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تاثیز شکاف بودجه استانی بز شکاف درآمد منطقهای استانهای
ایزان با استفاده اس مدل PVAR
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تبرید پذیزش95/06/10 :

چکیده
ٞسف ٔمبِ ٝثزرسی ارتجبط ٔیبٖ ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝػٕزا٘ی  ٚثٛزر ٝوُ ثب ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝثٝ
ػٛٙاٖ ضبذع ٘بثزاثزی ٔٙغمٝای زر ٔیبٖ استبٖٞبی وطٛر عی زٚر ٜسٔب٘ی  1390 - 1385ثب استفبز ٜاس
رٚیىزز ذٛزرٌزسی٘ٛی ثززاری تبثّٛیی است .ثز اسبس ٘تبیذ آسٕٔٞ ٖٛزٕؼی تبثّٛیی ،ارتجبط ٔؼٙبزار
ثّٙسٔست ٔیبٖ ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی ثب ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝوُ  ٚضىبف ثٛزر ٝػٕزا٘ی ٚرٛز
زارز٘ .تبیذ حبغُ اس ثزآٚرز ٔسَ  ٚ PVARتزشی ٚ ٝتحّیُ تٛاثغ ضزثٚ ٝاوٙص ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝضٛن
ضىبف ثٛزر ٝاحز ٔخجت ثز ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝزارز  ٚتؼسیُ احز ایٗ ضٛن ثز ضىبف زرآٔس سزا٘ٝ
حسٚز ضص زٚر ٜسٔب٘ی ث ٝعٔ َٛیا٘زبٔس٘ .تبیذ تزشیٚ ٝاریب٘س ضٛنٞب ٘طبٖ زاز ضىبف استب٘ی
ثٛزر ٝوُ  ٚضىبف استب٘ی ثٛزر ٝػٕزا٘ی س ٟٓسیبزی اس تغییزات ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی را
تٛضیح ٔیزٙٞس٘ .تبیذ ثز ضزٚرت وبٞص ضىبف زر ترػیع ثٛزر ٝث ٝاستبٖٞبی وطٛر تبویس زارز.
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 .5مقدمه
یىی اس زغسغٞٝبی اغّی ثز٘بٔٝریشاٖ  ٚسیبستٌذاراٖ زر ثز٘بٔٞٝبی تٛسؼ ٝالتػبزی ،وبٞص
فمز ٘ ٚبثزاثزی زرآٔسی است .اس ایٗ رٕٛٞ ،ٚار ٜحسبسیت پیزأ ٖٛریطٞٝب  ٚراٞىبرٞبی
ٔٛار ٟٝثب فمز ٘ ٚبثزاثزی زرآٔسی زر ثز٘بٔٝریشیٞبی التػبزی ٔٛرز تٛرٚ ٝیژ ٜلزار ٌزفتٝ
است؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝأزٚس ٜیىی اس اٞساف ٔ ٟٓسیبستٞبی التػبزی زِٚتٞب اس ٔیبٖ ثززاضتٗ
٘بثزاثزی زر تٛسیغ زرآٔسٞب ٔیثبضس (اوجزی ٕٞ ٚىبراٖ .)1390 ،زستیبثی ث ٝچٙیٗ اٞسافی
ٔستّشْ استفبز ٜغحیح اس اثشارٞبی ٔبِی  ٚثٛزرٝای است .یىی اس ٟٔٓتزیٗ ایٗ اثشارٞب ٔربرد
زِٚت  ٚارزای سیبستٞبی ٔبِی زر لبِت ثز٘بٔٞٝبی سبال٘ ٝثٛزر ٝوطٛر است .زر التػبز
ایزاٖ ،ثٛزر ٝیىی اس ٟٔٓتزیٗ ٛٔ ٚحزتزیٗ راٜٞبی تؼییٗ سیبستٞب  ٚاِٛٚیتٞب ،ثز٘بٔٝریشی،
اغالح  ٚتؼسیُ فؼبِیتٞب  ٚراٞىبری ثزای ٔجبرس ٜثب فمز ٘ ٚبثزاثزی زرآٔسی است .زر ٚالغ
تحمك ػساِت ارتٕبػی ،وبٞص ٘بثزاثزی  ٚػسْ تٕزوش اس ٚظبیف ٔ ٟٓزِٚت زر لبِت ثز٘بٔٝ
ثٛزر ٝاست و ٝزر ثز٘بٔٞٝبی ٔرتّف تٛسؼ ٝالتػبزی ٘یش ث ٝرٚضٙی ثیبٖ ٌززیس ٜاست .زِٚت
اس عزیك اثشار ترػیع ثٛزرٔ ٝیتٛا٘س ٘بثزاثزیٞب را وبٞص زاز ٚ ٜزر ٔیبٖ ٔٙبعك ثب سغٛح
ٔتفبٚت تٛسؼٝیبفتٍی ،تؼبزَ ایزبز ٕ٘بیس (ٔٙظزی حػبر ٔ ٚحمز.)1384 ،
یىی اس ٟٔٓتزیٗ اثشارٞبی ثٛزرٝای زِٚتٞبٔ ،ربرد ػٕزا٘ی زِٚت است .زِٚت ثب افشایص
سزٔبیٌٝذاری ثبػج ٔیضٛز تب زرآٔس  ٚلسرت ذزیس ثزای تؼساز سیبزی اس افزاز افشایص پیسا
وٙس  ٚث ٝز٘جبَ آٖ تمبضب ثزای وبال  ٚذسٔبت افشایص یبثس  ٚسزٔبیٌٝذاری ثیطتز غٛرت پذیزز
(سبٔتی ٕٞ ٚىبراٖ .)1382 ،اس عزف زیٍزٔ ،ربرد ربری زِٚت اٌزچ ٝث ٝعٛر ٔستمیٓ ثز
لسرت تِٛیس ربٔؼ ٝتبحیز ٘سارزِٚ ،ی ثب ایزبز زرآٔس ثزای افزازی ذبظ ،سجت ضىٌُیزی
تمبضب ثزای وبال  ٚذسٔبت ٔیضٛز  ٚایٗ تمبضب ث ٝغٛرت سزٔبیٌٝذاری رسیس ٕ٘بیبٖ
ٔیٌززز.
زر ایزاٖ ،ا٘تربة استزاتژیٞبی ٘بزرست رٟت تٛسؼ ٚ ٝتٛر ٝث ٝرضس لغجی زر ٌذضتٝ
ٔٙزز ث ٝتسزیغ زر تٛسیغ ٘بٔٙبست فضبیی ٔ ٚىب٘ی رٕؼیت ،أىب٘بت ،تبسیسبت سیزثٙبیی ٚ
سزٔبیٌٝذاری زر وطٛر ٌززیس ٚ ٜثبػج تطسیس ٔسئّ ٝتٕزوش ،وبٞص ثٟزٜٚری زر ٔٙبعك
زٚرافتبزٟٔ ٚ ٜبرزت ث ٝوالٖضٟزٞب ٌززیس ٜاست (رسیسی ٔیب٘سضتی1383 ،؛ ٔٙٔٛی  ٚحبتٕی،
1389؛ حسیٗ آثبزی٘ .)1392 ،تیز ٝایٗ فزایٙس ،ضىٌُیزی ضىبف ٔؼٙبزار زر تِٛیس استبٖٞب ٚ
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زرآٔس سزا٘ ٝاستبٖٞبی وطٛر ثٛز ٜاست .آٔبرٞبی رسٕی ٘یش ثیبٍ٘ز ٚرٛز ضىبف زرآٔسی
استب٘ی ٞستٙس؛ ث ٝعٛری و ٝثز اسبس آٔبرٞبی رسٕی ٔٙتطز ٜاس سٛی ٔزوش آٔبر ایزاٖ زر سبَ
 ،1390زر ثیٗ  31استبٖ وطٛر ،استبٖ تٟزاٖ  16زرغس اس وُ رٕؼیت وطٛر را (و ٝثیطتز اس
رٕؼیت  12استبٖ وطٛر است) زاراست .زر سبَ  1390ایٗ استبٖ حسٚز  25زرغس اس ارسش
وُ تِٛیس ٘بذبِع زاذّی وطٛر را و ٝثب تِٛیس ٘بذبِع زاذّی ثیص اس چٟبرز ٜاستبٖ ثزاثزی
ٔیوٙس ،ث ٝذٛز اذتػبظ زاز ٜاستٕٞ 1.چٙیٗ ،زر سبَ یبز ضسٔ ٜتٛسظ تِٛیس سزا٘ ٝوطٛر
حسٚز ٔ 84یّی ٖٛریبَ است و ٝاس ٔتٛسظ تِٛیس سزا٘ 21 ٝاستبٖ وطٛر زر آٖ سبَ ثیطتز است.
اس سٛی زیٍز ،ثز پبی ٝآٔبرٞبی رسٕی سبَ ٔ ،1390تٛسظ تِٛیس سزا٘ ٝز ٜاستبٖ ٔٙترت وٕتز
تٛسؼٝیبفت ٝوطٛر ،حسٚز ٔ 45یّی ٖٛریبَ است و ٝایٗ رلٓ٘ ،ػف ٔتٛسظ سغح تِٛیس سزا٘ٝ
وطٛر است .ایٗ آٔبرٞب ٌٛیبی ٘بثزاثزی زرآٔسی ٔٙغمٝای زر ایزاٖ است.
ایٗ ٔمبِ ٝث ٝز٘جبَ پبسدٌٛیی ث ٝز ٚسٛاَ است؛ ا ،َٚآیب ضىبف استب٘ی زر تٛسیغ ثٛزرٝ
ػٕزا٘ی  ٚثٛزر ٝوُ ،ارتجبط ٔؼٙبزاری ثب ضىبف زرآٔسی استب٘ی زر ثّٙسٔست زارز؟؛ ز ،ْٚآیب
ضىبف استب٘ی زر تٛسیغ ثٛزر ٝػٕزا٘ی  ٚثٛزر ٝؤُ ،یتٛا٘س ٘بثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔٙغمٝای
را تٛضیح زٞس؟ ثزای پبسد اس رٚیىزز ذٛزرٌزسی٘ٛیثززاری زر زازٜٞبی تبثّٛیی ثزای ٍٕٞی
استبٖٞبی وطٛر عی زٚر ٜسٔب٘ی ضص سبِ 1390 - 1385 ٝثٟزٌ ٜزفت ٝذٛاٞس ضس.
 .2مزوری بز روند نابزابزی درآمدی منطقهای و توسیع بودجه در کشور
زر ایٗ ثرص ،اثتسا ضىبف ٘سجی زرآٔس سزا٘ ٝث ٝػٛٙاٖ ضبذع ا٘ساسٌٜیزی ٘بثزاثزی زرآٔسی
ٔٙغمٝای ثزای ته ته استبٖٞب ٔحبسجٔ ٝیضٛز .ایٗ ٔتغیز ث ٝغٛرت ا٘حزاف ٘سجی تِٛیس
سزا٘ٞ ٝز استبٖ اس ٔیبٍ٘یٗ تِٛیس سزا٘ ٝوطٛر زر یه زٚر ٜسٔب٘ی ٔطرع تؼزیف ٔیضٛز؛
سپس ٔیبٍ٘یٗ ٔمغؼی ایٗ ٔتغیز زر سبَٞبی ٔرتّف ٔحبسجٔ ٝیضٛز و٘ ٝطبٖزٙٞسٔ ٜتٛسظ
ٔمغؼی ضىبف ٘سجی زرآٔس سزا٘ ٝاست .ایٗ ضبذع ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝث ٝعٛر ٔتٛسظ زر ٔمغغ
سٔب٘ی ٔٛرز ٔغبِؼٔ ٝیبٖ استبٖٞبی وطٛر چٙس زرغس تفبٚت زر زرآٔس سزا٘ٚ ٝرٛز زارز .زر
ٕ٘ٛزار ( )1ر٘ٚس ضبذع ٔتٛسظ ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝوطٛر عی سبَٞبی  1390 - 1385ثٝ
1

