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A review of countries' experiences shows that some countries are resilient in the face 
of external risks and shocks and are able to withstand and overcome these shocks at 
the lowest cost, but in others this resilience is not observed and the degree of vulner-
ability Countries are high. Therefore, it is necessary to determine the factors affecting 
economic resilience and vulnerability in each country. In this regard, in the present 
study, the role of monetary and fiscal policies in the resilience and economic vul-
nerability of Iran in order to boost production in Iran has been investigated. For this 
purpose, data from Iran during the period 1361 to 1397 have been used. In order to 
analyze the data, the GMM instantaneous generalized torque method was used, all 
analyzes were performed using Eviews10 software. Findings show that the effect of 
monetary policy on economic resilience, economic vulnerability and net resilience is 
significant. Based on these findings, it is suggested that the government, by improv-
ing the efficiency of the country's monetary and financial system, provide the basis 
for strengthening the country's resilience, as well as the country's economic policy-
makers, try to design warning mechanisms to Such inconsistencies in monetary and 
financial policies that make the country more vulnerable, to eliminate inconsistencies 
at the earliest opportunity.
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چکیده

بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که برخی کشورها در مقابله با ریسک ها و شوک های 
بیرونی تاب آور بوده و قابلیت تحمل و عبور از این شوک ها را با حداقل هزینه دارا می باشند 
اما در برخی دیگر این تاب آوری مشاهده نمی شود و میزان آسیب پذیری کشورها باال می باشد. 
بنابراین نیاز است تا عوامل مؤثر برتاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی در هر کشور مشخص 
باشد. در مقاله حاضر به بررسی نقش سیاست های پولی و مالی در تاب آوری و آسیب پذیری 
اقتصادی ایران در راستای رونق تولید در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 
کشور ایران طی دوره زمانی 1361 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها 
از روش گشتاورهای تعمیم یافته لحظه ای GMM کمک گرفته شده که کلیه تجزیه وتحلیل ها 
با استفاده از نرم افزار Eviews10 انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثرگذاری 
سیاست پولی بر شاخص تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی و خالص تاب آوری 
معنادار است. بر اساس این یافته ها پیشنهاد می شود که دولت از طریق ارتقای کارایی نظام پولی 
و مالی کشور، زمینه را برای تقویت تاب آوری کشور فراهم نماید، همچنین سیاست گذاران 
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اقتصادی کشور، سعی نمایند تا سازوکارهای هشداردهنده ای طراحی نمایند تا در صورت 
بروز هرگونه ناهماهنگی در سیاست های پولی و مالی که کشور را آسیب پذیرتر می نماید، در 

اولین فرصت اقدام به رفع ناهماهنگی ایجادشده نمایند.

واژه های کليدی: تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی، سیاست مالی، رونق تولید، 
ایران.
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مقدمه و بیان مسئله

شواهد و یافته های آماری نشان می دهد که اقتصاد ایران در دهه های اخیر نه تنها در برابر 
تعدد شوک ها آسیب پذیر شده، بلکه مجموعه سیاست های به کار گرفته شده طی چند دهه 
اخیر نتوانسته منجر به ثبات رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار گردد؛ بنابراین نیاز 
است تا به صورت دقیق بحث آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن ها در 

کشور ایران موردبررسی قرار گیرد.

اصطالح تاب آوری ابتدا توسط آلتن 1 )1958( به عنوان دامنه تغییرات ناشي از اختالالت 
و همچنین بهبود ایجادشده پس از اختالالت تعریف شد که این اصطالح توسط هلینگ 2 
)1973( در چارچوب ثبات اکوسیستم 4 عمومی تر شد )حسن و اتمان 3،2015( از جنبه 
اقتصاد کالن، تاب آوری به معنای ظرفیت و توانایي یک اقتصاد در مقابله با شوک های بیروني 
مانند تغییرات ساختاری ناشي از رقابت جهاني و داخلي و دیگر شوک های بیروني مانند 
بالیای طبیعي و جنگ است. البته تاب آوری را می توان توانایي یا ظرفیت یک کشور در مقابله 
با شوک های معکوس نیز تعریف کرد. به طورکلی آسیب پذیری اقتصادی درجه تأثیرپذیری 
کشورها از شوک ها و منحرف شدن از مسیر رشد و توسعه را نمایش می دهد و در طرف 
مقابل تاب آوری اقتصادی درجه و توانایي بازیابي مسیر رشد و توسعه را مورد تأکید قرار 
می دهد. بنابراین این دو عامل در کنار یکدیگر سطح رفاهي کشور را تعیین می کنند )باتیس 

و همکاران 2014: 5(.

 با مرور ادبیات آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی با طیف گسترده ای از شاخص های 
تاب آوری و آسیب پذیری مواجه می شویم که ازجمله آن ها می توان به شاخص های ارائه شده 
توسط بریگوگلیو و گالی، شاخص تاب آوری گروه پژوهشی سنتیننتال 7 و شاخص تاب آوری 
جهانی FM اشاره نمود. علی رغم شاخص های مختلفی که برای تاب آوری و آسیب پذیری 
وجود دارد، عواملی وجود دارد که می تواند بر سطح تاب آوری و آسیب پذیری کشورها 
نمود  اشاره  مالی  سیاست های  به  می توان  این شاخص ها،  ازجمله  باشد.  داشته  اثرگذاری 

)برنکوین و همکاران  2019: 6(.

سطح  دولت،  خریدهای  سطح  درباره  دولت  سیاست  از  است  عبارت  مالی  سیاست 
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پرداخت های انتقالی و ساختار مالیاتی در اقتصاد. سیاست مالی از دو ابزار درآمد دولت یعنی 
مالیات مخارج دولت یعنی هزینه های دولت برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می کند. 
تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای تقاضای کل و سطح 
فعالیت های اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تأثیر قرار 

دهد )زارع مهرجردی، 1394(.

بنابراین، مشخص می شود که سیاست های مالی می توانند کارکردهای مختلفی در اقتصاد 
نیز  کشور  اقتصادی  تاب آوری  و  آسیب پذیری  بر  می توانند  آن  متعاقب  که  باشند  داشته 
اثرگذاری داشته باشند. در همین راستا و به منظور روشن شدن این رابطه، در مقاله حاضر به 
بررسی اقتصاد سیاسی، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصاد ایران در پرتو سیاست های مالی، 
پرداخته شده است. سؤال اصلی تحقیق این گونه تدوین می شود: تأثیر سیاست های پولی و 

مالی بر اقتصاد سیاسی کشور )تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی( چه اندازه است؟

1. تعريف مفاهیم اصلی
اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی عبارت است از علم قوانین تولید و توزیع نعمت های مادی در مراحل 
مختلف تکامل جامعه انسانی. پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم درزمینه نظام 
تأمین نیازها )یعنی شیوه توزیع و تولید کاالها به هدف تأمین نیازها( کمک شایانی کرد و 
اصطالح »اقتصاد سیاسی« جایگزین اصطالح قدیمی اقتصاد شد. درواقع اقتصاد از یونانی به 
معنی اقتصاد خانواده مربوط به جامعه هایی که اکثر کاالهای موردنیاز در خانواده تأمین می شود 
در نظر گرفته شده بود و واژه »اقتصاد سیاسی« به مدیریت امور اقتصادی دولت مرتبط می شد. 

