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چکیده
تابآوری اقتصادی به توانایی یک اقتصاد برای انعطافپذیری در برابر شوکهای اقتصادی و بازگشت به مسیر
رشد پایدار اشاره دارد .بازگشت به همان مسیر رشد پیش از بروز شوک ،لزوماً یک امر مطلوب نیست،
بهخصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایینتر از مسیر رشد در زمان شوک قرار داشته باشد .بنابراین باید
اثر شوکهای وارده به اقتصاد کشور و واکنش تابآوری اقتصادی نسبت به این شوکها مورد بررسی قرار
گیرد .در تحقیق حاضر با استفاده از دادههای کشور ایران در دوره زمانی  36سال بین سالهای 1361-1396
به بررسی این موضوع پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت ،شوکهای نرخ بهره
باعث میشود که اقتصاد به سطحی پایینتر از سطح تعادلی قبلی برسد و دیگر شوکها باعث میشود اقتصاد
به سطحی باالتر از سطح تعادلی قبل از شوک برسد .در تحقیق حاضر ،برای بررسی واکنش تابآوری
اقتصادی در برابر شوکهای اقتصادی در ایران از روش تجزیهوتحلیل واکنش ضربهای ) (IRدر مدلهای خود
رگرسیون برداری ( )VARبا بهرهگیری از دادههای پایگاههای دادهای بانک مرکزی ایران و بانک جهانی
 WDIو نرمافزار  Eviews9استفاده شده است.
کلمات کلیدي :تابآوری اقتصادی ،شوک اقتصادی ،متغیرهای کالن اقتصادی
طبقهبندي E01, E14, E42, E24, E12 :JEL
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مقدمه
شوکهای اقتصادی اجتناب ناپذیرند و در اثر عوامل داخلی یا خارجی یا طبیعی در اقتصاد ایجاد
میشوند .اثر این شوکها از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است ،در نتیجه سرعت تعدیل و بهبود
اقتصادی کشورها و مناطق نیز با یکدیگر تفاوت خواهد داشت .برای اندازهگیری سرعت تعدیل
اقتصادی کشورها نسبت به شوکهای وارده از مفهوم تابآوری اقتصادی 1استفاده میشود.
بهلحاظ مفهومی ،پندال ،فاستر و کول2؛ دو مفهوم جداگانه ،هرچند نه لزوماً غیر مرتبط با یکدیگر را
ارائه میدهند .اولین تعریف ،براساس "تجزیهوتحلیل تعادلی" است که در آن تابآوری اقتصادی به
مفهوم توانایی بازگشت از وضعیت موجود به وضعیت قبل از بروز شوک در یک سیستم تعادلی است.
در تعریف دوم ،تابآوری اقتصادی ازلحاظ سیستمهای تطبیقی پیچیده تعریف میشود و به توانایی
یک سیستم برای انطباق و تغییر در واکنش به تنشها و شوکها اشاره دارد (پندال ،فاستر و کول،
.)2009
اما بهصورت عمومی ،طبیعیترین تعریف از مفهوم تابآوری اقتصادی ،و تعریفی که مدنظر
تحقیق حاضر است؛ به توانایی یک اقتصاد برای حفظ یا بازگشت به یک وضعیت پیشین (که معموالً
بهعنوان یک حالت تعادلی شناخته میشود) با وجود برخی از انواع شوکها ( مانند شوکهای
داخلی یا خارجی) اشاره دارد .ادبیات اقتصادی مربوط به تابآوری بهطورمعمول اشاره به این
موضوع دارد که یک اقتصاد در سطح منطقهای یا ملی تا چه حد قادر به بازگشت به حالت قبلی و یا
نرخ رشد قبلی ،اشتغال قبلی یا جمعیت قبلی پس از تجربه شوک میباشد (فیرر و همکاران،3
.)2007
مفهوم دیگر مرتبط با تابآوری اقتصادی این است که تا چه حد یک اقتصاد از ایجاد اختالالت
قبلی در برابر شوکها جلوگیری میکند .این امر ممکن است شامل اجتناب از شوکها در حالت
کلی (بهعنوانمثال ،با یک اقتصاد که وابسته به یک صنعت است و احتماالً یک شوک منفی تجربه
کرده باشد) و یا مقاومت در برابر شوکها با اثر کم و یا بدون تأثیر (بهعنوانمثال ،داشتن یک اقتصاد
متنوع که اثر شوکهای کالن اقتصاد را تضعیف مینماید) باشد (بریگوگیلو و همکاران.)2006 ،4
تابآوری اقتصادی میتواند به این دلیل اتفاق بیفتد که اقتصاد بهراحتی به عقب و حالت قبلی خود
برمیگردد (بهعنوان مثال به دلیل تغییرات مطلوب در تقاضا برای محصوالت) که آن هم درنتیجه
تغییرات در صنعت یا ساختار شغلی ،و یا از طریق تغییرات اقتصادی رخ میدهد (بهعنوانمثال
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بنگاههای موجود با فناوریهای برتر یا فرمهای سازمانی که محصوالت جدید تولید میکنند) .اما
نکته مهم در این رابطه این است که بازگشت به مسیر رشد پیش از بروز شوکها ،لزوماً یک امر
مطلوب نیست ،بهخصوص اگر مسیر رشد قبلی در سطح پایین و یا رکود قرار داشته باشد .بنابراین
ضروری است که اثر شوکهای وارده به اقتصاد هر کشور ،و واکنش تابآوری اقتصادی نسبت به این
شوکها به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن شناسایی توان اقتصادی کشور،
سیاستگذاریها در جهت دستیابی به اهداف توسعهای و رسیدن به مقادیر شاخصهای
هدفگذاری شده فراهم گردد.
با توجه به مطالب بیانشده در فوق ،در این تحقیق بهصورت تجربی به بررسی تابآوری
اقتصادی در برابر شوکهای اقتصادی ایران پرداخته می شود .پس از بیان مقدمه ،در بخش بعدی
ابتدا به بررسی مبانی نظری مربوط به تابآوری اقتصادی و واکنش آن نسبت به شوکهای اقتصادی
پرداخته میشود .سپس مروری بر پیشینه تجربی تحقیق انجام میگیرد .سپس به معرفی روش
تحقیق پرداختهشده و با استفاده از شواهد و دادههای آماری ،واکنش تابآوری اقتصادی نسبت به
شوکهای کالن اقتصادی برای کشور ایران سنجیده میشود و درنهایت نیز به جمعبندی مطالب
پرداخته میشود.
 .1مباني نظري تحقیق
در این بخش ،ابتدا دو مفهوم اصلی تحقیق شامل تابآوری و شوکهای وارده به اقتصاد بهطور
خالصه تعریف میشوند و سپس به بررسی واکنشپذیری تابآوری اقتصادی نسبت به این شوکها
پرداخته میشود.
 .1-1تابآوري اقتصادي
1

