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 چکیده

ریزی ایران است. اقتصاد نظام بودجه آوریتاب شاخص محاسبه تعریف و مقاله این از هدف

آوری تابشود. پذیری باال ارزیابی میآوری پایین و آسیبایران جزو اقتصادهای با تاب

ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک

سازی اقتصاد کمک نمایند. در تواند به تحقق مقاومباشد، میکارکرد قبل از بحران می

آوری اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در ادبیات ادبیات مقاومت اقتصادی، مفهوم تاب

 شدهبینیپیش سیاست نتیجه آوری اقتصادیتصادی مطرح شده است. تابسازی اقثبات

 دیگر طرف است. از اقتصاد ذاتی هایویژگی از اقتصادی پذیریآسیب کهحالی است؛ در

 باعث و گردندمی زابرون هایشوک مقابل در مقاومت توان کاهش باعث که هاییزمینه

 توان و دیده ها، آسیبشوک معرض در قرارگرفتن محل بخش بودجه دولت از شوندمی

 .شوندمی مطرح پذیریآسیب هایزمینه عنوان به بدهد، دست از را خود بازیابی و مقاومت

از آنجا که بازارهای مختلف به طرق گوناگون با این بخش در ارتباط هستند، در صورت 

 هایثباتی در این بخش )همانند آنچه در اثر تحریمبروز بحران و یا شوک بیرونی و بی

ها های ایاالت متحده امریکا بوجود آمد(، سایر بخششورای امنیت سازمان ملل و تحریم

گیرد؛ که لزوم توجه بیش از پیش به ثبات این بخش و در درجه ینیز تحت تاثیر قرار م

آوری برای گردد. از آنجاکه برآورد شاخص تابآوری آن مشخص میباالتر، افزایش تاب

اقتصاد ایران، در مطالعات گذشته به صورت کالن انجام گرفته است، شناسایی مقوالت 

د شاخص مربوطه، نوآوری این مطالعه ریزی و برآورپذیری نظام بودجهآوری و آسیبتاب

 آید. به حساب می

 نآ دهنده تشکیل هایمؤلفه بایستمی ریزی،آوری نظام بودجهبرای محاسبه شاخص تاب

استفاده  (GTشوند. برای این هدف از نظریه برخاسته از داده یا ) شناسایی تعریف و

 قرار بررسی مورد باشندمی رمؤث آوریتاب اجزای بر که مقوالتی اساس، این شود. برمی
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 مفهوم کردن کمّی منظور به. شودمی ارائه مفهومی مدل نتایج، بندیجمع و در گیردمی

 آوریتاب مفهوم دهندهتشکیل مقوالت با متناظر بخش بودجه دولت، متغیری آوریتاب

گیری مدل بیزی، مهمترین متغیرها میانگینو با استفاده از رویکرد  شودمی گرفته نظر در

 شاخص ساخت این متغیرها برای شده نرمال ساده میانگین از شوند وشناسایی می

 شود. می استفاده

مقوالت مربوط به تاب آوری بخش بودجه دولت به چهار دسته کلی تامین بودجه، تخصیص 

گذاری و قواعد سیاستی سیاستبودجه، نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بخش 

شود تا اثرات آن متغیر را در تقسیم گردید. متغیری متناظر با مقوالت در نظر گرفته می

آوری بخش بودجه دولت نمایندگی جهت نشان دادن تأثیرگذاری آن مفهوم و مقوله بر تاب

 غیر متغیرهای شد تا استفاده مدل گیری بیزیمیانگین روش از هدف این کند. برای

ا شوند. محاسبات ب شناسایی( متغیرها سایر حضور در تأثیرگذاری حفظ نظر از)شکننده 

استفاده از سیصد و بیست هزار رگرسیون و از طریق نمونه گیری انجام گرفت. چهار متغیر 

نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نرخ 

 غیرشکننده محاسبات انجام مرحله دو جاری به بودجه عمرانی درتورم و نسبت بودجه 

 شد انجام گیریمیانگین درآمده و نرمال صورت به متغیرها شاخص، ساخت برای .اندشده

 محاسبه 1913تا  1932 هایسال برای آوری بخش بودجه دولتتاب شاخص زمانی و سری

 گردید. 

)به این معنی که اثر خود را در حضور سایر چهار متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده 

ر اند(، دآوری بودجه دولت حفظ کرده و با معنی شدهمتغیرها به عنوان عوامل موثر بر تاب

بایست در سنجش اثرگذاری در بخش دهد میمتغیر شناخته شدند که نشان می 11حضور 

این راستا کاهش  بودجه دولت به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد. در

وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کوچک کردن دولت و افزایش حساسیت در تخصیص 

کاهش شدید شاخص بعد از  .شوندپذیری پیشنهاد میبودجه برای کاهش میزان آسیب

، اثرگذاری 1911تا  1911در مقایسه با نوسان محدود آن در بین سالهای  1911سال 

های درآمدهای نفتی )از وک های خارجی همچون محدودیتنااطمینانی اقتصادی و ش

ری پذیکند؛ که نشان از آسیبطریق فضای تحریمی بر علیه اقتصاد ایران( را مشخص می

 های داخلی است. های خارجی و بحرانآوری کم این بخش در مقابل شوکباال و تاب

 JEL :E62 ،E37 ،H30 ،H10 ،C13 طبقه بندی

 

 گیری بیزی، بودجه دولتبنیاد، میانگینپذیری، نظریه دادهآوری، آسیبتابهای کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

اقتصادی به عنوان معیاری فراگیر در  5آوریمفهوم تاب ،در ادبیات مقاومت اقتصادی

مفهوم مهم برای درک یک آوری تابسازی اقتصادی مطرح شده است. ادبیات ثبات

 نتیجه آوری اقتصادیتاب (.Exner et al., 2016) استسیستم  یک هایآسیب

 یک ذاتی هایویژگی از اقتصادی پذیریآسیب واست؛  شده بینیپیشهای سیاست

 تأثیرپذیری از هایزمینهبه عنوان پذیری )آسیب افزایش ازآنجاکه است. اقتصاد

 برابر در مقاومت توانبه معنی ) اقتصادی آوریتاب توان (خارجی هایشوک

 آوریتاب دهد،می کاهش شوک( را بروز از قبل شرایط به بازگشت بیرونی و هایشوک

 طور کلیبه شود.گرفته می نظر در پذیریآسیب و آوریتفاضل تاب حاصل خالص

 برای را زمینه تواندمی پذیری،آسیب دهندهتشکیل هایمؤلفه شناسایی

 ,Cordina) نماید فراهم آوریتاب هایزمینهافزایش  جهت در مناسب گذاریسیاست

 نآ بهبود سبب ،خارجی هایشوک جذب برای اقتصادیک  تواناییاز دگر سو  (.2008

 در این میان (.Briguglio et al., 2008) شودمی هاشوک اثراتبروز  از پساقتصاد 

 ذاریگسیاست برای هادولت ها، توانشوک به گوییپاسخ برای مهم هایزمینه از یکی

 از که یکی زمانی است و تحریم همچون مختلف هایشوک بروز شرایط در مناسب

 انایی، توباشد زابرون هایاز تکانه متأثر ،ریزیبودجه یعنی دولتی ابزارهای ترینمهم

 آوریابت بنابراین گیرد ومی قرار تأثیر تحت اقتصادی آوریتاب برای افزایش دولت

رونی های بیتکانه با مقابله شرایط لزوم در را مناسب تواند ابزارمی ریزیبودجه نظام

 بر تأثیرگذار و مهم نهاد یک عنوان به دولتشک بی .دهد قرار دولت اختیار در

 هاییپذیریآسیب کاهش زمینه در تواندمی اقتصادی، هایسیاست دهیجهت

 ذاریگسیاست ابزار یک عنوان به دولت که بودجه ،وجود این باشد. با مؤثر اقتصادی

 تگیوابس به دلیل پذیریآسیب است، دچار برخوردارایران  اقتصاد در باالیی اهمیت از

قیمتی  نوسانات تحریم و محل از مختلف هایدوره در است که نفتی درآمدهای به

خش، سایر ثباتی در این ببروز بحران و یا شوک بیرونی و بی با وپذیرفته  تأثیربسیار 

به معنی تحمل اثر  اقتصادی آوریتاب داده است.نیز تحت تاثیر قرار را ها بخش

باشد، ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران میشوک

خش ب آوریتابدر این راستا سازی اقتصاد کمک نماید و قق مقاومتواند به تحمی که

 هایمقابل شوک بخش بودجه دولت در رساختا مقاومت توانایی معنی بودجه دولت به
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آسیب و یا  باعث که هاییزمینه دگر سو از .باشدمی داخلی هایآسیب و خارجی