در ابتدا این اقتصاد به دولتمردان در اداره بهتر امور اقتصادی دولت کمک می کرد.

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده های اجتماعی است. این رهیافت بر 
وجود ارتباط میان مؤلفه های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده های اجتماعی مبتنی 
است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی 
فراتر از علم اقتصاد محض دانست؛ اقتصاد سیاسی شاخه ای است از علوم اجتماعی که قوانین 
مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و اثرات آن را در مراحل مختلف رشد و توسعه جامعه 
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بشری موردبررسی قرار می دهد. اغلب مباحثی که امروزه در علم اقتصاد موردبررسی قرار 
می گیرد، درگذشته در قلمرو اقتصاد سیاسی به طور پراکنده مطرح می شده است. نخستین بار، 
اصطالح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم )سوداگری( عنوان گردید و سپس 
موردبحث علمای کالسیک اقتصاد نظیر ویلیام پتی و کنه و آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و 

سی قرار گرفت.

تاب آوری اقتصادی

تاب آوری اقتصادی را می توان را به روش های زیادی تعریف نمود، اما در تحقیق حاضر، 
این اصطالح اشاره به قابلیت بازیابی و یا تعدیل اثرات منفی شوک های اقتصادی خارجی 
دارد. تاب آوری در اصطالح به معنای توانایی بازیابی سریع از اثرات یک حادثه نامطلوب 
تعریف می شود. در ادبیات اقتصادی، این اصطالح حداقل به سه نوع توانایی اشاره دارد: 
)الف( بهبود سریع از یک شوک؛ )ب( مقاومت در برابر اثرات یک شوک؛ )ج( جلوگیری از 

قرار نگرفتن در معرض یک شوک )غیاشوند و عبدالشاه، 1394(.

آسیب پذيری اقتصادی

آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری یک کشور بوده که منجر به افزایش نقاط ضعف 
اقتصاد در برابر شوک های برون زا می شود، آسیب پذیری مانع توسعه درازمدت خواهد شد. 
آسیب پذیری به صورت ظرفیت یک کشور برای بهبود یافتن از یک شوک و یا به مقاومت در 

برابر تأثیر یک شوک تعریف می شود )آنگیون و باتیس، 2015(.

سیاست مالی

سطح  دولت،  خریدهای  سطح  درباره  دولت  سیاست  از  است  عبارت  مالی  سیاست 
پرداخت های انتقالی و ساختار مالیاتی. در اقتصاد و علوم سیاسی، سیاست مالی از دو ابزار 
درآمد دولت )مالیات( و مخارج دولت )هزینه ها( برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می کند. 
تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت 

تأثیر قرار دهد )خیابانی و امیری،1393(:
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●  تقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی؛

●  الگوی تخصیص منابع؛

●  توزیع درآمد.

بنابراین به صورت کلی، سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تأثیرگذاری 
در فعالیت های اقتصادی دارد.

1-1. مبانی نظری

به طورکلی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی را بر اساس تئوري فنریت 
اقتصادي می توان در چهار حوزه اصـلی تقسیم بندی کرد. از دیـد بریگولیو و همکاران این 
چهار حوزه عبارتنداز: اقتصـــاد کالن، کارآمدي بازارها، مدیریت و نظارت مناســب و 
توســعه اجتماعی. بحث سیاست های مالی در حیطه اقتصاد کالن قرار می گیرد که مورد 

تمرکز تحقیق حاضر است.

ثبات کالن اقتصـادي همان تعامل میان مجموعه عرضـه و تقاضـاهاي اقتصـادي اسـت. 
اگر مجموعه هزینه میان عرضــه و تقاضــا در تعادل باشــد این اقتصــاد داراي تعادل 
درونی، موقعیت مالی پایدار، نرخ پایین تورم و نرخ بیکاري نزدیک به نرخ طبیعی اســـت 
و در عین داشـتن تعادل بیرونی؛ حجم بدهی ها در چنین اقتصـادي پایین اسـت. این متغیرها 
به شدت تحت تأثیر سیاست های اقتصـادي دولت ها هسـتند و نشـانی از این دارند که چگونه 
دولت می تواند بـا بحران ها و تحریم های اقتصـــادي مواجه شـــود. )جهانیان، 1395(. 

به طور اقتصاد کالن بر سه متغیر استوار است که عبارت اند از:

1( سیاست های مالی در قالب کسري بودجه

 وضـعیت بودجه دولت یکی از مهم ترین شاخص ها است که برآیند سیاست های مالی و 
بودجه ای است و یکی از ابزارهاي مهم براي دولت هاست که می توانند در برابر بحران مقابله 
می کنند. وضـعیت مالی سـالم به دولت کمک می کند که سیاست های هزینه ای و مـالیات را 
در هنگام مواجه شدن با بحران ها تنظیم کند. ایران به دلیل ضـــعف سیاست های بودجه ای و 
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مالیاتی توان تطبیق یافتن در برابر شوک ها و تحریم های بیرونی را ندارد و از طرف دیگر یکی 
از بزرگ ترین مشکالت نظام اقتصادي ایران کسري بودجه شدید و طوالنی مدت اسـت که 
در اثر عدم برنامه ریزی صـحیح ایجادشده است و دولت بیش از درآمد خود اقدام به هزینه 
کرده اســـت. )رنجبر اردکانی، 1396: 150(. به عنوان مثال در طول عمر دولت های مختلف 
به خصوص دولت هاي نهم و دهم رشد اقتصادي کشور دچار نوسان های زیادي شـده است 
که نشانگر فقدان ثبات اقتصاد ملی است. در سال 1384 و در آغاز دولت نهم رشـد اقتصـادي 
به سطح 3.6 درصد رسید و نرخ رشد هدف گذاري شده براي سال هاي اجراي برنامه چهارم 

توسـعه 8 درصـد بود.