تابآوری اقتصادی به روشهای متعددی تعریف شده است .انجمن ملی شهرستانها ( )NACO
تابآوری اقتصادی را به توانایی و قدرت یک جامعه در پیشبینی ،سازگاری و استفاده از شرایط
تغییر به نفع خود تعریف میکند .در دستورالعمل استراتژی توسعه اقتصادی جامع ایاالت متحده
آمریکا ( 2)CEDSنیز برای تابآوری اقتصادی سه ویژگی اصلی شامل توانایی بهبود سریع در مقابل
شوک ،توانایی مقاومت در برابر شوک ،و توانایی اجتناب از شوک بر شمرده شده است.

2

] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2022-06-28

)The National Association of Counties (NACO
)Comprehensive Economic Development Strategy (CEDS

1

230

واکنش تابآوري اقتصادي در برابر  /...علیرضا عزیزي ،هاشم زارع ،حسن مقیمي اسفندآبادي

نمودار  .1مفهوم تابآوري اقتصادي
منبع :هیل و همکاران (.3 :)2011

همانطور که نمودار  1نشان میدهد ،تابآوری اقتصادی بهعنوان توانایی یک اقتصاد برای
بهبود و خروج موفقیتآمیز از یک شوک است که بهطور قابلتوجهی از رشد قبلی آن اقتصاد
جلوگیری نموده و باعث رکود اقتصادی در آن اقتصاد شده است .همین تعریف در تحقیق حاضر
مدنظر قرار دادهشده است.
 .2-1شوک اقتصادي
شوکهای وارده به اقتصاد هر کشور میتوانند به سه گروه تقسیم شوند )1 :شوکهای ناشی از رکود
اقتصادی در کشور (شوکهای رکود اقتصادی )؛  )2شوکهای ناشی از رکود در صنایع خاص که
جزء مهم پایه صادراتی کشور هستند (شوکهای صنعتی) ،و  )3سایر شوکهای خارجی ( تحریم،
جنگ ،شورش ،حوادث طبیعی و غیره) .این شوکها لزوماً منحصر به فرد و متضاد با هم نیستند و
یک اقتصاد ممکن است بهطور همزمان بیش از یک نوع شوک را تجربه نماید (هیل و همکاران،1
.)2011

