فصلٌاهِ هذلسازی اقتصادی (سال یازدّن ،ضوارُ « 3پیاپی  »39پاییس  ،6396صفحِّای )75 -98

سیاستّای هالی ٍ تَزیع درآهذ در ایراى :رّیافت FAVAR
سیذکوال صادقی* 2،هحوذباقر بْطتی** 3،رضا رًجپَر 4،+سعیذ ابراّیوی
تبرید زریبفت96/03/29 :

6

×5

تبرید پذیزػ96/07/02 :

چکیذُ
ٞسف ایٗ ٔمبِ ٝثزرعی تبثیز عیبعتٞبی ٔبِی زِٚت ثز تٛسیع زرآٔس اعت .ثزای اینٗ ٔٙونٛر اس رٚػ
٘ٛیٗ ذٛزرٌزعی ٖٛثززاری عبُٔ افشٚز ٚ )FAVAR( ٜزازٜٞبی فقّی عنی زٚر 1369-1393 ٜثنزای
ٔ 99تغیز التقبز والٖ اعتفبز ٜؽس ٜاعت .تٛاثع ٚاوٙؼ آ٘ی حبفُ اس ثزآٚرز ٔسَ ٘ؾبٖ ٔنیزٞنس ینه
ؽٛن ٔثجت ث ٝا٘ساس ٜیه ا٘حزاف ٔعیبر زر ٔربرج خبری زِٚت ضزیت خیٙی را افشایؼ زازٛٔ ٚ ٜخت
ثستز ؽسٖ تٛسیع زرآٔس ٔیؽٛز؛ زر حبِی و ٝؽٛن ٔربرج عٕزا٘ی زِٚت ،ؽٛن ٔبِیبتٞبی ٔغتمیٓ ٚ
ؽٛن ٔبِیبتٞبی غیزٔغتمیٓ ثب وبٞؼ ضزیت خیٙی ثبعث ثٟجٛز تٛسیع زرآٔس ٔیٌزز٘نس .ثنب تٛخن ٝثنٝ
٘تبیح ،زِٚت ٔیتٛا٘س ثب وبٞؼ ٞشیٞٝٙبی خبری غیزِٔٛس ،افشایؼ ٞشیٞٝٙنبی عٕزا٘نی ٞسفٕٙنس ٘ ٚینش
تمٛیت عیغتٓ ٔبِیبتی ،اٍِٛی تٛسیع زرآٔس خبٔع ٝرا ث ٝعٕت ثزاثزی ثیؾتز عٛق زٞس.
طبقِبٌذی .H5, H2, I38 : JEL

ٍاشگاى کلیذی :تٛسیع زرآٔس ،عیبعت ٔبِی ،رٚػ  ،FAVARتٛاثع ٚاوٙؼ آ٘ی.

ٔ 1مبِٔ ٝغترزج اس رعبِ ٝزوتزی ععیس اثزاٞیٕی ث ٝرإٙٞبیی زوتز عیسوٕبَ فبزلی زر زا٘ؾٍب ٜتجزیش اعت.
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 .6هقذهِ
زر عبَٞبی اذیز حضٛر زِٚت چ ٝاس ٘وز وٕی (حدٓ فعبِیت)  ٚچ ٝاس ٘ونز ویفنی (عٕنك ٚ
پیچیسٌی ٚظبیف) زر سٔیٔ ٝٙغبئُ اختٕبعی  ٚالتقبزی ث ٝفٛرت ٔسا ْٚافشایؼ یبفتن ٝاعنت.
٘مؼ تٛسیعی زِٚت ث ٝزِیُ ٌغتززٌی آٖ  ٚارتجبط ٔغتمیٓ ثنب آحنبز ٔنززْ اس إٞینت ذبفنی
ثزذٛرزار اعت1؛ ث ٝعٛری و ٝتٛسیع عبزال٘ن ٝزرآٔنس یىنی اس اٞنساف ٟٔنٓ ثز٘بٔنٝرینشیٞنبی
التقبزی وؾٛرٞب ثؾٕبر ٔیرٚز (زیّٔ ٚ ٛتیبٍ٘غ٘ .)3 :2003 ،2ٖٛنبثزاثزی ٔنیتٛا٘نس ا٘غندبْ
اختٕبعی را تضعیف وٙسٛٔ ،خت وبٞؼ تحزن زرآٔسی ثیٗ ٘غّی ؽٛز  ٚچنبِؼٞنبیی ٔب٘ٙنس
٘برضبیتیٞبی اختٕبعی  ٚثیثجبتی عیبعی را ایدبز وٙس (ؽبِتٍز ٚ ٚزر.)1 :2014 ،3
ٚخٛز ٘بثزاثزیٞبی ٌغتزز ٜزر تٛسیع زرآٔس ث ٝثزٚس فمز  ٚافشایؼ زاذّنی آٖ  ٚایدنبز ؽنىبف
ثیؾتز زر عجمبت خبٔعٙٔ ٝدز ٔیؽٛز .اس ثعس التقبزی ،افشایؼ فمز ثب تبثیزی و ٝثز عنغ عنالٔت،
ثٟساؽت ،تغذی ٚ ٝآٔٛسػ افزاز خبٔعن ٝزارز ،ثبعنث ونبٞؼ ثٟنزٜٚری التقنبزی  ٚونبٞؼ رؽنس
التقبزی  ٚتِٛیس  ٚزرآٔس ّٔی ؽس ٚ ٜزر یه زٚر ثبعُ ٔدسزا ٔٙدز ث ٝتؾسیس فمز ٔیؽٛز.
زر ایزاٖ عّیرغٓ تسٚیٗ  ٚاخزای عیبعتٞبی ٔرتّف 4ث٘ ٝوز ٔیرعس عٛأّی ٘ویز رونٛز
التقبزی ،تٛرْ ثبال ،ثیىبری ؽسیس ،تغیینزات خٕعیتنی  ٚیبرا٘نٞٝنبی عنبْ  ٚغیزٞسفٕٙنس عنجت
ٌززیس ٜتب ٕٞچٙبٖ ثب ٔعضُ فمز  ٚعٛالت ٘بؽی اس آٖ زر عنغ وؾنٛر زرٌینز ثبؽنیٓ؛ ثٙنبثزایٗ
ؽٙبذت عٛأُ ٔٛثز ثز تٛسیع زرآٔس  ٚعزاحی  ٚاخزای عیبعتٞبی التقنبزی ٔٙبعنت خٟنت
وبٞؼ ٘بثزاثزی زرآٔس ضزٚری ث٘ ٝوز ٔیرعس.
ایٗ ٔغبِعٔ ٝیوٛؽس ثب اعنتفبز ٜاس زازٜٞنبی فقنّی عنی زٚر ٜسٔنب٘ی  ،1369-1393تنبثیز
عیبعتٞبی ٔنبِی ثنز تٛسینع زرآٔنس زر اینزاٖ را ثن ٝعنٛر تدزثنی  ٚثنب ثن ٝونبرٌیزی رٚػ
ذٛزرٌزعی ٖٛثززاری عبُٔ افشٚزٛٔ 5ٜرز ثزرعی لزار زٞس .زر ازأ ،ٝایٗ ٔمبِ ٝث ٝفٛرت سینز
عبسٔبٖزٞی ٔیؽٛز :زر ثرؼ ازثیبت ٔٛضٛع ،اثتسا ٔجنب٘ی ٘ونزی ثینبٖ ؽنس ٚ ٜر٘ٚنس ثزذنی
1

التقبز ثرؼ عٕٔٛی ث ٝعٛر ٔعٕٚ 5 َٛظیف – ٝلبٌٖ٘ٛذاری ،ثجبت ثرؾی ،ترقیقی ،تٛسیعی ٞ ٚسایتٌزی – را ثزای
زِٚت لبیُ ٔیؽٛز (تٛوّی.)61 :1392 ،