٘تبیذ تفػیّی سزضٕبری ػٕٔٛی ٘فٛس ٔ ٚسىٗ سبَ ٔ ،1390زوش آٔبر ایزاٖ.
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ٕ٘بیص ٌذاضت ٝضس ٜاستٕٛ٘ .زار (٘ )1طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتٛسظ ضىبف زرآٔسی عی زٚر ٜضص
سبِ ،1390 - 1385 ٝثیٗ  50 - 40زرغس است .ث ٝػجبرت زیٍز ،عی سبَٞبی 1390- 1385
ٔتٛسظ اذتالف زرآٔس سزا٘ٔ ٝیبٖ استبٖٞبی وطٛر ثیٗ  50 - 40زرغس زر ٘ٛسبٖ ثٛز ٜاست.
ر٘ٚس ٕ٘ٛزار ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝعی سبَٞبی  ،1388 - 1385ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝثیٗ استبٖٞبی
وطٛر وبٞص یبفت ٝاست .ثب ایٗ ٚرٛز اس سبَ  1390 - 1388ر٘ٚس افشایطی ضىبف زرآٔس
سزا٘ ٝاستب٘ی ٔطٟٛز است.
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شکاف درآمد سرانه استانی

نمودار  .5روند شکاف درآمد سزانه استانی طی 5431 - 5431
منبع :یبفتٞٝبی تحمیك

اس سٛی زیٍزٍ٘ ،بٞی ث ٝضی ٜٛترػیع اػتجبرات تّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای  ٚاػتجبرات
وُ عی سبَٞبی ٘ 1390 - 1385طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتٛسظ ٔزٕٛع س ٟٓچٟبر استبٖ تٟزاٖ،
فبرس ،ذزاسبٖ رضٛی  ٚاغفٟبٖ اس وُ ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای ثزاثز ثب 20/3
زرغس ٔتٛسظ وُ استٕٞ .چٙیٗ عی ٕٞیٗ زٚرٔ ،ٜتٛسظ ٔزٕٛع س ٟٓچٟبر استبٖ یبز ضسٜ
اس ثٛزر ٝوُ وطٛر ثزاثز ثب  23/61زرغس ٔیثبضس و ٝثیص اس  2/5ثزاثز س ٟٓچٟبر استبٖ وٕتز
تٛسؼٝیبفت ٝوززستبٖ ،سیستبٖ  ٚثّٛچستبِٖ ،زستبٖ  ٚذزاسبٖ رٛٙثی عی زٚرٔ ٜطبث ٝاست .اس
عزف زیٍز ،ضىبف ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای ترػیع یبفت ٝث ٝاستبٖٞبی وطٛر عی
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سبَٞبی  1390 - 1385ث ٝعٛر ٔتٛسظ  47/3است ٕٞ ٚچٙیٗ ضىبف ثٛزر ٝوُ ترػیع
یبفت ٝث ٝاستبٖٞب زر ٕٞبٖ زٚر ٜسٔب٘ی ث ٝعٛر ٔتٛسظ ثزاثز ثب  45/12زرغس ٔیثبضس .ث ٝثیب٘ی
زیٍز ،عی سبَٞبی  ،1390 - 1385ث ٝعٛر ٔتٛسظ  ٚث ٝتزتیت  45/12 ٚ 47/3زرغس تفبٚت
زر ٔیشاٖ ترػیع ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای  ٚترػیع ثٛزر ٝوُ زر ٔیبٖ
استبٖٞبی وطٛر ٚرٛز زاضت ٝاستٕٛ٘ .زارٞبی ( )3( ٚ )2ر٘ٚس ضىبف ثٛزر ٝتّٕه
زاراییٞبی سزٔبیٝای  ٚضىبف ثٛزر ٝوُ را زر ٔیبٖ استبٖٞبی وطٛر ثٕ٘ ٝبیص ٔیٌذارز.
ٕ٘ٛزار (٘ )2طبٖ ٔیزٞس و ٝضىبف استب٘ی ػّٕىزز ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای عی
سبَٞبی  1390 - 1385افشایص یبفت ٝاستٔ .تٛسظ ا٘ساس ٜضىبف زر زٚر ٜسٔب٘ی یبز ضس ،ٜثیٗ
 50 - 40زرغس ٔیثبضسٓٞ .چٙیٗ زر ٕ٘ٛزار ( )3ضىبف ػّٕىزز وُ ثٛزر ٝاستب٘ی عی زٚرٜ
سٔب٘ی  1390 - 1385ثٕ٘ ٝبیص ٌذاضت ٝضس ٜاست.
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شکاف عملکرد بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استانی

نمودار  .2شکاف استانی عملکزد بودجه تملک داراییهای سزمایهای
ٔٙجغ :یبفتٞٝبی تحمیك
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شکاف عملکرد بودجه کل

نمودار  .4شکاف بودجه کل استانی طی دوره سمانی 5431 - 5431
منبعٔ :حبسجٞٝبی تحمیك

ٕٞچٙبٖ وٕٛ٘ ٝزار (٘ )3طبٖ ٔیزٞس ضىبف ٔتٛسظ استب٘ی ثٛزر ٝوُ زر فبغّ ٝسبَٞبی
 1390 - 1385ثیٗ  50 - 40زرغس زر ٘ٛسبٖ ثٛز ٜاستٕٛ٘ .زار ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝزر سبَ
 ،1386ضىبف ثٛزر ٝوُ استب٘ی ٘سجت ث ٝسبَ  1385ز ٜزرغس وبٞص پیسا وزز ٜاست .ثب ایٗ
ٚرٛز ،اس سبَ  1387ر٘ٚس افشایطی ضىبف ثٛزر ٝوُ استب٘ی ضىُ ٌزفت ٝاست .زر سبَ 1389
٘یش ضىبف ثٛزر ٝوُ استب٘ی زٚثبر ٜث ٝرلٓ  40زرغس وبٞص پیسا ٕ٘ٛز ٜاست ِٚی زر سبَ
 1390ایٗ ضىبف ثبر زیٍز تب حسٚز  45زرغس افشایص یبفت ٝاست.
 .4مزوری بز ادبیات
ثز اسبس ٘ظزیٞٝبی التػبزی٘ ،بثزاثزی زرآٔسی اس س ٝوب٘بَ ػٕس ،ٜرضس التػبزی  ٚث ٝز٘جبَ
آٖ ٔٙبثغ تبٔیٗ ثٛزر ٝػٕٔٛی را وبٞص ٔیزٞس؛ ا ،َٚافشایص ٘بثزاثزی زرآٔسی سجت افشایص
فؼبِیتٞبی را٘ترٛیب٘ٔ ٝیضٛز و ٝسجت وبٞص أٙیت  ٚحمٛق ٔبِىیت ذػٛغی ٔیٌززز
(اِسیٙب  ٚپزٚتی ،1996 ،1پزس ٚ ٖٛتبثّیٙی)1994 ،2؛ ز ،ْٚافشایص ٘بثزاثزی زرآٔسی سجت
افشایص تٙصٞبی ارتٕبػی ٘ ٚبپبیساری سیبسی  ٚزر ٟ٘بیت ،افشایص ٘باعٕیٙب٘ی التػبزی
Alesina & Perotti
Persson & Tabellini