1
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 .3-1رابطه تابآوري اقتصادي و شوکهاي وارده به اقتصاد
تحقیقات اندکی به توصیف الگوها و عوامل تعیینکنندههای مقاومت در برابر شوکها و یا تابآوری
اقتصادی پرداختهاند .اما بهطورکلی شواهد تجربی در این رابطه نشان میدهد که سرعت تعدیل
کشورها نسبت به شوکهای وارده و یا همان سطح تابآوری اقتصادی ،در برابر شوکها متفاوت
میباشد.
بهعنوان مثال ،ادبیات توصیفی در رابطه با واکنش تابآوری نسبت به شوکهای اقتصادی نشان
میدهد که مناطق شهری که در کشور ایاالتمتحده شوکهایی را در زمینه اشتغال تجربه کردهاند،
بهطورمعمول با سرعت باالتری به میزان بیکاری پیش از شوک برمیگردند ،اما سطح اشتغال
بهطورمعمول طی هشت سال و بیشتر به سطح پیشین خود بازمیگردد .دلیل اصلی این پدیده که
نرخ بیکاری با سرعت نسبتاً سریعتری نسبت به سطح اشتغال بهبود مییابد این است که کارگران
بیکار در ایاالتمتحده آمریکا بهدلیل زیانهایی که از بروز شوکها متحمل میشوند ،اقدام به
مهاجرت از آن منطقه نموده ،درحالیکه عدم مهاجرت شغلی در حالت جدید به نرخ بیکاری منطقه
کمک میکند .از سوی دیگر ،کارفرمایان شغلی در مناطقی که شوکهای بزرگی را متحمل شدهاند،
اقدام به خلق موقعیتهای شغلی جدید نمینمایند (بارتیک و ابرتس،)2006،1
همچنین شواهد موجود در این رابطه نشان میدهد که شوکها بهطور دائم در منطقههایی که
آنها را تجربه میکنند ،اشتغال کمتری ایجاد مینمایند .بالنچارد و کتز 2نشان دادهاند که در سطح
ایالتی ،شوکهای اشتغال معموالً سبب کاهش اشتغال در حدود چهار سال میشوند .پسازآن،
مناطق درنهایت به نرخ رشد اشتغال پیش از شوک بازمیگردند (و بنابراین ،از این اصطالح استفاده
میشود که آن اقتصاد تابآوری دارد) ،اما آنها یک سطح اشتغال دائمی پایین را بعد از شوک
تجربه مینمایند .فریر و همکاران 3به نتیجهگیری بدبینانهتری در مورد تابآوری اقتصادی در
مطالعه بین سالهای  1977تا  1982دستیافتهاند .آنها دریافتند که اشتغال و جمعیت در این
ایالتها با فاصله کمی پس از تجربه شوکهای اشتغال رشد یافته ،اما برای دو دهه بعدی این روند
حفظ نشده و با شکست مواجه شده است (فریر و همکاران.)2007،
ادبیات مربوط به این موضوع ،به ویژگیهای متعددی از اقتصادها اشاره دارد که ممکن است به
مقاومت در برابر شوکها یا تابآوری اقتصادی کمک کند .با در نظر گرفتن ساختار صنعتی ،فریر و
همکاران درمییابند که مناطقی که در اواخر دهه  1970و اوایل دهه  1980کاهش اشتغال را
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تجربه کرده بودند ،اگر در نزدیک مناطق شهری بزرگ قرار داشته باشند ،رشد جمعیت سریعتری را
پس از بحران تجربه خواهند کرد.
کلک و نومارک )2010( 1در مطالعهای تأثیر شوکهای اشتغال را در سطح منطقه و سطح
صنعت را بر اشتغال در سطح پایه مورد بررسی قرار دادهاند ،آنها دریافتهاند که اشتغال در سطح
ارشد شرکتها و به میزان کم در زنجیرههای کوچک محلی ،واکنش کمتری به این شوکها نشان
میدهند ،بنابراین ،انتظار میرود تراکمهای باالی این نوع از کسبوکارها باعث میشود که مناطق
مقاومت بیشتری نسبت به شوکها داشته باشند .چاپل و لستر 2شواهدی را نشان میدهند که در
مناطقی که در آن تکنولوژی و کار مبتنی بر دانش بهسرعت در حال رشد است ،تابآوری بیشتری
را از نظر درآمد متوسط به ازای هر کارگر نشان میدهند .آنها همچنین دریافتهاند که مناطقی که
اقدام به جذب کارگران بسیار ماهر مینمایند ،افزایش بیشتری را در درآمد متوسط هر کارگر
خواهند داشت (کلک و نومارک.)2010،
بخش دیگر از ادبیات در مورد رشد اقتصادی بخشها ،اگرچه در مورد تابآوری اقتصادی
نمیباشد ،فرضیههایی را مطرح میکند که ممکن است به تجزیهوتحلیل تابآوری اقتصادی مرتبط
باشد .یک رشته از تحقیقات بر نقش چرخههای تولید و سود بر رشد منطقهای تأکید دارند؛ آنها
نشان میدهند که اقتصادهای منطقهای میتوانند نوسازی شوند ،اگر شرکتهایشان بتوانند کاال یا
خدمات جدیدی را برای صادرات معرفی کنند یا از فناوریهای جدید برای تولید چنین کاالها و
خدماتی استفاده کنند .بخش دوم از این ادبیات ،مسائل حلنشده در این رابطه را بررسی میکند که
مثالً آیا تخصص صنعتی یا تنوع صنعتی به رشد بیشتر کمک میکند یا خیر .همچنین بیانشده
است که کیفیت و عمر زیرساختهای عمومی و خصوصی به نوسانات چرخهای و رشد مربوط
میگردد (هیل و همکاران.)2011،
هاولند 3نشان داده است که ایالتها و مناطقی با سرمایهگذاری خصوصی جدید ،رکودهای
شدیدتری را تجربه مینمایند .در این رابطه وی بیان داشته است که چنین ایالتهایی دارای نسبت
بزرگی از شرکتهای جدیدتر و کوچکتر هستند و این شرکتها در طی رکود اقتصادی بیشتر
ورشکسته میشوند .این نتیجهگیری ،برخالف یافتههای قبلی ارائهشده توسط واریا و وایزمن 4است
که استدالل میکنند که مناطقی که سرمایه انسانی باالتری دارند ،ممکن است رکود اقتصادی
شدیدتری را تجربه کنند ،زیرا بخش اعظمی از سرمایه نیروی کار در طی رکود اقتصادی بازنشسته
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میشوند .همچنین هاولند درمییابد که هنگامیکه شرکتهای کوچک از نمونه مورد بررسی حذف
میشوند ،ایاالتهایی با سرمایههای قدیمی رکود شدیدتری را تجربه خواهند نمود (بلومنتال ،ولمن
و هیل.)2009،1
ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی در سطح بینالملل نیز میتواند برخی بینشهای مفید را در
رابطه با تابآوری اقتصادی ارائه نماید .دووال ،المسکوف و وگل 2در مطالعهای به بررسی این موضوع
پرداختهاند که چرا و چگونه شوکهای اقتصادی در سطح ملی رخ میدهند .یافتههای آنها نشان داد
که سیاستهای عمومی که منجر به محدود کردن توانایی شرکتها برای اخراج یا جایگزینی
کارگران میگردد ،باعث میشود کشورها شوکهای کمتری را تحمل کنند ،اما مدتزمان شوکها را
طوالنیتر میکند.
3
بریگوگیلو و همکاران براساس چندین فرضیه در مورد تابآوری ،شاخصی از تابآوری اقتصادی
در سطح ملی ایجاد کردهاند ،ازجمله فرضیهها این میباشد که تمرکز صادرات کشور در چند
صنعت ،تابآوری اقتصادی را مهار میکند .درنهایت ،تعداد زیادی از شواهد بینالمللی وجود دارد
که نهادهای خاص ملی و منطقهای ،هنجارهای رفتاری و آداب و رسوم و دانش و تکنولوژی ،تأثیرات
طوالنیمدت بر توسعه اقتصادی کشورها و مناطق دارند .اگرچه استفاده از این مفاهیم بهصورت
کمّی در مطالعه اقتصادهای منطقهای دشوار است ،اما ارتباط زیادی به تواناییهای مناطق برای
جلوگیری از شوکهای اقتصادی یا بهبود آنها دارد (نان .)2009 ،4پس از معرفی مفهوم تابآوری و