2( باال بودن نرخ تورم و بیکاري

این دو موضـوع نیز شاخص هایی مهم هستند و درعین حال این دو نرخ حاوي نشان دهنده 
کسـري بودجه هسـتند. زیرا نرخ تورم و بیکاري تحت تأثیر سایر سیاست های اقتصـادي 
اسـت و شـامل سیاست های پولی و عرضه است. اگر اقتصادي نرخ باالیی از تورم و بیکاري 
داشــته باشــد، در مواقع رخداد بحران مانند تحریم و یا شوک های اقتصادي باعث افزایش 
این دو شاخصه می شود و در مقابل آن اقتصادي که این دو متغیر در آن ها پایین است، در 
برابر بحران های اقتصادي و شوک ها مقاوم است و هزینه های رفاهی را افزایش نمی دهد. 
در کشـــور ایران یکی از بحران های اصـــلی که همواره با آن مواجه بوده اســـت عـدم 
کنترل نرخ تورم و مقـابله با بحران بیکاری است به طوری که براي خیل عظیم فارغ التحصیالن 
شـــغل و کســـب کار مناســـب وجود ندارد. به عبارت دیگر ضـــعف در شاخصه های 
تورم و بیکاري باعث تضعیف اقتصاد ایران و عدم عملکرد صحیح درزمینه اقتصـاد مقاومتی 
شـده اسـت. بر اساس نتایج به دست آمده در سال 1395 از طرح هاي آماري مرکز آمار، نرخ 
بیکاري جمعیت 10 سـاله وبیشـتردر کل کشـور 12.4 درصد بوده، نرخ رشــد جمعیت فعال 
کشــور )عرضــه نیروي کار( 1.1 درصـد، جمعیت شاغل )تقاضاي نیروي کار( 84.0 درصد 
و جمعیت بیکار 7.3 درصد بوده است و نرخ بیکاري از 3.10 به 1.12 درصد افزایش یافته 
است و در مورد تورم نیز باوجوداینکه در دولت هاي نهم و دهم تا 40 درصـد افزایش داشته 
است و در دولت یازدهم کاهش یافته همچنان باال ارزیابی می شود. عمده ترین دلیل افزایش 
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تورم، باال بودن حجم نقدینگی و اتخاذ سیاست های پولی نامناسب توسط مقامات ذیربط 
می باشد )رنجبر اردکانی، 1396: 144(.

3( عدم وجود اقتصاد دانش بنیان

یک اقتصــاد باثبات باید بتواند به خلق و تولید دانش بپردازد و از ســوي دیگر کلیه 
فعالیت ها در اقتصــاد کالن باید شــفاف باشــد تا بتواند سیاست های متداول براي رقابت 
در عرصـه بین المللی را فراهم کند و با افزایش قیمت ها مقابله کند. اقتصاد دانش محور از سه 
بخش اصــلی تقسیم شده اســت که عبارت اند از 1( محرک هاي اقتصــادي و ســاختار 
نهادها )شـــامـل موانع و تعرفه های گمرکی، اجراي قوانین(؛ 2( تطبیق فناوری های جدید 
و ایجاد نوآوري؛ 3( زیرساخت های فناوري اطالعات و ارتباطات. )رهروانی و خوش کالم 

خسروشاهی، 1395(.

متأسفانه آمارها نشـان می دهد که کشـور ایران از بین سال های 2008 تا 2017 به مقدار 
بسیاري کمی در این موارد مطروحه پیشـرفت دارد و در بین 145 کشور رتبه 95 را به خود 
اختصاص داده است. وجود تشریفات بسیاري فراوان گمرکی، قوانین دست و پاگیر، ضعف 
در ساختارهاي گمرکی و عـدم نظـارت بر عملکرد این بخش بـاعـث ایجـاد مشـــکلـات 
فراوان براي صـادرکنندگان و واردکنندگان شـده اسـت. در سـال 2017 کشور ایران درزمینه 
اقتصاد دانش بنیان رتبه 78 را به دسـت آورد اسـت که نسـبت به آمار پیش آن در سـال هاي 
دارد  وجود  این حوزه  در  مطروحه  مشـــکالت  همچنان  اما  اســـت  یافته  ارتقا  پیشین 

)حیدری و احمدیان، 1397(.

ب( ناکارآمدي بازارها در اقتصاد خرد

در کارآمدي بازارها در اقتصـاد خرد دو جز اصـلی از میان چند جز مطرح است که در 
آسیب پذیری مالی بسیار مؤثرند و عبارت اند از:

1( گستردگی و چیرگی دولت

ابعاد و اندازه یکی دولت بر اســاس عوامل مختلفی تعیین می شود که میزان یارانه ها و 
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نقل و انتقاالت و درصــد آن در تولید ناخالص داخلی، میزان سرمایه گذاری و میزان درآمد 
مالیاتی و... اسـت. در میان 157 کشــور جهان رتبه ایران ازنظر بزرگی دولت 99 اعالم شده 
اسـت. سهم دولت در اقتصاد از طریق مصرف، سرمایه گذاری و یارانه ها بر بخش خصوصی 
اثر می گذارد و می تواند با تضـعیف بخش خصوصی و کاهش تجارت آزاد مقاومت اقتصاد 

در برابر بحران و تحریم را کاهش دهد )اردکانی و همکاران،1396: 157(.

2( نبود تجارت آزاد

بـدین مفهوم که دولت در بخش تجارت بین المللی مداخله می کند و باعث می شود تا 
اقتصـاد انعطاف خود را در مواجه شدن با بحران ها یا شـوک هاي اقتصادي از دست بدهد 
بین المللی تطبیق دهد و همچنین تحریم ها مانع  الگوهـاي تجارت  بـا  نتوانـد خود را  و 
حضـــور کشـور ایران در بازارهاي جهانی می شود به عنوان مثال امروزه 95 درصد زعفران 
جهان در ایران تولید می شود؛ اما عدم برند سازی و حضور شرکت های ایرانی در بازارهاي 
بین المللی سـبب شـده تا برند اسـپانیا در این حوزه جاي کشـور ایران را بگیرد )رهروانی و 

همکاران، 1395(.

