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ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺎبآورى؛ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺲ از ﻣﺨﺎﻃﺮات و
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﯾﺐ در اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﻰ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﯿﺰان ﺗﺎبآورى اﻗﺘﺼﺎدى اﯾﺮان ﻃﻰ ٌدوره  1375 -1392ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎبآورى ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﯾﮕﻮﮔﻠﯿﻮ و ﺑﻮرﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى؛ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﮐﺎراﯾﻰ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺧﺮد ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺻﺤﺖ )درﺳﺘﻰ( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ،ﺻﺤﺖ )درﺳﺘﻰ( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى
ﭘﻮﻟﻰ ،اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ )ﮐﺎراﯾﻰ( دوﻟﺖ ،ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺳﻼﻣﺖ )ﺻﺤﺖ( ﺑﺎﻧﮑﻰ ،ﺗﻨﻮع
ﺻﺎدرات ،اﺳﺘﻘﻼل )آزادى( ﺻﺎدرات ،اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎرﺟﻰ ،ﺑﺪﻫﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ذﺧﺎﯾﺮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮى ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎبآورى اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﻰ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺎ
ﺳﺎل  1383روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﻰ داﺷﺘﻪ وﻟﻰ از ﺳﺎل  1384ﺗﺎ  1390روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻰ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺗﺎبآورى اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
ﺷﻮك ﺧﺎرﺟﻰ از ﯾﮏﺳﻮ آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه و از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدى ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي:
ﺗﺎبآورى ،ﺗﺎبآورى اﻗﺘﺼﺎدى ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎبآورى اﻗﺘﺼﺎدى ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى JEL: C43, O10, O57

 .1اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﺣﺴﺎﺑﺪارى داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰى a.Ghiasvand@iauctb.ac.ir
 .2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ravanraht@yahoo.com
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-1مقدمه و بیان مسئله

متعاقب تحوالت و بحرانهای بیسابقه و کمسابقه در سالهای اخیر در حوزههای مختلف
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،تابآوری تعبیری است که در طیفی از
رشتهها بهکارگرفتهشده است .تابآوری ظرفیت تحمل مخاطرات بیشتر ،بازگشت سریع
پس از مخاطرات ،کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از مخاطرات تعریف شده است.
مخاطرههای جهانی در بسیاری از کشورها میتوانند بهطور همزمان بروز یابند .این
مخاطرات میتوانند کشورهای دارای مرز مشترک ،دارای مشابهتهای بنیادین و یا
دارای وابستگی به سیستمهای مهم (اقتصادی ،سیاسی و )...را درنوردند .در سیستمهای
پیچیده مانند اقتصاد ملی یا جهانی ،رویکرد سنتی به تنشها (مخاطرات) که با تعابیری
نظیر تکانه ،شوک یا حتی بحران توصیف شدهاند ،متفاوت بوده است .ولی براساس نگرش
جدید زمانی یک سیستم اجتماعی تابآور است که بتواند شوکهای موقت یا دائم را
جذب کرده و خود را با شرایط بهسرعت در حال تغییر وفق دهد ،بدون اینکه ثبات خود
را از دست بدهد( .غیاثوند و دیگران ،1393 ،ص )7
ارزیابی تابآوری یک کشور به مخاطرات جهانی ،نیازمند ارائه تعریفی از مخاطرات آن
کشور و میزان توان و مقاومت آن کشور است .کشور تابآور ،کشوری است که قابلیتهای
سازگاری به تغییر موقعیتها ،تابآوردن در شوکهای ناگهانی و خودبازیابی تا یک تعادل
مطلوب را داشته باشد( .غیاثوند و دیگران ،1393 ،ص )9
تحقق رشد شتابان و پایدار هدفگذاری شده در سند چشمانداز  20ساله کشور در
دنیای بهشدت در حال تالطم و تغییر ،مستلزم ارتقای سطح تابآوری اقتصاد ملی است.
وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «مقاومسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات،
مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشمانداز
کشور» با ادبیات علمی رایج در حوزه اقتصاد ،تابآوری است.
این مطالعه بهمنظور سنجش میزان تابآوری اقتصادی ایران در برابر شوکهای
بیرونی اقتصاد تنظیمشده و تالش کرده این سؤال را پاسخ دهد؛ آیا تابآوری اقتصاد ایران
در فاصله سالهای  1375-1392در مقابل شوکهای اقتصادی افزایش یافته است؟
 -2مبانی نظری
 -1-2تعریف تابآوری

تابآوری معادل واژه انگلیسی  Resilienceاست .در فرهنگ لغت ،این کلمه ،خاصیت
کشسانی ،بازگشتپذیری و ارتجاعی معنا شده است .این واژه را «قابلیت ارتجاع» ،فنریت،

1. Ecology

ارزیابی میزان تابآوری اقتصادی ایران طی سالهای  / 1375-1392ابوالفضل غیاثوند ،الهه رمضانیان