شوکهای اقتصادی و رابطه تعاملی آنها با یکدیگر ،در بخش بعدی به مروری بر پیشینه تجربی
تحقیق پرداخته میشود.
 .4-1پیشینه تحقیق
براساس بررسیهای صورت گرفته ،تاکنون مطالعهای چه در داخل و چه در خارج از کشور ،به
بررسی اثرات شوکهای اقتصادی بر تابآوری اقتصادی نپرداخته است .بهعبارت دیگر  ،واکنش
تابآوری نسبت به شوک در شاخص های اقتصاد کالن مورد ارزیابی قرار نگرفته است .در این بخش،
بهروزترین و مرتبطترین مطالعات انجامگرفته با موضوع تحقیق ارائه گردیده است.
ابونوری و الجوردی ( )1395در مطالعهای با عنوان "برآورد شاخص آسیبپذیری و تابآوری
اقتصادی به روش پارامتریکی :بررسی موردی کشورهای عضو اوپک" ،به بررسی این موضوع
1
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پرداختهاند .در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راستنمائی ،شاخص آسیبپذیری و تابآوری
اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره  1374تا  )1995-2013( 1392برآورد شده است .نتایج
مطالعه نشان میدهد که کشورهای عراق ،آنگوال ،لیبی و نیجریه دارای آسیبپذیری باال و امارات،
قطر ،کویت و عربستان سعودی دارای آسیبپذیری پایینتری هستند .رتبه ایران در شاخص خالص
تابآوری و در میان  12کشور عضو اوپک برابر  6برآورد شده است.
غیاثوند و رمضانیان ( )1394در مطالعهای با عنوان "ارزیابی میزان تابآوری اقتصادی ایران طی
سالهای  ،"1375-1392به بررسی این موضوع پرداختهاند .در این مطالعه "میزان تابآوری
اقتصادی ایران طی دوره  "1375 -1392مورد بررسی قرار گرفته است .شاخص تابآوری با
استفاده از مطالعات بریگوگیلو و بورمن و همکاران تعریف و اندازهگیری شده است .نتایج این مطالعه
نشانگر آن است که تابآوری اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی تا سال  1383روند افزایشی
داشته ولی از سال  1384تا  1390روند نزولی داشته است .پایین بودن تابآوری اقتصاد ایران
نشانگر آن است که درصورت بروز شوک خارجی از یکسو آسیب باالیی به اقتصاد کشور وارد شده و
از سوی دیگر سرعت بازیابی و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی پایین میباشد.
غیاثوند و عبدالشاه ( )1394در مطالعهای با عنوان "مفهوم و ارزیابی تابآوری اقتصادی" ،به
بررسی این موضوع پرداختهاند .در این مطالعه "میزان تابآوری اقتصادی ایران طی دوره -1392
 "1375اندازهگیری شده است .شاخص تابآوری با استفاده از مطالعات بریگوگیلو و بورمن و
همکاران تعریف و اندازهگیری شده است .شاخص کلی تابآوری اقتصاد ایران ار  0.42در سال
 1375به  0.58در سال  1380افزایش و سپس روند کاهش را تا سطح تاب نا آور ترین حد در سال
 1389به حداقل  0.35طی می کند و با اندکی نوسان به  0.368در سال  1392افزایش مییابد
(شاخص بین  0و  1تعریف شده است ) .اثر شاخصهای سالمت سیاست پولی ،سیاست مالی و
استقالل صادرات از جمله مهمترین دالیل افزایش تابآوری در سال  1380بودهاند .همچنین بدتر
شدن شاخصهای مذکور در سال  1389به همراه افت شاخصهای حکمرانی و کارایی بازار به
کاهش شدید تابآوری اقتصادی نسبت به سال  1380منجر شده است.
بسطام نیا و همکاران )2017( 1در مطالعهای با عنوان "شناسایی و ارزیابی اجزا و عوامل اثرگذار
بر تابآوری اقتصادی و اجتماعی در شهر رودبار ،ایران" ،به بررسی این موضوع پرداختهاند .اندازه
نمونه در مطالعه موردبررسی شامل  345خانوار میباشد که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه
شده است .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی و رگرسیونهای تک
متغیره و چند متغیره استفادهشده است .با توجه به عوامل مؤثر بر تابآوری اجتماعی و اقتصادی،
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نتایج حاصل از مدل رگرسیون چندگانه خطی نشان داد که تابآوری اجتماعی با طول اقامت در
محله ،تعداد اعضای تحصیلکرده خانواده ،سطح تحصیالت باالی سرپرست خانوار ،نسبت به افراد
بیکار ،داشتن افراد معلول جسمی و ذهنی در خانواده ،صاحبخانه بودن در مقایسه با اجارهنشین
بودن ،افزایش مییابد.
ساباتینو )2016( 1در مطالعهای با عنوان "بحرانها و شوکهای اقتصادی و تابآوری اقتصادی:
ظرفیت انعطافپذیری و رقابتپذیری شرکتها" ،به بررسی این موضوع پرداخته است .وی در این
مطالعه بیان کرده است که ادبیات اقتصادی در مورد تابآوری اقتصادی بسیار گسترده است .با این
وجود ،ابزارهایی که دانشمندان برای اندازهگیری تابآوری در سطح سازمانی استفاده میکنند ،هنوز
نامشخص و تقریبی هستند .به همین منظور ،با استفاده از تجزیهوتحلیل کیفی ،این پژوهش یک
مدل منطقی برای درک تابآوری شرکتهای تولیدی و شناسایی برخی از عوامل اصلی آن ایجاد
میکند .این پژوهش یک طرح منطقی برای اندازهگیری تابآوری اقتصادی کارآفرینان نسبت به
شوکهای خارجی ارائه میدهد ،بنابراین ،درنهایت این تحقیق میتواند یک فرهنگ جدید مدیریتی
بر اساس اصول سازگاری ،تابآوری و نوآوری را ارائه میدهد.
همچنین پژوهش های انجام شده نشان می دهد انعطافپذیری اقتصادی ایران در مقابل
شوکهای منفی در دوره  1360-1393در سطح قابل قبولی برای مهار شوکهای منفی نبوده است
(عزیزی و همکاران  .) 1399در بخش بعدی ،با استفاده از آمار و دادهها ،به بررسی اثر شوکهای
اقتصادی بر تابآوری در کشور ایران پرداخته خواهد شد.
 .2الگوي تجربي تحقیق
در تحقیق حاضر ،به بررسی واکنش تابآوری اقتصادی نسبت به شوکهای وارده از طریق تأثیر
وارده بر متغیرهای نرخ ارز ،تولید ملی  ،بیکاری ،نرخ بهره ،نرخ تورم و حجم نقدینگی پرداخته شده
است .بهعبارت دیگر ،شوکهای سه گانه ناشی رکود اقتصادی ،رکود صنایع خاص و عوامل خارجی (
جنگ تحمیلی ،تحریمها ،بحرانهای روابط خارجی و بالیای طبیعی) اثر خود را بر متغیرهای کالن
ششگانه باال بر جای میگذارند و لذا شناسایی واکنش تابآوری اقتصادی در برابر شوکها ،از
طریق متغیرهای مذکور امکانپذیر میگردد .برای بررسی از روش تجزیهوتحلیل واکنش ضربهای
) (IRکه دارای استفاده فراوانی در مدلهای خودرگرسیون برداری ( )VARمیباشد ،استفاده شده
است .هدف اصلی تجزیهوتحلیل واکنش ضربهای ،توصیف چگونگی تکامل متغیرهای مدل در
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واکنش به شوکی در یک یا چند متغیر است که این ویژگی امکان رصد انتقال یک ضربه یا شوک در
سیستم معادالت را فراهم می کند  .فرم تابعی مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر میباشد:
Rt =c0+c1REXt + c2Yt + c3UNt + c4INTt + c5INFt + c6Mt + ut