ج( عدم نظارت و مديريت مناسب

وضـع سـاختارهاي قانونی و ایجاد امنیت در قوانین مالکیت فکري از اجزاي بسیار مهم 
نظارت و مدیریت مناســب محســوب می شود و در کنار آن اســتقالل قضــایی، بی طرفی 
دادگاه ها، حمایت از حقوق مالکیت معنوي و یکپارچگی سـیسـتم قانونی و سـیاسی نیز باید 
وجود داشـته باشـد. اما وجود خأل در موارد یادشده در کشور ایران و همچنین بوروکراسی 
اداري طولـانی و دســـت و پـاگیر و عدم توانایی در کاهش فرایندهاي طوالنی اداري باعث 
زمین گیر شـدن اقتصـاد مقاومتی شـده است. در این زمینه تحقیقات نشـان می دهد که ایران 
پیشـرفت و یا تغییر چشمگیري نداشته است و از سال 2004 تا 2014 اقدامات کافی در این 

زمینه صورت نگرفته است )پژوهنده، 1394(.
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د( توسعه پايین اجتماعی

یکی از اجزاي دیگر تاب آوری، توســعه اجتماعی اســت و تمرکز آن بر این اسـت که 
روابط اجتماعی به درستی بناشده باشـد و بتواند دسـتگاه اقتصـادي را به درستی عمل کند. 
انســجام اجتماعی در چنین اقتصــادي بدین مفهوم اســت که گفتمان اجتماعی به صورت 
مؤثری در این اقتصـــاد رخ می دهد. براي مشـــخص کردن توسعه اجتماعی شاخص های 
متعددي وجود دارد مانند درآمد و پراکندي آن، میزان جمعیت افراد فقیر، نرخ بلندمدت 
بیکاري که بیانگر این اسـت بخشـی از جمعیت یک کشـور مهارت پایین یا شغل دائم ندارند 

و یا میزان و ســـطح آموزش آن ها پایین اســـت )مغاری، 1395(.

2. پیشینه تحقیق

طبق بررسی های صورت گرفته، تاکنون تحقیقی در داخل و خارج از کشور به بررسی 
اثر سیاست های پولی و مالی بر شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی نپرداخته 
است که در قسمت مطالعات پیشین ارائه گردد. به همین دلیل، در این بخش، تنها به ارائه 
مطالعات جدیدی درزمینه شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی و مفاهیم مربوط 

به آن پرداخته می شود.

جدول )1( خالصه مطالعات پيشين

نتایجعنوان مقالهمحقق )سال(

مقتدایی و یاوران 
بخشایش )1397(

روابط علی میان شاخص های 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

تأثیرگذارتریـن شـاخص در اقتصـاد مقاومتـی، ایجاد 
هماهنگـی در سیاسـت های اقتصاد مقاومتی اسـت و 
شـاخص افزایـش تولیـد داخلـی نهاده هـا و کاالهای 
اساسـی در کشـورها، تأثیرگذارتریـن عامل در تحقق 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است

ابونوری و 
الجوردی )1396(

برآورد شاخص آسیب پذیری 
و تاب آوری اقتصادی به روش 

پارامتریکی: بررسی موردی 
کشورهای عضو اوپک

رتبـه ایران در شـاخص خالص تـاب آوری و در میان 
12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

غیاثوند و عبدالشاه 
شاخص های تاب آوری اقتصادی)1394(

یـک سیسـتم اجتماعـی تـاب آور اسـت کـه بتوانـد 
مخاطرات را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت 
در حـال تغییر انطباق دهد، بـدون اینکه کارکرد خود 

را از دست بدهد
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پور علی )1392(
ارائه مدل سنجش و ارزیابي 

سالمت مالي در شرایط محیطي 
ایران

ازنظـر نسـبت های اهرمـي، فعالیـت و ارزش بـازار 
تفاوت هـای آمـاري بااهمیتـی بین این شـرکت ها در 
سـطوح مختلف سالمت مالي وجود ندارد اما تفاوت 
ایـن 3 سـطح  نقدینگـي و ارزش آفرینـی  وضعیـت 

بااهمیت است

برنکوین و همکاران 
)2019(

ارزیابی تاب آوری سیستم 
اجتماعی اقتصادی نسبت به 

شوک های اقتصادی

نتایـج نشـان می دهد که شـوک های اقتصـادی برتاب 
آوری سیسـتم اجتماعـی اقتصـادی اثرگذاری داشـته 

است.

بختیاری و سجادی 
)2018(

تجزیه وتحلیل تئوری و تجربی از 
شاخص تاب آوری و تاب آوری 

اقتصادی

نتایـج به دسـت آمده از شـاخص ترکیبـی تـاب آوری 
اقتصـادی نشـان می دهـد وضعیـت ایـران طـی دهـه 
اخیـر پیشـرفت چندانـی نداشـته به طوری کـه در بین 
هفت کشـور منطقه، بین رتبه چهارم تا ششـم نوسـان 

داشته است.

بسطام نیا و 
همکاران )2018(

شناسایی و ارزیابی اجزا و عوامل 
اثرگذار بر تاب آوری اقتصادی و 
اجتماعی در شهر رودبار، ایران

تـاب آوری اجتماعی بـا طول اقامـت در محله، تعداد 
اعضای تحصیل کرده خانواده، سطح تحصیالت باالی 
سرپرسـت خانوار، نسـبت به افراد بیکار، داشتن افراد 
معلول جسمی و ذهنی در خانواده، صاحب خانه بودن 

در مقایسه با اجاره نشین بودن، افزایش می یابد

آسیب پذیری اقتصادی یا موری )2018(
کارآفرینی های کوچک

خانواده هـا زمینـه کارآفرینی و کمک فنـی کافی را از 
عوامـل اصلی انعطاف پذیـری اقتصادی زنان متعلق به 

بنگاه های کوچک می دانند

مؤسس و همکاران 
)2017(

شاخص آسیب پذیری مالی در 
کشور نیجریه

بخش هـای آسـیب پذیری مالی در دوره بحـران مالی 
جهانی شـایع تر بودند. بنابرایـن مطالعه موردنیاز همه 
نهادهـای کلیـدی و ذی نفعـان را توصیـه می کند تا به 
حمایـت از چارچوب مالی کشـور بـرای ایجاد اعتبار 
قوی تر از سیاسـت مالی، اجـرای و تاب آوری قوانین 

مالی ادامه دهند

ساباتینو )2017(

بحران ها و شوک های اقتصادی 
و تاب آوری اقتصادی: ظرفیت 

تاب آوری و رقابت پذیری 
شرکت ها

درنهایـت ایـن تحقیـق می توانـد یک فرهنـگ جدید 
مدیریتـی بـر اسـاس اصول سـازگاری، تـاب آوری و 

نوآوری را ارائه می دهد

استیوان و همکاران 
)2015(

عوامل مؤثر بر آسیب پذیری مالی 
در اتحادیه اروپا

احتمـال  مالیات هـای غیراختـالل زا،  بـاال و  مالیـات 
آسـیب پذیر بـودن سیاسـت مالی را کاهـش می دهند. 
دولـت  مخـارج  و  دولـت  کلـی  مخـارج  و  انـدازه 
مولـد دارای نقشـی چشـمگیر در افزایـش احتمـال 

آسیب پذیری مالی است
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جدرزویج و 
کازونکی )2012(

چارچوب ارزیابی آسیب پذیری 
مالی و کاربرد آن در لهستان

هرچند که آسـیب پذیری در کشـور لهسـتان در برابر 
ریسـک های مالی کاماًل محدود اسـت، ولی هنوز نیاز 
به اصالح عدم تعادل مالی وجود دارد که در غیر این 
صورت منجـر به افزایش بدهی هـای عمومی خواهد 

شد

الفی و همکاران 
)2012(

یک ابزار برای ارزیابی 
آسیب پذیری های مالی و خطر در 

اقتصادهای پیشرفته

با توجه به گستردگی اقتصادهای پیشرفته و کم کردن 
تأخیـر در داده هـا، انتخـاب روش هـای تجربـی برای 

ارزیابی آسیب پذیری اقتصادی نیز مؤثر بوده است

با توجه به مطالب ارائه شده در قسمت های پیشین، در تحقیق حاضر فرضیات زیر مطرح 
می شوند:

فرضیه اول: اثرگذاری سیاست مالی بر شاخص تاب آوری اقتصادی ایران معنادار است.