De Mello and Tiongson
Schaltegger and Weder
ٔ 4ب٘ٙس عزح عٕٟیٝثٙسی  ٚوٛپٗٔ ،غىٗ ٟٔز ،عجس وبال ،وٕیت ٝأساز ،پززاذتٞبی ٔغتمیٓ زِٚت.
)Factor-Augmented Vector Auto Regression (FAVAR
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ٔتغیزٞبی ٔ ٟٓثزرعی  ٚعپظ ث ٝثزذی ٔغبِعبت ا٘دبْ ؽس ٜزر ایٗ سٔی ٝٙاؽبرٔ ٜیؽٛزٔ .نسَ
 ٚزازٜٞبی ٔٛرز اعتفبز ٜزر ثرؼ ثعسی ٔعزفی ٘ ٚتبیح تدزثی اعترزاج ٔیؽن٘ٛس .زر ٟ٘بینت،
٘تبیح ٔٛرز تدشی ٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفت ٚ ٝپیؾٟٙبزٞب عیبعتی ارائٔ ٝیؽ٘ٛس.
 .2هرٍری بر ادبیات
زِٚت ثب اعٕبَ عیبعت ٔبِی ٔٙبعت ٔی تٛا٘س ثغتز السْ ثزای ٘یُ ثن ٝعنٕت ثزاثنزی زرآٔنسی
زٞهٞبی ٔرتّف خٕعیتی را ایدبز وزز ٚ ٜث ٝتٛسیع ٔدسز زرآٔسٞب زعت ثش٘س .عیبعت ٔنبِی
ثرؾی اس عیبعتٞبی ٔسیزیت تمبضب اعت و ٝاس عٛی زِٚت اخزا ٔیؽٛز .خزیبٖ پززاذتٞنب
 ٚزریبفتٞبی زِٚت و ٝزر لبِت ثٛزخ ٝزِٚت آؽىبر ٔیؽٛزٔ ،تغیزٞبی افّی عیبعنت ٔنبِی
زِٚت را تؾىیُ ٔیزٙٞس (اثٛ٘ٛری ٕٞ ٚىبراٖ .)118 :1389 ،ث ٝوبرٌیزی زرعت اثشار عیبعت
ٔبِی ،ث ٝعٛٙاٖ ثبسٚی التقبزی زِٚتٔ ،یتٛا٘س ٘مؼ ٕٟٔی زر تؾىیُ عنزٔبی ،ٝتدٟینش ٔٙنبثع،
رؽس  ٚثجبت التقبزی ،ایدبز اؽتغبَ ،ایدبز عساِت زر تٛسیع  ٚترقیـ ٔٙبثع زاؽت ٝثبؽس.
تزویت ٔربرج زِٚت ث ٝفٛرت ٔغتمیٓ  ٚغیزٔغتمیٓ ثز ٘نبثزاثزی زرآٔنسی تنبثیز زارز .زر
حبِی و ٝیبرا٘ٞٝب ٔ ٚبِیبتٞب ث ٝفٛرت ٔغتمیٓ ٘بثزاثزی را ٔتبثز ٔنیعنبس٘سٔ ،رنبرج فنٛرت
ٌزفت ٝخٟت ذسٔبت عٕٔٛی ٔب٘ٙس آٔنٛسػ  ٚثٟساؽنت اس وب٘نبَ تمٛینت تٛا٘نبییٞنبی افنزاز
ٔیتٛا٘س ث ٝفٛرت غیزٔغتمیٓ ثز تٛسیع زرآٔس ٔٛثز ثبؽس (ٚیٍبط  ٚریجیز.)146 :2013 ،1ٚ
ٞشیٞٝٙبی زِٚت اس عزیك ثٟجٛز تٛإ٘ٙسی ٘یزٚی وبر  ٚایدبز سیزعنبذتٞنبی اختٕنبعی ٚ
التقبزی ٔیتٛا٘س اثزات تعینیٗوٙٙنسٜای ثنز اٍِنٛی تٛسینع زرآٔنس زاؽنت ٝثبؽنس (ِٛعنتیً ٚ
ٕٞىبراٖ .)292 :2014 ، 2ثب افشایؼ ٔربرج عٕزا٘ی زِٚت ،عبسٚوبرٞبی فشایٙس ٜزرآٔس فعنبَ ٚ
لسرت ذزیس خبٔع ٝافشایؼ ٔییبثس .زر ٘تید ،ٝثب افشایؼ تمبضنب ثنزای ونبال  ٚذنسٔبت ایدنبز
ؽس ،ٜعزٔبیٌٝذاری ٔدسزا ثیؾتز ذٛاٞس ؽس .تسا ْٚایٗ چزذٙٔ ٝدز ث ٝایدبز اؽتغبَ  ٚزرآٔنس
پبیسار  ٚثٙبثزایٗ ،ثٟجٛز تٛسیع زرآٔس خبٔع ٝذٛاٞنس ؽنس .أنب ٔرنبرج خنبری زِٚنت ون ٝاثنز
غیزتِٛیسی زارز ٔعٕٛال ٔتٛخٌ ٝزٜٞٚبی پززرآٔس خبٔعٔ ٝیؽٛز  ٚأىبٖ ثٟزٜٙٔس ؽنسٖ الؾنبر
وٓزرآٔس را فزإ٘ ٓٞیوٙس (اوجزی ٕٞ ٚىبراٖ.)2 :1390 ،
Viegas and Ribeiro
Lustig et al.
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ٔبِیبت ث ٝعٛٙاٖ ٔٙجع زائٕی  ٚلبثُ پیؼثیٙیٕٛٞ ،ارٛٔ ٜرز تٛخ ٝزِٚتٔززاٖ ثٛز ٜاعت .اعٕنبَ
ٔبِیبت چ ٝث ٝخٟت وغت زرآٔس  ٚچ ٝثٙٔ ٝوٛر اثشاری خٟت عیبعتٌذاری ،آثبر ٔتفبٚتی را ثز
التقبز ،تحٕیُ ٔیوٙسٔ .بِیبتٞب اس یهع ،ٛثب تٛخ ٝث ٝافبثت ٔبِیبتی ثز ؽزایظ تنٛسیعی خبٔعنٝ
تأثیزٌذار ٞغتٙس  ٚاس عٛی زیٍز ثب خبثدبیی ٔٙبثع اس ثبساری ث ٝثبسار زیٍز ،آثبر ترقیقنی را ثنٝ
ٕٞزا ٜزار٘س .اس عزیك عیغتٓ ٔبِیبتی اعت و ٝزِٚت ٔیتٛا٘س ثرؾنی اس زرآٔنس افنزاز را ثنزای
ا٘دبْ ذسٔبت عٕٔٛی ،وٕه ثٌ ٝزٜٞٚبی ثب زرآٔس پبییٗ یب پززاذت ٔغتمیٓ ث ٝفمیزاٖ ،زریبفت
وٙس .زر ٚالع ،تبثیز ٔبِیبت ثز زرآٔس اس عزیك ا٘تمبَ زرآٔس اس ثبسار ث ٝزِٚت  ٚاس زِٚت ثن ٝونُ
خبٔع ٝاعٕبَ ٔیؽٛز .اس عزیك ٔبِیبت ،زِٚت ٔیتٛا٘س زر ثبسار زذبِت وززٞ ،ٜشیٞٝٙبی ذٛز را
تبٔیٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜتٛسیع زرآٔس را ٔتبثز عبسز.
 .6-2رًٍذ ابسارّای سیاست هالی ٍ تَزیع درآهذ در ایراى

ٕ٘ٛزار (٘ )1غجت ٔربرج زِٚت ث ٝتِٛیس ٘بذبِـ زاذّی را عی عبَٞبی اذیز ٘ؾبٖ ٔیزٞس.
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ًوَدار ً .6سبت هخارج دٍلت بِ تَلیذ ًاخالص داخلی
ٔٙجع ٕ٘ :بٌزٞبی التقبزی ثب٘ه ٔزوشی

ٕٞبٖ عٛر ؤ ٝؾبٞسٔ ٜیؽٛز ٔربرج زِٚت عٕٟی حنسٚز  20زرفنس اس تِٛینس ٘بذنبِـ
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زاذّی را ث ٝذٛز اذتقبؿ ٔیزٞس؛ زر حبِی ؤ ٝربرج خبری زِٚنت ثرنؼ ثیؾنتز ٔرنبرج
زِٚت را تؾىیُ ٔیزٞس ،عٔ ٟٓربرج عٕزا٘ی زِٚت ،زر ایٗ ٔست ،تمزیجنب ٔمنسار ثنبثتی ثنٛزٜ
اعت .اس ایٗر ،ٚزر ایٗ ثبس ٜسٔب٘یٞ ،شیٞٝٙبی زِٚت زر ثرؼ خبری غیزِٔٛس فٛرت ٌزفتنٚ ٝ
ثٙبثزایٕٗ٘ ،یتٛاٖ اثزات حمیمی ّٕٔٛعی اس ٔربرج زِٚتی ا٘توبر زاؽت.
زر ٕ٘ٛزار (٘ )2غجت زرآٔس ٔبِیبتی ث ٝتِٛیس ٘بذبِـ زاذّی (٘غجت ٔبِیبتی) عنی زٚر1368 ٜ
تب  1393ثزای ایزاٖ ارائ ٝؽس ٜاعت .ایٗ ٘غجت زر وؾٛرٞبی تٛعع ٝیبفت ٝث ٝزالیّی ٔب٘ٙس ثبالثٛزٖ
وبرایی عیغتٓ ٔبِیبتی  ٚفزٔ ًٙٞبِیبتی ثیؾتز اس عبیز وؾٛرٞبعنت٘ .غنجت ٔبِینبتی زر زٞن ٝاَٚ
ٞشار ٜخسیس زر وؾٛرٞبی اتحبزی ٝارٚپب ث ٝعٛر ٔتٛعظ ،حسٚز  20زرفس ،زر وؾٛرٞبی ثب زرآٔس
ثبال حسٚز  15زرفس ٔ ٚتٛعظ خٟب٘ی آٖ ٘یش حسٚز  14زرفس اعت (ثب٘نه خٟنب٘ی)2016 ،1؛ زر
حبِی و ٝایٗ ٘غجت ثزای ایزاٖ زر ایٗ زٚر ٜسٔب٘ی ٔعٕٛال وٕتز اس  8زرفس ثٛز ٜو ٝفبفّ ٝسینبزی
حتی ثب ٔتٛعظ خٟب٘ی زاؽت ٚ ٝتٙبعجی ثب افشایؼ ٞشیٞٝٙبی زِٚتی ٘سارز.
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ًوَدار ً .2سبت هالیاتی
ٔٙجع ٕ٘ :بٌزٞبی التقبزی ثب٘ه ٔزوشی

ضزیت خیٙی ٔؾٟٛرتزیٗ ؽبذـ ٘بثزاثزی تٛسیع زرآٔس ٔ ٚتساَٚتزیٗ آٖٞب اس ٘وز اعتفبزٜ
زر ثزرعیٞبی تٛسیع زرآٔس اعت .ثِ ٝحبػ آٔبری ،ضزیت خیٙی ٘غجت ا٘ساس٘ ٜنبثزاثزی تٛسینع
زرآٔس زر خبٔع ٝث ٝحساوثز ٘بثزاثزی زرآٔسی ٕٔىٗ زر یه تٛسیع وبٔال ٘بعبزال٘ ٝاعت .ضزیت
)Word Development Indicator (WDI
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خیٙی یه عسز ٔغّك اعت  ٚزر ٔمبیغ ٝثب عبیز عبَٞنب ،أىنبٖ ثزرعنی آٖ ٚخنٛز زارز .اینٗ
ؽبذـ ثٚ ٝاحس ا٘ساسٌٜیزی زازٜٞب ثغتٍی ٘سارزٕٞ ،چٙیٗ لبثّیت ث ٝوبرٌیزی ثنزای زازٜٞنبی
ٔٙفی را زارزٔ .مسار ضزیت خیٙی زر ٔحسٚز )1 ٚ 0( ٜلزار زارز و ٝففز ثیبٍ٘ز ثزاثنزی وبٔنُ ٚ
یه ٘ؾبٖزٙٞس٘ ٜبثزاثزی وبُٔ زر تٛسیع زرآٔس اعت (افُ ثٟٙدبرعبسی) .ضزیت خیٙی ث ٝتغییز
تٕبْ زرآٔسٞب ث ٝیه ا٘ساسٔ ٜؾرـ حغبعیت ٘ؾبٖ ٔیزٞس (افُ حغبعنیت ثن ٝتغیینز ثزاثنز
وّی ٝزرآٔسٞب) ث ٝایٗ ٔعٙب و ٝثب اضبف ٝیب وٓ ؽسٖ ٔمنسار ٔعیٙنی اس زرآٔنسٞب ،ا٘نساس ٜؽنبذـ
خیٙی وبٞؼ یب افشایؼ ٔییبثس؛ أب زر فٛرتی و ٝزرآٔس تٕبٔی افزاز خبٔع ٝث ٝیه ٘غجت تغییز
وٙس ،ضزیت خیٙی ٞیچٌ ٝ٘ٛتغییزی ٕ٘یوٙس (افنُ عنسْ حغبعنیت ثن ٝتغیینز ٔتٙبعنت ٕٞنٝ
زرآٔسٞب) .اس عزفی ضزیت خیٙی ٔغتمُ اس ٔیبٍ٘یٗ ثٛزٔ ٚ ٜتمبرٖ ٔیثبؽس؛ ث ٝایٗ ٔعٙب و ٝاٌنز
افزاز زرآٔسٞبی ذٛزؽبٖ را ز ٚث ٝزٔ ٚعبٚض ٝوٙٙس ،تغییزی زر ضزیت خیٙی حبفُ ٕ٘نیؽنٛز
(اثٛ٘ٛری  ٚاعٙب٘ٚسی .)185 :1384 ،ر٘ٚس ؽبذـ ضزیت خیٙی عی عنبَٞنبی 1393 -1380
زر ٕ٘ٛزار ( )3ارائ ٝؽس ٜاعت.
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ًوَدار  .3ضریب جیٌی
ٔٙجعٔ :زوش آٔبر ایزاٖ