که در آن:
 =Rنشاندهنده شاخص تابآوری اقتصادی میباشد که به تبعیت از جک بورمن و همکاران
( )2013با  9زیر شاخص سالمت سیاست مالی ،اثربخشی دولت ،سالمت سیاست پولی ،حاکمیت
قانون ،سالمت سیستم بانکداری ،تنوع صادرات ،استقالل صادرات ،قدرت خارجی و کارایی بازار
محاسبه شده است .با توجه به دادههای موجود برای ایران در پایگاههای دادهها ،از شاخصهای
نماینده به ترتیب شامل نسبت کسری بودجه دولت به  ،GDPاثربخشی دولت ،نرخ تورم ،حاکمیت
قانون ،وامهای غیرعملیاتی بانکی بهکل وامها ،نسبت صادرات نفتی به کل صادرات ،کل صادرات به
 ،GDPاندازه دولت و آزادی تجارت بینالمللی استفاده شده است.
متغیر های کالن اقتصادی که از شوکهای داخلی و خارجی تأثیر می پذیرند و در این تحقیق
مورد بررسی قرار گرفته اند شامل  = REXنشاندهنده نرخ ارز حقیقی؛  =Yنشاندهنده تولید ملی
حقیقی؛  =UNنشاندهنده نرخ بیکاری؛  =INTنشاندهنده نرخ بهره (بهصورت نرخ بهره مربوط به
سپردههای بانکی یکساله)؛  =INFنشاندهنده نرخ تورم و  =Mنشاندهنده حجم پول میباشد.
همچنین فرآیند محاسبه شاخص به شرح زیر میباشد:
 )1متغیرهایی که با تابآوری رابطه منفی دارند برای همجهت شدن عکس شدهاند.
 )2متغیرها بین صفر و یک نرمالسازی شدهاند.
 )3متوسط وزنی متغیرهای موردنظر محاسبهشده و شاخص بهدستآمده است.
دادههای موردنیاز مربوط به ایران برای  36سال از  1361-1396از پایگاه دادهای بانک مرکزی
ایران ( (CBIو پایگاه دادهای بانک جهانی موسوم به شاخصهای توسعه جهانی ( )WDIگردآوری
شده است.
تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار  Eviews9و نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل روابط بین
متغیرهای تحقیق در بخش بعدی ارائه شده است.
 .3برآورد الگوي تحقیق
توابع واکنش ضربهای ( ،) IRرفتار پویای متغیرهای مدل را به هنگام بروز یک شوک (تکانه) از
طریق اثر آن بر هر یک از متغیرهای مدل در طول زمان نشان میدهد .این شوک معموالً به اندازه
یک انحراف معیار انتخاب می شوند .مبدأ مختصات یا نقطه شروع حرکت پاسخ ،مقادیر مربوط به
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وضعیت پایدار سیستم (بدون حضور شوک) میباشد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل مربوط به
واکنش تابآوری اقتصادی نسبت به بروز شوک به متغیرهای موردنظر تحقیق به شرح ذیل میباشد:
همانطور که در نمودار شماره ( )2مشاهده میشود ،با ایجاد شوک مثبت بهاندازه یک انحراف معیار
بر نرخ حقیقی ارز ،شاخص تابآوری اقتصادی تا دوره سوم کاهش یافته و به کمترین مقدار آن
یعنی  -20درصد میرسد و سپس اثر شوک تقویت شده و در بلندمدت در سطح  38درصد باالتر از
تعادل اولیه به حالت پایدار میرسد .بهعبارت دیگر ،شوک مثبت بر نرخ ارز ،موجب کاهش تابآوری
اقتصادی حداقل برای  3دوره میشود و به  7دوره زمان برای رسیدن به تعادل پایدار نیاز دارد.
Response to Cholesky One S.D. Innovations
Response of R to REX
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نمودار  .2واکنش تابآوري اقتصادي به شوک مثبت وارده بهاندازه
یک انحراف معیار بر نرخ حقیقي ارز
منبع :یافتههای تحقیق