سبب  و شده زابرون هایشوک مقابل دربخش بودجه دولت  مقاومت توان کاهش

 عنوان به نیز دهد، دست از را خود بازیابی و مقاومت توان شود این بخشمی

 بخش بودجه دولت و اهمیت به توجه شوند. بامی مطرح پذیریآسیب هایزمینه

 ایهشوک از آن تأثیرپذیری گرفتن نظر در با ایران، و اقتصاد در آن تأثیرگذاری

 در و بخش این پذیریآسیب کاهش جهت در تالش داخلی، حتی مسائل خارجی و

در این  در این راستا .است برخوردار باالیی اهمیت آن، از کارآمدی افزایش بعد درجه

 دهدهنتشکیل هایمؤلفه بخش بودجه دولت آوریتاب بیشتر شناخت برای پژوهش

 آن آوریتاب اجزای بر که مقوالتی اساس، این بر د وشومی شناسایی تعریف و آن

 هشپژو مفهومی مدل نتایج، بندیجمع و در گرفته قرار بررسی مورد ،باشندمی مؤثر

 یهایبخش بودجه دولت، متغیر آوریتاب مفهوم کردن کمّی منظور به. شودمی ارائه

 گینمیان از و شودمی گرفته نظر در آوریتاب مفهوم دهندهتشکیل مقوالت با متناظر

همچنین در شود. می استفاده شاخص ساخت این متغیرها برای یشدهنرمال ساده

 بخش بودجه دولت و آوریتاب تفاضل حاصل به عنوان خالص آوریتاباین پژوهش 

  .گرددمی محاسبه و تعریف بخش، این پذیریآسیب

 

 مبانی نظری -2

 شودآوری به عنوان ظرفیت سیستم برای حفظ عملکرد در برابر شوک تعریف میتاب

 تواند بدون تغییرشود که سیستم میگیری میاندازه یاندازه آن با اندازه اختاللو 

 (.Baggio & Perrings, 2015) کندجذب  خودهای عملکردی خود، در ویژگی

رای ب اقتصاد توانایی -الف :شامل ویژگی سه آوریتاب بریگوگلیو و همکاران برای

 ثارآ که نحوی به هاشوک برابر در ایستادگی توانایی -ب شوک؛  بروز از جلوگیری

 ازیابیب برای اقتصاد توانایی -ج  و شود؛ خنثی یا و جذب اقتصاد شوک توسط منفی

نظر  از .(Briguglio et al.,2006) گیرندمی نظر در را بیرونی ایهشوک اثرات سریع

 در مقاومت برای اقتصاد آوری اقتصادی، توانایی( تاب5111گلیو و همکاران )وبریگ

 تاس زابرون هایمنفی شوک آثار تعدیل یا واز بین بردن  زا وبرون هایشوک مقابل

(Briguglio et al.,2008.)  توان آوری اقتصادی میهای تاباز جمله شاخصهمچنین

گروه سنتنیال  تحقیق در :9سنتنیال آوریتاب شاخص - 0به موارد ذیل اشاره نمود: 
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 آوری اقتصادی باتاب گرفت، شاخص ( انجام5109توسط بورمن و همکاران ) که

 شیپولی، اثربخ سیاست مالی، سالمت سیاست همچون سالمت هاییمؤلفه از استفاده

 و ادراتیص وابستگی صادراتی، عدم بانکداری، تنوع سیستم دولت، حکمرانی، سالمت

جهانی  آوریتاب شاخص - 5؛( Boorman et al.2013,) گردید بازار معرفی کارآیی

FM 0 :ت اس عرضه زنجیره و ریسک کیفیت اقتصادی، مؤلفه سه دارای شاخص این

 در شوک به نسبت کشورها آوری تجاریتاب اساس بر شاخص این ساالنه گزارش که

 آوریتاب شاخص - 9 ؛(Oxford Metrica, 2016) شودمی ارائه عرضه زنجیره

 یین، کاراکال های ثبات اقتصادمؤلفه شامل را اقتصادی آوریتاب: گلیوویگبر اقتصادی

 اضافه با 5100سال  درکند و می مطرح اجتماعی توسعه و حکمرانی مطلوب بازارها،

 داد. وی تعمیم را خود ها، شاخصمؤلفه این محیطی بهزیست مدیریت مؤلفه کردن

 خالصنا تولید به بودجه کسری شامل متغیرهای نسبت را کالن عامل ثبات اقتصاد

 تولید به خارجی هایبدهی نسبت و (بیکاری و تورم جمع) فالکت داخلی، شاخص

ت دول اندازه هایمؤلفه بازارها نیز کارایی خصوص در. گیرددر نظر می داخلی ناخالص

 آزادی جهانی شاخص مطلوب، از حکمرانی برای گرفته و نظر در را تجارت آزادی و

 متغیرهای آموزش نیز اجتماعی زمینه توسعه در است. کرده استفاده 2اقتصادی

 ،(یزندگ به امید) سالمت و( تحصیل انتظاری هایسال و تحصیل هایسال میانگین)

 ساخت در را گیردمی قرار استفاده ( موردHDIانسانی ) توسعه شاخص ساخت در که

  (.Briguglio, 2014) است برده کار به شاخص

ی، های فیزیکدهنده معیاری از ریسک مرتبط با جنبهپذیری نشانمفهوم آسیب

مقابله با توانایی سیستم برای میزان اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای ناشی از 

 1پذیری را به عنوان ترکیبی از حساسیتتر، آسیبیک تعریف گسترده. ستهارویداد

 گیردیم نظردر گویی به آننسبت به آسیب، قرارگرفتن در معرض آن و ظرفیت پاسخ

(Proag, 2014.) دستهد: یکنمو تقسیم دسته دو به را پذیریآسیب توانمی 

 ذیریپآسیب دیگر دسته و (داخلی کوچک بازارهای مانند)ذاتی دائمی  پذیریآسیب

 آیند(.می وجود به هاگذاریسیاست نتیجه اساس بر که)دائمی شبه ذاتی

(Briguglio, 2004.) به کشورها آوریپذیری و تابمیزان آسیببراساس  همچنین 
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 ،(زیاد آوریتاب و کم پذیریآسیب) 1حالت ند: بهترینشومی تقسیم گروه چهار

 پذیری)آسیب 3خودساختهگروه ، (کم آوریتاب و زیاد پذیریآسیب) 1حالت بدترین

که در  (کم آوریتاب و کم پذیریآسیب) 01ولخرج فرزند زیاد( و آوریتاب و زیاد

 (.Briguglio et al., 2008مشخص است ) (0)شکل 

 
 آوری اقتصادیوضعیت تاب توصیف چهار سناریو برای :1شکل 

Figure 1:Four scenarios to describe the state of economic resilience 

 
         (5111)و همکاران  گلیوبریگو: مأخذ                        

   Source: Briguglio, Cordina, Farrugia, & Vella (2008)  
 

 ،دارند باالیی ذاتی پذیریآسیب که هستند آنهایی خوداتکا،یا ) خودساخته کشورهای

 ییها، تواناپذیریآسیب این با مقابله برای مناسب هایسیاست از استفاده با ولی

 ییآنها ،فرزند ولخرج نوع از کنند. کشورهاییمی تقویت خود در را هابا شوک مقابله

های نامناسب، سیاست اعمال با ولی ؛دارندکمی  ذاتی پذیریآسیب که هستند

ایی اقتصاده مورد در حالت بهترین .دهندمی افزایش را بیرونی هایشوک تأثیرگذاری

 هایسیاست از استفاده با دیگر، طرف از و ندارند زیادی ذاتی پذیریآسیب که است

 به مربوط نیز حالت بدترین .رفته است باال هاشوک مقابل در آنها آوریتاب مناسب،

ب نامناس گذاریسیاست زیاد، با هایپذیریآسیب وجود رغمعلی که است کشورهایی
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 هایشوک بروز محل از و دهندمی را افزایش بیرونی هایشوک منفی اثرگذاری