ضزیت خیٙی زر زٚر ٜسٔب٘ی یبز ؽس ٜزر ٔٙبعك ؽٟزی  ٚرٚعتبیی ٘ٛعب٘بتی زاؽت ٝاعتِٚ .نی
وبٞؼ آٖ عی زٚرٛٔ ٜرز٘وز وبٔال ّٕٔٛط اعت؛ ث ٝعٛری و ٝوٕتزیٗ ٔمنسار ضنزیت خیٙنی زر
ٞز ز ٚخبٔعٔ ٝزثٛط ث ٝعبَ  1392ث ٝتزتیت ثنب ٔمنسار  0/3512ثنزای ٔٙنبعك ؽنٟزی 0/3243 ٚ
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ثزای ٔٙبعك رٚعتبیی اعت .زازٜٞب ٘ؾبٖ ٔیزٞس زر ٞز زٙٔ ٚغم ٝؽٟزی  ٚرٚعتبیی ضزیت خیٙی
عبَ  1393افشایؼ زاؽت ٝاعت ؤ ٝیتٛا٘س یىی اس پیبٔسٞبی تٛرْ ثنبال ،رونٛز عٕینك  ٚافنشایؼ
٘زخ ارس  ٚتحزیٓٞبی ظبِٕب٘ ٝعّی ٝوؾٛر و ٝاس عبَٞبی لجُ آغبس ؽس ٜثٛز ،ثبؽس.
خٟت ثزرعی تغییزات رفب ٜاختٕبعی ٔیتٛاٖ اس ؽبذـٞنبی ا٘نساسٌٜینزی ٔزثنٛط ثن ٝآٖ
اعتفبز ٜوزز .یىی اس تٛاثع پزوبرثزز زر ایٗ سٔی ٝٙتبثع رفب ٜاختٕبعی عٗٔ 1یثبؽس (خٕؾیسی ٚ
عّیٕیفز )256 :1392 ،و ٝر٘ٚس تغییزات آٖ زر ٕ٘ٛزار (ٔ )4ؾبٞسٔ ٜیؽٛز.
زر ٔحبعج ٝایٗ ؽبذـ ثٝخبی ٔتغیز زرآٔس عزا٘ ٝاس ٔتٛعنظ ٞشیٙن٘ ٝبذنبِـ عنزا٘( ٝثنٝ
لیٕت ثبثت  )1390اعتفبز ٜؽس ٜاعت .2ثب تٛخ ٝث ٝوٕتز ثٛزٖ ٞشی ٝٙعزا٘ ٝزر ٔٙبعك رٚعنتبیی
٘غجت ثٙٔ ٝبعك ؽٟزی ،ؽبذـ رفب ٜاختٕبعی زر ایٗ ٔٙبعك ٕٞنٛار ٜوٕتنز اس ٔٙنبعك ؽنٟزی
اعت .ایٗ ؽبذـ زر ٔٙبعك ؽٟزی تب عبَ  1386ر٘ٚنس فنعٛزی زاؽنت ٚ ٝزر اینٗ عنبَ ثنٝ
ثیؾتزیٗ ٔمسار ذٛز رعیس ٜاعت .زر ٔٙبعك رٚعتبیی ٘یش ثیؾتزیٗ ٔمسار زر عبَ  1383ثٚ ٝلٛع
پیٛعت ٝاعت.
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ًوَدار  .4ضاخص رفاُ سي
ٔٙجع :یبفتٞٝبی تحمیك
1

Sen, 1977: 1548
 2اس آ٘دب و ٝآٔبرٞبی ٔزثٛط ث ٝزرآٔس ٔعٕٛالً زچبر فزٚثزآٚرزی اعت ،زر ٔحبعج ٝؽبذـٞب اس آٔبر ٞشی ٝٙثٝخبی آٖ اعتفبزٜ
ٔیؽٛز (وفبئی ٘ ٚقیزی.)107 :1388 ،
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اس عبَ  1386ث ٝثعس  ٓٞزر ٔٙبعك ؽٟزی  ٓٞ ٚزر ٔٙبعك رٚعتبیی ثنب ٚخنٛز ونبٞؼ ضنزیت
خیٙی (ٕ٘ٛزار  ،)3ؽبذـ رفب ٜاختٕبعی ثب وبٞؼ لبثُ تٛخٟی ٔٛاخ ٝؽس ٜاعنتٔ .منسار اینٗ
ؽبذـ زر عبَ  1392وٕتز اس رلٓ ؽبذـ زر عبَ  1381اعت .ایٗ ٘تبیح ٘ؾبٖ ٔیزٞنس ،زر
ایٗ زٚر ٜث ٝزِیُ تغییزات ؽبذـ ،ثٟبی ونبال  ٚذنسٔبت ؽنٟزی  ٚرٚعنتبیی  ٚرؽنس ٔٙفنی
ٔتٛعظ ٞشیٞٝٙبی ذب٘ٛار ، 1تٛسینع ثزاثزتنز زرآٔنس ٔٙدنز ثن ٝافنشایؼ رفنب٘ ٜؾنس ٜاعنتِ .نذا
ؽبذـٞبی ٘بثزاثزی ثسِیُ فمیزتز ؽسٖ عجمٔ ٝتٛعظ ّٔ ٚحك ؽسٖ ایٗ عجم ٝثٌ ٝزٜٞٚنبی ثنب
زرآٔس وٓ ،عسز پبییٙی را ٘ؾبٖ ٔیزٙٞس.
 .2-2هطالعات تجربی

فغزط ٔ ٚعجٛزی ( )1395ثب اعتفبز ٜاس اٍِٛی تعبزَ عٕٔٛی پٛیبی تقبزفی ٘تیدٌ ٝزفتٙنس ونٝ
تىب٘ننٞٝننبی ٔثجننت ،پبینن ٝپننِٛی ٔ ٚرننبرج زِٚننت٘ ،ننبثزاثزی زرآٔننسی را افننشایؼ زاز ٜاعننت.
رضبلّیساز ٚ ٜآلبیی(٘ )1394ؾبٖ زاز٘س اعٕبَ ٔبِیبت ثز زرآٔس اؽربؿ ٔٛخت ثٟجنٛز تٛسینع
زرآٔس  ٚوبٞؼ ٘بثزاثزی زٞهٞبی ٔرتّف زرآٔسی ؽس ٜاعت.
رضبیی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1392ثب اعتفبز ٜاس اٍِٛی ذٛزرٌزعی ٖٛثنززاری ٘تیدنٌ ٝزفتٙنس ونٝ
افشایؼ ا٘ساس ٜزِٚت٘ ،زخ تٛرْ ٘ ٚزخ رؽس التقبزی ثبعث ثستز ؽسٖ تٛسینع زرآٔنس زر اینزاٖ
ٔیؽٛز .اوجزی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1390زریبفتٙس افشایؼ ٔربرج خبری عزا٘ ٝثب افشایؼ ٘نبثزاثزی ٚ
افشایؼ ٔربرج عٕزا٘ی عزا٘ ٝثب ثٟجٛز تٛسیع زرآٔس ٕٞزا ٜثٛز ٜاعت.
فبزلی ؽبٞسا٘ی ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )1388ؾبٖ زاز٘س افشایؼ ا٘ساس ٜزِٚت زر ثعس تقسیٌنزی
ثبعث ثستز ؽسٖ تٛسیع زرآٔس  ٚافشایؼ ا٘ساس ٜزِٚت زر ثعس حبوٕیتی ٔٙدز ثن ٝثٟجنٛز ثزاثنزی
زرآٔسی ؽس ٜاعت .فٕسی ٕٞ ٚىبراٖ (٘ )1387تیدٌ ٝزفتٙس ون ٝزر اینزاٖ ثیؾنتز زرآٔنسٞبی
زِٚت اس افزاز وٓزرآٔس خبٔع ٝتبٔیٗ ؽس ٚ ٜثیؾتز ٞشیٞٝٙبی زِٚت ثزای افزاز ثزٚتٕٙنس خبٔعنٝ
ثٛز ٜاعت و ٝایٗ أز ،ثبعث ٘بثزاثزی اختٕبعی عی زٚرٛٔ ٜرز ثزرعی ؽس ٜاعت.
٘تبیح ٔغبِع ٝوبثزا ٕٞ ٚىبراٖ٘ )2015( 2ؾبٖ ٔیزٞس عیبعتٞبی ٔنبِی تنبثیز ٘نبچیشی ثنز
٘بثزاثزی  ٚفمنز زر ٕ٘٘ٛنٔ ٝنٛرز ثزرعنی زارز .ثنبتی ٕٞ ٚىنبراٖ٘ )2015( 3تیدنٌ ٝزفتٙنس ونٝ
 1عزح ٞشی ٝٙزرآٔس ذب٘ٛار عبَٞبی ٔرتّفٔ ،زوش آٔبر ایزاٖ
Cabrera, et al.
Bhatti, et al.
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اثشارٞبی عیبعت ٔبِی تبثیز ٔعٙبزاری ثز ثٟجٛز تٛسیع زرآٔس پبوغتبٖ زاؽت ٝاعت؛ ث ٝعٛری ونٝ
تزویجی اس ٔبِیبت ثز فزٚػٔ ،بِیبت ثز زرآٔس ٞ ٚشیٞٝٙبی زِٚتی ٔنیتٛا٘نس ثنس ٖٚثنستز ونززٖ
وغزی ثٛخ ٝزِٚت٘ ،بثزاثزی زرآٔسی را وبٞؼ زٞس.
ٔبرتیٙش ٚاسوٛئش ٕٞ ٚىبراٖ )2012( 1زریبفتٙس ؤ ٝبِیبت تقنبعسی ثنز زرآٔنس ؽرقنی ٚ
ٔبِیبت ثز زرآٔس ؽزوتٞب ٘بثزاثزی را وبٞؼ ٔیزٞسٕٞ .چٙیٗ ٔبِینبتٞنبی غیزٔغنتمیٓ ٔب٘ٙنس
ٔبِیبت ثز ٔقزف  ٚتعزفٞٝبی ٌٕزوی تبثیز ٔٙفی ثز تٛسینع زرآٔنس زارز .عنال ٜٚثنز آٖ ،عنٟٓ
ثبالی ٔربرج عٕٔٛی اس ٔ GDPب٘ٙس ع ٟٓآٔٛسػ  ٚثٟساؽت ،تبثیز ٔثجت ثز تٛسیع زرآٔس زارز.
٘تبیح ٔغبِع ٝعبً٘  ٚپبرن٘ )2011( 2ؾبٖ ٔیزٞس ٔبِیبتٞبی ٔغنتمیٓ  ٚتنبٔیٗ اختٕنبعی
ضزیت خیٙی را وبٞؼ ٔنیزٞنسٕٞ .چٙنیٗٔ ،قنزف زرآٔنسٞبی ٔبِینبتی زر سیزعنبذتٞنبی
آٔٛسؽی  ٚثٟجٛز س٘سٌی ٌزٜٞٚبی ٞسف ،اثزات ثبستٛسیعی ٔعٙبزاری زر وز ٜخٛٙثی ثنٕٞ ٝنزاٜ
زارز .آف٘ٛغٕٞ ٚ ٛىبراٖ٘ )2010( 3تیدٌ ٝزفتٙس ؤ ٝرنبرج عٕنٔٛی ٞسفٕٙنس  ٚزعتزعنی ثنٝ
أىب٘بت آٔٛسؽی ثٟتز ٔٙدز ثن ٝثزاثنزی ثیؾنتز زرآٔنسی ثنزای وؾنٛرٞبی  OECDعنی زٚرٜ
 2000 -1980ؽس ٜاعت .زفیٙنب  ٚتب٘نبٚاال )2004( 4زریبفتٙنس ونٔ ٝبِینبت  ٚپززاذنت ا٘تمنبِی
ٔغتمیٓ ،ؽست فمز را زر وؾٛرٞبی ثّضیه ،زإ٘برن ،فٙال٘س ،فزا٘غ ٚ ٝایزِٙنس  90زرفنس  ٚزر
أزیىب  48زرفس وبٞؼ زاز ٜاعت.
 .3رٍش تحقیق
 .6-3هعرفی الگَ