جهندگی ،کشسانی ،برگشتپذیری ،بهبودپذیری ،انعطافپذیری و ترمیمپذیری نیز
ترجمه کردهاند ).بریگوگلیو ،2004 ،صص )43-53
ریشه تابآوری از علم فیزیک گرفتهشده است و به معنی جهیدن به عقب است .به
همین خاطر گفتهشده که تابآوری عبارت است از سرعت بازگشت سیستم به حالت
تعادل .بعضی از آن به توان مقاومت کردن در برابر مخاطرهها و تهدیدها یاد میکنند و
برخی دیگر تابآوری را خالصی یافتن از پیامدها میدانند( .رفیعیان و همکاران،52 ،
ص )1390
در علم بومشناسی 1تابآوری یعنی؛ سنجش توانایی سیستم برای جذب تغییرات.
سرعت بازگشت یک سیستم به حالت اولیه .ظرفیت یک سیستم برای جذب آشفتگی و
سازماندهی مجدد .توانایی یک سیستم برای تحمل فشار .مقدار آشفتگی که یک سیستم
میتواند جذب کند و در همان وضعیت باقی بماند( .نوگورانی و اصفهانی ،1392 ،ص )216
در علوم پایه؛ توانایی ذخیره انرژی فشار و بهطور ارتجاعی زیر یکبار که بدون شکست
یا تغییر شکل خم میشود .سرعتی که با آن یک سیستم صرفنظر از نوسان موردنیاز بعد
از جابجایی به حالت تعادل برمیگردد (رضایی ،1392 ،ص  .)29در مهندسی؛ تابآوری
ظرفیت «واجهیدن سریع پس از تنش ،تاب آوردن تنشهای شدیدتر ،آشفتگی کمتر با
مقدار معینی از تنش» است( .نوگورانی و اصفهانی ،1392،ص )218
در رفتار سازمانی؛ توانایی مدیریتی در مواجهه با آسیبپذیریها و محدودیتها
است .پیشنیاز اصلی موفقیت در این حوزه ،تمایل سازمان به تطبیق با محیط جدیدش
است .سازمانهای تابآور سازمانهایی هستند که به دلیل آمادگی و برنامهریزی و
انعطافپذیری باالیی که در خود ایجاد میکنند میتوانند بحرانها را با هزینههای کم
پشت سر بگذارند.
در حوزه اجتماعی؛ تابآوری توانایی گروهها یا جوامع برای انطباق با تنشهای خارجی
و آشفتگیها ،توانایی واحدهای اجتماعی در تقلیل مخاطرات ،انجام فعالیتهای بازیابی
جهت کاهش ازهمگسیختگی اجتماعی و توانایی برای بهرهگیری از فرصتها است.
(هانتر()172-179 ،2001،کانر)76-82 ،2003 ،
درروانشناسی؛تابآورییعنیتواناییفردبرایدورشدنوعقبنشینیکردندرمقابل
مصائب و حوادث .ظرفیت سازگاری موفق .عملکرد مثبت در پی شوکهای طوالنیمدت
و شدید( .توگاد و فردریکسون ،2004 ،صص )1161-1190
در شهرسازی؛ برای مقابله با زلزله که زمان وقوع و ابعاد آن مشخص نیست ،تأسیسات
و امکانات شهری را در برابر آن مقاوم (تابآور) میسازند و بهگونهای تأسیسات شهری و
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خدمات آن طراحی میشود که در صورت وقوع زلزله کمترین آسیب به شهر وارد شده و
شهر بتواند به کارکردهای خود ادامه دهد( .مدیریت بحران ،1391 ،ص )9
سیستمها برخالف سازهها ،تابآوری را نه با بازگشت دقیق به وضعیت پیشین خود،
بلکه برعکس ،با یافتن راههای مختلف برای اجرای کارکردهای اصلی (با سازگارشدن)
نشان میدهند .از منظر یک سیستم ،تعریف دیگر تابآوری میتواند حفظ کارکرد سیستم
در هنگامه آشفتگی باشد( .غیاثوند و دیگران ،1393،صص )3-7
 -2-2تعریف تاب آوری اقتصادی

مفهوم تابآوری و مقابله با مخاطرات برای جلوگیری از ایجاد بحران در یک جامعه،
موضوعی است که بعد از بحران مالی سال  2008در حوزه اقتصاد به آن توجه بیشتری
شد و محور مباحث اصلی مجامع بینالمللی اقتصادی همچون بانک جهانی ،مجمع
جهانی اقتصاد ،گروه  ،20اتحادیه اروپا قرار گرفت .بهطور نمونه در گزارش  2014توسعه
جهانی بانک جهانی ،گزارش  2014توسعه انسانی سازمان ملل ،اجالس  2013داووس،
سند استراتژی رشد  2010تا  2020اتحادیه اروپا ،گزارش  2013ریسک جهانی مجمع
جهانی اقتصاد و اجالس  2014گروه  20در استرالیا بحث تابآوری محور اصلی مباحث
بوده است .تابآوری یکی از ویژگیهای توسعهیافتگی به شمار آمده و نبود آن باعث از
بین رفتن دستآوردهای توسعه در صورت بروز مخاطره خواهد شد( .غیاثوند و دیگران،
 ،1393صص )69-75
تابآوری در اقتصاد ،بهعنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات
است؛ بهطوریکه آنها را قادر به کاهش خسارات و زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات
سازد .به دلیل به همپیوستگی وسیع در سطح اقتصاد کالن ،تابآوری اقتصادی نهتنها
به ظرفیتهای شغلی افراد بلکه به ظرفیت همه نهادها وابسته است( .رز ،2004 ،ص
 )307همچنین تابآوری اقتصادی بهعنوان توانایی جامعه برای سازگاری اجتماعی و
اقتصادی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد تعریف میشود .این تابآوری دارای
دو مؤلفه است :ظرفیت جامعه برای بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از حادثه و دوم
ظرفیت جوامع برای کاهش در معرض خطر قرار گرفتن حوادث و مخاطرات آینده است.
(ریچارد فورگت )2009 ،از نگاه بریگوگلیو 1تابآوری حداقل سه توانایی مستتر در یک
اقتصاد را نشان میدهد:
• توانایی اقتصاد در اجتناب از این شوکها :هنگامیکه تکانه خارجی منفی
یک بخش اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد ،بهآسانی منابع به بخش دیگر که تقاضای
1. Briguglio