در نمودار شماره ( )3نیز مشاهده میشود ،با ایجاد شوک مثبت بهاندازه یک انحراف معیار بر
تولید ملی ،شاخص تابآوری اقتصادی تا دوره سوم کاهش یافته و به کمترین مقدار آن یعنی 12
درصد میرساند و سپس اثر شوک تقویت شده تا در دوره هفتم به باالترین مقدار خود یعنی 60
درصد میرسد و در نهایت و در بلندمدت اثر شوک تضعیف شده تا در سطح  14درصد باالتر از
تعادل اولیه به حالت پایدار میرسد .شوک مثبت بر تولید ملی نیز برای  3دوره باعث اثر اندکی بر
کاهش تابآوری اقتصاد میگردد ولی پس از آن تا دوره  7باعث افزایش تابآوری میشود و مجدداً
به کاهش آن منجر میگردد.
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Response of R to Y
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نمودار  .3واکنش تابآوري اقتصادي به شوک مثبت وارده بهاندازه
یک انحراف معیار بر تولید ملي
منبع :یافتههای تحقیق

در رابطه با متغیر نرخ بیکاری در نمودار شماره ( )4مشاهده میشود ،با ایجاد شوک مثبت
بهاندازه یک انحراف معیار در این متغیر ،شاخص تابآوری اقتصادی تا دوره سوم روند صعودی
ناچیزی داشته و سپس اثر شوک تقویت شده تا در دوره ششم به کمترین مقدار خود یعنی -8
درصد میرسد و در نهایت و در بلندمدت اثر شوک تقویت شده تا در سطح  18درصد باالتر از
تعادل اولیه به حالت پایدار میرسد .اثر شوک بر نرخ بیکاری نسبت به سایر متغیر ها تأثیر قابل
مالحظهای بر کاهش یا افزایش تابآوری ندارد.
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Response to Cholesky One S.D. Innovations
Response of R to UN
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نمودار  .4واکنش تابآوري اقتصادي به شوک مثبت وارده بهاندازه
یک انحراف معیار بر نرخ بیکاري
منبع :یافتههای تحقیق

