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Abstract
Economic strength has entered the economic texts of countries
for several years and has been discussed by various groups and
individuals. A review of global economic experiences and texts
shows. Resilience means making the right decision to maintain the
performance of a system in the face of external threats and shocks,
which is conceptually competitive with a resilient economy. Thus,
the spirit that governs most of the policies of the resistance economy
can be more appropriately disseminated using the resilience
literature. Resilience is well known in various fields including
natural sciences, psychology, engineering and organizational and
urban crisis management. But recently, economic resilience at the
national level, especially after the 2008 financial crisis, has come
to the attention of scholars in this field.
The purpose of this study is to investigate the effect of economic
efficiency on the economic growth of selected countries of the
Organization of Islamic Cooperation (OIC). For this purpose, the
time series data of 2000-2018 and 14 selected member countries of
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the Organization of Islamic Cooperation, which include countries
(Albania, Cameroon, Chad, Gabon, Indonesia, Iran, Jordan, Mali,
Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Uganda) have been examined.
Relevant data was collected from the World Bank. Combined
economic resilience index used in this research was Morris method
Economic resilience indices using components of property rights
index, government effectiveness index, financial health index,
trade freedom index, investment freedom index, budget deficit
ratio index to GDP, the ratio of trade deficit to GDP, misery index,
foreign investment index is combined and calculated. In order to
be able to analyze the effect of resilience on economic growth,
the econometric method of panel data (completely modified least
squares method) has been used. First, the time series integration
feature is discussed. After testing the root of the panel data unit,
the Cao co-test was used for a long-term economic relationship. In
the final stage, despite a combination of the modified least squares
method was used to estimate the coefficients of the model, and to
estimate the hypothesis test model, econometric analysis, Eviews10
econometric software was used. The test results indicate that the
components of labor force, fixed capital formation and resilience
are effective on the economic growth of Islamic countries and
with the increase of these components, economic growth in these
countries also increases.
According to the results of this research, the following policy
proposals are presented:
According to the results of the study, there is a positive relationship
between resilience, labor and gross fixed capital formation with
economic growth. Therefore, the studied countries should put
the necessary grounds for increasing human capital skills, capital
formation in the country and improving resilience indicators on

their agenda.
In order to reduce unemployment, skills training, support for
entrepreneurship and entrepreneurs and investors, adjustment of
bank interest rates according to the conditions of the country’s
economy, tax exemptions for employers, creation of home-based
businesses, development and support of rural jobs should be
considered. These will reduce unemployment and also prevent
the uncontrolled growth of liquidity and reduce unnecessary
government spending, non-printing of money, discipline of
monetary and fiscal policies will reduce inflation, which will
reduce unemployment and inflation will reduce the misery index
and on the other hand, it increases resilience and economic growth.
- One of the factors affecting the resilience of the budget deficit is
that governments can reduce their budget deficit by issuing bonds,
selling property and in the medium term by reducing costs and
reforming the tax system to cover the short-term deficit.
- Islamic countries can increase resilience by adopting appropriate
trade policies such as importing intermediate and basic materials
for industries, exporting technical-engineering services, proper
marketing, providing a suitable platform for industry competition
and increasing their efficiency and creating new destination
markets and naturally lead to economic growth.
- Foreign investment is also one of the components affecting
economic resilience. In order to attract foreign investment,
countries must first provide the ground for establishing financial
discipline and providing a transparent environment away from
any rent to improve business in the country, removing ambiguity
in laws and regulations, including labor law and insurance. Other
laws related to business, stability in policy-making and long-term
strategies and proper planning to build more investor confidence,
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eliminate unnecessary and complicated bureaucracy, increase
human productivity, predict rates currency, a serious fight against
corruption and smuggling of goods should be on the agenda in
order to make the economy resistant to shocks and cause the
economic growth of countries.