فرضیه دوم: اثرگذاری سیاست مالی بر شاخص آسیب پذیری اقتصادی ایران معنادار است.

2. روش تحقیق

این تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل 
از آن می تواند در تصمیمات مقامات کالن کشوری مورداستفاده قرار گیرد. همچنین از بعد 
نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی - همبستگی قرار 
می گیرد، زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای تحقیق، از ضریب همبستگی تکنیک  های 
رگرسیونی استفاده خواهد شد. همچنین، ازآنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به 
نتیجه ای خواهیم رسید از منظر زمانی جزو تحقیقات مقطعی است. روش گردآوری اطالعات 

به روش کتابخانه ای است.

به منظور بررسی اثر سیاست های مالی بر شاخص های تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری 
برای  مدل سازی  فرآیند  است.  شده  بهره گیری  زیر  رگرسیونی  الگوهای  از  اقتصادی، 

شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری به صورت زیر می باشد:
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که در آن:

متغیرهای وابسته:
:)RES( شاخص تاب آوری اقتصادی

با توجه به محدودیت های داده های برای کشور ایران و همچنین به تبعیت از بریگوگلیو و 
همکاران )2006(، از میانگین وزنی متغیرهای نرمال سازی شده کسری بودجه، اندازه دولت، 
شاخص آزادی اقتصادی و شاخص آموزش، به عنوان شاخصی برای تاب آوری اقتصادی 

استفاده شده است.

:)VUL( شاخص آسیب پذيری اقتصادی

با توجه به محدودیت های داده های برای کشور ایران و همچنین به تبعیت از بریگوگلیو 
)2003(، از متغیر درجه باز بودن اقتصادی، به عنوان شاخصی برای آسیب پذیری اقتصادی 
استفاده شده است که از تقسیم مجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی محاسبه 

می شود.

متغیرهای مستقل:

شاخص سیاست های مالی شامل مخارج دولت )GEXP( شامل مخارج مصرفی و عمرانی، 
درآمدهای مالیاتی دولت )TR(، نسبت کسری بودجه به Deficit) GDP( و نسبت بدهی به 

)GDP )DEBT می باشد.

متغیرهای کنترلی:

 )LIQ( نقدینگی ،)LR( نرخ سپرده قانونی ،)IR( شاخص سیاست پولی شامل نرخ بهره
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قانونی  بانک های دولتی، نرخ سپرده  می باشد که به صورت نرخ بهره سپرده های یک ساله 
بانک ها و حجم اسکناس و مسکوک دست افراد بعالوه سپرده های دیداری تعریف و محاسبه 

می شود

شاخص حاکمیت خوب )Governence( به صورت شاخص حاکمیت قانون که ساالنه 
اجتماعی توسعه  شاخص  همچنین  و  می شود،  منتشر  بین المللی  شفافیت  سازمان   توسط 

)Development( به صورت نرخ باسوادی، نیز ازجمله متغیرهای مستقل تحقیق می باشد.

نرخ رشد اقتصادی )GDP( که به صورت نرخ رشد ساالنه اقتصادی کشور تعریف و 
محاسبه می شود

نرخ تورم )INF( که به صورت نرخ ساالنه تورم کشور تعریف و محاسبه می شود

 GDP که به صورت مجموع صادرات و واردات به )OPEEN( درجه باز بودن تجاری
کشور تعریف و محاسبه می شود.

DUM1 نشان دهنده متغیر مجازی مربوط به ریاست جمهوری دونالد ترامپ می باشد که 

برای سال 1395 که قبل از ریاست جمهوری وی می باشد ارزش صفر و بعدازآن ارزش یک 
خواهد داشت.

DUM2 نشان دهنده متغیر مجازی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام می باشد که برای 

سال 1394 )سال امضای برجام( ارزش صفر و بعدازآن ارزش یک خواهد داشت.

DUM3 نشان دهنده متغیر مجازی اقتصاد مقاومتی می باشد که برای سال 1392 که برای 

اولین بار سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقالب مطرح شد ارزش یک و برای 
سال های قبل از آن ارزش صفر خواهد داشت.

پارامتر c0 نیز نشان دهنده مقدار ثابت یا جزء عرض از مبدأ در مدل می باشد.

برای اندازه گیری شاخص های تحقیق از پایگاه داده ای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، 
بانگ جهانی و پایگاه داده ای آنکتاد بهره گیری شده است. جهت بررسی آزمون فرضیه ها یک 
دوره زمانی 37 ساله بین سال های 1361 تا 1397 انتخاب شده است. الزم به ذکر است کلیه 
محاسبات و تجزیه وتحلیل ها، با استفاده از نرم افزارهای Excel و 10Eviews انجام خواهد 
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 GMM گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل اطالعات از روش گشتاورهای تعمیم یافته لحظه ای
استفاده می شود.