یىی اس افّیتزیٗ ٘مبط ضعف ٔسَٞبی  VARایٗ اعت وٕ٘ ٝیتٛاٖ تعساز سیبزی اس ٔتغیزٞب را
5

زر آٖ ث ٝوبر ٌزفت ،سیزا افشایؼ تعساز ٔتغیزٞب ث ٝعزعت اس زرخن ٝآسازی آٖ ٔنیوبٞنس (ثّینش ،
 .)2 :2009ایٗ ٔغئّ ٝپضٞٚؼٌز را ث ٝعٕت ٌشیٙؼ اس ثیٗ ٔتغیزٞبی ٔرتّف ثز اعنبط عنّیمٝ
ٔحممبٖ عٛق ٔیزٞس و ٝپیبٔس آٖ ،اعتفبز٘ ٜبوبرآٔس اس اعالعبت ٔٛخٛز  ٚزعت ٘یبفتٗ ثن ٝینه
1

Martínez-Vázquez, et al.
Sung and Park
3
Afonso, et al.
4
DeFina and Thanawala
5
Blaes
2
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ارسیبثی خبٔع  ٚوبُٔ اس اثز ؽٛنٞب ثز التقبز اعتٕٞ .چٙیٗ زر ٔسَٞبی اعتب٘سارز  VARتٛاثع
ٚاوٙؼ آ٘ی فزفب ثزای ٔتغیزٞبی ٔحسٚز ٔٛخٛز زر ٔسَ لبثُ ارائ ٝاعت؛ زر حنبِی ون ٝثنزای
ثزرعی زلیكتز اثز ؽٛنٞبی التقبزی ٘یبس اعت و ٝاثز ایٗ ؽٛنٞب ثنز عنبیز ٔتغیزٞنبی ٔنٛثز
التقبزی ٔسَعبسی ؽٛز٘ .مبط ضعف ٔسَٞبی ذٛزرٌزعی ٖٛعٙتی ،تٛخنٔ ٝحممنبٖ را ثنزای
اثساع رٚػٞبیی و ٝعبذتبر ٔ ٚحتٛای آٖ ٞب زرثزٌیز٘س ٜاعالعبت ٚعیعی اس ؽنزایظ التقنبزی
ثبؽس ٔعغٛف زاؽت.
ثز٘ب٘ىی ٕٞ ٚىبراٖ )2005( 1ثب اعتفبز ٜاس یه یب چٙس عبُٔ 2و ٝاعالعبت ٔتغیزٞنبی عنزی
سٔب٘ی ٔتعسزی را ث ٝعٛر ثٟی ٝٙزر ذٛز خبی زازٜا٘سٔ ،سَ ذٛزرٌزعی٘ٛی ثززاری عبُٔ افنشٚزٜ
(3 )FAVARرا ٔعزفی وزز٘س .ایؾبٖ ثز اعبط وبرثزز اٍِٞٛبی عبُٔ پٛیب زر التقبز ،ث ٝارائ ٝیه
رٚػ التقبزعٙدی ثزای رفع وبعتیٞبی اٍِٛی  VARپززاذتٙس .اٍِٛی  FAVARایٗ أىنبٖ را
فزأ ٓٞیآٚرز تب  ٕٝٞعزی ٞبی سٔب٘ی التقبز والٖ ٔزتجظ ،زر اٍِٚ ٛارز ؽ٘ٛسٞ .سف اعنتفبزٜ
اس ایٗ رٚػ ایدبز تغبثك ٔیبٖ ٔدٕٛع ٝاعالعبت ثٝوبر رفت ٝزر تحّیُٞبی تدزثی  ٚاعالعنبت
زر زعتزط عیبعتٌذاراٖ التقبزی اعت .افش ٖٚثنز آٖٔ ،ؾنىُ ا٘ترنبة ایٙىن ٝچنٔ ٝتغینزی
ثبیغتی زر اٍِِ ٛحبػ ؽٛز را ٔزتفع ٔیوٙس.
فزك ٔیؽٛز وYt ٝیه ثززار

4

اس ٔتغیزٞبی ایغتبی ٔؾبٞس ٜؽسٜای اعت و ٝتنبثیز

فزاٌیزی ثز ؽزایظ التقبزی زار٘س ،ؤ ٝی تٛا٘س ؽبُٔ اثشارٞنبی عیبعنت ٔنبِی ٘ینش ثبؽنس .ثنز
ذالف ٔسَٞبی عٙتی  VARو ٝاعالعبت اضبفی را ٚارز ٔسَ ٕ٘یوٙٙس ،زر ایٗ اٍِ ٛیه ثنززار
اس عبُٔٞبی ٔؾبٞس٘ ٜؾسٚ ، Ft ، 5ٜارز ٔسَ ٔیؽٛز و K ٝوٛچه اعت .ایٗ عبُٔٞبی
عبُٔ ٞبی ٔؾبٞس٘ ٜؾس ،ٜؽزایظ عٕٔٛی التقبزی را ٔٙعىظ ٔیوٙٙس و ٝثٝراحتی تٛعظ یه یب
ز ٚعزیسٔب٘ی لبثُ ارائ٘ ٝیغت ِٚی ٔنیتٛا٘نس تٛعنظ عینف ٚعنیعی اس ٔتغیزٞنبی التقنبزی
تٛضی
()1

زاز ٜؽٛز .پٛیبییٞبی ٔیبٖ (ٚ Yt

 )Ftثٚ ٝعیّ ٝراثغ )1( ٝثیبٖ ٔیؽٛز:
]

[) (

] [

1

Bernanke, et al.
Factor
3
Factor-Augmented VAR
4
Observable Variables
5
Unobserved Factors
2
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و ٝزر آٖ ) ( عٌُٕز ٚلف 1ٝثب ٔزتجٔ ٝحسٚز اعت .خشء ذغب

٘ٛف ٝعفیس ثب ٔینبٍ٘یٗ فنفز

ٔ ٚبتزیظ وٚٛاریب٘ظ  Ωاعت .اٌز ٞیچ عبّٔی زر اٍِ٘ ٛجبؽس یب ثنٝعجنبرتی اٌنز ٕٞن ٝاخنشای
) ( و Yt ٝرا ثٔ Ft-1 ٝزتجظ ٔیعبس٘س ،ففز ثبؽس ،اٍِٛی تقزی ؽس ٜثٔ ٝسَ  VARعٙتی وٝ
فزفب ؽبُٔ ٔتغیزٞبی ٔؾبٞس ٜؽس ٜاعت تجسیُ ٔیؽٛز .حبَ اٌز ٔسَ فحی  FAVARثبؽنس
ِٚی اٍِ ٛالتقبزی ث ٝرٚػ  VARعٙتی  ٚفزفب ٔجتٙی ثز  Ytثزآٚرز ؽٛز٘ ،تبیح ث ٝزعت آٔنسٜ
ث ٝزِیُ حذف اعالعبت زچبر تٛرػ ؽس ٚ ٜلبثُ اتىب ٘رٛاٞس ثٛز.
اس عزیٞبی سٔب٘ی ایغنتبی ٔؾنبٞس ٜؽنس ٜون ٝحنبٚی اعالعنبت

اٌز  Xtیه ثززار

اعت{ ،2زر حبِی و N ٝثشري اعت (  }) N >> K+Mثبؽس  ٚثیؾتز اعالعنبت ٔٛخنٛز زر

Xt

ثتٛا٘س ث ٝفٛرت ٔٛثزی زر تعساز ا٘سوی عٛأُ غیزلبثُ ٔؾبٞس ٜذالف ٝؽٛز ،راثغٔ ٝیبٖ ٚ Xt
ثززارٞبی  Ft ٚ Ytث ٝفٛرت راثغ )2( ٝتقزی ٔیؽٛز:
()2
زر ایٗ راثغٝ