1
2
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ٔیضٛز  ٚث ٝز٘جبَ آٖ سزٔبیٌٝذاری  ٚتِٛیس تٙشَ پیسا ٔیوٙس (اِسیٙب  ٚپزٚتی)1996 ،؛ س،ْٛ
افشایص ٘بثزاثزی ثب افشایص اذتالف زر ٟٔبرتٞب  ٚزا٘ص فٙی ٔٙزز ث ٝوبٞص ثٟزٜٚری  ٚثٝ
ز٘جبَ آٖ ،وبٞص رضس التػبزی ٔیٌززز (اِسیٙب  ٚپزٚتی ،1996 ،پزس ٚ ٖٛتبثّیٙی.)1994 ،
ثب تٛر ٝث ٝتجؼبت سٛء ٘بثزاثزی التػبزی  ٚارتٕبػی ،تالش زر راستبی وبٞص ایٗ ٘بثزاثزیٞب
یىی اس زغسغٞٝبی اغّی زِٚتٔززاٖ  ٚثز٘بٔٝریشاٖ التػبزی  ٚارتٕبػی ٕٛٞارٛٔ ٜرز تٛرٝ
ٚیژ ٜلزار ٌزفت ٝاست.
ػٕس٘ ٜظزیٛٔ ٝرٛز زر سٔی ٝٙارتجبط ٔیبٖ ٘بثزاثزی زرآٔس  ٚتٛسیغ ٔزسز ٔربرد زِٚت زر
ازثیبت ٘ظزی ا٘تربة ارتٕبػی٘ ،1ظزی« ٝرایزٙٞسٔ ٜیب٘ی» 2است و ٝتٛسظ ّٔتشر  ٚریچبرز

3

( )1981ارائ ٝضس ٜاست .ایٗ فزضی ٝثیبٖ ٔیوٙس و ٝپیبٔس ٘ ٚتیز ٝا٘تربة  ٚرای اوخزیت ربٔؼٝ
چیشی ذٛاٞس ثٛز و ٝرایزٙٞسٔ ٜیب٘ی تزریح ٔیزٞس  ٚثٙبثزایٗ زِٚتٞب ثزای وست اوخزیت
آرای ا٘تربثبت ٘یبسٔٙس تؼییٗ  ٚتبٔیٗ تزریحبت رایزٙٞسٌبٖ ٔیب٘ی  ٚارائ ٝوبالی ػٕٔٛی زر
سغح ٔٛرز رضبیت ایٗ رایزٙٞسٌبٖ ٔیثبضٙس .زر رٛأغ ثب ٘بثزاثزی زرآٔسی ثبال ،اذتالف
زرآٔس ٔیبٖ ٔیب٘ٔ ٚ ٝیبٍ٘یٗ رایزٙٞسٌبٖ ثشريتز است و ٝایٗ ٔسئّ ٝثز اسبس ٘ظزی ٝرایزٙٞسٜ
ٔیب٘ی ٔٙزز ث ٝافشایص فطبر ثز زِٚت ثزای تٛسیغ ٔزسز ٔ ٚساذّ ٝزر ایٗ رٛأغ ٔیضٛز .یىی
زیٍز اس ٘ظزیٞٝبی ٔطٟٛر زر تجییٗ ارتجبط ٔیبٖ تٛسیغ ٔزسز ٔربرد زِٚت ثب ٘بثزاثزی زرآٔس
زر لبِت یه ٔسَ «رضس تػبزفی» ٚ 4تٛسظ «ثٙبث )2000( 5»ٛارائ ٝضس ٜاست .ایٗ ٔسَ تٛضیح
ٔیزٞس ؤ ٝیبٖ ٘بثزاثزی زرآٔسی ثب تٛسیغ ٔزسز ٔربرد زِٚت یه ارتجبط ٔٙفی ٚرٛز زارز.
زر ایٗ ٔسَٞ ،شیٛٔ ٝٙحز تٛسیغ ٔزسز ٔربرد زِٚت ثب افشایص زرر٘ ٝبثزاثزی زرآٔسی افشایص
ٔییبثس .ثٙبثزایٗ حٕبیت اس سیبستٞبی تٛسیغ ٔزسز ثب وبٞص ٘بثزاثزی ٔزتجظ است .ث ٝعٛر
وّیٔ« ،سَ ثٙبث »ٛثیبٖ ٔیوٙس و ٝثبسارٞبی ٘بٔتمبرٖ سجت ایزبز فزغتٞبی سزٔبیٌٝذاری
٘بٔتمبرٖ ٔ ٚتفبٚت ٔیبٖ ػبٔالٖ التػبزی ثب پتب٘سیُٞبی ٔتفبٚت ٔیضٛز .سزٔبیٌٝذاریٞبی
ٔتفبٚت ٘ ٚبٔتمبرٖ ث ٝایزبز  ٚپبیساری زر ٘بثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔٙزز ٔیٌززز (فزٔٗ ٚ

1

Public Choice
Median Voter
3
Meltzer & Richard
4
Stochastic Growth Model
5
Benabou, R.
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استیٍّیتش .)1998 ، 1ثٙبثزایٗ تٛسیغ ٔزسز ٔربرد زِٚت ثب وبٞص ػسْ تمبرٖ ػبٔالٖ  ٚثبسارٞب،
ث ٝایزبز فزغتٞبی ػبزال٘ ٝسزٔبیٌٝذاری  ٚوبٞص ٘بثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔٙغمٝای ٔیا٘زبٔس.
ٔغبِؼبت ٘ظزی ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝارتجبط ٔیبٖ تٛسیغ ٔزسز ٔربرد زِٚت ٘ ٚبثزاثزی
زرآٔسی ٔٙغمٝای ث ٝثزذی اس ػٛأُ التػبز سیبسی ٘ظیز اٍ٘یش ٜثزای فؼبِیتٞبی را٘ترٛیب٘ٝ
 ٚارتجبعبت سیبسی ثستٍی زارز .ایٗ ٔغبِؼبت ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝث ٝسجت ٚرٛز فؼبِیتٞبی
را٘ترٛیب٘ ٚ ٝتبحیزات سیبسیٔ ،یبٖ ٘بثزاثزی زرآٔسی ٔٙغمٝای ثب تٛسیغ ٔزسز ٔربرد زِٚت،
ارتجبط ٔٙفی ٚرٛز زارز .زر ایٗ سٔی ،ٝٙرٚزریٍش )1999( 2استسالَ ٔیوٙس و ٝافشایص ٘بثزاثزی
زرآٔسی ثٔ ٝؼٙبی افشایص تؼّك س ٟٓثیطتزی اس ٔٙبثغ ػٕٔٛی ث ٝزستٝای اس افزاز است و ٝثز
ٔمبٔبت سیبسی تبحیزٌذار٘س؛ زر ٚالغ ،ثز اسبس ٘ظزیٞٝبی رضس التػبز سیبسی ،زر رٛأغ ثب
٘بثزاثزی زرآٔسی ثبال ،افزاز ذبظ  ٚسبسٔبٖیبفت ،ٝاٞساف  ٚػالیك ذٛز را اس راٜٞبی ٘بٔتؼبرف
ز٘جبَ ٔیوٙٙس.
3

ِی  ٚرٔٚز (٘ )1999یش زر سٔی ٝٙتجییٗ ارتجبط ٔیبٖ ٘بثزاثزی زرآٔسی ثب تٛسیغ ٔربرد
زِٚت استسالَ ٔیوٙٙس و ٝزر ربٔؼٝای و ٝثب افشایص ٘بثزاثزی زرآٔسی ٔٛار ٝاست  ٚایٗ
٘بثزاثزی زرآٔسی وبٞص پبیٔ ٝبِیبتی را ث ٝز٘جبَ زارز٘ ،زخ حبثت ٔبِیبت سجت وبٞص ٔربرد
ػٕٔٛی ٔیٌززز.
4

ّٔ ٚ ٛتیٍ٘ٛس )2003( ٖٛزر ٔغبِؼٝای ثیٗ وطٛری  ٚثز اسبس ضٛاٞس تززثی ٘طبٖ
زازٜا٘س و ٝوطٛرٞبیی ثب ٘بثزاثزی زرآٔسی ثبال ،وٕتز اس سیبستٞبی تٛسیغ ٔزسز ٔربرد ثٟزٜ
ٌزفتٝا٘س .چٚ ٚ ٛاً٘ )2009( 5زر ٔغبِؼٝای ثزای وطٛر چیٗ ،ارتجبط ٔیبٖ ٘بثزاثزیٞبی
ٔربرد ثٟساضت٘ ،بثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔٙغمٝای  ٚوسزی ثٛزر ٝاستب٘ی زِٚت را زر لبِت
رٞیبفت زازٜٞبی تبثّٛیی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار زازٜا٘س٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز زر ثّٙسٔست ارتجبط ٔؼٙبزار
ٔیبٖ ایٗ سٔ ٝتغیز ٚرٛز زارز ٘ ٚبثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔٙغمٝای  ٚوسزی ثٛزر ٝاستب٘ی زِٚت
ٔتغیز سغح ثٟساضت ٔٙبعك ضٟزی  ٚرٚستبیی را زر ایٗ وطٛر تٛضیح ٔیزٞس.