 ایطشر به زیاد وقفه با بازگشت تعادل و از لحاظ خروج از صدمات بیشترین ،زابرون

 .شوندمی را متحمل اقتصادی مناسب

 کاهش طریق از اقتصادی رشد کاهش در تواندمی پذیریآسیب ،طورکلیبه

 امکان مناسب، گذاریسیاست از استفاده بادر عین حال باشد.  مؤثر وریبهره

 را اقتصادی پذیریآسیب (.Cordina, 2008) دارد وجود پذیریآسیب بر تأثیرگذاری

 هایشوک جانب از گرفتن قرار زیان معرض در برای یک کشور استعداد توانمی

 از متشکل ( شاخصی5100بریگوگلیو )(. Briguglio, 2014)گرفت  نظر در اقتصادی

 واردات به صادرات، وابستگی اقتصاد، تمرکز بودن باز درجه متغیر شامل: چهار

 عرفیم اقتصادی پذیریآسیب را برای بودن طبیعی یبالیا معرض و در استراتژیک

 تواندمی بودن طبیعی بالیای معرض در صادرات و تمرکز عوامل این میان نمود. در

 باشد. دولت تأثیرگذار بودجه بر مستقیم صورت به

اعتقاد دارند  آوری، گروهی از محققینپذیری و تابیز آسیبدر مورد تما

به عنوان مثال، سطح باالیی از  .آوری استپذیری در سمت مقابل تابآسیب

دارد و بالعکس. در طرف مقابل محققانی قرار  ترآوری کمپذیری داللت بر تابآسیب

 ،آورآور از یک سیستم غیر تابدارند که با این استدالل که اگرچه یک سیستم تاب

 ,Akter & Mallick) پذیر است، ولی این رابطه لزوما متقارن نیستکمتر آسیب

 شود ومی لئقا پذیری تمایزآسیب و آوریتاب میان نیز (5100گلیو )بریگو (.2013

 زا ناشی را پذیریآسیب و شدهبینیپیش سیاست نتیجه را اقتصادی آوریتاب

 از مثالی تمایز، این ( برای5101گلیو )بریگو داند.می اقتصاد ذاتی هایویژگی

 و اقتصاد بودن باز درجه باالبودن دلیل به آورد کهمی یاهجزیر و کوچک کشورهای

 رانهس ناخالص تولید دارای حال عین در و دارند باالیی پذیریآسیب صادارتی، تمرکز

 یشافزا جهت مناسب در هایسیاست اعمال نتیجه را دستاورد این که ؛هستند باالیی

 بدهی تورم، همچون متغیرهایی معتقد است داند. ویمی هاآسیب مقابل در آوریتاب

 عنوان بهتوان را می مناسب حکمرانی و مالی احتیاط بازارها، کارایی عمومی،

 (.Briguglio, 2016) گرفت نظر در آوریتاب و پذیریآسیب شاخص هایمؤلفه

نوان به ع آورترتابپذیری و سیستم آوری اغلب به عنوان راهی برای کاهش آسیبتاب

 & Modica) شودمی در نظر گرفته پذیرتر آسیبسیستمی با زیرسیستم کم

Reggiani, 2015.) های تاثیرپذیری از شوکهای پذیری به عنوان زمینهآسیب ،در واقع
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، ستا برای مقابله با اثرات منفی آنها ی کهآوری ظرفیتمنفی و در طرف مقابل، تاب

  (.Bates et al., 2014) تعریف شده است

 

 سابقه پژوهش -9

استفاده از چهار  با برای تعدادی از کشورها را آوریتاب همکاران میزان و گلیوبریگو

 ماعیاجت بازار اقتصاد خرد، حکمرانی خوب، توسعه کارایی کالن، اقتصاد ثباتشاخص 

 مطالعه مورد کشورهای فهرست در نیز ایران کشور این مطالعه، بررسی کردند. در

 اختصاص خود به را 19 رتبه 002/1شاخص  با مقدار کشور 11 بین در که ،دارد قرار

باومن و  (.Briguglio et al.,2008) دارد قرار حالت بدترین در قسمت و است داده

پذیری و تاب آوری در آسیبی های عملکردساختارارزیابی قدرت پارسونز به 

 در این حوزهپرداخته و شیوه مدیریت و تجمیع و تخصیص منابع را  محلی هایدولت

وان ریسک را به عندهند. این محققین تخصیص مبتنی بر میزان مورد بررسی قرار می

 ,Bowman & Parsons) ندروش بهینه انتخابی مسئوالن دولت محلی تبیین نمود

های مختلف کارکرد بازار در اقتصاد پرداخته و با متوتینوویچ به بررسی جنبه .(2009

 گیردنتیجه میریزی متمرکز از جهات مختلف، مقایسه ساختار بازار با عملکرد برنامه

وجود نهاد بازار بسیار کاراتر از سیستم اقتصاد  ،های مختلفکه در مواجهه با شوک

 ,Matutinovic) آوری بیشتری داشته باشدداده و تابتواند مقاومت نشانبسته می

های مالیاتی پرداختند که به خروج آرنولد و همکاران به بررسی نوع سیاست .(2010

نمایند و در عین حال میزان درآمدهای کمک می از بحران و رشد اقتصادی بلندمدت

 به این نتیجه رسیدند کهدهند. آنها الشعاع قرار نمیمالیاتی در بلندمدت را تحت

مدت نیازمند افزایش تقاضا است در حالی که رشد بلندمدت نیازمند بازیابی کوتاه

ند توامدت میکوتاههمانطور که امتیازات مالیاتی  ،. از دگرسوافزایش در عرضه است

و  مدتتواند رشد طوالنیهای کاهش بحران میبه سختی معکوس شود، سیاست

بوستیک با تاکید . (Arnold et al., 2011) را به مخاطره بیاندازد درآمدهای مالیاتی

ها و اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی، شرایطی را با هدف بر بلندمدت بودن برنامه

کند که این شرایط به صورت نهادی توسعه اقتصادی مطرح می آور شدن فرایندتاب

ها، ها، اجرای سیاستگذاریو مشارکت بخش خصوصی و شهروندان در سرمایه

وزیع ت و استراتژی توسعهتوانمند بودن مجریان، مشخص بودن محدوده جغرافیایی هر 

ده توسعه گردی ها، موجب محکم شدن روابط بین عوامل موثر برعادالنه منابع و فرصت
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های توسعه برای استمرار در جهت پیشبرد بدون نوسان برنامهرا آوری جامعه و تاب

های مختلف . اسمیت با درنظرگرفتن ارتباطات بخش(Bostic, 2014) دهدافزایش می

و  ،های تجاری و تولیدی و محیط زیستهای غیردولتی، دولت و بخشمثل سازمان

ا تصمیمات خود خواهند داشت، توجه به تغییراتی که برای تاثیراتی که این نهادها ب

آوری کل سیستم اقتصادی اجتماعی الزم است را مورد تاکید قرار داده بهبود تاب

آوری در هر بخش و دهد که برای رسیدن به تاباست و نتایج این تحقیق نشان می

اهنگ با ک و همبخشی، الزم است تغییر به صورت سیستماتیهای بینبه دلیل اتصال

صورت  ها بهبخشزیر ها صورت گیرد؛ تا نتیجه دلخواه برای کل سیستم و سایر بخش

. پراگ در مطالعه خود به بررسی ماهیت (Smith, 2014) جداگانه حاصل شود

پردازد. وی پاسخ به اختالالت احتمالی را از سه طریق آوری میپذیری و تابآسیب

ر به تغیی ،مقاومت نسبت به تغییر است. رویکرد دوم ،داند. اولین رویکردممکن می

آوری و سازگاری در شرایط جدید و باشد و رویکرد سوم تاباختالل می میزانهمان 

. آلبانی و (Proag, 2014) باشداتخاذ رویکردهای منعطف برای کاهش آسیب می

های آوری در سیستمهای نیل به تابکوپرز در تحقیق خود به بررسی پیچیدگی

ر حوزه دترین قسمت تصمیم سختبرای سیاستگذاران معتقدند پردازند و مختلف می

ا دهد ب. نتایج این پژوهش نشان میاستآوری انتخاب بین کارایی و تاب ،آوریتاب

ی آوری بایستتوجه به اینکه یکی از مواردی که هر سیستمی برای رسیدن به تاب

بنابراین افزایش کارایی در صورت  .اجتناب از تمرکز بیش از حد است ،رعایت کند

توجه به  ،به سختی قابل حصول است. بعالوه ،آوری بیشترتالش برای رسیدن به تاب

توجه  ،در درجه دوم اهمیت دارد. همچنین ،مقیاس مورد نظر برای سیاستگذاری نیز

های آوری بخشرسیدن به تاب تواند منجر به تضاد برایهای بزرگتر میبه مقیاس

. (Albani & Kupers, 2014) کوچکتر زیرمجموعه و در نتیجه کل سیستم گردد

 این کند. درمی ارائه اقتصادی آوریتاب گیریبرای اندازه ( مدلی5100گلیو )بریگو

 کالن، اقتصاد ثباتشامل  اقتصادی آوریگیری تاباندازه اصلی هایمؤلفه مدل

 محیطیزیست مدیریت و اجتماعی توسعه سیاسی خوب، حکمرانی بازار، تنظیم

 کشورهای ملی اقتصاد آوریتاب شاخص ترکیبی، یک در هامؤلفه این با . ویباشدمی

پذیری آسیب در پژوهش خود ،بِیتز و همکاران .است کرده بندیرتبه را دنیا مختلف

 برای یظرفیترا آوری تاب های منفی وهای تاثیرپذیری از شوکبه عنوان زمینهرا 

عد کنترل دو بُدر این پژوهش . نمایندمیمقابله با اثرات منفی آنها تعریف 



015 0933. تابستان 5. شماره 01ی های اقتصادی سابق(. دورهی اقتصاد مقداری )بررسیفصلنامه         