 -3-2شاخصهای اندازهگیری تابآوری کشورها در برابر شوکها

در مجمع مربوط به بازارهای در حال ظهور در اکتبر  2010نتایج اولیه یک تحقیق ارائه شد
که هدف آن اندازهگیری تابآوری بازارهای نوظهور و کشورهای درحالتوسعهEMDC( 1
ها) در برابر شوکهای اقتصادی در آن کشورها بود .شاخصی که در آن ارائه شد ،تالش
کرد تا این ظرفیت یا بهعبارتدیگر آنچه به آن تابآوری اطالق میشود را اندازهگیری
کند .در این بررسی مطرح شد که تابآوری یک کشور تابع عوامل زیادی است .این عوامل
شاملکیفیت دولت و حکومت بهطورکلی ،قدرت نهادها بهخصوص نهادهای سیاستگذار
درزمینه مالی و اقتصادی کشور ،سالمت بخش بانکداری و به شکل گستردهتر بخش
مالی ،ساختار اقتصاد شامل مواردی مثل تنوع و وابستگی صادراتی ،ارتباط با بازارهای
مالی جهانی و عوامل دیگری شبیه به این ،فضای تصمیمگیری در هر زمان ،بهخصوص
سیاستهای پولی ،مالی و ذخایر است (بورمن و همکاران ،2013 ،صص  .)4-6جدول 1
شاخصها و زیرشاخصهای موردنظر بورمن و همکاران را بهطور کامل نشان میدهد.
نسبت هر یک از مؤلفهها با تابآوری به شرح زیر است:
 هر چه نسبت بدهی یا کسری بودجه کل باالتر باشد ،فضای مالی و فضای مانور برایسیاستگذاران جهت مواجهه با شوکهای اقتصادی کاهش مییابد و قدرت انتخاب
مسئوالنومتصدیانمحدودمیشودکهاینمحدودیتتابآوریکشورراکاهشمیدهد.
 هرچه بانک مرکزی از طریق اقداماتی مثل کنترل موفق تورم ،تزریق پول به بازار1. Emerging Market and Developing Countries

ارزیابی میزان تابآوری اقتصادی ایران طی سالهای  / 1375-1392ابوالفضل غیاثوند ،الهه رمضانیان

بیشتری دارد انتقال پیدا میکند .توانایی اقتصاد در اجتناب از شوکها میتواند نقطه
مقابل آسیبپذیری اقتصاد باشد.
• توانایی اقتصاد در تحمل اثر این شوکها :هنگامی اتفاق میافتد که اثرات
نامطلوب شوکها جذب یا خنثی میشوند .این نوع تابآوری هنگامی امکانپذیر است
که اقتصاد مکانیسمهایی برای کاهش اثرات شوکها دارد و با جذب شوک همراه است.
برای مثال وجود یک بازار مالی انعطافپذیر ،نیروی کار دارای چندین مهارت میتواند
بهعنوان ابزاری برای جذب شوک استفاده شود.
• توانایی اقتصاد در بازیابی سریع از شوکهای اقتصادی تخریبکننده خارجی:
این توانایی با استفاده از ابزارهای سیاستی جهت مقابله با اثرات شوکهای منفی تقویت
میشود .برای مثال در شرایط مالی قدرتمند ،سیاستگذاران میتوانند از کاهش مالیات
جهت مقابله با اثرات شوک استفاده کنند .درواقع این نوع تابآوری با شوک  -اقدام
متقابل همراه است ) .بریگوگلیو ،2006 ،صص )265-288
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هنگام رکود و ...اعتبار بیشتری برای خود ایجاد کرده باشد ،این اقدامات فضای بیشتری را
برای تسهیل سیاست پولی یا حمایت از فعالیتهای اقتصادی به وجود میآورد درنتیجه
مقاومت کشور در مقابل بحران در طول دوره رکود افزایش پیدا میکند و تابآوری
افزایش مییابد.
 هرچه ظرفیت دولتمردان برای طرح سیاستها و نیز اعتبار آنها بیشتر باشد،اجرای این سیاستها و در پی آن پاسخ اقتصاد بهتر و سریعتر خواهد بود و همچنین
هرچه ظرفیت دولت در پیگیری طرحهایش بیشتر باشد ،احتمال بیشتری وجود دارد
که بخش خصوصی به شکل مثبتی به اقدامات محرک واکنش نشان دهد و به دنبال آن
مقاومت و تابآوری کشور باالتر خواهد رفت.
 حکمرانی خوب با نهادهای مستقل ،قابلاتکا و با اقدامات منطبق بر قانون میتواندسبب دلگرمی فعاالن عرصه اقتصادی برای فعالیت در اقتصادی کارا محسوب شود
که اجرای آن نیاز به شاخصهایی است که تالش دارند تا به کیفیت سیستم قانونی و
میزان شفافیت سیاسی دست یابند .این اعتماد سبب باال رفتن توان اقتصادی و افزایش
تابآوری میشود.
 هر چه صادرات متنوعتر و اقالم و کاالهای قابلارائه به بازارهای خارجی فراوانترباشد احتمال محدودیت برای اقتصاد کمتر است و اقتصاد راحتتر میتواند شوکهای
وارده را پشت سر بگذارد درنتیجه تابآوری اقتصادی کشور در مقابل شوکهای خارجی
بیشتر خواهد بود.
 هر چه اقتصاد بازتر باشد و از استقالل و آزادی بیشتری برخوردار باشد ،آسیبپذیرتربوده و قابلیت کمتری برای مواجهه با شوکهای خارجی پیدا میکند و درنتیجه تابآوری
آن کاهش مییابد.
 هرچه بخش خارجی قویتر و تراز حسابجاری مثبتتر باشد ،عالوه بر افزایشمیزان صادرات بر واردات ،منجر به ورود ارز میشود و اقتصاد بهتر میتواند با کشورهای
خارجی رقابت کند درنتیجه قدرت اقتصادی بیشتر و تابآوری افزایش پیدا میکند.
 بدهی خصوصی و بدهکار بودن اقتصاد به اشخاص حقیقی و حقوقی سبب میشوداقتصاد در مقابل توقف ناگهانی جریان سرمایه دچار شوک شود و تابآوری اقتصادی
کاهش پیدا کند.
 سهم باالی ذخایر به سیاستگذاران قدرت و فضا برای مانور و اعتماد برای اتخاذسیاستهای انبساطی در طول دوره رکود را میدهد و حداقل تا سطح محدودی ،هرچه
ذخایر نگهداری شده بیشتر باشد ،خود بیمهگری بیشتری در برابر بحران را نشان میدهد.