3. تجزيه وتحلیل داده ها
3-1. آمار توصیفی

در جدول زیر آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است

جدول )1( آمار توصيفی متغيرهای پژوهش

کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین متغیر
6.01 -1.87 58.63 -1.12 -16.65 RES

4.64 1.69 0.29 0.02 0.19 VUL

6.12 -1.89 65.30 -5.59 -42.48 RESVUL

3.45 0.74 0.16 0.54 0.54 IR

1.38 -0.09 0.21 0.67 0.75 LR

4.10 1.47 0.27 0.04 0.19 LIQ

5.63 1.87 0.26 0.03 0.16 GEXP

5.72 1.92 0.26 0.03 0.16 TR

3.48 -1.05 17.91 -15.11 -17.72 DEFICIT

4.35 -1.05 0.24 0.66 0.63 DEBT

3.87 -1.39 0.13 0.98 0.91 GOVERNENCE

1.86 -0.57 0.14 0.87 0.83 DEVELOPMENT

5.70 0.90 0.25 0.10 0.12 GDP

5.50 1.40 0.18 0.35 0.37 INF

4.64 1.69 0.29 0.02 0.19 OPEEN

1.42 3.07 0.28 0.00 0.08 DUM1

7.37 2.52 0.31 0.00 0.11 DUM2

4.36 1.83 0.37 0.00 0.16 DUM3

منبع: یافته های پژوهش
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اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع 
است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست که برای متغیر نرخ رشد اقتصادی 
)GDP( برابر با 12.0 است. میانه یکی دیگر از شاخص های مرکزی می باشد که وضعیت 
جامعه را نشان می دهد و بیان می دارد که نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر 
از این مقدار هستند. همچنین یکسان بودن مقدار میانگین و میانه نشان دهنده نرمال بودن این 
متغیر می باشد که برای متغیر نرخ رشد اقتصادی برابر با 10.0 است. به طورکلی پارامترهای 
پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن ها نسبت به 
میانگین است. از مهم ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است که برای متغیر نرخ رشد 
اقتصادی برابر با 25.0 است. مقدار چولگی نیز نشان دهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی 
است که برای متغیر نرخ رشد اقتصادی برابر با 90.0 می باشد. میزان کشیدگی نرخ رشد 
اقتصادی نسبت به منحنی نرمال نیز برابر با 70.5 می باشد. تفسیر داده های مربوط به سایر 

متغیرها نیز مشابه متغیر نرخ رشد اقتصادی می باشد که در فوق آورده شد.

3-2. مانایی متغیرهای پژوهش

در اين قسمت مانايی متغیرها و آزمون های آن موردبحث قرار می گیرد. برای اين 
منظور از آزمون ديکی فولر تعمیم يافته بهره گیری شده است.

جدول )2( نتایج مربوط به آزمون مانایی متغیرها

نتیجه احتمال t آماره اهریغتم

نا مانا 0248.0 - 39.2 RES

مانا با یک تفاضل 0000.0 -19.7 D)RES)

مانا 0001.0 - 33.4 VUL

نا مانا 3128.0 -93.1 RESVUL

مانا با یک تفاضل 0000.0 - 39.3 D)RESVUL)

مانا 0168.0 - 10.4 IR

مانا 0113.0 - 18.4 LR

مانا 0022.0 - 29.4 LIQ

نا مانا 9494.0 - 01.0 GEXP
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مانا با یک تفاضل 0173.0 - 28.2 D)GEPX)

نا مانا 7579.0 -80.0 TR

مانا با یک تفاضل 0000.0 - 58.5 D)TR)

نا   
مانا 0372.0 - 08.2 DEFICIT

مانا با یک تفاضل 8125.0 -78.0 DEBT

مانا 0295.0 - 22.2 D)DEBT)

نا   
مانا 6453.0 -89.0 GOVERNENCE

مانا با یک تفاضل 0000.0 - 71.2 D)GOVERNENCE)

مانا 0369.0 - 79.3 DEVELOPMENT

مانا 0002.0 - 71.5 GDP

مانا 0548.0 - 49.3 INF

مانا 0000.0 - 35.8 OPEEN

منبع: یافته های پژوهش

یافته های تحقیق نشان می دهد چون سطح معناداری آزمون برای تمام متغیرهای موجود 
در پژوهش به جز RES، RESVUL، GEXP، TR، DEBT و GOVERNENCE کمتر از 10.0 
است. لذا فرض مبنی بر وجود ریشه واحد در سری ها را رد کرده و داده ها در سطح معناداری 

90 درصد مانا هستند. متغیرهای یادشده نیز با یک مرتبه تفاضل گیری مانا شده اند.

3-3. آزمون فرضیه های پژوهش

RESt = c0 + c1 IRt + c2 LRt + c3 LIQt + c4 GEXPt + c5 TRt + c6 Deficitt + c7 DEBTt 
+ c8 Governence t + c9 Development t + c10 GDPt + c11 INFt + c12 OPEENt + c13 
DUM1t + c14 DUM2t + c15 DUM3t + et
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جدول )3( نتایج تحليل رگرسيون مدل تاب آوری

احتمال t آماره ضریب نماد متغیر شاخص آماری
متغیر

0.1682 -1.425090 -131.5875 IR نرخ بهره

0.6983 0.392746 9.848780 LR نرخ سپرده قانونی

0.0128 -2.709416 -339.9687 LIQ نقدینگی

0.0209 -2.488184 -1143.449 GEXP مخارج دولت

0.0063 3.019756 1416.916 TR درامد مالیاتی

0.1503 1.490442 0.951980 DEFICIT کسری بودجه

0.2630 -1.148715 -42.04341 DEBT نسبت بدهی

0.3244 1.007971 135.3936 GOVERNENCE حاکمیت خوب

0.7423 -0.332981 -61.12493 DEVELOPMENT توسعه اجتماعی

0.1038 1.696976 26.09257 GDP رشد اقتصادی

0.4217 0.818854 19.63872 INF نرخ تورم

0.6119 0.514737 14.36035 OPEEN باز بودن تجاری

0.0432 -2.145338 -130.8927 DUM1 ریاست ترامپ

0.5133 0.664501 27.98722 DUM2 برنامه جامع مشترک

0.0027 3.387224 100.3062 DUM3 اقتصاد مقاومتی

0.92 R2 ضریب تعیین مدل

2.46 دوربین واتسون 0.87 Adj-R2 ضریب تعیین تعدیل شده مدل

0.0949 معنی داری 5.46  Jآماره نیکویی برازش مدل

منبع: یافته های پژوهش

جدول فوق نشان می دهد که به دلیل این که آماره جی، احتمالی کمتر از سطح معناداری 
10 درصد دارد، معناداری کل مدل رگرسیونی و متغیرهای ابزاری مورداستفاده در مدل تأیید 
می گردد. عالوه بر موارد فوق، مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که حدود 92 درصد از 
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش توضیح داده می شود که بیانگر 

قدرت توضیح دهندگی باالیی می باشد.
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به طور خالصه، نتایج برآورد الگوی اصلی پژوهش نشان می دهد که:

- شاخص مخارج دولت )GEXP( به میزان 44.1143 واحد بر متغیر وابسته )شاخص 
است  بوده  معنادار  و  منفی  اثرگذاری  این  که  است  داشته  اثرگذاری  اقتصادی(  تاب آوری 
به طوری که 44.1143 واحد تغییرات شاخص تاب آوری اقتصادی به وسیله تغییرات متغیر 

