقش واسطه

-3071های  کشور منقخب طی سال  73اری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمد در  گذ سرمایه

با اسقفاده از الگوی پانل پرداخقه شد. کشورهای مورد مطالعه به دو گروه کشورهای با   3007

آمده از  دست اند. نقایج به شده یبند میمخار  فناوری اطالعات و ارتباطات  بات و مقوس  تقس

دهد، با افزایش مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات، نابرابری درآمد در می این تحقیق نشان

با  یاما شدت کاهش نابرابری درآمد در کشورها ابدی یهر دو گروه از کشورها  کاهش م

با مخار  فناوری اطالعات و  یمخار  فناوری اطالعات و ارتباطات مقوس  نسبت به کشورها

گذاری مسققیم خارجی در هر دو ب مقغیر لگاریقم سرمایهارتباطات  بات بیشقر است.  ری

و   -07/0گروه از کشورهای با مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات بات و مقوس  به ترتیب 

گذاری مسققیم خارجی در هر دو گروه  دهنده این است که سرمایه بوده و نشان 73/0

اما شدت این اثر در  شود یمورد مطالعه منجر به کاهش نابرابری درآمد م یکشورها

گروه دو  )با مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات مقوس ( بیشقر است. در توجیه  یکشورها

گذاری مسققیم خارجی به اشقغال و  گروه دو   سرمایه یگفت در کشورها توان یاین نقیجه م

گروه اول  یرشد اققصادی کمک بیشقری نموده، در نقیجه نابرابری درآمد نسبت به کشورها

 . ابدی ی)با مخار  فناوری اطالعات و ارتباطات بات(  بیشقر کاهش م

از طرف دیگر  در هر دو گروه از کشورهای منقخب، فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند  

گذاری مسققیم خارجی بر نابرابری درآمد مؤثر است، به این صورت که  سرمایه یرگذاریتأث

(، با گذشت ICT)مانند  نینو یها یقیم خارجی همراه با رشد  فناورگذاری مسقورود سرمایه

و با بهبود شرای  کارگران ماهر و  افقد یزمان شکاف بین نیروهای  ماهر و  یر ماهر  اتفاق م
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در نقیجه افزایش نابرابری دسقمزدها باعث افزایش نابرابری شده و بنابراین مقداری از اثر منفی 

و این مقدار در  شود یسققیم خارجی بر نابرابری درآمد کاسقه مگذاری م اولیه سرمایه

 گروه دو  بیشقر است. یکشورها

آمده  ریب مخار  تحقیق و توسعه به تولید ناخالق داخلی  دست همچنین بر اساس نقایج به

بوده است و بدین معنی است که این  78/0و  -08/0در کشورهای گروه اول و دو  به ترتیب 

در کشورهای  که یدهد درحالگروه اول نابرابری درآمدی را کاهش می یشورهامقغیر در ک

. اگر  مخار  تحقیق و توسعه  مولد باشد شود یگروه دو   منجر به افزایش نابرابری درآمد م

بر و عیت توزیع درآمد آثار مساعدی داشقه و به تقلیل نابرابری کمک کند که این  تواند یم

دو  مصداق نداشقه است. اثر اشقغال بر نابرابری درآمد در هر دو  گروه یمسیله در کشورها

کشش  ریب جینی نسبت به مقغیر لگاریقم اشقغال به ترتیب  که یطور گروه مثبت بوده به

درصد است. در توجیه  اینکه چگونه افزایش اشقغال منجر به افزایش نابرابری  317/0و  717/0

افزایش اشقغال نیروی کار ماهر  لیایش اشقغال به دلگفت، اگر افز توان یم شود یدرآمد م

 ها شده و نابرابری درآمد افزایش خواهد یافت. ایجاد شده باشد، با افزایش دسقمزد آن

گذاری مسققیم  ، در جریان سرمایهشود یآمده از این تحقیق پیشنهاد م دست بر اساس نقایج به

و کسب مهارت  یدانش فنی و فنّاورخارجی، کشورهای مقصد از مزایای آن یعنی انققال 

اسقفاده بهینه نموده تا بقواند از این طریق به کاهش نابرابری درآمد کمک نماید. همچنین 

عنوان یک عامل مؤثر در   و دسقرسی به فناوری اطالعات و ارتباطات  را به رساختیگسقرش ز

 نابرابری درآمد مورد توجه قرار دهند.
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