Keywords: Economic resilience, GDP, OIC, FMOLS
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چکیده
امــروزه یکــی از مهمتریــن موضوعــات مــورد بحــث ،نقــش تــابآوری اقتصــادی در راســتای
تکانههــای واردشــده بــر اقتصــاد کشورهاســت و ایــن موضــوع توجه پژوهشــگران و کارشناســان
سراســر جهــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،در
پژوهــش حاضــر اثــر شــاخص ترکیبــی تــابآوری اقتصــادی بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای
ً
منتخــب ســازمان همــکاری اســامی را بــا اســتفاده از روش پنلــی حداقــل مربعــات کامــا
اصالحشــده بررســی میکنیــم .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه تــابآوری اقتصــادی،
نیــروی کار و تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص اثــر مثبــت و معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی
کشــورها دارد .بنابرایــن کشــورهای منتخــب بــرای تــداوم رشــد اقتصــادی بایــد بــر روی
مؤلفههــای مختلــف تشــکیلدهندۀ تــابآوری اقتصــادی از جملــه کنتــرل نــرخ تــورم ،نــرخ
بیــکاری ،کســری بودجــۀ دولــت ،کســری تـراز تجــاری ،ارتقــای فناوریهــا و ســرمایهگذاری
خارجــی ،مقرراتزدایــی و ارتقــای فضــای کســبوکار و کارایــی و اثربخشــی دولتهــا
توجــه جــدی کننــد.
کلیدواژهها :تابآوری اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی ،سازمان همکاری اسالمی ،حداقل مربعات
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اقتصــاد مقاومتــی از چنــد ســال پیــش وارد متــون اقتصــادی کشــورها شــده اســت و
گروههــا و افــراد مختلفــی در مــورد آن بحــث و گفتوگــو کردهانــد .مــرور تجــارب و
متــون اقتصــادی جهانــی نشــان میدهــد ،تــابآوری بــه معنــای گرفتــن تصمیــم مناســب
ب ـرای حفــظ عملکــرد یــک نظــام بــه هنــگام مواجهــه بــا تهدیدهــا و شــوکهای خارجــی
اســت کــه از نظــر مفهــوم ،نزدیکــی بســیاری بــا اقتصــاد مقاومتــی دارد کــه مقــام معظــم
رهبــری در ســال  1392در ســپهر سیاســی و اقتصــادی ایــران مطــرح کردنــد .اقتصــاد
مقاومتــی بــه معنــای اقتصــاد تــابآور و پایــدار اســت .بــه بیانــی ،ایــن مفهــوم در قالــب
واژۀ اقتصــاد مقاومتــی تجمیــع شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،اقتصــاد مقاومتــی بــه
اقتصــادی گفتــه میشــود کــه ظرفیــت مقابلــه بــا نااطمینانیهــای داخلــی و خارجــی،
ماننــد تکانههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و بالیــای طبیعــی را در خــود ایجــاد
کــرده اســت و میتوانــد در شـرایط دشــوار بــه رونــد رشــد و شــکوفایی خــود ادامــه دهــد و
بهســوی تعــادل اولیــه خــود بــاز گــردد .روح حاکــم بــر بخــش عمــدهای از سیاس ـتهای
اقتصــاد مقاومتــی را میتــوان بــا اســتفاده از ادبیــات تــابآوری بهشــکل مناســبتری
رواج داد .دربــارۀ تــابآوری در بخشهــای مختلــف از جملــه علــوم طبیعــی ،روانشناســی،
مهندســی و مدیریــت بحرانهــای ســازمانی و شــهری بحــث شــده اســت ،ولــی بهتازگــی
تــابآوری اقتصــادی در ســطح ملــی ،بهویــژه پــس از بحــران مالــی ســال  ،2008مــورد
توجــه دانشــمندان ایــن حــوزه ق ـرار گرفتــه اســت.