یه ثززار

ٚ

یه ثززار

اس ثبرٞبی عنبّٔیٚ 3

ثنززار

خشء ذغب ثب ٘ٛف ٝعفیس ٔیثبؽس .ثز٘ب٘ىی ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )2005عبزِن )1( ٝرا ثن ٝعٙنٛاٖ
اٍِٛی ٔ FAVARعزفی ٔیوٙٙس.
ث ٝزِیُ ایٗ و Ft ٝلبثُ ٔؾبٞس٘ ٜیغت ،ثزآٚرز ٔعبزِ )1( ٝث ٝعٛر ٔغتمیٓ غیزٕٔىٗ اعنت.
اس ایٗر ،ٚثزای ثزآٚرز ٔسَ  FAVARاس یه رٚیىزز ٘بپبرأتزینه زٔ ٚزحّنٝای تحّینُ عبٔنُ
افّی )PCA( 4اعتفبزٔ ٜیؽٛز .تحّیُ عبُٔ افّی یىی اس ا٘نٛاع رٚػٞنبی تحّینُ زازٜٞنبی
چٙس ٔتغیز ٜاعت و ٝثزای تزویت ٔتغیزٞبی ثب ٕٞجغتٍی ثبال ثٝوبر ٔنیرٚز ٞ ٚنسف افنّی آٖ
تمّیُ ثعس ٔغبِٛٔ ٝرز ٔغبِع ٝاعت .ثب اعتفبز ٜاس تحّیُ عبُٔ افّی ٔیتٛاٖ تعساز سیبزی ٔتغیز
تٛضیحی (ٔتغیز ٔغتمُ) ٕٞجغت ٝرا ثب تعساز ٔحسٚزی ٔتغیز تٛضنیحی خسینس ونِٛٔ ٝفنٞٝنبی
Lag Operator

1

 Y 2سیز ٔدٕٛعٝای اس  Xاعت.
3

Factor Loadings
ثبر عبّٔی ثیبٌٖز ٔیشاٖ ٕٞجغتٍی ثیٗ ٔتغیزٞبی ٔؾبٞس ٜؽس ٚ ٜعبُٔٞبعت .ث ٝعجبرت زیٍز ،ثبر عبّٔی تزویت ٚسٖ یبفتٝ
ٔتغیزٞبیی اعت و ٝث ٝثٟتزیٗ فٛرت ٚاریب٘ظ را تجییٗ ٔیوٙس .ثٙبثزایٗٞ ،ز ثبر عبّٔی زر یه ٔتغیز ٘ؾبٖ ٔیزٞس و ٝآٖ ٔتغیز
چمسر ثب عبُٔ ٔزثٛعٕٞ ٝجغتٍی زارز.
Principal Component Analysis

4
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افّی ٘بٔیسٔ ٜیؽ٘ٛس ٘ ٚبٕٞجغتٝا٘س ،خبیٍشیٗ ٕ٘ٛز .ثسیٗ تزتینت ٘نٝتٟٙنب ثعنس ٔغنبِ ٝتمّینُ
ٔییبثس ثّىٔ ٝغبِ ٝچٙس ٕٞرغی ٘یش پیؼ ٕ٘یآیس.
 .2-3دادُّا

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛوٌ ٝفت ٝؽس ،اٍِٛی  FAVARایٗ أىبٖ را فزأ ٓٞیوٙس تب  ٕٝٞعزیٞنبی سٔنب٘ی
التقبز والٖ ٔزتجظٚ ،ارز ٔسَ ؽ٘ٛس .اسایٗرٔ 99 ،ٚتغیز التقبز والٖ ث ٝوبر رفت ٝزر ایٗ تحمیك
زر ٌ 7ز ٜٚعجمٝثٙسی ٔیؽ٘ٛسٌ .زٜٞٚب ؽبُٔ ٚضعیت ٔبِی زِٚنت؛ ا٘نزصی؛ تِٛینس  ٚفنٙعت؛
ثرؼ ذبرخی؛ أٛر اختٕنبعی  ٚذنب٘ٛار؛ ؽنبذـٞنبی لیٕنت؛ ٔتغیزٞنبی پنِٛی  ٚاعتجنبری
ٔی ثبؽسٞ .زٌز ٜٚذٛز ؽبُٔ چٙسیٗ عزی سٔب٘ی اعت 1و ٝاس ثب٘نه اعالعنبت ثب٘نه ٔزونشی
خٕٟٛری اعالٔی ایزأٖ ،زوش آٔبر ایزاٖ  ٚعنبیز ثب٘نهٞنبی اعالعنبتی ثنزای زٚر ٜفقنُ اَٚ
 1369تب فقُ آذز  21393اعترزاج ٔیؽ٘ٛس .ایٗ ٔتغیزٞب حبٚی اعالعبت ٔفیسی زر راثغ ٝثنب
ٚضعیت التقبز ٞغتٙس  ٚزر تؾریـ ثٟتز اثز ؽٛنٞبی ٔبِی ٔب را یبری ٔیوٙٙس.
 .4برآٍرد هذل
زر ٔزحّ ٝا َٚثب تٛخ ٝث ٝزر زعتزط ٘جٛزٖ زازٜٞبی فقّی ثزای ٔ ٕٝٞتغیزٞبی عنزی سٔنب٘ی ،اس
رٚػ ز٘ت ٖٛتٙبعجی 3ثزای تجسیُ زازٜٞبی عبال٘ ٝث ٝزازٜٞبی فقّی اعنتفبزٔ ٜنیؽنٛز .اس عزفنی،
السٔ ٝترٕیٗ عٛأُ ثب اعتفبز ٜاس ِٔٛفٞٝبی افّی ،ایغتب ثنٛزٖ ٔتغیزٞبعنت؛ ِنذا ثعنس اس تعنسیُ
فقّی عنزیٞنبی سٔنب٘ی ٚ 4ا٘دنبْ آسٔن ٖٛریؾنٚ ٝاحنس ،5زر فنٛرت ِنش ْٚتعنسیالتی ٔب٘ٙنس
تفبضٌُیزی یب تجسیُ ٍِبریتٕی خٟت ایغنتبیی ٔتغیزٞنب فنٛرت ٔنیٌینزز .اس آ٘دنب ون ٝتحّینُ
ِٔٛفٞٝبی افّی ثٔ ٝمیبط ٔتغیزٞب حغبط اعتِ ،ذا ثزای حنُ ٔٛضنٛع ٔتفنبٚت ثنٛزٖ ٔمینبط
ٔتغیزٞبی اعتفبز ٜؽسٔ ٕٝٞ ،ٜتغیزٞب ث ٝفزْ اعتب٘سارز ثنب ٔینبٍ٘یٗ فنفز ٚ ٚارینب٘ظ ینه تجنسیُ
 1ث ٝزِیُ حدٓ سیبز زازٜٞب (ٔ 99تغیز ث ٝفٛرت فقّی) اس ٌشارػ اعبٔی آٖٞب ذٛززاری ؽس ٜاعت .زر فٛرت زرذٛاعت
لبثُ ارائ ٝاعت.
 2زٚر ٜسٔب٘ی ثز اعبط زر زعتزط ثٛزٖ حساوثزی زازٜٞب ا٘تربة ؽس ٜاعت.
Proportional Denton

3

 4ثزای تعسیُ فقّی اس رٚػ  ARIMA X-12اعتفبز ٜؽس ٜاعت.
 5اس آسٖٔٞٛبی زیىی -فِٛز تعٕیٓ یبفت ٚ ٝآسٔ ٖٛریؾٚ ٝاحس ثب ِحبػ ؽىغت عبذتبری اعتمبز ٜؽس ٜاعت .ث ٝزِیُ حدٓ سیبز
زازٜٞب اس ارائٌ ٝشارػ ٘تبیح ٔزثٛط ث ٝآسٔ ٖٛریؾٚ ٝاحس ذٛززاری ٔیؽٛز.
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تحّیُ ِٔٛف ٝافنّی ( ٚ )PCAثنب اعنتفبز ٜاس ٔتغیزٞنبی ثنززار Xt

عبُٔٞ1بی ٔؾتزن را اعترزاج وزز ٚ ) ̂ ( ٜزر ٔزحّن ٝثعنسی اینٗ عٛأنُ ترٕنیٗ سز ٜؽنس ٜرا
زراٍِٛی  VARاعتب٘سارز ٚارز ٔیوٙیٓ .عپظ اثز عیبعتٞبی ٔبِی ثز تٛسیع زرآٔس اینزاٖ تٛعنظ
تٛاثع ٚاوٙؼ آ٘ی ثزرعی ٔیؽٛز .ث ٝوبرٌیزی ایٗ رٚػ ،فزٚك تٛسیعی وٕنی ثن ٝز٘جنبَ زارز ٚ
اخبس ٜزرخٕٞ ٝجغتٍی ٔمغعی زر خّٕ ٝاذالَ

را ٔیزٞس .ثزای ثزرعی اثز عیبعتٞبی ٔنبِی

ثز تٛسیع زرآٔس ،چٟبر ٔسَ ث ٝفٛرت سیز ثزآٚرز ٔیؽٛز -1 :اثز ٔربرج خبری زِٚت ثز تٛسینع
زرآٔس؛  -2اثز ٔربرج عٕزا٘ی زِٚت ثز تٛسیع زرآٔس؛  -3اثز ٔبِیبتٞبی ٔغتمیٓ ثز تٛسیع زرآٔنس؛
 -4اثز ٔبِیبتٞبی غیزٔغتمیٓ ثز تٛسیع زرآٔس .ایٗ تمغیٓثٙسی خٟت تفىیه  ٚارسینبثی زلینكتنز
اثزات اثشارٞبی عیبعت ٔبِی ثز چٍٍ٘ٛی تٛسیع زرآٔس فٛرت ٌزفت ٝاعت.
 .6-4برآٍرد عاهلّا