جدول  -1مؤلفههای سنجش تابآوری اقتصادی (بر اساس الگوی بورمن و همکاران)
مؤلفه
(شاخص)
صحت سیاست
مالی
اثربخشی
دولت

متغیر (زیر شاخص)
1

بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلیتغییر در نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (میانگین  3سال گذشته)2

 زیر شاخص اثربخشی دولتاستحکام سیاسی /بروکراسی و برنامهریزی پیشرو3

صحت سیاست  -میزان تورم پایان سال ()CPI
 انحراف تورم از استاندارد .میزان تورم در کشور هدف؟پولی

شرکت
(سازمان)
دولتی

 آیا بانکها آشکارا روش مدیریت ریسک را به کار میگیرند یا خارج از بخش ترازنامه عمومیعمل میکنند؟
 آیا مقررات و اعتبارات الزم نسبت به بانکهای بازرگانی صورت میگیرد؟ (تخصیص) اعتبار عمیق برای شاخص اطالعاتمحاسبه میزان فشار واردشده بر روی دو شاخص آزادی :محیط اقتصادی و محیط سیاسیآیا فعالیتهای بانکی بهصورت مجاز دنبال میشود؟ انتشار اوراق قرضه ،انتشار اوراق و اسنادقابلانتقال ،دیگر فعالیتها (سند رسمی سپرده ،وثیقه و)...

حقوقی
(قانونی)

 مقررات دستوپا گیر و وابسته به دیوانساالری انحراف و فساد را نشان میدهند که شاخصانحراف بهوسیله  WGIمحاسبه میشود.
 میانگین وضع قانون کسبوکار و کارایی مالیات ،بهوسیله  WGIبرای زیر شاخصتنظیمکننده کیفیت محاسبه میشود.
 میانگین استقالل قضایی و ریسک بزهکاری کسبوکار بهوسیله  WGIبرای قوانین حاکمبر زیر شاخصها محاسبه میشود.
4
 -استقالل قضایی

 .1مأخذ :بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 .2مأخذ :بانک جهانی
 .3مأخذ :بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 .4مأخذ :شاخص جهانی آزادی اقتصادی موسسه فریزر
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عالوه بر این سهم باالی ذخایر سدی در برابر شوکهای خارجی میسازد و هرچه ذخایر
بیشتر باشد ،دوران رکود در کشور بهتر سپری میشود ،بنابراین تابآوری کشور در
مقابل بحران افزایش مییابد.
 یک سیستم مالی سالمتر با ریسک کمتر ،پایه پولی قویتر ،داراییهای درستتهیهشده ،منابع درآمدی باثباتتر و سوددهی باالتر احتمال کمتری دارد که شوکهای
1234
خارجی را گسترش دهد و بنابراین اقتصاد را تابآورتر میسازد.
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مؤلفه
(شاخص)

متغیر (زیر شاخص)

حقوقی
(قانونی)

 شاخص قوانین حاکم بر قرض گیرنده و قرض دهنده حقوق مالکیت ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت -مجموع دو شاخص کسبوکار :میزان تقاضا سهامدار و موجودی بانکی سرپرست

شفافیت
سیاسی

 شاخص آگاهی از انحراف (فساد) قوانین و مقررات تأثیرگذار بر حجم واسطهها کشور بهطور خاص در  IMFحضور داشته باشد یا بهطورکلی دادهها بهصورت استانداردانتشار یابد.