آوری )اقتصادی و سیاسی( و سه عامل احتمالی )اجتماعی، زیست تابو پذیری آسیب

 آوری وتاب گیرندنتیجه میآنها  .محیطی و ابعاد پیرامونی( شناسایی شده است

سطح یک کشور، به خصوص از نقطه نظر استاتیک دو روی یک سکه پذیری در آسیب

آوری دسجاردینز و همکاران به سیر تحول تاریخی تاب. (Bates et al., 2014) هستند

 آوری مهندسی تاکیدشناختی و تابآوری بومشناختی پرداخته و بر تفاوت تاببوم

بودن تعادل تاکید دارد و  آوری مهندسی از نظر این محققین بر منفردکنند. تابمی

که بتواند به همان نقطه تعادل اولیه  ،آوری استسیستم در صورتی دارای تاب

تواند با بروز شوک و خروج از شناختی سیستم میآوری بومولی در تاب ؛بازگردد

 تعادل به تعادل جدیدی برسد و همچنان کارکرد قبلی خود را داشته باشد

(Desjardins et al., 2015)های مالی . آبیاد و همکاران با بررسی اثرگذاری سیاست

آوری اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه در پاسخ به این سوال که آیا بر تاب

 یرندگمیشوند؛ نتیجه می یافتن روند رونقپایان  منجر بههای خارجی و داخلی شوک

تر کوتاه برای آنهابازیابی  دوره و قرار دارند رونقاین اقتصادها زمان بیشتری را در که 

دهد. این توجهی را نشان می در این اقتصادها افزایش قابل آوریتاباست. همچنین 

 نظر گرفتهدر  بودن اییا مخالف دوره بودنای موافق دورهرا  سیاست مالین محققی

است تری همراه و بهبود سریع رونقبا  ایمخالف دوره سیاست مالی گیرندمیو نتیجه 

از  که و کشورهایی موثر شناخته شدهمتغیر اصلی تولید ناخالص داخلی سرانه که بر 

 توانایی بیشتری برای اجرای سیاست مالی ،اندفارغ شده ایموافق دوره سیاست مالی

 ,.Abiad et al) اندیا کاهش کسری مالی و بدهی عمومی داشتهو  ایمخالف دوره

گذاری برای جلوگیری از گسترش ابعاد بالیا را به سورمینسکی و تانر سرمایه .(2015

دهند و تخصیص بودجه به این بخش را عنوان کاالی عمومی مورد بررسی قرار می

آن توسعه اقتصادی،  یآوری جامعه نسبت به فجایع و در نتیجهدر جهت افزایش تاب

دانند. این محققین با وجود معایبی همچون کاهش حساسیت جامعه در موثر می

مزایای مدیریت ریسک بالیا در خصوص مناطق پرریسک برای زندگی و فعالیت، بر 

 ,Surminski & Tanner) دارندگذاری عمومی تاکید زمینه سیاست مالی و سرمایه

ریسک به عنوان میانگین هندسی سه جزء . نوی و یانسن با تعریف (2016

و ، 09، و عدم توانایی مقابله05خطر و در معرض خطر قرار گرفتن، 00پذیریآسیب
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ر گیرند که صرف نظنتیجه می ،آوریپذیری و تابهمچنین با بررسی مفاهیم آسیب

های مختلف خطرات، پتانسیل مردم و اقتصاد برای جلوگیری از تاثیرات از ویژگی

و توانایی آنها برای مقاومت در برابر فاجعه و رفع آن از طریق فاکتورهای نامطلوب 

. بختیاری و (Noy & Yonson, 2018) گیرداجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار می

ارایی عد ثبات اقتصاد کالن، کسجادیه براساس رویکرد بریگوگلیو با استفاده از چهار بُ

، به محاسبه 5100تا  5112برای سالهای بازار، حکمرانی خوب و توسعه انسانی 

آوری اقتصادی برای برخی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران شاخص تاب

)آلبانی، الجزایر، آذربایجان، اردن،  کشور 05پرداختند و رتبه ایران را در بین 

 و عمان(، رتبه هشتم ارزیابی ایران ،قزاقستان، مالزی، تونس، مصر، اندونزی، قزاقستان

 & Bakhtiari) قرار داشتندآخر  رتبهدر الجزایر  رتبه اول وقزاقستان در کردند. 

Sajjadieh, 2018) .ی لیتوان اقتصاد آوریبرونکین و همکاران با تحقیق در مورد تاب

تنها  لیتوانی نه مختلف اقتصاد هایهای اقتصادی نشان دادند که بخششوکدر برابر 

های وکدر برابر شبازیابی بسیار پایینی را  بهبود و پذیر هستند، بلکه میزانآسیب

  .(Bruneckiene et al., 2019) دهندنشان میاقتصادی 

 شاخص یک از استفاده ایران را با اقتصاد آوریبتا و عبدالشاه، میزان غیاثوند

زمانی  دوره طول در است همکارانش و بورمن جک مبنای آن شاخص که کلی

 مقایسه گلیوبریگو شاخص با آن را داده و نتایج قرار مطالعه مورد 0935-0912

 افزایشی روندهای از نظرصرف آوریتاب که دهدمی نشان اند. نتایج این تحقیقکرده

براساس  آنها همچنین معتقدند که .بوده است پایین ها،دوره طول در کاهشی یا

 هایمولفه شدن بدتر آن، اصلی دلیل چنین استدالل نمود که توانمی هاشاخص

مبینی و  .(Ghiyasvand & Abdoshah, 2015) است بوده بازار کارایی و حکمرانی

میزان اندازه دولت و تعریف نقش  ،اندنتیجه گرفته در پژوهش خود چنین معمارزاده

محوری، در خصوص تحقق -سازی و فرایندمتناسب برای آن و همچنین خصوصی

 & Mobini) است های دولتی تاثیرگذارسازمانی اقتصاد مقاومتی بر آینده

Memarzade, 2016). اقتصادی آوریتاب و پذیریآسیب الجوردی شاخص ابونوری و 

 آنها مطالعه کردند. نتایج برآورد 0935تا  0910 دوره برای را اوپک عضو کشورهای

 مارات،ا و باال پذیریآسیب دارای نیجریه و لیبی آنگوال، عراق، کشورهای دهدمی نشان

 یرانا رتبه هستند. و یترپایین پذیریآسیب دارای سعودی عربستان و کویت قطر،

 است شده برآورد 1 برابر اوپک عضو کشور 05 میان در و آوریتاب خالص شاخص در
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(Abunoori & Lajevardi, 2016) .هرابط برآورد به( 0931) یالجورد و یابونور 

( ینفت یهاهتکان) نفت مبادله رابطه نوسانات با سرانه یداخل ناخالص دیتول یثباتیب

 کاهش در یاقتصاد یآورتاب کنندهلیتعد نقش وه پرداخت یاقتصاد یآورتاب و

 قرار یابیارز مورد را یاقتصاد رشد یثباتیب و ینفت یهاتکانه انیم مثبت ارتباط

 – 5109ی هاسال یط اوپک عضو یکشورها یآمار یهاداده از استفاده با و نداهداد

 و( ینفت یهاهتکان) نفت مبادله رابطه نوسانات انیم مثبت ارتباط وجود 0332

 یثباتیب بر یاقتصاد آوریتاب خالص منفی ریتأث نیهمچن وی اقتصاد رشد یثباتیب

 (.Abunoori & Lajevardi, 2017) نداهگرفت جهینت رای اقتصاد رشد

 