1
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وزیستیبٖ ( )2009زر ٔغبِؼٝای ثزای  23وطٛر ػض ،1OECD ٛتبحیز تٕزوشسزایی ٔبِی را ثز
٘بثزاثزی زرآٔسی ثزرسی وزز ٜاست٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز افشایص تٕزوشسزایی ٔبِی سجت وبٞص زر
٘بثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔیٌززز .ثٙبثزایٗ ارزای سیبستٞبی تٕزوشسزایی ٔبِی زر راستبی
ٔٛفمیت التػبزی وطٛرٞبی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝپیطٟٙبز ضس ٜاست.
سبً٘ )2013( 2زر ٔغبِؼٝای ثزای وطٛر چیٗ ،احز تٕزوشسزایی ٔبِی را زر ٘بثزاثزیٞبی
زرآٔسی ٔٙغمٝای عی زٚر ٜسٔب٘ی ٛٔ 2007 - 1978رز ٔغبِؼ ٝلزار زاز ٜاست٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز
عی زٚر ٜیبز ضس ،ٜتٕزوشسزایی ٔبِی زرآٔسی ٞ ٚشیٝٙای زر استبٖٞبی چیٗ سجت افشایص
٘بثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔٙغمٝای ضس ٜاست.
اثٛ٘ٛری  ٚذٛضىبر ( )1386زر یه ٔغبِؼ ٝثیٗ استب٘ی ،احز ضبذعٞبی ػٕس ٜوالٖ
التػبزی را ثز تٛسیغ زرآٔس زر ایزاٖ ٔٛرز ثزرسی لزار زازٜا٘س٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز وبٞص ٘بثزاثزی
٘بضی اس افشایص زرآٔس سزا٘ ،ٝزر احز وبٞص س ٟٓثیسته پٙزٓ ث٘ ٝفغ افشایص س ٟٓزیٍز
ثیستهٞب ثٚ ٝیژ ٜثیسته ا َٚثٛز ٜاست .زر ٔمبثُ ،افشایص ٘بثزاثزی ٘بضی اس افشایص ٘سجت
زرآٔسٞبی ٔبِیبتی ثٔ ٝحػ٘ َٛبذبِع استب٘ی ،تٛرْ ٞ ٚشیٞٝٙبی زِٚتی ث ٝػّت وبٞص سٟٓ
چٟبر ثیسته اٞ( َٚطتبز زرغس ا )َٚث٘ ٝفغ افشایص س ٟٓثیسته پٙزٓ (ثیست زرغس آذز)
ثٛز ٜاست.
وبثٛسی ( )1390تبحیز ٔربرد زِٚت ثز وبٞص فمز  ٚوبٞص ٘بثزاثزی زر تٛسیغ زرآٔس را ثب
استفبز ٜاس اٍِٛی سیستٓ ٔربرد پٛیب زر لبِت ٔسَ ٔؼبزالت ث ٝظبٞز ٘بٔزتجظ تىزاری ثزای
استبٖ ٌّستبٖ عی زٚر ٜسٔب٘ی ٛٔ 1386 - 1366رز ثزرسی لزار زاز ٜاست٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز
ٔربرد ػٕزا٘ی زِٚت زرٔٙبعك ضٟزی ٔٛرت وبٞص ضبذع ضىبف ٘سجی فمز ٔیضٛز.
ٕٞچٙیٗٔ ،ربرد وُ زر ٔٙبعك ضٟزی ،ضىبف فمز را وبٞص ٔیزٞس ِٚی احز آٖ وٕتز اس احز
ٔربرد ػٕزا٘ی است.
اوجزی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1390زر ٔغبِؼٝای تززثی ث ٝثزرسی تبحیز سیبستٞبی ٔبِی زِٚت ثز
٘بثزاثزی زرآٔس زر ایزاٖ  ٚثب ثٟزٌٜیزی اس رٚش رٌزسیٚ ٖٛس٘ی رغزافیبیی ثزای زٔ ٚمغغ
سٔب٘ی سبَٞبی  1385 ٚ 1380پززاذتٝا٘س٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز و ٝث ٝعٛر ٔتٛسظ افشایص ٔربرد
Organization of Economic Cooperation and Development
Song, Y.
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ربری سزا٘ ٝثب افشایص ٘بثزاثزی زرآٔسی  ٚثبِؼىس افشایص ٔربرد ػٕزا٘ی سزا٘ ٝثب ثٟجٛز
تٛسیغ زرآٔس ٕٞزا ٜثٛز ٜاست.
ذساپزست  ٚزاٚزی ( )1392زر ٔغبِؼٝای تززثی ثز اسبس زازٜٞبی سزی سٔب٘ی عی
فبغّ ٝسٔب٘ی  ،1391-1360تبحیز ٞشیٞٝٙبی زِٚت را ثز وبٞص فمز ٘ ٚبثزاثزی ٔٛرز ثزرسی
لزار زاز٘س .ثز اسبس ٘تبیذٞ ،شیٞٝٙبی أٛر ارتٕبػی تبحیز ثیطتزی ثز وبٞص فمز زاضت ٝاست.
ٓٞچٙیٗ ٘تبیذ ٘طبٖ زاز وبٞص ٘بثزاثزی ث ٝارتمبی سغح ثٟساضت  ٚآٔٛسش ٞ ٚشیٞٝٙبی
ارتٕبػی زِٚت ث ٝتٛسیغ ٔزسز زرآٔسٞب یبری ٔیرسب٘س.
 .3تصزیح مدل
ٕٞشٔبٖ ثب ٌستزش اٍِٞٛبی التػبزسٙزی زر ز ،1970 ٝٞچٙسیٗ ا٘تمبز ػٕس ٜث ٝایٗ اٍِٞٛب
ٚارز ٌززیس .پیصثیٙیٞبی ٘بزرست ،تضبز ٘ظزی ثب رٚیىزز ا٘تظبرات ػمالیی ،1ا٘تمبز ِٛوبسٚ 2
ٔسئّ ٝضٙبسبیی زر تؼییٗ ٔتغیزٞبی ثزٖٚسا  ٚزرٖٚسای ٔسَٚ ،رٛز ریطٚ ٝاحس ٕٞ ٚچٙیٗ
چطٓپٛضی اس ٕٞزٕؼی ٚ 3ارتجبط ثّٙسٔست ٔیبٖ ٔتغیزٞب رسیتزیٗ ا٘تمبزات ٚارز ٜثٝ
ٔسَٞبی التػبزسٙزی والٖ استٔ .طىالت ٔ ٚؼبیت یبز ضس ٜسجت تٛسؼٔ ٝسَٞبی
التػبزسٙزی ذٛزرٌزسی٘ٛیثززاری (ٌ 4)VARززیس .اٍِٛی  VARزر ٕ٘بیص پٛیبیی ٔتغیزٞب
اس تٛا٘بیی سیبزی ثزذٛرزار است .زر ایٗ اٍِ ٛثب استفبز ٜاس تٛاثغ ضزثٚ ٝاوٙص  ٚتزشیٝ
ٚاریب٘س ٔیتٛاٖ احز ضٛنٞب را سٙزیس  ٚسٔبٖیبثی ٕ٘ٛز.
ٔسَ  5PVARو ٝتؼٕیٓیبفتٔ ٝسَ ذٛزرٌزسی٘ٛیثززاری است .زارای سبذتبری ٔطبث ٝثب
ٔسَ سزی سٔب٘ی ٔ VARیثبضس؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزر ایٗ ٔسَ ٍٕٞی ٔتغیزٞب ث ٝغٛرت ٔستمُ
ٚ ٚاثست ٝزر ٔؼبزالت ظبٞز ٔیض٘ٛس .تفبٚت اغّی ٔسَ  PVARثب ٔسَ  VARزر اضبف ٝضسٖ
ثؼس ٔمغغ زر تػزیح ٔسَ است .فزؼ وٙیس  yi ,tثیبٍ٘ز ثززاری اس ٔ Mتغیز زر ٞز ٔمغغ ثبضس
و ٝزر ایٗ ٔمبِٙٔ ٝظٛر اس ٔمغغ ،استبٖ ٔ ٚتغیزٞب ضبُٔ ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝاستبٖٞب  ٚضىبف
1