 بانک دادن وام به همه را اجرایی نمیکند (به همه وام نمیدهد) وامها بهتساوی حقوق زیان میرساند.کیفیت دارایی  -بانک مقررات شبکه وامها را برای مجموع وامها اجرا نمیکند.
 -شبکه وامها به مقررات تساوی حقوق زیان میرساند (تا  ٪20مورد شکست واقعشده)

سرمایه پایه
(اولیه)

 سود تعلقگرفتهشده ،اگرچه پرداختنشده /توضیح درآمد اصلی درحالیکه وام هنوز دادهنشده است.
 تساوی حقوق (قاعده انصاف) برای مجموع داراییها تساوی حقوق برای وامهای خالص تساوی حقوق برای بدهکاران تساوی حقوق برای سپردهها و سرمایه (تأمین وجه) کوتاهمدت -ثبت اولین نسبت (تراکم)

ریسک درآمد

 بازگشت دارایی به بانک تأثیر عامل مالیات بر درآمد بر میانگین داراییها تأثیر نوع دیگر عامل درآمد بر میانگین داراییها تأثیر سود خالص درآمد بر میانگین داراییها سود حاشیهای درآمد ناخالص سود خالص حاشیهای (محاسبه ارزش خالص سود درآمد بانکی و تقسیم سود نسبت بهداراییها)

تنوع صادرات

 سهم ضریب پراکندگی صادرات از مقصد-شاخص متمرکز صادرات کاال

آزادی صادرات  -نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی
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 میانگین نرخ رشد  3سال قبل تسهیالت بخش خصوصی منهای میانگین نرخ رشد  3سالقبل تولید ناخالص داخلی (جاری)
 گزارش مجموع مطالبات خارجی بهاستثنای بخش عمومی  BISدرباره تولید ناخالص داخلی.بدهی خصوصی
 نسبت اعتبار خصوصی با سپرده پولی بانکی به تولید ناخالص داخلی. میانگین نرخ رشد  3سال قبل مجموع مطالبات خارجی (بهاستثنای گزارش بانکی بخشعمومی  )BISمنهای میانگین نرخ رشد  3سال قبل تولید ناخالص داخلی.
ذخایر

 نسبت ذخایر به تولید ناخالص داخلی -نسبت سرمایهگذاری بینالمللی (خارجی) به تولید ناخالص داخلی

ابعاد چهارگانه تابآوری ازنظر بریگوگلیو عبارت است از :ثبات اقتصاد کالن ،کارایی
بازارهای خرد ،نظام تدبیر اندیشه (حکمرانی خوب) و توسعه اجتماعی .متغیرهای
مورداستفاده برای هر یک از این چهار مؤلفه در جدول  2ارائهشده است.
جدول  -2مؤلفههای چهارگانه سنجش تابآوری اقتصادی (بر اساس الگوی بریگوگلیو)
مؤلفه (شاخص)

متغیر (زیر شاخص)

•
• مجموع نرخهای بیکاری و تورم
• نسبت بدهی خارجی به GDP
نسبت کسری بودجه به GDP

ثبات اقتصاد کالن

کارایی بازارهای
اقتصاد خرد

• اندازه دولت
مخارج مصرفی دولت (درصدی از مخارج کل)پرداختهای انتقالی و یارانهها (درصدی از )GDPمالکیت دولتی و سرمایهگذاری دولت نسبت بهکل سرمایهگذاری باالترین نرخ مالیات بر درآمد ،مزد و حقوق• آزادی تجارت بینالمللی
مالیات بهعنوان درصدی از صادرات و واردات موانع قانونی تجارت (موانع غیر تعرفهای ،هزینههای صادرات و واردات) اندازه بخش تجاری نسبت بهاندازه مورد انتظارنرخ ارز بازار سیاه -کنترلهای بازار سرمایه بینالمللی
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استحکام
خارجی

 تراز حسابجاری به تولید ناخالص داخلی نسبت ذخایر به بدهی کوتاهمدت (خارجی) نسبت ذخایر به واردات (پولهای واردشده در ماه) -نرخ مبادله ارز توانایی تحمل بحران رژیم را اندازهگیری میکند.
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مؤلفه (شاخص)

نظام تدبیر شایسته
(حکمرانی خوب)

توسعه اجتماعی

ازنظر بریگوگلیو؛

متغیر (زیر شاخص)
• ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
استقالل قضایی و بیطرفی دادگاههاحمایت از حقوق مالکیت معنویعدم دخالت نظامیان در حاکمیت قانونیکپارچگی سیستم سیاسی و قانونیاجرای قانونی قراردادهامحدودیتهای قانونی فروش دارایی حقیقی• نظام تدبیر شایسته
حق اظهارنظر و پاسخگوییثبات سیاسیکارایی دولتکیفیت قوانین و مقرراتحاکمیت قانونکنترل فساد• آموزش
میانگین سالهای تحصیلسالهای مورد انتظار تحصیل• بهداشت
-امید به زندگی در بدو تولد

 هرچه قدر در اقتصاد کالن نرخ بیکاری و تورم پایینتر و نسبت بدهی خارجی وکسری بودجه به تولید ناخالص داخلی کمتر باشد ،اقتصاد از ثبات و استحکام بیشتری
در مقابل شوکهای خارجی برخوردار بوده و درنتیجه تابآورتر است.
 هرچه اندازه دولت کوچکتر ،مخارج مصرفی مربوط به دولت ،یارانهها و مالکیتدولتی کمتر و آزادی تجارت بینالمللی بیشتر باشد بازارهای اقتصاد خرد از کارایی
و اثربخشی بیشتری برخوردار هستند و تابآورتر نیز هستند.
 هرچه استقالل قضایی ،بیطرفی دادگاهها ،حمایت از حقوق مالکیت معنویو ...بیشتر باشد ،ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت در کشور بهبود پیدا میکند
و هرچه ثبات سیاسی ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد و ...بیشتر باشد نظام تدبیر از
شایستگی بیشتری برخوردار بوده و در مقابل بحران تابآورتر عمل میکند.
 هرچه میانگین سالهای تحصیل و امید به زندگی در بدو تولد بیشتر باشد ،وضعبهداشت و آموزش بهتر میشود و اقتصاد ازنظر اجتماعی توسعه پیدا میکند ،توسعه
اجتماعی تابآوری اقتصادی را افزایش میدهد.