 ارائه مدل -4

های بنیادی بوده و روش تحقیق از نظر هدف، از نوع پژوهشاین پژوهش  بخش اول

ها است. در نظریه برخاسته از داده (GTیا ) 00آن از نوع کیفی، نظریه برخاسته از داده

مصاحبه اکتشافی )به ویژه از نوع نیمه  وری اطالعات، از ابزارهایی مانندبرای گردآ

تکنیک  (. et al.Razavi ,2013) شود( با مطلعان کلیدی استفاده می02ساختارمند

 تجزیه و تحلیلاست و  سیال و پویا فرایندی که ،کدگذاری است مبنا در این روش،

و ؛ 01کدگذاری محوری؛ 01کدگذاری باز شامل: ایفرایند سه مرحله یک ها طیداده

 آن با که ؛است تحلیلی باز فرایندی کدگذاری شود.انجام می ،01کدگذاری انتخابی

 شوند. فرآیندمی کشف هاداده در آنها ابعاد و هاویژگی و شناسایی هامفهوم

 شود، زیرامی نامیده «محوری کدگذاری» فرعی هایمقوله ها بهمقوله کردنمرتبط

ابعاد  و هاویژگی سطح در را هامقوله و گیردمی مقوله صورت محور یک در کدگذاری

نظریه  االیشپ و کردنشامل یکپارچه انتخابی نیز کند. کدگذاریمی مرتبط یکدیگر به

ها بر اساس رسیدن مصاحبه ،در این پژوهش (.Strauss & Corbin, 2016) شودمی

 ها متوقف شد. به اجماع نظری مدل ادامه پیدا کرد و پس از آن فرایند تکرار مصاحبه

 

 

                                                           
14 Grounded theory 
15 Explorative and Semi-structured Interviews 
16 Open Coding 
17 Axial Coding 
18 Selective Coding 
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 آوری بخش بودجه دولت مدل تابو متغیرهای مقوالت  -1–4

ی ها و کدگذارآوری بخش بودجه دولت براساس نتیجه مصاحبهتابمقوالت مربوط به 

ی اجتماع و اقتصادی سیاسی، بودجه، نهادهای به چهار بخش تامین بودجه، تخصیص

سیاستی تقسیم گردید. بخش تامین بودجه مقوالتی  قواعد و گذاریو بخش سیاست

ملی،  سعهتو صندوق نفتی، کارکرد درآمدهای به دولت بودجه همچون وابستگی

 بانکی، تأثیر شبکه از ستانی، استقراضمالیات نفت، سیستم فروش به مالیات وابستگی

بودجه نیز شامل  شود. تخصیصدولت را شامل می مالیات و بدهی بر تورم

 و جاری هایبودجه بهینه، سهم غیر ها، تخصیصیارانه های هدفمندیزیربخش

 و اقتصادی سیاسی، باشد. نهادهایمیها بخش به بودجه عمرانی و تخصیص

دولت و  دولت، کارآیی نهاد سیاسی، شفافیت های تصمیماتزیربخش ،اجتماعی

های زیربخش ،سیاستی قواعد و گذاریو بخش سیاست ،غیردولتی اثرگذاری نهادهای

براساس مقوالت  شود.بازارها را شامل می در بودجه و دخالت قواعد سیاستی

تا  شودمتغیری متناظر با مقوالت در هر دسته در نظر گرفته میهای مختلف، بخش

آوری دادن تأثیرگذاری آن مفهوم و مقوله بر تاباثرات آن متغیر را در جهت نشان

زمانی های مورد استفاده به صورت سرینمایندگی کند. داده ،بخش بودجه دولت

زمانی بانک های بانک اطالعات سریو از داده 0932تا  0925در بازه زمانی  ،ساالنه

 بودجه سالهای مختلف استخراج گردیده است.  قوانینمرکزی و 

وابستگی بودجه به  میزانبه عنوان  نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت

ن به عنواتواند ستانی میضعف در مالیات از دگر سو .شوددرآمدهای نفتی مطرح می

ی دهدهننشان نسبت درآمد مالیاتی به کل درآمد دولتآسیب بودجه مطرح باشد که 

پذیری و نوسان درآمد نفت باعث استقراض بخش دولتی آن است. این بخش از آسیب

نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم  شود که بر این اساس ازمیاز شبکه بانکی 

الص نسبت تراز عملیاتی به تولید ناخ شود.استفاده می بانکی به تولید ناخالص داخلی

از تفاضل پرداختهای جاری دولت از درآمدهای دولت  تراز عملیاتی )بطوریکه داخلی

استفاده بخشی از درآمدهای که منفی بودن آن نشان از ، آید(به جز نفت به دست می

ه دولت مطرح که به عنوان آسیبی در بودج ؛نفتی برای پرداختهای جاری دارد

معیاری برای نااطمینانی  ،کسری بودجه به تولید ناخالص داخلینسبت باشد. می

دولت آسیب وارد کند، در نظر گرفته  تواند بر بودجهکه می ،ایتامین منابع بودجه

 ،یبا توجه به اثر تانزنیز  کننده()نرخ رشد شاخص قیمت مصرف نرخ تورمشده است. 
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ودجه تواند کسری بگیرد و میکه اثر تورم بر میزان مالیات دریافتی دولت را درنظر می

ای هتخصیص نامناسب منابع به بخش را تشدید کند، در نظر گرفته شده است.

پرداختهای جاری و عمرانی و ویژگی چسبندگی بودجه جاری در اقتصاد ایران که 

گردد، دلیل در نظر گرفتن متغیرهای یباعث ایجاد نوسان در پرداختهای عمرانی م

بودجه عمرانی به نسبت واریانس ، جاریبودجه واریانس بودجه عمرانی به 

ه نسبت بودج و نسبت بودجه جاری به تولید ناخالص داخلی ،ناخالص داخلیتولید

)که از تقسیم پرداختهای جاری دولت به پرداختهای عمرانی  جاری به بودجه عمرانی

درصد 01درصد ثروتمندترین به 01سهم  و ضریب جینیباشد. می آید(بدست می

ها که به عنوان آسیبی برای تخصیص منابع برای مقوالت هدفمندی یارانه، فقیرترین

 ،نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلیباشد، در نظر گرفته شده است. مطرح می

)به صورت تقسیم مجموع  آموزش و پرورش و بهداشت از بودجه و سهم بخش دفاعی

های دفاع، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و های مصوب برای وزارتخانهبودجه

ی نسبت بودجه شرکتها، و آموزش پزشکی بر بودجه مصوب در نظر گرفته شده است(

های )که برای متغیر بودجه شرکتهای دولتی از داده دولتی به تولید ناخالص داخلی

ه دولت ی وابسته بیهای دولتی و موسسات انتفاط به بودجه شرکتقوانین بودجه مربو

 نحوهبه عنوان معیارهایی برای حجم فعالیت دولت در اقتصاد و  ،استفاده گردید(

یم )که از تقستحقق بودجه مصوب عدم درصد اند. در نظر گرفته شده تخصیص بودجه

 ،د(آیمصوب بدست مییافته هر سال بر بودجه اختالف بین بودجه مصوب و تحقق

از آنجا که بعالوه  .است در تحقق بودجه مصوب ریزیضعف بودجه یدهندهنشان

تواند نوسان اقتصادی را افزایش دهد و بر رشد ای بودجه دولت میرفتار موافق دوره

دوره منتهی به سال مورد  0ضریب همبستگی ) ؛اقتصادی تاثیر منفی داشته باشد

ای بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی را به عنوان میزان رفتار موافق دورهنظر( 

از طرف دیگر میزان گیریم. ای بودن بودجه دولت در نظر میبودن و یا مخالف دوره

ی و کیفیت قواعد سیاستی وجود کنندهدولت مشخصکسری بودجه نسبت به بودجه 

 باشد. و ملزم دانستن دولت به این قواعد سیاستی می

تأثیر ( 5100بر اساس تحقیق جیانونه و همکاران ) برای یافتن اهمیت مقوالت،

کنیم؛ متغیرها را بر رشد اقتصادی )نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی( آزمون می

 51گیری بیزی و با استفاده از مدل میانگین بر اساس رویکردآنها در پژوهش خود 

آوری در بخش پولی و مالی های تابکنندهمتغیر به شناسایی مهمترین مشخص
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شد آوری که با معیار رتعداد متغیرهایی که به طور بالقوه بر تابزیاد بودن پرداختند. 