مخارج دولت توضیح داده می شود

)شاخص  وابسته  متغیر  بر  واحد   91.1416 میزان  به   )TR( مالیاتی  درامد  شاخص   -
بوده است  معنادار  مثبت و  اثرگذاری  این  اثرگذاری داشته است که  اقتصادی(  تاب آوری 
به طوری که 91.1416 واحد تغییرات شاخص تاب آوری اقتصادی به وسیله تغییرات متغیر 

درامد مالیاتی توضیح داده می شود

- شاخص کسری بودجه )DEFICIT( به میزان 95.0 واحد بر متغیر وابسته )شاخص 
تاب آوری اقتصادی( اثرگذاری داشته است که این اثرگذاری مثبت و غیر معنادار بوده است 
به طوری که 95.0 واحد تغییرات شاخص تاب آوری اقتصادی به وسیله تغییرات متغیر کسری 

بودجه توضیح داده می شود

)شاخص  وابسته  متغیر  بر  واحد   04.42 میزان  به   )DEBT( بدهی  نسبت  شاخص   -
تاب آوری اقتصادی( اثرگذاری داشته است که این اثرگذاری منفی و غیر معنادار بوده است 
به طوری که 04.42 واحد تغییرات شاخص تاب آوری اقتصادی به وسیله تغییرات متغیر نسبت 

بدهی توضیح داده می شود

VULt = c0 + c1 IRt + c2 LRt + c3 LIQt + c4 GEXPt + c5 TRt + c6 Deficitt + c7 
DEBTt + c8 Governence t + c9 Development t + c10 GDPt + c11 INFt + c13 DUM1t 
+ c14 DUM2t + c15 DUM3t + et
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جدول )4( نتایج تحليل رگرسيون مدل آسيب پذیری

احتمال t آماره ضریب نماد متغیر                    شاخص آماری
         متغیر

0.0000 7.269187 2.508130 IR نرخ بهره
0.0028 -3.350777 -0.453217 LR نرخ سپرده قانونی
0.0001 -4.861450 -1.979378 LIQ نقدینگی
0.0000 5.948372 7.982122 GEXP مخارج دولت
0.0021 -3.465976 -4.413954 TR درامد مالیاتی
0.1468 -1.501522 -0.003515 DEFICIT کسری بودجه
0.0193 -2.515820 -0.628119 DEBT نسبت بدهی
0.0000 12.83667 3.276419 GOVERNENCE حاکمیت خوب
0.0000 -9.702942 -4.254920 DEVELOPMENT توسعه اجتماعی
0.9633 0.046518 0.002851 GDP رشد اقتصادی
0.0396 -2.181888 -0.146429 INF نرخ تورم
0.2410 -1.204937 -1.016630 OPEEN باز بودن تجاری
0.9267 0.093019 0.015917 DUM1 ریاست ترامپ
0.0000 -10.12906 -1.294871 DUM2 برنامه جامع مشترک
0.0051 3.093559 0.419100 DUM3 اقتصاد مقاومتی

88.0 R2 ضریب تعیین مدل
2.14 دوربین واتسون 82.0 Adj-R2 ضریب تعیین تعدیل شده مدل

0.0597 معنی داری 5.63  Jآماره نیکویی برازش مدل

منبع: یافته های پژوهش

جدول فوق نشان می دهد که به دلیل این که آماره جی، احتمالی کمتر از سطح معناداری 
10 درصد دارد، معناداری کل مدل رگرسیونی و متغیرهای ابزاری مورداستفاده در مدل تأیید 
می گردد. عالوه بر موارد فوق، مقدار ضریب تعیین نشان می دهد که حدود 88 درصد از 
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش توضیح داده می شود که بیانگر 

قدرت توضیح دهندگی باالیی می باشد.
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به طور خالصه، نتایج برآورد الگوی اصلی پژوهش نشان می دهد که:

)شاخص  وابسته  متغیر  بر  واحد   98.7 میزان  به   )GEXP( دولت  مخارج  شاخص   -
آسیب پذیری اقتصادی( اثرگذاری داشته است که این اثرگذاری مثبت و معنادار بوده است 
متغیر  تغییرات  به وسیله  اقتصادی  آسیب پذیری  تغییرات شاخص  واحد  به طوری که 98.7 

مخارج دولت توضیح داده می شود

- شاخص درامد مالیاتی )TR( به میزان 41.4 واحد بر متغیر وابسته )شاخص آسیب پذیری 
اقتصادی( اثرگذاری داشته است که این اثرگذاری منفی و معنادار بوده است به طوری که 41.4 
واحد تغییرات شاخص آسیب پذیری اقتصادی به وسیله تغییرات متغیر درامد مالیاتی توضیح 

داده می شود

- شاخص کسری بودجه )DEFICIT( به میزان 003.0 واحد بر متغیر وابسته )شاخص 
آسیب پذیری اقتصادی( اثرگذاری داشته است که این اثرگذاری منفی و غیر معنادار بوده است 
به طوری که 003.0 واحد تغییرات شاخص آسیب پذیری اقتصادی به وسیله تغییرات متغیر 

کسری بودجه توضیح داده می شود

)شاخص  وابسته  متغیر  بر  واحد   62.0 میزان  به   )DEBT( بدهی  نسبت  شاخص   -
آسیب پذیری اقتصادی( اثرگذاری داشته است که این اثرگذاری منفی و معنادار بوده است 
به طوری که 62.0 واحد تغییرات شاخص آسیب پذیری اقتصادی به وسیله تغییرات متغیر نسبت 

بدهی توضیح داده می شود

3-4. آزمون های تشخیصی:
3-4-1- آزمون نرمال بودن عبارت جزء خطا

در جدول )5( مقدار آماره و معناداری آماره جارک-برا برای عبارت جزء خطای مدل های 
برآورد شده در فوق ارائه شده است.
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جدول )5( نتایج حاصل از آزمون جارک- برا

نتیجهاحتمالآماره جارک- برامدل

نرمال بودن49.07805.0تاب آوری

نرمال بودن46.07915.0آسیب پذیری

منبع: یافته های پژوهش

در آزمون نرمالیتی، فرض صفر بیان می کند که عبارت جزء خطای مدل های برآورد شده 
در پژوهش نرمال هستند. با توجه به این که آماره جارک - برا برای عبارت جزء خطای 
مدل های برآورد شده در پژوهش بزرگ تر از 10.0 می باشد، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن 

عبارت جزء خطای مدل های برآورد شده در پژوهش تأیید می گردد.