اثتسا السْ اعت اس ٔٙبعت ثٛزٖ زازٞ ٜب اس ٘وز تعساز  ٚا٘غدبْ ثزای ا٘دبْ تحّیُ عبّٔی اعٕیٙبٖ
حبفُ ؽٛز .ثزای ایٗ ٔٙوٛر اس آٔبر ٜآسٔ 2 KMO ٖٛثزای اعٕیٙبٖ اس وفبیت تعساز زازٜٞب  ٚاس
آسٔ ٖٛثبرتّت 3ثزای اعٕیٙبٖ اس ٔٙبعت ثٛزٖ زازٜٞب ثزای تحّیُ عبّٔی اعتفبزٔ ٜیؽٛزٔ .منسار
آٔبرٕٛٞ KMO ٜار ٜثیٗ  1 ٚ 0اعت؛ زر فٛرتی ؤ ٝمسار آٖ ثشريتز اس  0/7ثبؽس ،زازٜٞنب اس
٘وز تعساز ثزای تحّیُ عبّٔی ٔٙبعت ذٛاٙٞس ثٛزٔ .مقٛز اس اخزای آسٔ ٖٛثبرتّت ،رز فزضنیٝ
ففز ٔجٙی ثز ثزاثزی ٔبتزیظ ضزایت ٕٞجغتٍی ثب ٔبتزیظ ٚاحس اعت .ثزای آٖ و ٝیه اٍِٛی
تحّیُ عبّٔی ٔفیس  ٚزارای ٔعٙب ثبؽس ،السْ اعت ٔتغیزٞب ٕٞجغت ٝثبؽٙس .زر غیز اینٗ فنٛرت،
زِیّی ثزای تحّیُ عبّٔی ٚخٛز ٘سارز .ایٗ آسٔ ٖٛثب تٛسیع وبی ز ٚلضبٚت ٔیؽٛز .زر خنسَٚ
(ٔ )1مبزیز آٔبر ٜآسٔ ٚ KMO ٖٛثبرتّت ثزای ٞز چٟبر ٔسَ ٔعزفی ؽنس٘ ٜؾنبٖ ٔنیزٞنس ونٝ
زازٜٞب اس ٘وز تعساز ثزای تحّیُ عبّٔی ٔٙبعت ٞغتٙس.
خٟت ثزرعی لسرت تٛضی زٙٞسٌی عبُٔٞبی ثن ٝزعنت آٔنس ،ٜزر خنس )2( َٚتعنساز 5
ِٔٛف ٝافّی ثب ٔمبزیز ٚیض ٜثشريتز اس یه ،4ثٕٞٝزا ٜزرفس تدٕعی ٚاریب٘ظ وُ و ٝتٛعظ ایٗ
ِٔٛفٞٝب تٛضی زازٔ ٜیؽٛز آٚرز ٜؽس ٜاعت.
1

Component
Kaiser-Meyer- Olkin Test
Bartlett's Test
ٔمسار ٚیض )Eigenvalue( ٜا٘ساسٜای اعت و ٝتعییٗ ٔیوٙس چٔ ٝمسار ٚاریب٘ظ زر وُ زازٜٞب ثٚ ٝعیّ ٝیه عبُٔ تجییٗ

2
3

4

ٔیؽٛز .عجك ٔعیبر ویشر ( )1960تٟٙب عبُٔٞبی زارای ٔمسار ٚیض ٜثیؾتز اس  1اس إٞیت آٔبری ثزذٛرزار٘س.
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جذٍل .6هقادیر آزهَى تحلیل عاهلی
آهارُ
ثبرتّت

هذل اٍل

هذل دٍم

هذل سَم

هذل چْارم

19927/46

20104/21

19012/13

19139/75

()0/000

()0/000

()0/000

()0/000

0/879

0/876

0/876

0/879

KMO

ٔٙجعٔ :حبعجبت تحمیك

جذٍل  .2قذرت تَضیحدٌّذگی عاهلّا
عاهلّا
5

4

3

2

6

45/99

40/89

35/37

26/33

13/78

ٔسَ اَٚ

45/26

40/11

34/90

25/98

13/88

ٔسَ زْٚ

46/10

40/87

35/50

26/28

14/40

ٔسَ عْٛ

46/64

41/31

35/79

26/52

14/39

ٔسَ چٟبرْ

ٔٙجع :یبفتٞٝبی تحمیك

ٔعٕٛال تٛضی چ ُٟزرفس اس ٚاریب٘ظ وُ تٛعظ عبُٔٞب ث ٝعٛٙاٖ یه ثزاسػ لبثُ لجنَٛ
زر ٘وز ٌزفتٔ ٝیؽٛز (ثزیتبً٘  ٚایىٕیزِ .)5: 2005،1ذا ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح خنس )2( َٚحنساوثز
تعساز  4عبُٔ ثزای ثزآٚرز ٔسَ  FAVARزر٘وز ٌزفتٔ ٝیؽٛز.
ثبی  ٚاٖخیٔ )2002( 2عیبرٞبیی را خٟت تعییٗ تعساز عبٔنُٞنب اس ٔتغیزٞنبی  Xtپیؾنٟٙبز
زازٜا٘س .زٔ ٚعیبری و ٝث ٝعٛر ٚعیع زر ؽجیٝعبسٞبی چٙیٗ اٍِنٛییٞنبیی ٔنٛرز اعنتفبز ٜلنزار
ٔیٌیزز اس رٚاثظ سیز ث ٝزعت ٔیآیٙس:
()3
()4

)
)

(

)

(

)) ̂

( (

) (

(

)

(

)) ̂

( (

) (

Breitung and Eickmeier
Bai and Ng

1
2
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ث ٝعٛری و ٝزر ٔعبزالت فٛق  k ،T ،Nث ٝتزتیت تعساز ٔتغیزٞب ،تعساز ٔؾبٞسات  ٚتعساز عبٔنُٞنب
ٔیثبؽنسٔ ( ̂ ) .ینبٍ٘یٗ ٔدنذٚر ذغنب را ٘ؾنبٖ ٔنیزٞنس .زر ٔعینبر ز= min{N,T} ْٚ
ٔیثبؽس .زر خس )3( َٚتعساز عبُٔٞبی ثٟی ٝٙثز اعبط آٔبرٜٞنبی ثنبی  ٚاٖخنی ثنزای چٟنبر ٔنسَ
ٔٛرز ٘وز آٚرز ٜؽس ٜاعت .ثٙبثزایٗ ،ثز اعبط ٘تبیح ،خنسَ ( ٚ )2خنس )3( َٚزر ٟ٘بینت ثنزای ٞنز
چٟبر ٔسَ ٔٛرز٘وز 4 ،عبُٔ خٟت ثزآٚرز ٔسَ ٚ FAVARارز پزٚع ٝترٕیٗ ذٛاٙٞس ؽس.
جذٍل  .3آهارُ بای ٍ اىجی
ICp1

ICp2

ٔسَ اَٚ

4

3

ٔسَ زْٚ

4

3

ٔسَ عْٛ

4

3

ٔسَ چٟبرْ

4

4

ٔٙجع :یبفتٞٝبی تحمیك

 .2-4تخویي هذل

FAVAR

اٍِٛی  FAVARا٘تربة ؽس ٜزر ایٗ ٔمبِ ٝؽبُٔ اثشار عیبعت ٔبِی ،زرآٔسٞبی ٘فتی ٚ 1تعنساز
 4عبُٔ ٔؾتزن اعت .ثز اعبط ٔعیبر ؽٛارتش 2یه ٚلف ،ٝث ٝعٛٙاٖ ٚلف ٝثٟی ٝٙثنزای ٞنز چٟنبر
ٔسَ ا٘تربة ٔیؽٛز .ثزای ؽٙبعبیی ؽٛنٞبی ٔبِی اس تدشی ٝچِٛغىی اعتفبزٔ ٜیؽٛز .ث ٝایٗ
فٛرت و ٝفزك ٔیؽٛز عبُٔٞبی ٔؾتزن ٔ ٚتغیزٞبی اٍِٛی  VARاعتب٘سارز ٕ٘یتٛا٘ٙنس ثنٝ
عٛر ٕٞشٔبٖ ث ٝؽٛن غیزٔٙتوزٔ ٜبِی پبعد زٙٞس؛ زرحبِی ؤ ٝتغیزٞبی عیبعت ٔبِی ٔیتٛا٘نس
ثٞ ٝز تغییزی زر عبُٔٞب ٔ ٚتغیزٞب پبعد زٙٞس .اِجت ٝزر ٞز حنبَ ،زر زٚرٜٞنبی ثعنس اس ؽنٛن
ٔبِی ،لیسی ثز ٚاوٙؼ عبُٔٞب ٔ ٚتغیزٞبی ٞسف ٚضع ٕ٘یؽٛزٔ .ب٘بیی ٔتغیزٞبی ث ٝونبر رفتنٝ

1

ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزرآٔسٞبی ٘فتی تبثیز فزاٌیزی ثز التقبز ایزاٖ زارزِ ،ذا ث ٝعٛر ٔدشا ٚارز ٔسَ ٔیؽٛز (ثب تٛخ ٝثٚ ٝیضٌی
ٔسَ .)FAVAR

 2ایٛا٘ ٚ ٛویّیبٖ (٘ )2005ؾبٖ زاز٘س ثزای اٍِٞٛبی  VARفقّی ثب حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوٕتز اس ٙٔ 120بعتتزیٗ ٔعیبر ا٘تربة ٚلفٝ
ثٟیٔ ،ٝٙعیبر اعالعبت ؽٛارتش ( )SICاعت.
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زر ٔسَ  FAVARزر خس )4( َٚثزرعی ؽس ٜاعت.
جذٍل ً .4تایج آزهَى ریطِ ٍاحذ
آزهَى ADF

ًام هتغیر
زرآٔسٞبی ٘فتی

-3/03

-8/52

()0/12

()> 0/01
-

)I(0

()0/000

ٞشیٞٝٙبی عٕزا٘ی زِٚت

-2/26

-10/35

()0/18

()> 0/01

)I(0

-

)I(0

-

)I(0

-8/72

ٔبِیبتٞبی ٔغتمیٓ

()0/000
-12/69

ٔبِیبتٞبی غیزٔغتمیٓ

ضکست ساختاری

)I(0

-11/37

ٞشیٞٝٙبی خبری زِٚت

آزهَى  ADFبا

ًتیجِ آزهَى

()0/000

ٔٙجع :یبفتٞٝبی تحمیكٔ .مبزیز زاذُ پبرا٘تش ٞ p-valueغتٙس.