ا، هکنندهاقتصادی مشخص شده، موثر هستند و لزوم شناسایی مهمترین مشخص

 از آنجا که .(Giannone et al., 2011) از این رویکرد عنوان شده است علت استفاده

 پذیری نظامآوری بخش بودجه دولت )یعنی کاهش آسیبهدف نهایی از افزایش تاب

های خارجی و افزایش سرعت بازیابی آن(، ریزی و افزایش توان مقابله با شوکبودجه

اثر  توانیداری اقتصادی است میتأثیر بر کاهش نوسان اقتصادی و باالتر بودن پا

را در کاهش نوسان تولید در نظر گرفت. به عبارت دیگر تایید مؤثر بودن یک  متغیر

متغیر، در کاهش نوسان اقتصادی )از بین متغیرهایی که به عنوان عامل مؤثر در 

 یدی بر پررنگأیباشند(، تپذیری آن مطرح میآوری بخش بودجه دولت و آسیبتاب

در بین تمام متغیرهای در نظر گرفته شده در فرایند متغیر رگذاری آن بودن اث

ر توان از آن دکه می ؛باشدآوری بخش بودجه دولت میشناسایی مقوالت مؤثر بر تاب

کند تا از حداقل این پاالیش کمک می همچنین ساخت شاخص نهایی استفاده کرد.

 متغیرهای ممکن در ساخت شاخص استفاده شود.

 

 رویکرد بیزی -2–4

خش آوری بتوانند بر تاببا توجه به اینکه تعداد متغیرهایی که به طور بالقوه می

داشته باشند )و برای پاالیش بیشتر مقوالت، به طوری که بتوان تأثیر بودجه دولت 

متغیرهایی را به عنوان متغیرهای نهایی در نظر گرفت که در حضور سایر متغیرها اثر 

 گیری بیزی مدلباشند، از رویکرد میانگینتعداد زیادی می ؛ند(کنخود را حفظ می

 آوری بخشکنیم. تأثیر متغیرهای مطرح شده )متناظر با مقوالت تاباستفاده می

توانند دهد که کدام مقوالت )در مقابل سایر مقوالت( میبودجه دولت(، نشان می

ن متغیرها استفاده تأثیر خود را حفظ کرده و بنابراین در محاسبه شاخص از آ

کنیم. با این روش از بکار بردن متغیرهای مازاد اجتناب کرده و برای محاسبه می

ی گیری بیزشاخص تعداد حداقل ممکن متغیر را خواهیم داشت. در رویکرد میانگین

گیری، و انجام محاسبات متغیرهایی که در مدل، در فضای مدل و با استفاده از نمونه

تمال کنند، با باال بودن احها تأثیر خود را بر متغیر وابسته حفظ میحضور سایر متغیر

تمامی  ،گیری بیزیدر روش میانگینشوند. پسین نسبت به سایر متغیرها مشخص می

شود و با توجه به معیارهایی که در ادامه ارایه های ممکن در نظر گرفته میمدل

عدم حضور بقیه متغیرها بررسی خواهد شد، شدت تأثیر هر متغیر نسبت به حضور و 
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شود که اگر همه متغیرهای مؤثر )بر شود. در واقع به این سوال پاسخ داده میمی

به صورت یکجا در نظر گرفته شوند، کدام متغیرها اثر  ،اساس مطالعات و نظریات(

کنند و کدام متغیرها در حضور بقیه متغیرها اثر خود را از دست خود را حفظ می

ه شود کمعنی شود، گفته میاگر اثر یک متغیر، با حضور سایر عوامل بی دهند؟می

متغیر مورد بررسی نسبت به حضور بقیه متغیرها حساس بوده و به عبارتی یک متغیر 

 متغیر نیرومند و غیر شکننده است. ،صورتشود، در غیر ایننامیده می 03شکننده

 گیری بینبوسیله ترکیب میانگین 51های کالسیکگیری بیزی تخمینمیانگین

مدلها با یک مفهوم بیزی، با تخمین برآوردها که در صورت فرض مبهم بودن پیشین 

 (.Martin, Gernot, & Miller, 2004) آیدباشد، بدست مییکسان می OLSبا نتایج 

کند که کند و روشی را پیشنهاد میاین روش اثر اطالعات پیشین را محدود می

رد باشد. رویک تحلیلبرای متخصصان اقتصاد سنجی کالسیک هم قابل  تواندمی

گیری نسبت به روشهای دیگر میانگین های کالسیکگیری بیزی تخمینمیانگین

باشد. اول اینکه بر خالف تحلیل استاندارد بیزی که دارای چند مزیت مهم می

نها الزم است بایست توزیع پیشین همه پارامترها مشخص باشد، در این روش تمی

اندازه  (،k̅نامند و این پارامتر )می 50که یک پیشین تعیین شود که آن را فراپارامتر

باشد باشد. دوم اینکه فراپارامتر به سادگی قابل تعیین و تفسیر میانتظاری مدل می

 مفهوم نیرومند بودن نتایج نسبت به این فراپارامتر قابل بررسی است.  ،و در عین حال

که ضریب متغیر مستقل معین  𝛷 گیری بیزی احتمال پسین پارامترمیانگیندر 

 متغیر مستقل ( است عبارت خواهد بود از: kو مشترکی در همه مدلها )با 

𝑝(𝛷|𝑌) = ∑ 𝑝(𝑀𝑖|𝑌)2𝑘

𝑖=1 𝑝(𝛷|𝑌, 𝑀𝑖)                                                  (0)  

 ها است.نماد داده Y احتمال پسین مدل و 𝑝(𝑀𝑖|𝑌)در عبارت فوق 

𝑃(𝑀𝑗|𝑌) =
𝑃(𝑀𝑗)𝑇

−𝑘𝑗
2

⁄
𝑆𝑆𝐸

𝑗

−𝑇
2⁄

∑ 𝑃(𝑀𝑖)2𝑘
𝑖=1 𝑇

−𝑘𝑖
2⁄

𝑆𝑆𝐸
𝑖

−𝑇
2⁄

(5)                                                            

توزیع به شکل  𝛷 شود تا تابع توزیع احتمال پسین استفاده از پیشین مبهم باعث می

�̂�  روش سنتی)کالسیک( درآید. در نتیجه خواهیم داشت:در 

𝐸(𝛷|𝑌) = ∑ 𝑝(𝑀𝑖|𝑌)�̂�2𝑘

𝑖=1 (9                                                      )  

                                                           
19 Fragile 
20 Bayesian model averaging of classical estimation (BACE) 

21 Hyper-Parameter 
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 :آیدنیز به صورت زیر بدست می 𝛷واریانس پسین ضریب 

𝑉𝐴𝑅(𝛷|𝑌) = ∑ 𝑃(𝑀𝑖|𝑌)2𝑘

𝑖=1 𝑉𝐴𝑅(𝛷|𝑌, 𝑀𝑖) + ∑ 𝑃(𝑀𝑖|𝑌) (�̂� −2𝑘

𝑖=1

𝐸(𝛷|𝑌))
2

 (0)                                                                                      

یین تع ،نکته دیگری که در تعیین احتمال پسین مدل بایستی به آن توجه کرد

 𝑃(𝑀𝑗)باشد. رویکرد متعارف ، یا به عبارتی احتمال پیشین مرتبط با هر مدل می

ها، احتمال یکسانی نسبت داده شود. این است که به هر مدل در فضای نمونه مدل

1مقدار است،  2𝑘پس وقتی تعداد کل مدلها در فضای مدل 

2𝑘   احتمال درست به

مدل باشد، پس احتمال حضور هر  اندازه انتظاری �̅�اگر  شود.هر مدل داده میبودن 

k̅متغیر برابر 

K
ها احتمال پیشین برابر داده به عبارتی به جای اینکه به مدل گردد.می 

 ,Martin)شود شود، به ورود متغیرها به مدل، احتمال پیشین برابر نسبت داده می

Gernot, & Miller, 2004.) 

ها انجام شود. با توجه به بایست محاسبات روی تمام مدلبرای حصول نتیجه می

مدل  218های موجود در فضای مدل برابر های مورد بررسی، تعداد مدلتعداد متغیر

دل بایست از فضای میعنی بیشتر از دویست و شصت رگرسیون است. بنابراین می

با تعیین یک فراپارامتر )در  (،5110) گیری کرد. به پیروی از مارتین و همکاراننمونه

محاسبات انجام شد؛ که در این تحقیق اندازه انتظاری  ،دازه انتظاری مدل(اینجا ان

درنظر گرفته شد. الزم به ذکر است این عدد بازگوکننده آن است که  0مدل برابر 

شکننده توسط فرآیند متغیر به عنوان متغیرهای غیر 0رود در نهایت انتظار می

در نهایت ممکن است تعداد  محاسبات معرفی شود، هرچند کامالً روشن است که

متغیر شوند. بطوریکه در پیش بیان شد  0شکننده کمتر و یا بیشتر از متغیرهای غیر

=  0/222احتمال پیشین ورود هر متغیر  ،�̅�بر اساس مقدار 
4

18
  =�̅�

𝐾
 باشد. می  

هزار عضو از فضای مدل، ضرایب و  01ای شامل در ابتدا با بدست آوردن نمونه

ار متغیرها محاسبه گردید و احتمال پسین هر متغیر از مجموع احتمال انحراف معی

در ادامه نمونه  .باشند، بدست آمدهایی که شامل هر متغیر مورد نظر میپسین مدل

گیری شد و با اضافه کردن این هزار رگرسیون از فضای مدل نمونه 01دیگری شامل 

یون تکرار شد، ضرایب و احتماالت هزار رگرس 11نمونه به نمونه اول، محاسبات برای 

هزار رگرسیون،  951ای شامل پسین بدست آمد. با تکرار این روند و در نمونه

همگرایی بین ضرایب حاصل شد. الزم به ذکر است معیار همگرایی بدون تغییر بودن 
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ضرایب و انحراف معیارهای پسین تا دو رقم اعشار لحاظ شد. به دلیل همگرایی 