در نمودار شماره ( )5نیز مشاهده میشود ،با ایجاد شوک مثبت بهاندازه یک انحراف معیار در
متغیر نرخ بهره ،شاخص تاب آوری اقتصادی تا دوره سوم روند تقریباً نزولی داشته و سپس اثر شوک
تقویت شده و تابآوری به بیشترین مقدار خود یعنی  20درصد میرسد و سپس اثر شوک تضعیف
شده تا در نهایت و در بلندمدت اثر شوک در سطح  -38درصد پایینتر از تعادل اولیه به حالت
پایدار میرسد.
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Response to Cholesky One S.D. Innovations
Response of R to INT
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نمودار  .5واکنش تابآوري اقتصادي به شوک مثبت وارده بهاندازه
یک انحراف معیار بر نرخ بهره
منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که در نمودار شماره ( )6مشاهده میشود ،با ایجاد شوک مثبت بهاندازه یک انحراف
معیار بر نرخ تورم ،شاخص تاب آوری اقتصادی روند نسبتاً یکنواختی داشته تا در نهایت و با اندکی
نوسان در بلندمدت در سطح  16درصد باالتر از تعادل اولیه به حالت پایدار میرسد .اثر شوک مثیت
بر نرخ تورم ،ابتدا تأثیر مثبت اندکی بر تابآوری داشته و سپس این تأثیر کاهش و افزایش مییابد.
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Response to Chol esky One S.D. Innovations
Response of R to INF
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نمودار  .6واکنش تابآوري اقتصادي به شوک مثبت وارده بهاندازه
یک انحراف معیار بر نرخ تورم
منبع :یافتههای تحقیق