دراینمطالعهبرایارزیابیتابآوریاقتصادیایرانهمزمانبهطورجداگانهازشاخصهای
موردنظر بریگوگلیو و بورمن و همکاران استفادهشده است؛ اما ازآنجاییکه اطالعات
برخی از شاخصها در ارتباط با ایران در دسترس نبود و عم ً
ال امکان سنجش آنها فراهم
نمیشد ،بهناچار تعدادی از آنها حذف و یا شاخصهای مشابهجایگزین شد ازاینرو
شاخصها و مؤلفههایی که مبنای ارزیابی تابآوری اقتصاد ایران قرار گرفت در قالب
جدول زیر نشان دادهشده است.
جدول  -2مؤلفههای چهارگانه سنجش تابآوری اقتصادی (بر اساس الگوی بریگوگلیو)
مؤلفه (شاخص)
صحت سیاست مالی

متغیر (زیر شاخص)
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی  /تولید ناخالص داخلی
کسری (ـ) یا مازاد (/ )+تولید ناخالص داخلی

اثربخشی دولت

شاخص اثربخشی (کارایی) دولت

سیاست پولی

نرخ تورم ساالنه
ضریب تغییرات نرخ تورم ماهانه

حقوقی (قانونی)

آزادی تجارت و دادوستد
آزادی سرمایهگذاری

شفافیت سیاسی

شاخص آگاهی از انحراف و فساد
تساوی افراد در برابر قانون (حاکمیت قانون)

ریسک درآمد

مطالبات معوق تبصرهای  /کل تسهیالت بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

تنوع صادرات

ضریب تغییرات صادرات کشورها  /کل صادرات
صادرات نفتی  /کل صادرات
شاخص متمرکز صادرات کاال

آزادی صادرات

ارزش صادرات  /تولید ناخالص داخلی

استحکام خارجی
بدهی خصوصی
ذخایر

تراز حسابجاری بدون نفت  /تولید ناخالص داخلی
بدهی کوتاهمدت خارجی  /ارزش صادرات
میانگین نرخ رشد سه سال قبل تسهیالت بخش خصوصی منهای میانگین نرخ رشد
سه سال قبل تولید ناخالص داخلی
سرمایهگذاری بینالمللی (خارجی)  /تولید ناخالص داخلی
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 -3روششناسی
 -1-3متغیرها و شاخصهای تابآوری اقتصاد ایران
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جدول  -4مؤلفههای مورداستفاده در سنجش تابآوری اقتصادی ایران (بر اساس الگوی بریگوگلیو)
مؤلفه (شاخص)

متغیر (زیر شاخص)

ثبات اقتصاد کالن

کسری بودجه (کسری یا مازاد)  /تولید ناخالص داخلی
مجموع نرخهای تورم و بیکاری
کسری تجاری (تراز حسابجاری)  /تولید ناخالص داخلی

کارایی بازار خرد

شاخص آزادی اقتصادی (استقالل قضایی) شامل:
آزادی تجارت و دادوستد
آزادی سرمایهگذاری

نظام تدبیر اندیشه
(حکمرانی خوب)
توسعه اجتماعی

شاخص حکمرانی شامل:
کارایی (اثربخشی) دولت
کنترل فساد و انحراف
تساوی افراد در برابر قانون (حاکمیت قانون)
شاخصهای آموزش و بهداشت مندرج در شاخص توسعه انسانی ()HDI

سنجش میزان تابآوری اقتصادی ایران در دوره موردنظر با استفاده از هر دو دسته
شاخص (شاخصهای بریگوگلیو ،بورمن و همکاران) جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.
به روش اسنادی با استفاده از آمار منتشره توسط بانک مرکزی ،گمرک جمهوری
اسالمی ایران ،بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و مرکز آمار ایران اطالعات موردنیاز
گردآوری شد .برای ایجاد واحد یکسان در اندازهگیری از دو روش نرمالسازی با فرمول
استفاده شد .به جهت یکسان
و روش موریس با فرمول
بودن نتیجه کار در هر دو روش به همان روش نرمالسازی اکتفا شد و برای همجهت
سازی دادهها ،شاخصهایی که رابطه معکوس با تابآوری داشتند قبل از نرمالسازی در
مقدار منفی ضرب شدند .شاخص هریک از مؤلفهها با میانگینگیری ساده از متغیرهای
مربوط به هر مؤلفه بهدستآمده و شاخص کل از میانگین ساده حسابی مؤلفهها محاسبه
شده است.
 -2-3مانایی و شکست ساختاری در سریهای زمانی

مانایی یا نامانایی یک سری زمانی میتواند تأثیر جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد
بهعنوانمثال وقتی یک شوک به یک سری زمانی باثبات (مانا) وارد میشود اثرات آن
بر متغیر موردنظر میرا است و بهتدریج از بین میرود یعنی اثر شوک در زمان  tکمتر
از زمان  t-1است .در مقابل دادههای نامانا بهگونهای هستند که دوام و ماندگاری اثر
شوک وارده نامحدود است .بهطوریکه برای یک سری نامانا اثر یک شوک در زمان

در این فرضیه وجود ریشه واحد بدان معناست که  θ =0در مقابل  θ > 0است.
مقادیر آماره  tبرای آزمون ریشه واحد توسط پرون استخراجشده است که وابسته به
 λ=S/Tاست  Tکل دوره و  Sسال تغییر ساختاری است( .عباسینژاد ،1389 ،صص
)153-159
 -4یافتهها
 -1-4تابآوری اقتصاد ایران براساس الگوی بورمن

نمودار  1و  2بیانگر وضعیت اقتصادی ایران بر اساس متغیرهای موردنظر بورمن و همکاران
است و نمودار  3میانگین این متغیرها در شاخص مدنظر الگوی بورمن و همکاران را
نمایش میدهد.