در هــر کشــوری مســیر توســعه بــا توجــه بــه شــرایط و موقعیتــی کــه یــک کشــور بــا
کشــور دیگــر دارد متمایــز اســت .موقعیتهــای متفــاوت جغرافیایــی ،کشــاورزی ،ســطح
علمــی و میــزان توســعهیافتگی از عواملــی هســتند کــه هــر کشــور بــا توجــه بــه مجموعــۀ
آنهــا برنامــۀ پیشــرفت اقتصــادی خــود را ترســیم میکنــد .پــس در همــۀ کشــورها اعــم از
توســعهیافته و در حــال توســعه ،موضــوع رشــد اقتصــادی ،بــدون داشــتن الگــوی مناســب
و مبتنــی بــر واقعیتهــای اقتصــادی جامعــه جهــت برنامهریــزی بهینــه بــرای دســتیابی
بــه رشــد اقتصــادی پایــدار ،امکانپذیــر نخواهــد بــود .مهمتریــن اهــداف هــر نظــام
اقتصــادی دس ـتیابی بــه نــرخ رشــد اقتصــادی مناســب اســت کــه بهتبــع آن ،نظریهپــردازان
و برنامهریــزان اقتصــادی و سیاســتگذاران در پــی شــناخت هرچــه بیشــتر عوامــل مؤثــر
بــر رشــد اقتصــادی برآمدنــد .زی ـرا شــناخت ،اندازهگیــری ،ارزیابــی و ســنجش منابــع رشــد
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اقتصــادی کشــورها ،امــکان برنامهریــزی درســت در ســطح ملــی و نیــز دس ـتیابی بــه رشــد
اقتصــادی مطلــوب را فراهــم میکنــد.
کشــورهای ســازمان همــکاری اســامی کشــورهای در حــال توســعهای هســتند کــه بــا
وجــود مشــکالتی ماننــد کمبــود نیــروی انســانی ماهــر ،ســودمندنبودن تولیــد ،برخوردارنبــودن
از تحــوالت فــنآور ،نداشــتن تخصصهــای مــورد نیــاز بــرای تولیــد و صــدور کاالهــای
رقابتپذیــر در ســطح بینالملــل ،تاکنــون نتوانســتهاند ســهم چندانــی در تجــارت خارجــی
داشــته باشــند .توســعۀ تجــارت خارجــی ،در ایــن کشــورها میتوانــد بــا آمــوزش بیشــتر
نیــروی کار بــه تشــکیل و توســعۀ ســرمایۀ انســانی کمــک کنــد .آمــوزش نیــروی کار ســبب
توســعۀ توانایــی و ســطح مهارتهــا و قابلیتهــای آنهــا میشــود .ســرمایهگذاری بیشــتر
بــر نیــروی انســانی موجــب افزایــش ســطح بهــرهوری عوامــل تولیــد و تحــوالت تکنولوژیــک
شــده اســت .از ایــن راه میتــوان در ســطح تجــارت بینالملــل رقابــت و رســیدن بــه رشــد
اقتصــادی باالتــری را فراهــم کــرد .یکــی دیگــر از دالیــل نبود رشــد اقتصــادی در کشــورهای در
حــال توســعه ماننــد کشــورهای ســازمان همــکاری اســامی ،نبــود ســرمایههای داخلــی بـرای
دســتیابی بــه ســطح مطلــوب ســرمایهگذاری بیــان شــده اســت .برخــی صاحبنظــران
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی بــر ایــن باورنــد کــه ایــن مشــکل حلشــدنی اســت.
بهطــوری کــه افــزون بــر انتقــال ســرمایههای مالــی بــه کشــورهای در حــال توســعه و جب ـران
شــکاف پسانــداز ،چنانچــه شــرایط و زمینههــای الزم ســرمایهگذاری در ایــن کشــورها
فراهــم شــود ،میتــوان بــا افزایــش فرصتهــای شــغلی ،ارتقــای کیفیــت تولیــدات و افزایــش
قــدرت رقابــت و تــوان صادراتــی کشــور میزبــان و همچنیــن امــکان انتقــال و توســعۀ فنــاوری
و مهارتهــای مدیریتــی ،بــه تســهیل فراینــد رشــد اقتصــادی کمــک کــرد.