زی مدل گیری بیمده، نتایج نمونه آخر به عنوان نتایج نهایی میانگینضرایب بدست آ

 ( قابل مشاهده است.0پذیرفته شده و در جدول )

های پسین کلیه احتمال پسین ورودی متغیر عبارت است از مجموع احتمال

توان احتمال پسین ورود شوند. یعنی میهایی که متغیر مورد نظر را شامل میمدل

 معیاری از میانگین وزنی خوبی برازش مدلهای دربردارنده متغیر مورد نظرمتغیر را 

نقش  دارای ،دانست. بنابراین متغیرهایی که دارای احتمال پسین ورود باالیی هستند

زیادی در خوبی برازش مدل هستند. به همین دلیل، نتیجه نمونه آخر به ترتیب 

( متغیرهایی که احتمال 0جدول )اند. در نزولی احتمال پسین متغیرها مرتب شده

پسین ورودشان با حروف درشت ظاهر شده، متغیرهایی هستند که احتمال پسین 

تن ها باعث باالتر رفباالتری نسبت به احتمال ورود پیشین دارند؛ یعنی مشاهده داده

 هایاحتمال پسین ورود آنها نسبت به احتمال پیشین ورودشان شده است. ستون

به ترتیب ضرایب پسین و انحراف معیارهای پسین متغیرها  ین جدول،سوم و چهارم ا

دهد که ضریب ها را نشان میدهند. در ستون آخر نسبتی از رگرسیونرا نشان می

بزرگتر  5آن از  tدار است، )یعنی قدر مطلق آماره معنی 0/95مورد نظر در سطح 

 است(.

=  0/222، مساوی �̅�=4احتمال پیشین ورود با فرض 
4

18
  =�̅�

𝐾
باشد، در نتیجه می 

باشد که این متغیرها در جدول شماره می 0/222متغیر باالتر از  4احتمال پسین 

 اند.( مشخص شده0)
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 گیری بیزیمدل میانگین براساس آزمون شکنندگینتایج  :1جدول 
Table 1: Results of fragility test according to Bayesian Model 

Averaging 

 

 Source: research calculations                                             محاسبات تحقیق: مأخذ
 

چون احتمال یا انتظار حضور این متغیرها در رگرسیون، با حضور همه متغیرها 

افزایش یافته است، این متغیرها نیرومند یا غیرشکننده نامیده شدند. بقیه متغیرها 

باشند، که دارای احتمال ورود پسینی کمتر از احتمال پیشین )در نظر گرفته شده( می

 ها از این متغیرها است.شکننده هستند. شکننده بودن حاکی از حمایت کم داده

 متغیر 
احتمال 

 پسین
 ضریب پسین

انحراف معیار 

 پسین

نسبتی از 

رگرسیونها 

با 
|tstat| >

2 
 32/1 190/1 -912/1 141/0 نسبت درآمد نفتی به کل درآمد دولت 1

2 
کسری بودجه به تولید ناخالص نسبت 

 داخلی
111/0 503/1- 110/1 30/1 

 15/1 121/1 -151/1 119/0 نرخ تورم 9

 12/1 153/1 -091/1 112/0 به بودجه عمرانینسبت بودجه جاری  4

2 
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 

 به تولید ناخالص داخلی
501/1 510/1- 500/1 20/1 

1 
نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص 

 داخلی
032/1 110/1- 010/1 01/1 

1 
نسبت تراز عملیاتی به تولید ناخالص 

 داخلی
019/1 051/1- 011/1 93/1 

1 
ضریب همبستگی بودجه دولت و تولید 

 دوره(0ناخالص داخلی )
010/1 191/1- 120/1 95/1 

3 
نسبت بودجه جاری به تولید ناخالص 

 داخلی
001/1 102/1- 51/1 51/1 

 59/1 013/1 -552/1 001/1 نسبت کسری بودجه به بودجه دولت 01

 50/1 113/1 -110/1 053/1 نسبت درآمد مالیاتی به کل درآمد دولت 00

 01/1 110/1 101/1 001/1 ضریب جینی 05

 02/1 1102/1 -1101/1 011/1 واریانس بودجه عمرانی به تولید 09

 02/1 1505/1 -1110/1 010/1 جاریبودجه واریانس بودجه عمرانی به  00

02 
نسبت بودجه شرکتهای دولتی به تولید 

 ناخالص داخلی
135/1 112/1- 1301/1 05/1 

 13/1 1151/1 -1111/1 110/1 تحقق بودجه مصوبعدم درصد  01

01 
سهم بخش دفاعی، آموزش و پرورش و 

 بهداشت از بودجه
111/1 130/1- 091/1 11/1 

01 
درصد  01درصد ثروتمندترین به 01سهم 

 فقیرترین
125/1 1000/1- 1190/1 10/1 
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نسبت درآمد نفتی به کل درآمد ( کامالً مشهود است که 0با توجه به جدول )

اری نسبت بودجه جو نرخ تورم ، کسری بودجه به تولید ناخالص داخلینسبت  ،دولت

حتمال پسین ورود بیشتری نسبت به در حضور همه متغیرها ا، به بودجه عمرانی

متغیر در مدل،  0اند و به جهت افزایش احتمال حضور این احتمال پیشین خود یافته

آوری بخش بودجه دولت قابل توجه و تامل است و به عبارت اثر این متغیرها در تاب

 باشند. اثر بقیه متغیرها که برحسب احتمال پسین دردیگر این متغیرها با معنی می

قرار دارند، به دلیل کم بودن احتمال پسین ورود هر متغیر نسبت به  01تا  2رتبه 

د باشد. یعنی اثر این متغیرها بر رشمعنی میاحتمال پیشین آن، بر رشد اقتصادی بی

اقتصادی در حضور همه متغیرها کم و قابل اغماض است. بنابراین از این متغیرها در 

رغم حضور مقوالت مرتبط با آنها ه دولت )علیآوری بخش بودجساخت شاخص تاب

 شود. ریزی( استفاده نمیآوری نظام بودجهدر مدل کلی تاب

 

 سازینرمال –9–4

بایست تمامی متغیرها در یک سطح متغیر نهایی، می 0برای ساختن شاخص از 

تا بتوان از میانگین آنها به عنوان شاخص استفاده کرد. برای  ،گیرندقرار  استاندارد

سازی متغیرها، با استفاده از تبدیل مقدار متغیر به عددی بین صفر و یک حدود نرمال

تغییرات تمامی متغیرها یکسان شد. در این حالت امکان مقایسه متغیرها به وجود 

 آید.می

zi =
xi−xmin

xmax−xmin
(2 )                                                                                                

 xiبیشترین مقدار متغیر و  𝑥𝑚𝑎𝑥کمترین مقدار متغیر،  𝑥𝑚𝑖𝑛(، 2در رابطه )

به عنوان مقدار  ziسازی است. در این صورت مقدار مقدار مورد نظر متغیر برای نرمال

شده، با میانگین گرفتن از متغیرهای نرمالگیرد. شده، بین صفر و یک قرار مینرمال

گیرد که در شکل آوری بخش بودجه دولت مقداری بین صفر و یک میشاخص تاب

 ( ارائه گردیده است. 5شماره )

 ترآوری کمتر و نزدیکتاب یدهندهتر باشد، نشانهرچه این شاخص به صفر نزدیک

ریزی اقتصاد ایران آوری بیشتر نظام بودجهتاب یدهندهبودن آن به یک، نشان

 باشد.می
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 ریزی اقتصاد ایرانآوری نظام بودجهشاخص تاب :2شکل 

Figure 2:Resilience Index of Budgeting system of Iran’s Economy 

 
 Source: research calculations: محاسبات تحقیق                                           مأخذ

 