Rational Expectation
Lucas Criteria
3
Co-integration
4
Vector Autoregressive Models
5
lenaP Vector Autoregressive Models
2
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ثٛزر ٝتّٕه زارایی سزٔبیٝای ٔیثبضس .اس عزفی تؼزیف ٔیٌززز )  . Yt  ( y1, t , y2, t ,..., yN ,tزر
ایٗ غٛرت فزْ وّی یه ٔسَ  PVARث ٝغٛرت سیز است (وب٘ٛا  ٚسیىبرِی:)2013 ،1
()1

t  1, 2,..., T

i  1, 2,..., N

yi ,t  A0,i (t )  Ai (l )Yt 1  ui ,t

و ٝزر آٖ Ai (l ) ،ثیبٍ٘ز ػٍّٕز ٚلف 2ٝاس ٔزتج ٝأ َٚیثبضس  ui ,t ٚثیبٍ٘ز ارشای اذالَ
ٔسَ ٔیثبضس  ٚفزؼ ٔیٌززز وN (0, i ) ٝ

3

. ui ,t

زر حبِت سبزٜتز ٔیتٛاٖ ٔسَ  PVARرا ث ٝغٛرت یه ٔسَ ذٛزرٌزسی٘ٛی ٔزتج ٝا َٚثٝ
غٛرت سیز ػزضٕٛ٘ ٝز:
t  1, 2,..., T

()2

yi ,t  A0,i  A(l ) yi ,t 1  ui ,t i  1, 2,..., N

عٛری و ٝزر آٖ فزؼ ٔیٌززز وٕٞ ٚ ui ,t yi ,t 1 N (0, i ) ٝچٙیٗ فزؼ ثز ایٗ است
و ٝارشای اذالَ ٔسَ ٘سجت ث ٝپبرأتز سٔبٖ ث ٝغٛرت سزیبِی ٘بٕٞجستٞ ٝستٙس؛ یؼٙی ،ضزط
 E(ui,t ui , s )  0ثزای ٍٕٞی  t sثزلزار است .اس آ٘زب ؤ ٝسَ تػزیح ضس ،ٜیه ٔسَ پٛیبی
زازٜٞبی تبثّٛیی است و ٝزارای تؼساز ٔمبعغ سیبز (  ٚ ) Nع َٛزٚر ٜسٔب٘ی ٔٛرز ٔغبِؼ) T ( ٝ
وٓ است؛ ثٙبثزایٗ ثزای زستیبثی ث ٝثزآٚرزٌز سبسٌبر  ٚثس ٖٚتٛرش ،رٚش ٌطتبٚرٞبی تؼٕیٓ
یبفت 4ٝثزای ثزاسش ٔسَ ٔٛرز استفبز ٜلزار ٔیٌیزز (ارال٘ ٚ ٛثب٘س ،1991 ،5ثبِتبری .)2007 ،6ثٝ
ثٙٔ ٝظٛر ثٟزٌٜیزی اس رٚش  GMMثبیستی ٔزٕٛػٔ ٝتغیزٞبی اثشاری تؼییٗ ٌززز .فزؼ
ٔیضٛز ؤ ٝزٕٛػٔ ٝتغیزٞبی اثشاری ثب ٕ٘ zبیص زاز ٜضٛز .اس عزف زیٍز ،فزْ تفبضُ ٔزتجٝ
أ َٚسَ تػزیح ضس ٜزر راثغ )2( ٝث ٝغٛرت سیز است:
()3

t  1, 2,..., T

i  1, 2,..., N

yi ,t  yi ,t 1  A(l )( yi ,t 1  yi ,t 2 )  ui ,t  ui ,t 1

ٔتغیزٞبی  yi ,T 2 ٚ ... ، yi ,2 ، yi ,1ثزای ٔؼبزِ )3( ٝاثشاری ٔحسٛة ٔیض٘ٛس؛ سیزا:
()4

E ( yi ,t 2 ui ,t 1 )  0
1

Canova, F. and Ciccarelli,
Lag Operator
3
Residuals
4
)Generalized Method of Moments (GMM
5
Arellano & Bond
6
Baltagi, B.H.
2
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راثغ )4( ٝثزای تٕبٔی  t 2ثزلزار است؛ ثٙبثزایٗ  . z   yi ,1 , yi ,2 ,..., yi ,T 2 اٌز ٔبتزیس
لغزی حبغُ اس وّیٔ ٝتغیزٞبی اثشاری را ثب ٘ Wطبٖ زٞیٓ ،آٍ٘ب ٜترٕیٗسٖ  GMMثزای
ٔؼبزِ )2( ٝثز اسبس راثغ ٝسیز ث ٝزست ٔیآیس (ارال٘ ٚ ٛثب٘س ،1991 ،اثزیٍ ٚ ٛال:)2015 ،1ٚ
) AˆGMM  (Y ZWZ Y )1 (Y ZWZ Y

()5
و ٝزر آٖ. Y  Yt  Yt 1 ،
 .5-3دادهها

ثز اسبس ٔغبِؼ ٝاثٛ٘ٛری  ٚاسٙب٘ٚسی ( )1384ضبذعٞبی ٔرتّفی رٟت ا٘ساسٌٜیزی ٘بثزاثزی
زرآٔسی ٚرٛز زارز .ضزیت ریٙی ،ضبذع زاِت ،ٖٛضبذع ازویٙس ،ٖٛضبذع تبیُ ،ا٘حزاف
٘سجی اس ٔیبٍ٘یٗ  ٚضزیت تغییزات رشء ٟٔٓتزیٗ ضبذعٞبی ا٘ساسٌٜیزی ٘بثزاثزی زرآٔس
ٔیثبضٙس .یىی اس ضبذعٞبی ثزرسی ٘بثزاثزی زرآٔسٔ ،مبیس ٝزرآٔس ٞز یه اس استبٖٞب ثب
ٔیبٍ٘یٗ وُ ربٔؼ ٝآٔبری است .اس آ٘زب و ٝایٗ ضبذع ث ٝغٛرت لسرٔغّك ا٘حزافٞبی
اػضبی ربٔؼ ٝاست ،استفبز ٜاس آٖ ثزای ا٘ساسٌٜیزی ٘بثزاثزی زرآٔسی ثب ٔحسٚزیت ٕٞزا ٜاست
(اثٛ٘ٛری  ٚاسٙب٘ٚسی)1384 ،؛ اس ایٗ ر ،ٚثزای ٔحبسج ٝضبذع ٘بثزاثزیٞبی زرآٔسی
ٔٙغمٝای زر ایزاٖ  ٚث ٝتجؼیت اس سبً٘ ( )2013ضبذع ا٘حزاف ٘سجی اس ٔیبٍ٘یٗ ث ٝػٛٙاٖ
یىی اس ضبذعٞبی ػیٙی ا٘ساسٌٜیزی ٘بثزاثزی  ٚضىبف زرآٔسی ث ٝغٛرت سیز تؼزیف
ٔیضٛز:
GDPi ,t  GDPt

()6

GDPt

Inqi ,t 

ث ٝعٛری و ٝزر آٖ GDPi ,t ،ثیبٍ٘ز سغح تِٛیس سزا٘ ٝاستبٖ  iاْ زر زٚر t ٜاْ GDPt ٚ

٘طبٖزٙٞسٔ ٜیبٍ٘یٗ تِٛیس سزا٘ ٝوطٛر زر زٚر t ٜاْ ٔی ثبضس ٘ . ٚطبٖزٙٞس ٜتبثغ لسرٔغّك
است .ثب تٛر ٝثٔ ٝمسٔبت یبز ضس ،ٜضبذع ا٘حزاف ٘سجی اس ٔیبٍ٘یٗ زرآٔس سزا٘ ٝث ٝغٛرت
سیز تؼزیف ٔیضٛز:
()7

1 N
1 N GDPi ,t  GDPt
Inqi ,t  

N i 1
N i 1
GDPt

Inqt 

Abrigo & Love

1
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و ٝزرآٖ٘ N ،طبٖزٙٞس ٜتؼساز استبٖٞبی ٔٛرز پژٞٚص است و ٝثزاثز ثب وُ  30استبٖ وطٛر زر
سبَ  1385است .اس عزف زیٍز ،ضبذع ٘بثزاثزی زر تٛسیغ ٔٙبثغ ثٛزر ٝػٕزا٘ی استبٖٞب ثٝ
غٛرت سیز ٔؼزفی ٔیضٛز:
budgeti ,t  budgett