نمودار  -1بخش اول روند متغیرهای تابآوری اقتصاد ایران طی سالهای  1375تا ( 1392الگوی
بورمن و همکاران) مأخذ :یافتههای تحقیق
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 tکمتر از اثر آن در زمان  t-1نخواهد بود .برای بررسی مانایی متغیرها از آزمونهای
ریشه واحد همچون دیکی -فولر یا فیلیپس  -پرون استفاده میگردد.
ممکن است یک سری زمانی مانا که دچار شکست ساختاری شده است ،بهاشتباه
آن را بهعنوان یک سری نامانا تصور شود .چراکه اگر در زمان  sمتغیر دچار انتقال شود
که به معنی شکست ساختاری است -نتایج آن مشابه حالتی است که متغیر دارایریشه واحد در زمان  sبا یک شوک مواجه شده و اثر این شوک برای همیشه متغیر را
منتقل میکند .چون متغیر نامانا است .بهعبارتدیگر ظاهر هر دو مسئله یکسان است
ولی ماهیت آنها متفاوت است( .سوری ،1391 ،صص )287-290
پرون روشی را برای آزمون ریشه واحد در صورت وجود تغییر ساختاری مطرح
کرده است در این روش عوامل شکست ساختاری که ممکن است بهصورت تغییر
عرض از مبدأ یا تغییر شیب روند یا هر دو باشد لحاظ میشود .بدین منظور معادله
زیر معرفی میشود.
()1
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نمودار  -2بخش دوم روند متغیرهای تابآوری اقتصاد ایران طی سالهای  1375تا ( 1392الگوی
بورمن و همکاران) مأخذ :یافتههای تحقیق

نمودار  -3میانگین روند تابآوری اقتصاد ایران طی سالهای  1375تا ( 1392بر اساس الگوی
بورمن) مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج حاصل از شاخص تابآوری اقتصاد ایران براساس الگوی بورمن نشانگر آن
است که:
 در دوره  1375تا  1382در اثر افزایش شاخصهای حقوقی (قانونی) ،شفافیتسیاسی و ذخایر روند صعودی داشته و در سال  1382اوج رشد مشاهده میشود،
 از سال  1383تا سال  1385به علت کاهش شاخصهای حقوقی (قانونی) ،اثربخشیدولت ،بدهی خصوصی ،ریسک درآمد ،آزادی صادرات ،ذخایر و شفافیت سیاسی ،افت
شدید در تابآوری اقتصادی به وجود میآید،
 در فاصله سالهای  1386تا  1390به علت افزایش شاخصهای استحکام خارجی،کارایی دولت ،سیاست پولی و بدهی خصوصی رشد نسبی توأم با نوسان دیده میشود،
 از سال  1390به علت کاهش قابلتوجه دو شاخص صحت سیاست پولی و کاراییدولت بهیکباره افت شدیدی اتفاق میافتد و تا پایان دوره ( )1392ادامه پیدا میکند.

نمودار  4بیانگر وضعیت اقتصادی ایران بر اساس مؤلفههای تابآوری در الگوی بریگوگلیو
است و نمودار  5میانگین چهار مؤلفه اصلی تابآوری اقتصاد ایران براساس این الگو را
نشان میدهد.

نمودار  -4روند تابآوری اقتصاد ایران طی سالهای  1375تا ( 13920بر اساس متغیرهای الگوی
بریگوگلیو) مأخذ :یافتههای تحقیق

نمودار  -5میانگین روند تابآوری اقتصاد ایران طی سالهای  1375تا ( 13920بر اساس الگوی
بریگوگلیو) مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که نمودار  4و  5نشان میدهند؛ طبق زیرشاخصهای بریگوگلیو در فاصله
سالهای  1375تا  1384به دلیل افزایش شاخص کارایی بازار خرد و توسعه اجتماعی،
وضعیت اقتصادی ایران با نوسان ،صعودی بوده و اوج رشد در سال  1384اتفاق افتاده و
از این تاریخ تا سال ( 1392اگرچه در بعضی از سالها رشد اندکی نیز وجود داشته) به
دلیل کاهش شاخص ثبات اقتصاد کالن و کارایی بازار خرد بهطور نسبی نزولی است.
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 -2-4تابآوری اقتصاد ایران براساس الگوی بریگوگلیو
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 -3-4بررسی مانایی سریهای زمانی الگوها