 گیرینتیجه –3

 فمختل هایشوک مقابل در بخش این ثبات به توجه لزوم ،بودجه دولت بخش اهمیت

 خصوص در جدید مباحث از یکی ،در این راستا .دهدنشان می بیش از پیش را

 روزب ازپس  بازیابی سرعت و هاشوک مقابل در مقاومت توان به بخشی، توجهثبات

همانطور که در سابقه  دهد.می نشان را خود آوریتاب مفهوم در که ؛باشدمی شوک

 هتوج مورد موضوع ادبیات در اقتصادی آوریتاب آنکهوجود  باتحقیق بررسی شد، 

 هپرداخت بخش بودجه دولتآوری به موضوع تابدر مطالعات داخلی است،  گرفته قرار

 تارساخ به توجه است. با نشده ارائه و تعریف آن گیریاندازه برای شاخصی و نشده

 در اقتصاد، های داخلیبخش مختلف در هایشدید آسیب اثرگذاری ایران و اقتصاد

 نای پذیری )باآوری و آسیبتاب تفاضل صورتاقتصادی به آوریتاب این پژوهش

 هایشوک مقابل در را اقتصادی مقاومت توان پذیری،آسیب میزان افزایش تحلیل که

 نظریه رویکرد از استفاده با همچنینگردید.  دهد(، تعریفمی کاهش مختلف

 ،بخش بودجه دولت آوریتاب مفهوم مختلف ابعاد استخراج به منظور و ،بنیادداده

 قوالتم گرفت و انجام نظری اشباع به رسیدن تا مطلعان کلیدی از برخی با مصاحبه

 دلم و بندیانتخابی، دسته و محوری باز، کدگذاری از استفاده با آوریتاب مختلف

بخش بودجه دولت،  آوریتاب شاخص کردنکمّی برایبعالوه شد.  مفهومی استخراج

 ساخت برای شد. از آنجاکه گرفته نظر در متغیر مناسب مقوالت، از بخش هر برای

 زانمی لحاظ از شود، متغیرها استفاده ممکن متغیرهای کمترین از است بهتر شاخص

 ودخ اثر متغیرها کدام که شود مشخص ، تاآزمون شدند اقتصادی رشد بر اثرگذاری
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 روش از ،هدف ایننیل به  برای ؛کنندمی حفظ متغیرها سایر حضور در را

 ظحف نظر از)غیرشکننده  متغیرهای تا ؛شد استفاده مدل گیری بیزیمیانگین

ضای محاسبات در فدر این راستا شوند.  شناسایی( متغیرها سایر حضور در تأثیرگذاری

با استفاده از سیصد و بیست هزار و مدلی بالغ بر دویست و شصت هزار رگرسیون 

ی نسبت درآمد نفت شامل: سازی انجام گرفت. چهار متغیررگرسیون و از طریق شبیه

سبت نو نرخ تورم ، بودجه به تولید ناخالص داخلیکسری نسبت  ،به کل درآمد دولت

 غیرشکننده محاسبات گیری و انجام، پس از نمونهبودجه جاری به بودجه عمرانی

 شاخص، ساخت برای .گردید استفاده شاخص ساخت برای متغیرها این از و ند؛شد

آوری بخش تاب شاخص زمانی و سری انجام گیریمیانگین و شد نرمال متغیرها

آوری بخش گردید. شاخص تاب محاسبه 0932تا  0925 هایسال برای بودجه دولت

نشان  روند نزولی شدیدی 0935تا سال  0911بودجه دولت در بازه زمانی بعد از 

که با توجه به اینکه متغیرهای نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی و نرخ  دهدمی

توجهی داشته و نسبت درآمدهای نفتی ارقام قابل  ،نسبت به دوره مورد بررسی ،تورم

ذکر شده به کل درآمدهای دولت افزایش چشمگیری پیدا کرده است، روند نزولی 

شاخص در کمترین مقدار  0935در سال  همچنین آوری قابل تصور است.تاببرای 

پذیری این بخش در خود در بازه مورد بررسی قرار داشته )و در نتیجه حجم آسیب

آوری اقتصادی این بخش کاهش توان تابو خود قرار گرفته است(،  باالترین حدود

ر شاخص د نوسانکمهای روند یافته و روند نزولی به خود گرفته است. یکی از علت

به علت نوسان بسیار کم متغیرهای نسبت  1/1، در حدود 0911تا  0912بازه زمانی 

نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای  و بودجه جاری به بودجه عمرانی، نرخ تورم

در مقایسه  ،0911دولت در این بازه زمانی است. کاهش شدید شاخص بعد از سال 

، اثرگذاری وابستگی درآمدهای 0911تا  0912با نوسان محدود آن در بین سالهای 

شدن درآمدهای دولت بر کاهش بودجه کم گذاریدولت به فروش نفت و تاثیر

ر نسبی نسبت به بودجه جاری( و در نتیجه انقباض بودجه دولت به غیرجاری )به طو

تر شدن رکود )در تواند باعث عمیقدهد، که مینشده را نشان میریزیصورت برنامه

شرایط رکودی( و یا عدم توانایی اجرای سیاست مالی انبساطی به صورت دلخواه 

های مختلفی همچون های زمانی که شوکدولت شود. نوسان شاخص بخصوص در بازه

های فروش نفت )از طریق فضای تحریمی( بر علیه اقتصاد ایران اعمال محدودیت

های آوری کم این بخش در مقابل شوکپذیری باال و تابشود، نشان از آسیبمی
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ترکیب متغیرهای غیرشکننده نشان از همچنین های داخلی دارد. خارجی و بحران

 ؛های مختلف اقتصادی استکرد آن در بخشو هزینه تاثیر نوع تامین منابع بودجه

ها و مخاطرات گوناگون پذیری این بخش در مقابل شوکشوند آسیبکه باعث می

کاهش هرچه بیشتر وابستگی بودجه به درآمدهای بعالوه داخلی و خارجی باال باشد. 

 تواند میزانمی ،کردن دولت و افزایش حساسیت در تخصیص بودجهنفتی، کوچک

 پذیری را کاهش دهد. آسیب

غیرشکننده بودن متغیر نسبت درآمد نفتی به  ،های این پژوهشبا توجه به یافته

کل درآمد دولت تاییدکننده این موضوع است که وابستگی بودجه دولتی به 

گردد. با پذیری زیاد بودجه دولت میدرآمدهای حاصل از فروش نفت، باعث آسیب

 هایبیند، هزینهریزی آسیب میقسمت مهمی که در بودجه ،کاهش درآمدهای نفتی

داری متغیر بودجه جاری به بودجه عمرانی مؤید این عمرانی دولت است که معنی

های جاری، عالوه بر تالش برای با توجه به چسبندگی هزینه ،از دگر سو مطلب است.

بتنی ریزی مر بودجهتوان با تمرکز بکاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه، می

ها متناسب با عملکرد آنها ها، در جهت کاهش بودجه جاری بخشبر عملکرد دستگاه

ای، نوسان بودجه عمرانی که به عنوان حرکت کرد و عالوه بر کاهش مصارف بودجه

کاهش بعالوه باشد را کاهش داد. فرصت چسبندگی بودجه جاری مطرح میهزینه

تواند عالوه بر کاهش وابستگی بودجه ی از این طریق مینسبت بودجه جاری به عمران

های به درآمدهای نفتی )از طریق کاهش بودجه جاری و در نتیجه کاهش هزینه

نیز از طریق عدم نوسان بودجه عمرانی و در ادامه کشور  یزیرساخت تولید ،دولت(

 نیز موثر توانند در کاهش کسری بودجهبا افزایش آن، تقویت گردد. این موارد می

های بینی درآمدهای نفتی و چسبندگی هزینهبودن قابلیت پیشکمهمچنین باشند. 

جاری دولت، در اکثر سالها منجر به بروز کسری بودجه گردیده است. از آنجاکه بروز 

های اقتصادی در بین های مختلف و ایجاد نااطمینانیتورم باعث آسیب به بخش

ها و در نهایت بر گذاریتواند بر میزان سرمایهمیگردد و فعاالن بخش خصوصی می

 غیرمستقیم بر درآمدهای مالیاتی دولت طورتواند بهتولید موثر باشد، کنترل تورم می

 هایکردن وقفهتوان کوتاهدر کنار توجه به کاهش تورم، میبنابراین موثر باشد. 

لیات، در کنار های تعویق پرداخت مااز طرق مختلفی همچون جریمه ،مالیاتی

ریزی و اجرا نمود تا اثر تانزی بر درآمدهای های پرداخت به موقع را طرحمشوق
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حقیقی مالیاتی نیز کم شده و از این طریق وابستگی به درآمدهای نفتی برای استفاده 

 ریزی کاهش یابد. در بودجه
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