()8

budgett

Binqi ,t 

و ٝزر آٖ٘ budgeti ,t ،طبٖزٙٞس ٜثٛزر ٝاذتػبظ یبفت ٝث ٝاستبٖ  iاْ زر زٚر t ٜاْ ٚ
٘ budgettطبٖزٙٞس ٜسغح ٔتٛسظ ثٛزر ٝاذتػبظیبفت ٝث ٝاستبٖٞبی وطٛر زر زٚر ٜسٔب٘ی t

اْ ٔیثبضس .زر ایٗ ٔمبِ ،ٝایٗ ضبذع یهثبر ثزای ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای  ٚثبر
زیٍز ثزای وُ ثٛزر ٝاستبٖٞب ٔحبسجٔ ٝیٌزززٌ .فتٙی است و ٝزازٜٞبی ٔٛرز استفبز ٜتحمیك
اس ٔزوش آٔبر ایزاٖ اذذ ضس ٜاست  ٚزٚر ٜسٔب٘ی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝاس  1390 - 1385است.
 .1نتایج
زر ایٗ ثرص ،اثتسا ٚرٛز ارتجبط ثّٙسٔست ٔیبٖ ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی ثب ضىبف ثٛزرٝ
اذتػبظ یبفت ٝاستب٘ی ٔٛرز آسٔ ٖٛلزار ٔیٌیزز .زر ایٗ راستب ،اثتسا ٔزتج ٝا٘جبضتٍی ٔتغیزٞب ثز
اسبس آسٖٔٞٛبی ریطٚ ٝاحس زر زازٜٞبی تبثّٛیی ٔٛرز آسٔ ٖٛلزار ٔیٌیزز .ثزای ثزرسی
ریطٚ ٝاحس زر زازٜٞبی تبثّٛیی اس ز ٚآسٔٔ ٖٛتؼبرف ِٛیِٗ ،یٗ  ٚچ ٚ ٛآیٓ ،پسزاٖ  ٚضیٗ
ثٟزٌ ٜزفتٔ ٝیضٛز؛ أب ث ٝزِیُ ع َٛزٚر ٜسٔب٘ی وٛتب ،ٜأىبٖ استفبز ٜاس ایٗ ز ٚآسٔٚ ٖٛرٛز
٘سارز  ٚزر ایٗ ٔمبِ ٝاس آسٔ ٖٛریطٚ ٝاحس ٞبرزی استفبزٔ ٜیضٛز٘ .تبیذ ایٗ آسٔ ٖٛزر رسَٚ
( )1ارائ ٝضس ٜاست .1فزضی ٝغفز آسٔٞ ٖٛبرزیٔ ،ب٘بیی است.
ثز اسبس ٘تبیذ ث ٝزست آٔس ٜاس آسٔ ٖٛریطٚ ٝاحس تبثّٛیی ٞبرزیٞ ،ز سٔ ٝتغیز ضىبف
زرآٔس سزا٘ ،ٝضىبف ثٛزر ٝػٕزا٘ی  ٚضىبف ثٛزر ٝوُ زر سغح ٘بٔب٘ب ٞستٙس؛ ثٙبثزایٗ ثزای
ثزرسی ٚرٛز ارتجبط ثّٙسٔست ٔیبٖ ضىبف زرآٔس استب٘ی ثب ضىبف ثٛزر ٝزر استبٖٞبی وطٛر
اس آسٕٔٞ ٖٛزٕؼی زر زازٜٞبی تبثّٛیی ثٟزٌ ٜزفت ٝذٛاٞس ضس .ثزای ایٗ ٔٙظٛر اس آسٖٔٛ
ٕٞزٕؼی وبئ ٛاستفبز ٜضس ٜاست ٘ ٚتبیذ آٖ ٘یش زر رس )1( َٚارائ ٝضس ٜاست.2
 1ثزای ا٘زبْ آسٔ ٖٛریطٚ ٝاحس ٞبرزی اس ٘زْافشار ) EViews (6استفبز ٜضس ٜاست.
2

آسٕٔٞ ٖٛزٕؼی تبثّٛیی وبئ٘ ٛیش ثب ثٟزٌٜیزی اس ٘زْ افشار ) EViews (6ا٘زبْ ضس ٜاست.
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جدول  .5نتایج آسمونهای ریشه واحد در دادههای تابلویی
متغیز

آماره آسمون هاردی

سطح معناداری

ضىبف زرآٔس سزا٘ٝ

7/99

0/00

ضىبف ثٛزر ٝػٕزا٘ی

8/75

0/00

ضىبف ثٛزر ٝوُ

6/08

0/00

متغیز

آماره آسمون کائو

سطح معناداری

ضىبف زرآٔس سزا٘ ٚ ٝضىبف ثٛزر ٝػٕزا٘ی

-4/19

0/00

ضىبف زرآٔس سزا٘ ٚ ٝضىبف ثٛزر ٝوُ

-3/35

0/00

منبع :یبفتٞٝبی تحمیك

ثز پبی٘ ٝتبیذ آسٕٔٞ ٖٛزٕؼی وبئ ،ٛضىبف زرآٔس استب٘ی ثب ضىبف ػّٕىزز ثٛزر ٝتّٕه
زاراییٞبی سزٔبیٝای  ٚضىبف ػّٕىزز ثٛزر ٝوُ استب٘ی زارای ارتجبط ٔؼٙبزار زر ثّٙسٔست
ٔیثبضس .ایٗ ٘تیز ٝثساٖ ٔؼٙبست و ٝضىبف ثٛزر ٝػٕزا٘ی  ٚثٛزر ٝوُ ثب ضىبف زرآٔس سزا٘ٝ
زر ثّٙسٔست ٕٞجستٍی ٔؼٙبزار زارز .ثزای ثزرسی ارتجبط وٛتبٜٔست ضىبف ثٛزر ٚ ٝضىبف
زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی  ٚپٛیبییٞبی آٖ ،زر ازأ ٝث ٝثزآٚرز  ٚتزشی ٚ ٝتحّیُ ٔسَ  PVARپززاذتٝ
ذٛاٞس ضس .1تٛاثغ ضزثٚ ٝاوٙص ضٛنٞب زر لبِت ٕ٘ٛزارٞبی ( )5( ٚ )4ارائٌ ٝززیس ٜاست.
0.02
0.015
شکاف درآمد سرانه

0.01

استانی
شکاف بودجه تملک

0.005

دارایی های سرمایه ای

0

6

5

4

3

2

1

نمودار  .3توابع ضزبه واکنش شوک شکاف بودجه تملک داراییهای سزمایهای
1

ٔسَ  PVARعزاحی ضس ٜثب استفبز ٜاس ثز٘بٔٛ٘ ٝضت ٝضس ٜزر ٔحیظ ثز٘بٔٛ٘ٝیسی ٘زْ افشار  STATAثزآٚرز ضس ٜاست.
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0.04
0.035
0.03
0.025
0.02