٘تبیح آسٔ ٖٛریؾٚ ٝاحس ٘ؾبٖ ٔیزٞس ؤ ٕٝٞ ٝتغیزٞبی ث ٝوبر رفت ٝزر ٔسَ ٔ FAVARب٘ب
ٔیثبؽٙس .ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛز ریؾٚ ٝاحس زر ٔتغیزٞبی زرآٔنسٞبی ٘فتنی ٞ ٚشیٙنٞٝنبی عٕزا٘نی
زِٚتٔ ،دسزا آسٔ ٖٛریؾٚ ٝاحس ثب ؽىغت عبذتبری زر ٔٛرز ایٗ ٔتغیزٞب اعٕبَ ؽس و٘ ٝتبیح
حبوی اس ٔب٘ب ثٛزٖ ایٗ ٔتغیزٞب ثب ِحبػ وززٖ ؽىغت عبذتبری اعت.1
 .6-2-4تَابع ٍاکٌص آًی

2

تٛاثع ٚاوٙؼ آ٘ی رفتبر پٛیبی ٔتغیزٞبی زعتٍب ٜرا زر ع َٛسٔبٖ ثٍٙٞ ٝبْ ثزٚس یه ؽنٛن ثنٝ
ا٘ساس ٜیه ا٘حزاف ٔعیبر ٘ؾبٖ ٔیزٙٞس .ثز ٕٞیٗ اعنبط ،زر اینٗ ٔزحّن ٝخٟنت تحّینُ آثنبر
1

اس آ٘دب و ٝعبُٔٞب زر ٞز ٔ 4سَ اس ٔتغیزٞبی ایغتبی ثززار  Xtث ٝزعت ٔیآیٙس ِذا ذٛز آٖٞب ٘یش ایغتب ثٛز٘ ٚ ٜیبسی ثٝ
ثزرعی ٔب٘بیی آٖٞب ٘یغت .اس ایٗر ،ٚخٟت پزٞیش اس اعبِ ٝوالْ ٘تبیح ٔزثٛط ث ٝآٖٞب ٌشارػ ٘ؾس ٜاعت.
)Impulse Response Function (IRF

2
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عیبعت ٔبِی ثز ضزیت خیٙی  ٚتٛسیع زرآٔس اس تٛاثع ٚاوٙؼ آ٘نی حبفنُ اس ٔنسَ ثنزآٚرزی
اعتفبزٔ ٜیؽٛز.

ضکل  .6ریطِّای هطخصِ
ٔٙجع :یبفتٞٝبی تحمیك

لجُ اس آٖ ثبیس اس پبیساری عیغتٓ اعٕیٙبٖ حبفُ ؽٛز .زر ؽىُ (ٔ )1ؾبٞسٔ ٜنیؽنٛز ونٝ
تٕبٔی ریؾٞٝبی ٔؾرق ٝزاذُ زایزٚ ٜاحس لزار ٌزفتٝا٘س و٘ ٝؾبٖ اس ثجنبت عیغنتٓ ثنزآٚرزی
زارز ِ ٚذا ٔیتٛاٖ ث٘ ٝتبیح ٘بؽی اس عىظاِعُٕ تىب٘ٞٝنب اعتٕنبز ونزز (پنیؼثٟنبر ٕٞ ٚىنبراٖ
ٕٛ٘ .)33 :1394زار ( )5عىظاِعُٕ ؽبذـ ضزیت خیٙی را ث ٝؽٛن اثشارٞبی عیبعت ٔنبِی
٘ؾبٖ ٔیزٞسٔ .حٛرٞبی عٕٛزی زر ایٗ ٕ٘ٛزارٞب ٘ؾبٖزٙٞنسٔ ٜینشاٖ ٚاونٙؼ ٔتغینز ؽنبذـ
خیٙی ٘غجت ث ٝؽٛن ٘بؽی اس اثشار عیبعت ٔبِی زِٚت ٔ ٚحٛر افمی ٘ؾبٖزٙٞس ٜتعساز فقِٛی
اعت و ٝعی ٔیؽٛز تب تبثیز ؽٛن ٚارز ٜثز ضزیت خیٙی اعٕبَ ؽٛز.
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ًوَدار  .5تَابع ٍاکٌص آًی
ٔٙجع :یبفتٞٝبی تحمیك

ٕٞبٖ عٛر ؤ ٝؾبٞسٔ ٜیؽٛز ؽٛن ٔثجت ث ٝا٘ساس ٜیه ا٘حزاف ٔعینبر زر ٔرنبرج خنبری
زِٚت ( )cgovضزیت خیٙی را افشایؼ ٔیزٞس ٛٔ ٚخت ثستز ؽنسٖ تٛسینع زرآٔنس زر خبٔعنٝ
ٔیؽٛز .ایٗ تبثیز زر زٚر ٜز ْٚث ٝحساوثز ذٛز رعیس ٚ ٜاس آٖ ث ٝثعس تضنعیف ؽنس ٚ ٜثعنس اس
زٚر ٜثیغتٓ ؽبذـ ضزیت خیٙی ثٔ ٝمسار ثّٙسٔست ذٛز تٕبیُ پیسا ٔنیوٙنس .زر تٛخین ٝاینٗ
فزایٙس ٔیتٛاٖ ٌفت چٔ ٖٛربرج خنبری زِٚنت ٔعٕنٛال اثنز غیزتِٛینسی زارز ثیؾنتز ٔتٛخنٝ
ٌزٜٞٚبی پززرآٔس خبٔع ٝؽس ٚ ٜأىبٖ ثٟزٜٙٔس ؽسٖ الؾبر وٓزرآٔس را فنزإ٘ ٓٞنیوٙنس .اینٗ
٘تیدٌٝیزی ثب یبفتٞٝبی ٔغبِعبتی ٘وینز اوجنزی ٕٞ ٚىنبراٖ ( ،)1390عّنی  ٚاحٕنس (ٚ )2010
ٌٔ ّٛ٘ٛبِ ٚ ٛعبٌبِظ (ٔ )2014غبثمت زارز.
ؽٛن ٔربرج عٕزا٘ی زِٚت ( )govاس فقُ ز ْٚث ٝثعس ضزیت خیٙی را ونبٞؼ ٛٔ ٚخنت
ثٟجٛز پبیسار تٛسیع زرآٔس ٔیؽٛز .افشایؼ ٔربرج عٕزا٘ی زِٚت ثب ایدبز فزفت ٞبی تِٛینسی
 ٚاؽتغبَ ثزای افزاز و ٝافشایؼ زرآٔس آٟ٘ب را ثٕٞ ٝزا ٜزارز ٘ ٚیش ثٟجٛز زعتزعنی ثن ٝأىب٘نبت
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ثٟساؽتی  ٚآٔٛسؽی و ٝث٘ ٝفع الؾبر وٓزرآٔس اعتٛٔ ،خت ونبٞؼ ضنزیت خیٙنی  ٚافنشایؼ
ثزاثزی زرآٔسی ٔیؽٛز .ایٗ تبثیزٌذاری تب فقُ ٞؾتٓ ٔعٙبزار اعت٘ .تید ٝث ٝزعنت آٔنس ٜثنب
یبفتٞٝبی ٔغبِعبتی ٘ویز آف٘ٛغٕٞ ٚ ٛىبراٖ (ِٛ ،)2010عتیً ٕٞ ٚىبراٖ ٚ )2014( ،اث٘ٛنٛری
ٕٞ ٚىبراٖ ( )1387عبسٌبر اعت.
1

ؽٛن ٔثجت ث ٝا٘ساس ٜیه ا٘حزاف ٔعیبر زر ٔبِیبتٞبی ٔغنتمیٓ ضنزیت خیٙنی را ونبٞؼ
زازٛٔ ٚ ٜخت ثٟجٛز پبیسار تٛسیع زرآٔس ٔیؽٛز .ایٗ تبثیز ٔثجت ثز اٍِنٛی تٛسینع زرآٔنس ونٝ
ثزای ع ٝفقُ ٔعٙبزار اعت ،عی سٔبٖ ث ٝتسریح تضعیف ؽس ٚ ٜاس حسٚز فقُ ثیغتٓ ثن ٝثعنس
اثزات آٖ اس ٔیبٖ رفت ٚ ٝؽبذـ ضزیت خیٙی ثٔ ٝمسار ثّٙسٔست ذٛز ٌزایؼ پیسا ٔیوٙس .ایٗ
٘تید ٝثب یبفتٞٝبی ٔغبِعبت ٟٔزآرا  ٚافنفٟب٘ی (ٞ ،)1394یٍیٙنش  ٚپزینزإٞ ٚ )2014( 2چٙنیٗ
وزٚز )2015( 3ٚعبسٌبر اعت .پززاذتوٙٙسٌبٖ ٔبِیبتٞبی ٔغتمیٓ ٕ٘یتٛا٘ٙس آٖ را ث ٝزیٍنزاٖ
ٔٙتمُ وٙٙس؛ ِذا اثزات تٛسیعی ایٗ ٘ٛع ٔبِیبتٞب ٔب٘ع اس تٕزوش ثزٚت ذٛاٞس ثنٛز  ٚثنٕٞ ٝنیٗ
خٟت ٔیتٛا٘س ث ٝفٛرت پبیساری فبفّ ٝعجمبتی را تزٔیٓ  ٚتٛسیع زرآٔس را ثٟجٛز ثرؾس.
ؽٛن ٔبِیبتٞبی غیزٔغتمیٓ٘ 4یش ٔٛخنت ونبٞؼ ضنزیت خیٙنی  ٚثٟجنٛز تٛسینع زرآٔنس
ٔیؽٛزٞ .زچٙس و ٝاینٗ تنبثیز فنزفب ثنزای ینه زٚر ٜثنِ ٝحنبػ آٔنبری ٔعٙنبزار اعنت .اینٗ
٘تیدٌٝیزی ثب ٔغبِع ٝعپٟززٚعنت  ٚسٔنب٘ی ( )1394عنبسٌبر اعنتٔ .بِینبتٞنبی غیزٔغنتمیٓ
(ٔبِیبت ثز ٚارزات ٔ ٚبِیبت ثز وبال) ثیؾتز ثز ٘ٛع ا٘تربة ٛ٘ ٚع ٔقزف تبثیز ٔیٌذارز  ٚوٕتز
ٔٙدز ث ٝوبٞؼ ٔقزف ٔیؽٛز .یعٙی ٔقزفوٙٙس ٜاس زٚرٜای ث ٝثعس اس وبالیی و ٝثز آٖ ٔبِیبت
ٚضع ؽس ٜوٕتز ٔقزف ٕ٘ٛز ٚ ٜزر ٔمبثُٔ ،قزف ذٛز اس وبالی خب٘ؾیٗ را افشایؼ ٔنیزٞنس.
اس عزفی ایٗ ٘ٛع ٔبِیبت ثیؾتز ثز وبالٞبی ِٛوظ وٛٔ ٝرز ٔقزف ٌنزٜٞٚنبی پززرآٔنس اعنت
ٚضع ٔیؽٛز  ٝ٘ ٚثز وبالٞبی اعبعیِ .ذا ٔیتٛاٖ اس ٔٙبفع حبفُ اس آٖ خٟنت ثٟجنٛز اٍِنٛی
تٛسیع زرآٔس ث٘ ٝفع ٌزٜٞٚبی وٓزرآٔس اعتفبز ٜوزز.
 .2-2-4تجسیِ ٍاریاًس خطای پیصبیٌی