3-4-2- آزمون هم خطی عبارت جزء خطا:

نتایج حاصل از آزمون هم خطی LM در جدول ذیل ارائه شده است:

جدول )6( نتایج آزمون هم خطی LM عبارت جزء خطا

نتیجهاحتمالآماره بروش پاگانمدل

عدم هم خطی16.08528.0تاب آوری

عدم هم خطی11.07476.0آسیب پذیری

منبع: یافته های پژوهش

در آزمون هم خطی، فرض صفر بیان می کند که اجزای باقیمانده مدل رگرسیونی فاقد 
هم خطی شدید می باشند هستند. با توجه به این که آماره LM دارای احتمال بیشتر از 10.0 
می باشد، نشان می دهد فرض مبنی بر عدم وجود هم خطی شدید برای اجزای باقیمانده مدل 

رگرسیونی تأیید می گردد.

3-4-3- آزمون ناهمسانی واريانس عبارت جزء خطا

جدول )7( نتایج حاصل از بررسی همسانی واریانس را با استفاده از آزمون بروش پاگان 
گادفری را نشان می دهد.
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جدول )7( نتایج آزمون ناهمساني واریانس مدل های  پژوهش

نتیجهاحتمالآمارهمدل

عدم ناهمسانی واریانس56.11680.0تاب آوری

عدم ناهمسانی واریانس24.13139.0آسیب پذیری

منبع: یافته های پژوهش

نتایج مندرج در جدول 7 نشان می دهد که احتمال آماره محاسبه شده در آزمون واریانس 
ناهمسانی برای مدل های پژوهش بزرگ تر از 10.0 می باشد ازاین رو فرضیه این آزمون مبنی 

بر همسان بودن واریانس رد نمی شود.

3-4-4- آزمون شکست ساختاری

در این پژوهش از آزمون CUSUM برای تشخیص شکست ساختاری استفاده می شود. 
نتایج حاصل از این آزمون در نمودارهای ذیل ارائه شده است:
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نمودار )1( آزمون شكست ساختاری برای مدل تاب آوری
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منبع: یافته های تحقيق
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نمودار )2( آزمون شكست ساختاری برای مدل آسيب پذیری

نتایج مندرج در نمودارهای فوق نشان می دهد که با توجه به این که مقدار احتمال آماره 
قرمز(، مدل های  دارد )خطوط  قرار  معناداری 5 درصد  آبی( در محدوده  CUSUM )خط 

برآورد شده دارای ثبات می باشند.

نتیجه گیری

فرضيه اول: اثرگذاری سیاست مالی بر شاخص تاب آوری اقتصادی ایران معنادار است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین چهار شاخص مخارج دولت، درامد مالیاتی، 
کسری بودجه و نسبت بدهی، متغیرهای مخارج دولت و درآمد مالیاتی اثرات معناداری بر 
متغیر شاخص تاب آوری در کشور ایران طی دوره موردبررسی داشته است )به ترتیب ضریب 
44.1143 با احتمال 0209.0 و 91.1416 با احتمال 0063.0(؛ درنتیجه فرض صفر رد شده 
و فرض مقابل مبنی بر وجود رابطه معنادار بین شاخص سیاست مالی و تاب آوری اقتصادی 

مورد تأیید قرار می گیرد. درنتیجه فرضیه دوم پژوهش رد نمی گردد.
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شاخص  در  گنجاندن  برای  دولت  بودجه ای  وضعیت  که  می شود  بیان  رابطه  این  در 
تاب آوری مناسب است چراکه ناشی از سیاست های مالی بوده، که یکی از ابزارهای اصلی 
در دسترس دولت ها می باشد. این امر به این دلیل این است که سالمت وضعیت مالی، امکان 
اصالحات مربوط به سیاست های مالیاتی و سیاست های هزینه ای در برابر شوک های منفی 
را فراهم می سازد. درنتیجه وجود رابطه معنادار بین سیاست های مالی با شاخص تاب آوری 

ازلحاظ تئوریک مورد تأیید می باشد.

این نتیجه گیری با یافته های به دست آمده امیری و همکاران )1397(، پور علی )1392(، 
بختیاری و سجادی 9 )2018(، مطابقت دارد.

فرضيه دوم: اثرگذاری سیاست مالی بر شاخص آسیب پذیری اقتصادی ایران معنادار است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین چهار شاخص مخارج دولت، درامد مالیاتی، 
کسری بودجه و نسبت بدهی، متغیرهای مخارج دولت، درآمد مالیاتی و نسبت بدهی اثرات 
معناداری بر متغیر آسیب پذیری در کشور ایران طی دوره موردبررسی داشته است )به ترتیب 
ضریب 98.7 با احتمال 0000.0، ضریب 41.4 با احتمال 0021.0 و ضریب 62.0 با احتمال 
0193.0(؛ درنتیجه فرض صفر رد شده و فرض مقابل مبنی بر وجود رابطه معنادار بین 
چهارم  فرضیه  درنتیجه  می گیرد.  قرار  تأیید  مورد  آسیب پذیری  و  مالی  سیاست  شاخص 

پژوهش رد نمی گردد.

در این رابطه بیان می شود که وضـعیت بودجه دولت یکی از مهم ترین شاخص ها است 
که برآیند سیاست های مالی و بودجه ای است و یکی از ابزارهاي مهم براي دولت هاست 
که می توانند در برابر بحران مقابله می کنند. وضـعیت مالی سـالم به دولت کمک می کند 
که سیاست های هزینه ای و مـالیات را در هنگام مواجه شدن با بحران ها تنظیم کند. در این 
حالت به دلیل ضـــعف سیاست های بودجه ای و مالیاتی توان تطبیق یافتن در برابر شوک ها 
و تحریم های بیرونی را ندارد. بنابراین وجود ارتباط معنادار بین سیاست مالی با آسیب پذیری 

اقتصادی ازلحاظ تئوریک مورد تأیید می باشد.

این نتیجه گیری با یافته های به دست آمده امیری و همکاران )1397(، پور علی )1392(، 
بختیاری و سجادی )2018(، مطابقت دارد.
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بر مبنای یافته های مقاله، پیشنهادهای تحقیق به شرح زیر ارائه می شود:

یافته های تحقیق نشان داد که سیاست مالی بر شاخص تاب آوری اقتصادی ایران اثرگذار 
بوده است، درنتیجه پیشنهاد می گردد که دولت از طریق ارتقای کارایی نظام پولی و مالی 

کشور، زمینه را برای تقویت تاب آوری کشور فراهم نماید.

ایران  اقتصادی  بر شاخص آسیب پذیری  مالی  داد که سیاست  نشان  تحقیق  یافته های 
اثرگذار بوده است، درنتیجه پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران اقتصادی کشور، سعی نمایند 
تا مکانیزم های هشداردهنده ای طراحی نمایند تا در صورت بروز هرگونه ناهماهنگی در 
سیاست های پولی و مالی که کشور را آسیب پذیرتر می نماید، در اولین فرصت اقدام به رفع 

ناهماهنگی ایجادشده نمایند.
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