شکاف درآمد سرانه استانی

0.015

شکاف بودجه کل

0.01
0.005
0
6

5

4

3

2

1

-0.005

نمودار  .1توابع ضزبه واکنش شوک شکاف بودجه کل استانی
ٔٙجغ :یبفتٞٝبی تحمیك

ٔحٛر افمی ٕ٘ٛزارٞبی  ،5 ٚ 4ثیبٍ٘ز ٔتغیز سٔبٖ ٔ ٚحٛر ػٕٛزی ا٘ساس ٜاحز را ثٕ٘ ٝبیص
ٔیٌذارزٕٞ .چٙبٖ و ٝزر ٕ٘ٛزارٞبی ( )5( ٚ )4زیسٔ ٜیضٛز ،ثزٚس یه ضٛن ٔخجت زر ضىبف
ثٛزر ٝوُ استب٘ی سجت ایزبز ا٘حزاف ٔخجت زر ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی ٔیٌززز .ثب ٌذضت
وٕتز اس ضص زٚر ٜسٔب٘ی ،احز ایٗ ضٛن ث ٝغٛرت وبُٔ تؼسیُ ضس ٚ ٜضىبف زرآٔس سزا٘ٝ
استب٘ی ثٚ ٝضؼیت تؼبزِی ذٛز ثزٔیٌززز .ضٛن ٔخجت زر ضىبف ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی
سزٔبیٝای استب٘ی ٘یش احزی ٔطبث ٝرا ثز ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝزارز؛ ث٘ ٝحٛی و ٝثب ثزٚس ایٗ ضٛن
ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝاس ٚضؼیت تؼبزِی ذٛز ٔٙحزف ٔیضٛز  ٚتؼسیُ احز آٖ حسٚز ضص زٚرٜ
سٔب٘ی عٔ َٛیوطس.
ثز اسبس ٕ٘ٛزار (ٞ )4ز یه زرغس افشایص ضىبف ثٛزر ٝتّٕه استب٘ی زر زٚر ٜاَٚ
سجت ا٘حزاف  0/8زرغسی ضىبف زرآٔسی ٔیبٖ استبٖٞبی وطٛر ٔیضٛز  ٚزر زٚر ٜز ْٚثٝ
ثیطتز اس  1زرغس ٔیرسس .ثب ٌذضت سٔبٖ  ٚپس اس حسٚز ضص زٚر ٜسٔب٘ی ،احز ایٗ ضٛن
وبٔال تؼسیُ ٔیضٛز  ٚضىبف زرآٔسی استب٘ی ثٚ ٝضؼیت پبیسار ثزٔیٌزززٕٞ .چٙیٗ ٕ٘ٛزار
(٘ )5طبٖ ٔیزٞس وٞ ٝز یه زرغس افشایص زر ضىبف ثٛزر ٝوُ ٔیبٖ استبٖٞبی وطٛر ٔٙزز
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ث ٝایزبز ا٘حزاف  0/5زرغسی زر ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی زر زٚر ٜأ َٚیضٛز  ٚایٗ ر٘ٚس
زر زٚر ٜز ْٚث 1/5 ٝزرغس ٔیرسس  ٚاس زٚر ٜس ،ْٛر٘ٚس ٘شِٚی را عی ٔیوٙس  ٚزر پبیبٖ ضص
زٚر ٜسٔب٘ی ،احز آٖ وبٔال تؼسیُ ٔیضٛز .ایٗ ٘تبیذ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝافشایص ضىبف ثٛزرٝ
استب٘ی ث ٝافشایص ضىبف زر زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ضبذع افشایص ٘بثزاثزی زرآٔسی
ٔیا٘زبٔس؛ ثٙبثزایٗ ث٘ ٝظز ٔیرسس افشایص اذتالف  ٚضىبف زر س ٟٓثٛزر ٝترػیعیبفت ٝثٝ
استبٖٞبی وطٛر ر٘ٚس ضىبف زرآٔس استبٖٞبی وطٛر را ثیطتز ٔیٕ٘بیس  ٚثٙبثزایٗ ٘بثزاثزی
زرآٔسی را ثیطتز ٔیوٙس .زر ازأ ٝث ٝتزشیٚ ٝاریب٘س ضٛنٞبی ضىبف ثٛزر ٝتّٕه  ٚضىبف
ثٛزر ٝوُ زر لبِت رس )2( َٚپززاذتٔ ٝیضٛز .تزشیٚ ٝاریب٘س ضٛنٞب ثیبٖ ٔیوٙس وٞ ٝز
وساْ اس ٔتغیزٞب زر وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست چٙس زرغس اس ضٛنٞب را رذة وززٜا٘س.
جدول  .2تجشیه واریانس شوک شکاف استانی بودجه تملک داراییهای سزمایهای
شوک
ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝتّٕه
زاراییٞبی سزٔبیٝای

ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝوُ

متغیز

ضىبف زرآٔس سزا٘ٝ

ضىبف زرآٔس سزا٘ٝ

دوره سمانی

درصد جذب شوک

1

15/8

2

15/8

4

12/3

6

12/3

1

13/1

2

13/1

4

9/7

6

9/7

ٔٙجغ :یبفتٞٝبی تحمیك

ٕٞچٙبٖ ؤ ٝالحظٔ ٝیٌززز ،زر وٛتبٜٔست  15/8زرغس  ٚزر ثّٙسٔست  12/3زرغس اس
تغییزات ضىبف زرآٔس سزا٘٘( ٝبثزاثزی زرآٔسی استب٘ی) را ضٛن ضىبف ثٛزر ٝتّٕه
زاراییٞبی سزٔبیٝای تٛضیح ٔیزٞس .ضىبف زرآٔس سزا٘ ٝزر وٛتبٜٔست  15/8زرغس  ٚزر
ثّٙسٔست  12/3زرغس اس ضٛن ضىبف ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبی ٝرا رذة ٔیٕ٘بیس.
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ٔب٘س ٜاحز ضٛن تٛسظ ذٛز ٔتغیز یؼٙی ضىبف ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای رذة
ٔیضٛز .اٌز زر تسٚیٗ ثز٘بٔ ٝثٛزر ٝوُ وطٛر ایٗ أز ٔٛرز تٛر ٝلزارٌیززٔ ،یتٛاٖ أیسٚار
ثٛز وٞ ٝز یه زرغس وبٞص ضىبف ثٛزر ٝاستب٘ی تّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای ٔٙزز ث ٝوبٞص
ضىبف ٘سجی زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی ٔ ٚتؼبلجب ٘بثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔٙغمٝای ٌززز .اس عزف
زیٍز ،زر وٛتبٜٔست  13/1زرغس اس ضٛن ضىبف ثٛزر ٝوُ استب٘ی تٛسظ ضىبف زرآٔس
سزا٘ ٝرذة ٔیضٛز .ثب ایٗ ٚرٛز زر ثّٙسٔست ضىبف زرآٔس سزا٘ 9/7 ٝزرغس اس ضٛن
ضىبف ثٛزر ٝوُ را رذة ٔیٕ٘بیس .ث ٝػجبرت زیٍز ،اٌز یه ضٛن ث ٝضىبف ثٛزر ٝوُ
استب٘ی ٚارز ضٛز ،زر وٛتبٜٔست حسٚز  13/1زرغس اس احزات آٖ تٛسظ ضىبف زرآٔس ٘سجی
سزا٘ ٝاستب٘ی رذة ٔیضٛز  ٚایٗ رلٓ زر ثّٙسٔست ث 9/7 ٝتمّیُ ٔییبثس؛ ثٙبثزایٗ اٌز زِٚت
تالش ٕ٘بیس تب ضىبف ثٛزر ٝاستب٘ی را وبٞص زٞس ٔیتٛا٘س ث٘ ٝتبیذ احزثرص آٖ ثز وبٞص
ضىبف ٘سجی زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی زر وٛتبٜٔست  ٚثّٙسٔست أیسٚار ثبضس.
 .7نتیجهگیزی
یىی اس چبِصٞبی ػٕس ٜالتػبز ایزاٖ ،ر٘ٚس فشایٙس٘ ٜبثزاثزی زرآٔسی ٔٙغمٝای ٔیبٖ استبٖٞبی
وطٛر است وٙٔ ٝزز ث ٝافشایص رضس لغجی٘ ،بٍٕ٘ٛٞی فضبیی ،ترزیت ٔحیظ سیست ،وبٞص
ثٟزٜٚری زر ٔٙبعك زٚرافتبزٟٔ ٚ ٜبرزت ث ٝوالٖضٟزٞب ،حبضی٘ ٝطیٙی ،ػسْ تؼبزَ ٔٙغمٝای ٚ
ضىبف سیبز رضس التػبزی استبٖٞبی وطٛر  ٚافشایص تٙصٞبی ارتٕبػی زر وطٛر ضس ٜاست.
اس آ٘زب و ٝزِٚت ثب ثٟزٌٜیزی اس اثشارٞبی ٞشیٝٙای ٘ظیز ترػیع ثٛزرٔ ٝیثبیست زر راستبی
تٛسیغ ٔزسز ٔٙبثغ  ٚوبٞص ضىبفٞبی ٔٙغمٝای تالش ٕ٘بیس؛ ایٗ ٔمبِ ٝتبحیزات وٛتبٜٔست ٚ
ثّٙسٔست ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای  ٚضىبف ثٛزر ٝوُ را ثز ضىبف
زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی ،ث ٝػٛٙاٖ ضبذع ٘بثزاثزی زرآٔسی ٔٙغمٝای ،عی زٚر1390 - 1385 ٜ
 ٚثز اسبس ٔسَ ذٛزرٌزسی٘ٛی ثززاری زازٜٞبی تبثّٛیی ٔٛرز ثزرسی لزار زاز ٜاست.
٘تبیذ آسٔٓٞ ٖٛرٕؼی ٘طبٖ زاز زر ثّٙسٔست ارتجبط ٔؼٙبزار ٔیبٖ ضىبف زرآٔس سزا٘ٝ
استب٘ی  ٚضىبف ثٛزر ٝوُ استب٘ی  ٚضىبف ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای استب٘ی ٚرٛز
زارز٘ .تبیذ حبغُ اس ترٕیٗ ٔسَ  ٚ PVARتزشی ٚ ٝتحّیُ تٛاثغ ضزثٚ ٝاوٙص  ٚتزشیٝ
ٚاریب٘س ضٛنٞب ٘یش ٘طبٖ زاز و ٝضٛن ٔخجت ضىبف ثٛزر ٝاستب٘ی تّٕه زاراییٞبی
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سزٔبیٝای  ٚضٛن ٔخجت ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝوُ سجت ایزبز ا٘حزاف ٔخجت زر ضىبف زرآٔس
سزا٘ ٝاستب٘ی ٔیضٛز  ٚثب ٌذضت پٙذ زٚر ٜسٔب٘ی ،احز ایٗ ضٛن اس ثیٗ ٔیرٚز  ٚضىبف
زرآٔس سزا٘ ٝاستب٘ی ث ٝسغح پبیسار ثّٙس ٔست ثزٔیٌززز .ضٕٗ آ٘ى ٝثز اسبس تزشیٚ ٝاریب٘س
ضٛنٞب ،ا َٚضٛن ضىبف ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای زر وٛتبٔ ٜست  15/8زرغس ٚ
زر ثّٙسٔست  12/3زرغس اس تغییزات ضىبف زرآٔس سزا٘٘( ٝبثزاثزی زرآٔسی استب٘ی) را تٛضیح
ٔیزٞس  ٚز ،ْٚزر وٛتبٜٔست ضىبف زرآٔس سزا٘ 13/1 ٝزرغس اس ضٛن ضىبف ثٛزر ٝوُ
استب٘ی را رذة ٔیوٙس ِٚی زر ثّٙسٔست ایٗ رلٓ ث 9/7 ٝزرغس وبٞص ٔییبثس.
٘تبیذ ایٗ ٔغبِؼ ٝاس ز ٚحیج إٞیت ٚیژ ٜزارز :ا ،َٚایٗ ٘تبیذ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝضیٜٛ
فؼّی تٛسیغ ثٛزر ٝوُ وطٛر و ٝثب ضىبف ثبال ٕٞزا ٜاستٙٔ ،زز ث ٝافشایص ضىبف زرآٔسی
ٔیبٖ استبٖٞبی وطٛر  ٚثٙبثزایٗ ثستز ضسٖ ر٘ٚس ٘بثزاثزی زرآٔسی زر وطٛر ٔیضٛز  ٚثز ایٗ
اسبس  ٚاس سٛی زیٍز ،ایٗ ٘تبیذ ثز إٞیت ثبسٍ٘زی زر ضی ٜٛثٛزرٝریشی استب٘ی تبویس زارز؛
ث٘ ٝحٛی و ٝتٛسیغ ٔزسز ثٛزر ٝوطٛر ثبیستی ث ٝضیٜٛای ثبضس و ٝضىبف ترػیع ثٛزرٝ
ٔیبٖ استبٖٞبی وطٛر وبٞص پیسا وٙس .زر ٚالغ٘ ،تبیذ ثز ِشٍٕٞ ْٚزایی س ٟٓثٛزر ٝزر ٔیبٖ
استبٖٞبی وطٛر تبویس زارز .ایٗ ٘تبیذ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝافشایص ضىبف ثٛزر ٝاستب٘ی ٔٙزز ثٝ
تطسیس ٘بثزاثزیٞبی زرآٔسی ٔٙغمٝای ٔیٌززز .ثز اسبس ٘تبیذ پیطٟٙبز ٔیٌززز و ٝزر تسٚیٗ
ثز٘بٔ ٝثٛزر ٝسبَٞبی آیٙس ،ٜوبٞص ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝاذتػبظ یبفت ٝثٚ ٝیژ ٜوبٞص زر
ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبیٝای ٔٛرز تٛر ٝلزار ٌیزز .زر ٚالغ ،ثب وبٞص
فبغّ ٝس ٟٓثٛزرٔ ٝیبٖ زٌ ٚز ٜٚاستبٖٞبی ثیطتز تٛسؼٝیبفت ٚ ٝوٕتز تٛسؼٝیبفتٔ ٝیتٛاٖ
ضىبف ثٛزر ٝاستب٘ی را وبٞص زاز.
ثٙبثزایٗ پیطٟٙبز ٔیضٛز و ٝزر راستبی وبٞص ضىبف ثٛزر ٝاستب٘ی زر ٞز ز ٚرز ٜثٛزرٝ
وُ  ٚثٛزر ٝتّٕه زاراییٞبی سزٔبی ،ٝس٘ ٟٓسجی استبٖٞبی وٕتز تٛسؼٝیبفت٘ ٝسجت ثٝ
استبٖٞبی تٛسؼٝیبفت ٝافشایص یبثس .ایٗ أز وبٞص ٘سجی ضىبف استب٘ی ثٛزر ٝرا ثٕٞ ٝزا ٜزارز.
زر راستبی تحمك ایٗ ٞسف ،پیطٟٙبز ٔیضٛز و ٝزِٚت س ٟٓثٛزر٘ ٝفتی استبٖٞبی فمیزتز
٘سجت ث ٝاستبٖٞبی تٛسؼ ٝیبفتٝتز را افشایص زٞس  ٚػٕسٙٔ ٜبثغ ثٛزر ٝاستبٖٞبی حزٚتٕٙس ٚ
تٛسؼٝیبفت ٝاس ٔحُ ٔٙبثغ ٔبِی زاذّی ذٛز آٖ استبٖٞب ضبُٔ زرآٔسٞبی ٔبِیبتی تبٔیٗ ٌززز.
پیطٟٙبز ٔیٌززز و ٝثز ا٘ضجبط ثٛزرٝای افشٚز ٜضٛز  ٚثٛزر ٝربری زستٍبٜٞب تب حس ٕٔىٗ
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تؼسیُ ٌززز  ٚاس ٔحُ غزفٝرٛییٞبی غٛرت ٌزفت ،ٝثٛزر ٝثیطتزی ث ٝاستبٖٞبی وٕتز
تٛسؼٝیبفت ٝترػیع زاز ٜضٛزٕٞ .چٙیٗ پیطٟٙبز ٔیٌززز و ٝزِٚت اس عزیك ایزبز ثزذی اس
ٔحزنٞب  ٚتٕٟیسات ٘ظیز ٔؼبفیتٞبی ٔبِیبتی  ٚتسٟیالت ثب٘ىی ٔٙبست ،سٔی ٝٙسزٔبیٌٝذاری
ذػٛغی زر ٔٙبعك وٕتز تٛسؼٝیبفت ٝرا فزا ٓٞسبسز ٕٞ ٚچٙیٗ اس وب٘بَ رذة سزٔبیٞٝبی
ثرص ذػٛغی ث ٝتٛسؼ ٝسیزسبذتٞب زر ٔٙبعك وٕتز تٛسؼٝیبفت ٝثپززاسز.
منابع
 اثٛ٘ٛری ،اسٕبػیُ ،اسٙب٘ٚسی ،اسٕبػیُ ( .)1384ثزآٚرز  ٚارسیبثی سبسٌبری ضبذعٞبی ٘بثزاثزی
التػبزی ثب استفبز ٜاس ریشزازٜٞب زر ایزأٖ ،زّ ٝتحمیمبت التػبزی.210-171 :71 ،
 اثٛ٘ٛری ،اسٕؼیُ ،ذٛضىبر ،آرش ( .)1386احز ضبذعٞبی التػبز والٖ ثز تٛسیغ زرآٔس زر ایزاٖ:
ٔغبِؼ ٝثیٗ استب٘یٔ ،زّ ٝتحمیمبت التػبزی.95-65 :77 ،
 اوجزی٘ ،ؼٕت اهلل ،فزٕٙٞس ،ضىٛف ،ٝرٕبِی ،سٕی .)1390( ٝتحّیُ فضبیی تبحیز سیبستٞبی ٔبِی
زِٚت ثز ٘بثزاثزی زرآٔس زر ایزاٖ ثب رٞیبفت رٌزسیٚ ٖٛس٘ی رغزافیبیی ) ،(GWRالتػبز ٔمساری،
.25-1 :)3(8
 أیٗ رضتی٘ ،برسیس ،اغغزیِ ،یال ( .)1390ثزرسی ٘مص ٞشیٞٝٙبی سالٔت ثز تٛسیغ زرآٔس زر
ایزاٖ ،فػّٙبٔ ٝػّ ْٛالتػبزی.160-135 :)16(5 ،
 رسیسی ٔیب٘سضتیٟٔ ،سی ( .)1383تٛسیغ ٔتؼبزَ ٔٙبثغ ٔبِی ث ٝرٚش سغح ثٙسی تٛسؼٙٔ ٝبعك،
فػّٙبٔ ٝپژٞٚصٞبی التػبزی.41-17 :)11( ،
 حسیٗآثبزیٔ ،حٕس ( .)1392رٚشٞبی رتج ٝثٙسی  ٚسغح ثٙسی ٔٙبعك  ٚضبذعٞبی ٘بثزاثزی
ٔٙغمٝای ،ا٘تطبرات ٔؼب٘ٚت ثز٘بٔٝریشی ٘ ٚظبرت راٞجززی رئیس رٕٟٛر.

 ذساپزستٟٔ ،سی ،زاٚزی ،آسازٞ .)1392( ٜشیٞٝٙبی زِٚت  ٚوبٞص فمز ٘ ٚبثزاثزی ،فػّٙبٔٝ
سیبستٞبی راٞجززی  ٚوالٖ.50-37 :)4(1 ،
 سبٔتیٔ ،زتضی ،غبٔتیٔ ،زسی ،ضبٞچزأٟ ،طیس ( .)1382رٟتٌیزی ٔٙبست ٞشیٞٝٙبی ربری ٚ
ػٕزا٘ی زِٚت ثٙٔ ٝظٛر زستیبثی ث ٝرضس ثٟی ٝٙالتػبزی ،پژٞٚصٞبی التػبزی ایزاٖ.18-1 :)15(5 ،
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:سیغ زرآٔسٛ ٘بثزاثزی تٚ ص فمزِٞت ثز وبٚ ثزرسی تبحیز ٔربرد ز.)1390( ٗ سیٗ اِؼبثسی،سیٛ وبث
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