در رابطه با متغیر حجم پول نیز در نمودار شماره ( )7مشاهده میشود ،با ایجاد شوک مثبت
بهاندازه یک انحراف معیار در این متغیر ،شاخص تابآوری اقتصادی تا دوره سوم روند نزولی داشته
و به کمترین مقدار خود یعنی  -24درصد رسیده و سپس اثر شوک تقویت شده تا در نهایت در
سطح  58درصد باالتر از تعادل اولیه به حالت پایدار میرسد.
Response to Chol esky One S.D. Innovati ons
Response of R to M
.08
.06
.04
.02
.00
-.02
-.04
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نمودار  .7واکنش تابآوري اقتصادي به شوک مثبت وارده بهاندازه
یک انحراف معیار بر حجم پول
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 .4جمعبندي و نتیجهگیري
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی واکنش تابآوری اقتصادی نسبت به شوکهای وارده به اقتصاد
کشور ایران برای دوره زمانی بین سالهای  1361-1396میباشد .برای این منظور از شاخص
تابآوری اقتصادی بهکار گرفتهشده توسط جک بورمن و همکاران ( )2013استفاده شده است.
متغیرهای دیگر استفاده شده در تحقیق شامل متغیرهای کالن نرخ ارز حقیقی؛ تولید ملی حقیقی؛
نرخ بیکاری؛ نرخ بهره (بهصورت نرخ بهره مربوط به سپردههای بانکی یکساله)؛ نرخ تورم و حجم
پول میباشد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها نیز از روش توابع واکنش ضربهای (آنی) ()IR
بهرهگیری شده است.
شواهد و یافتههای تجربی تحقیق نشان میدهد که هرچند که وارد شدن شوک مثبت به
متغیرهای کالن اقتصادی مورد استفاده در تحقیق ،در دوره میانمدت  3ساله منجر بهقرار گرفتن
اقتصاد در سطحی پایینتر از مقدار تعادلی خود میگردد ،اما در دوره بلند مدت 7ساله این وضعیت
اصالح شده و در نهایت برای کلیه متغیرها بهجز نرخ بهره ،تابآوری اقتصاد به سطحی باالتر از
وضعیت تعادلی اولیه باز میگردد ،اما در رابطه با نرخ بهره ،تابآوری اقتصاد به سطحی پایینتر از
وضعیت تعادلی اولیه خود باز میگردد.
همچنین مشاهده شده است ک ه وارد شدن شوک به متغیرهای تولید ملی و حجم پول باعث
میشود که تابآور ی اقتصاد به باالترین سطح تعادلی نسبت به حالت اولیه در بین دیگر متغیرهای
تحقیق دست یابد .یافتههای تحقیق نشان میدهد اثر شوک مثبت بر تابآوری اقتصاد ایران از
طریق متغیرهای زیر همجهت و نسبتاً مشابه است :
 واکنش تابآور ی اقتصاد ایران در برابر شوک مثبت وارده بر نرخ ارز حقیقی و حجم پول همجهت است و در دوره  3ساله اول واکنش منفی و سپس برای دورههای بعدی مستمراً مثبت است.
 اثر شوکهای مثبت بر متغیرهای تولید ملی و نرخ بهره نیز بر تابآوری اقتصادی همجهتاست و با حرکت سینوسی ابتدا واکنش منفی تابآوری را موجب میشود و پس از دوره  3ساله،
واکنش شدیداً مثبت تابآوری تقویت میگردد و از دوره  6و  ،7تابآوری مجدداً واکنش منفی
شدید نشان میدهد.
 تابآوری اقتصاد ایران نسبت به شوکهای مثبت وارده بر نرخ بیکاری و نرخ تورم نسیت بهسایر متغیرها کمتر و اگر چه واکنش سینوسی مثبت  -منفی – مثبت نشان میدهد اما تقریباً
یکنواخت و حول وضعیت تعادل بلندمدت است.
پژوهش حاضر همچنین نشان میدهد اقتصاد ایران اوالً توان تابآوری و مقاومت در مقابل
شوکهای مثبت را نداشته و بالفاصله واکنش منفی نشان میدهد (جز در مورد تورم و بیکاری که
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واکنش اندکی مثبت دارد) و ثانیاً ب رای بازگشت به حالت تعادل پایدار ،به مدت زمان طوالنی نیاز
دارد.
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