5

ثزای تعییٗ إٞیت ٞزیه اس ٔتغیزٞبی ٔسَ ثنز ؽنبذـ ضنزیت خیٙنی ،اس تدشینٚ ٝارینب٘ظ
1

Direct Tax
Higgins and Pereira
3
Crudu
4
Indirect Tax
5
Forecast Error Variance Decomposition
2

94

فصلٌاهِ هذلسازی اقتصادی (سال یازدّن ،ضوارُ « 3پیاپی  »39پاییس )6396

اعتفبزٔ ٜیوٙیٓ .زر ایٗ رٚػٚ ،اریب٘ظ ذغبی پیؼثیٙی ،ث ٝعٙبفزی و ٝؽٛنٞنبی ٞزینه اس
ٔتغیزٞب را زر ثززار٘س تدشیٔ ٝیٌززز٘ .تبیح تدشیٚ ٝاریب٘ظ ؽبذـ ضزیت خیٙی ثزای ٞنز 4
ٔسَ زر خسٔ )5( َٚؾبٞسٔ ٜیؽٛز .عال ٜٚثز ضزیت خیٙی و ٝثیؾنتزیٗ تغیینزات ٔزثنٛط ثنٝ
ذٛز را تٛضی ٔیزٞس٘ ،1تبیح ٘ؾبٖ ٔیزٞس ؤ ٝبِیبتٞبی ٔغتمیٓ ٔ ٚرنبرج عٕزا٘نی زِٚنت
ثیؾتزیٗ ع ٟٓاس تغییزات ٔزثٛط ث ٝضزیت خیٙی را زارا ٞغتٙس و ٝایٗ أز إٞیت ایٗ زٔ ٚتغیز
زر تعییٗ اٍِٛی تٛسیع زرآٔس خبٔع ٝرا ٘ؾبٖ ٔیزٞس.
جذٍل  .5تجسیِ ٍاریاًس
دٍرُ

ّسیٌِّای جاری

ّسیٌِّای عوراًی

دٍلت

دٍلت

هالیاتّای هستقین

هالیاتّای
غیرهستقین

1

1/14

0/66

0/44

0/55

4

2/05

3/62

2/93

0/44

8

1/8

4/37

4/76

0/25

12

1/67

4/81

5/59

0/27

16

1/59

5/18

6/01

0/38

20

1/53

5/48

6/19

0/51

ٔٙجع :یبفتٞٝبی تحمیك

ً .5تیجِگیری ٍ پیطٌْادّا
زر ایٗ ٔمبِ ٝثب ث ٝوبرٌیزی زازٜٞبی عزی سٔب٘ی ثنزای فقنُ ا َٚعنبَ  1369تنب فقنُ آذنز
٘ ٚ 1393یش رٚػ خسیس ذٛزرٌزعی ٖٛثنززاری عبٔنُ افنشٚز ،)FAVAR( ٜثن ٝثزرعنی تنبثیز
اثشارٞبی عیبعت ٔبِی ثز ٔتغیز ضزیت خیٙی ث ٝعٛٙاٖ ٔتساَٚتزیٗ ؽنبذـ تٛسینع زرآٔنس زر
ایزاٖ پززاذت ٝؽس ٜاعت .اس ٔرنبرج خنبری  ٚعٕزا٘نی زِٚنت ٘ ٚینش ٔبِینبتٞنبی ٔغنتمیٓ ٚ
غیزٔغتمیٓ ثٝعٛٙاٖ چٟبر اثشار عیبعت ٔبِی اعتفبز ٜؽس ٜاعت.
٘تبیح تٛاثع ٚاوٙؼ آ٘ی ٘ؾبٖ ٔیزٞس ؽٛن ٔثجت ث ٝا٘ساس ٜیه ا٘حنزاف ٔعینبر زر ٔرنبرج
 1ث ٝزِیُ رعبیت اذتقبر٘ ،تبیح ٔزثٛط ث ٝآٖ ٌشارػ ٘ؾس ٜاعت.
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خبری زِٚت ضزیت خیٙی را افشایؼ ٛٔ ٚخت ثستز ؽسٖ تٛسیع زرآٔنس زر خبٔعنٔ ٝنیؽنٛز.
ٔربرج خبری زِٚت ث ٝعٛر ٔغتمیٓ اثزی ثز لسرت تِٛیس خبٔع٘ ٝسارز؛ ثّى ٝفزفب ثزای عسٜای
زرآٔس ایدبز وزز ٚ ٚ ٜأىبٖ ثٟزٜٙٔس ؽسٖ الؾبر وٓزرآٔس را فزإ٘ ٓٞنیوٙنس .ؽنٛن ٔرنبرج
عٕزا٘ی زِٚت ٔٛخت ثٟجٛز پبیسار تٛسیع زرآٔس ٔیؽٛز .افشایؼ ٔربرج عٕزا٘ی زِٚت ثب ایدبز
فزفتٞبی تِٛیسی  ٚاؽتغبَ  ٚثب افنشایؼ زرآٔنس افنزاز ٘ ٚینش ثٟجنٛز زعتزعنی ثن ٝأىب٘نبت
ثٟساؽتی  ٚآٔٛسؽی ثبعث افشایؼ ثزاثزی زرآٔسی ٔیؽٛز.
ؽٛن ٔثجت ٔبِیبت ٞبی ٔغتمیٓ ضزیت خیٙی را وبٞؼ ٔیزٞسٔ .بِیبت ثنز زرآٔنس أىنبٖ
ثیؾتزی ثزای تٛسیع ٔدسز زارز ،سیزا افزاز ثب زرآٔسٞبی ثبالتز ثبینس ٔبِینبت ثیؾنتزی پززاذنت
وٙٙسٕٞ .چٙیٗ افزازی و ٝثزٚت ثیؾتزی زار٘س ،ثب ثبال رفتٗ ٘زخٞبی ٔبِینبت ثرنؼ ثیؾنتزی اس
ثزٚت  ٚعزٔبی ٝآٖٞب زر فزآیٙس تِٛیس خبٔع ٝلزار ٔیٌیزز  ٚثب رؽس التقبزی ٔٙنبفع حبفنُ اس
آٖ زر خبٔع ٝتٛسیع ذٛاٞس ؽس٘ .یش ٔبِیبت ثز عٛز ؽنزوتٞنب ،اٌنز ؽنزوتٞنب فزفنت فنزار
ٔبِیبتی  ٚا٘تمبَ آٖ ثٔ ٝقزفوٙٙس ٜرا ٘ساؽت ٝثبؽٙس ،ثب تٛسیع ٔدسز آٖ زر زٞهٞنبی پنبییٗتنز
زرآٔسیٔ ،یتٛا٘س ٔٙدز ث ٝثٟجٛز ٚضع ٔعیؾتی ٌزٜٞٚبی ٞسف ؽٛزِ .ذا ٘ٛع ٔبِیبتٞنب اثنزات
تٛسیعی ثٟتزی زار٘س  ٚزر وبٞؼ ٘بثزاثزی ٔٛثز٘س.
اس آ٘دب ؤ ٝبِیبت ٞبی غیزٔغتمیٓ (ٔبِیبت ثنز ٚارزات ٔ ٚبِینبت ثنز ونبال) ثیؾنتز ثنز ٘نٛع
ا٘تربة ٛ٘ ٚع ٔقزف تبثیز ٔیٌذارز  ٚوٕتز ٔٙدز ث ٝوبٞؼ ٔقزف ٔیؽٛز ایٗ ٘نٛع ٔبِینبت
ثیؾتز ثز وبالٞبی ِٛوظ وٛٔ ٝرز ٔقزف ٌزٜٞٚبی پززرآٔس اعنتٚ ،ضنع ٔنیؽنٛز ٘ ٚن ٝثنز
وبالٞبی اعبعی؛ ِذا ٔیتٛاٖ اس ٔٙبفع حبفُ اس آٖ خٟت ثٟجٛز اٍِنٛی تٛسینع زرآٔنس ثن٘ ٝفنع
ٌزٜٞٚبی وٓزرآٔس اعتفبز ٜوززِ .ذا ؽٛن ٔبِیبتٞبی غیزٔغتمیٓ ٘یش ٔٛخنت ونبٞؼ ضنزیت
خیٙی  ٚثٟجٛز تٛسیع زرآٔس ٔیؽٛز.
زِٚت ٔیتٛا٘س ثب وبٞؼ ٞشیٞٝٙبی خبری اس عزیك چبثهعنبسی  ٚا٘ضنجبط ٔنبِی ثیؾنتز ٚ
افشایؼ ٞشیٞٝٙبی عٕزا٘ی ٞسفٕٙس زر سٔی ٝٙفزإٛ٘ ٓٞزٖ ثغتزٞبی عبذتبری افنشایؼ تِٛینس ٚ
اؽتغبَ  ٚسیزعبذتٞبی ثٟساؽتی  ٚآٔٛسؽی ،تٛسیع زرآٔس زر وؾٛر را ثٟجٛز ثرؾسٕٞ .چٙنیٗ
تمٛیت عیغتٓ ٔبِیبتی اس عزیك ایدبز ثب٘ه ؽفبف اعالعبتی ثزای ؽٙبعنبیی ٔٛزینبٖ ،ؽٙبعنبیی
فعبِیتٞبی التقبز سیزسٔیٙی  ٚلبچبق  ٚاعٕبَ ٔبِیبت ثبالتز ثزای وبالٞبی ِٛوظ ٞ ٚشیٙنٝونزز
زرآٔسٞبی حبفُ اس آٖٞب زر أٛر اختٕبعی ٔیتٛا٘س ث٘ ٝفع ٌزٜٞٚبی وٓزرآٔس خبٔع ٝثبؽس.
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