این فرضیه که شاخص در سال  1383دچار یک تغییر ساختاری شده است مورد آزمون
قرار گرفت .برای این منظور ابتدا یک الگوی اتورگرسیون مرتبه اول برآورد شده و با
استفاده از آزمون چاو شکست ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .فرضیه صفر در این
آزمون عدم وجود شکست ساختاری است .مقدار آماره آزمون فی برابر  6/4است که از
آماره جدول بزرگتر بوده و فرضیه صفر با سطح خطای  1درصد رد میشود؛ بنابراین
شکست ساختاری در روند شاخص در سال  1383را نمیتوان رد کرد.
در مورد شاخص بریگوگلیو نیز فرضیه وجود شکست ساختاری در سال  1385مورد
آزمون قرارگرفته است .آماره آزمون فی برابر  5/06است که از آماره جدول بزرگتر و
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری در این سال در سطح خطای  2درصد
رد میشود؛ بنابراین شکست ساختاری در این شاخص در سال  1385را نمیتوان رد کرد.
با توجه به عدم رد شکست ساختاری در هر دو شاخص ،با استفاده از روش پرون برای
بررسی مانایی شاخصها ،معادلههای  1و  2به ترتیب برای شاخصهای بورمن و بریگوگلیو
برآورد شده و نتایج ذیل حاصل شده است.
)(1.57)	(2.4)	(2.1)	(2.7)	(4.2)	(2.04)	(2.4

)(3.5)	(3.99)	(3.56)	(3.89)	(4.1)	(2.04)	(2.2

با توجه به اینکه  λبرای شاخص بریگوگلیو  0/6و برای شاخص بورمن برابر  0/5است
و آماره تی ضریب  Yt-1به ترتیب  -4/2و  -4/1است که هر دو در سطح خطای  10درصد
از آماره جدول پرون با فرض تغییر ساختار در عرض از مبدأ و شیب (به ترتیب  -3/95و
 )-3/96به لحاظ قدر مطلق بزرگتر میباشند ،لذا فرض وجود ریشه واحد ( )θ =0برای
هر دو شاخص رد میشود ،لذا هر دو شاخص مانا هستند .این به آن مفهوم است که اگر
شوکی بر شاخص وارد شود اثر آن میرا است و بهتدریج حذف میشود .بررسیهای
صورت پذیرفته در خصوص وجود رابطه میان دو شاخص نشانگر آن است که همبستگی
معنیداری میان این دو شاخص وجود ندارد.

بررسی شاخص تابآوری اقتصاد ایران در دوره  1375تا  1392بر اساس دو الگوی
پیشنهادی بورمن و همکاران و بریگوگلیو نشانگر آن است که روند تغییرات شاخص
تابآوری در دوره مورد بررسی تقریباً مشابه بوده و هر دو شاخص نشان میدهد که از
اواسط دهه  1380شاخص تابآوری دچار شکست ساختاری شده و از نیمه دوم دهه
هشتاد تابآوری اقتصاد ایران در برابر مخاطرات اقتصادی بیرونی کاهش یافته و در
سالهای انتهایی دوره موردمطالعه در سطح بسیار پایینی قرار داشته است.
عدمتعادلهایشدیدایجادشدهبهواسطهتحریمفروشنفتخاموکاهش43درصدی
منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و تحریم بانک مرکزی در سال  1391در اقتصاد ایران و
کاهش شدید رشد اقتصادی در سالهای  1391و ( 1392به ترتیب  -6/8و  -1/9درصد)
و جهش نرخ ارز (به ترتیب  92و  26درصد) و افزایش شدید نرخ تورم (به ترتیب 30/5
و  34/7درصد) تأییدکننده نتایج این تحقیق است که اقتصاد ایران در این سالها آماده
مواجهه با مخاطرات بیرونی نبوده لذا آسیب وارده به اقتصاد باال بوده و سرعت بازیابی
اقتصاد به شرایط قبل از شوک ،پایین است بهطوریکه تولید ناخالص داخلی کشور در
سال  1393علیرغم رشد  3درصدی همچنان  6/4درصد پایینتر از تولید ناخالص
داخلی در سال  1390است
 -1-5پیشنهادها

با توجه به اینکه مؤلفههای مرتبط با حکمرانی (نظام تدبیر) از مهمترین دالیل
)1
تابآوری پایین اقتصاد ایران هستند ،لذا ارتقای تابآوری اقتصاد ایران مستلزم ارتقای
حکمرانی و تدبیر(اصالح ساختار و فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در اقتصاد
ایران است.
 )2ارتقای کارایی نظام مالی دولت و نظام پولی از مهمترین راهکارهای ارتقای
تابآوری اقتصاد ملی به شمار میآید.
 )3کاهش وابستگی تراز پرداختها و بودجه دولت به منابع ارزی بهخصوص
وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز افزایش تنوع کاالهای صادراتی و طرفهای تجاری
کشور راهکارهای دیگری برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران است که باید موردتوجه
سیاستگذاران اقتصاد ملی قرار گیرد.
 )4در این مطالعه ،وضعیت اقتصادی ایران بر اساس شاخصهای پیشنهادی بورمن
و همکاران و نیز بریگوگلیو مورد ارزیابی قرارگرفته است .تکمیل این شاخص با ارائه
متغیرهایی که شرایط خاص محیطی اقتصاد ایران را دقیقتر ارزیابی مینمایند و استفاده
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
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از روشهای دیگر آماری برای ایجاد شاخص ترکیبی پیشنهاد میشود.
 )5پیشنهاد میشود برای افزایش دقت و نتیجهگیری شفافتر ،تابآوری هر یک
از بخشهای اقتصاد (صنعت ،کشاورزی و  )...جداگانه و بهصورت بخشی و منطقهای مورد
بررسی قرار گیرد.
 )6این شاخصها در مقایسه با بهترین حالتهای دوره ،ارزیابی میشود و این نقص
تحلیل است .پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده تابآوری اقتصادی با مقایسه دیگر
کشورها هم مورد ارزیابی قرار گیرد.
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