هــدف مــا در ایــن پژوهــش بررســی اثــر تــابآوری اقتصــادی بــر رشــد اقتصــادی
کشــورهای ســازمان همــکاری اســامی اســت .در اینجــا ایــن پرســشها مطــرح میشــود
کــه مؤلفههــای تــابآوری اقتصــادی چیســت؟ تــابآوری اقتصــادی در کنــار متغیــر نیــروی
انســانی و تشــکیل ســرمایه ،چــه تأثیــری بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای ســازمان همــکاری
اســامی دارد؟ در ایــن مقالــه ابتــدا مقدمــه ،پیشــینۀ پژوهــش ،نوآوریهــای پژوهــش و مبانــی
نظــری را بیــان میکنیــم .ســپس روش پژوهــش و مــدل انجامشــدۀ پژوهــش و در پــی آن
شــاخصهای بــه کارگرفتــه شــده در پژوهــش را توضیــح میدهیــم .در انتهــا تجزیهوتحلیــل
نتایــج مــدل و نتیجــۀ کلــی پژوهــش و پیشــنهادها را بیــان میکنیــم.
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ابونــوری و الجــوردی ( )1395در پژوهشــی اثــر شــاخص ترکیبــی تــابآوری و آســیبپذیری
اقتصــادی بــر متغیرهــای منتخــب در مــورد کشــورهای عضــو اوپــک در ســالهای 2000
تــا  2013را بررســی کردهانــد .ایــن بررســی و مقایســه براســاس ســه مــدل بریگوگلیــو و
همــکاران (  ،)2008بورمــن و همــکاران ( )2013و آنگیــون و باتیــس ( )2015بــوده اســت.
یافتــۀ پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد باالتریــن میـزان خالــص تــابآوری را کشــورهای قطــر،
امــارات ،کویــت ،و عربســتان و کمتریــن می ـزان شــاخص خالــص تــابآوری را کشــورهای
آنگــوال ،عـراق ،ونزوئــا ،لیبــی و الجزایــر دارنــد و کشــورهای ایـران ،نیجریــه و اکــوادر دارای
شــاخص میانــه هســتند .تولیــد ناخالــص داخلــی سـرانۀ کشــورهای عضــو اوپــک بــا شــاخص
تــابآوری اقتصــادی رابطــۀ مســتقیم و بــا آســیبپذیری رابطــۀ معکــوس دارد.
محســنی زنــوزی و صادقونــد ( ،)1396در مقالـهای تأثیــر شــاخصهای منتخــب اقتصــاد
مقاومتــی بــر رشــد اقتصــادی ای ـران را بررســی کردهانــد و از مــدل تابــع تولیــد کاب داگالس
بــرای بــرآورد آن و الگــوی خــود رگرســیونی بــا وقفههــای توزیعشــده اســتفاده کردهانــد.
یافتــۀ پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد کــه شــاخصهای اقتصــاد مقاومتــی در بلندمــدت تأثیــر
معنــادار و مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی دارد و در کوتاهمــدت نیــز تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد.
میرجلیلــی و بزرگــی ( ،)1397در مقال ـهای شــاخص ترکیبــی تــابآوری اقتصــادی ای ـران
در ســالهای  1384تــا  1394را بــا اســتفاده از شــاخص ترکیبــی بومــی بررســی و محاســبه
کردهانــد .ایــن شــاخصها عبارتانــد از متغیرهــای نــرخ تــورم ،نــرخ بیــکاری ،نــرخ ارز،
نســبت کســری بودجــه بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ،ســهم نفــت در بودجــه ،نســبت صــادرات
غیــر نفتــی بــه واردات ،نســبت واردات کاالی واســطه و اولیــه بــه کل واردات ،نســبت بودجــۀ
کل کشــور بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ،اقتصــاد زیرزمینــی ،نســبت شــاغالن بــا تحصیــات
عالــی بــه کل شــاغالن دولــت ،ضریــب جینــی ،نــرخ باســوادی ،تعــداد بیمهشــدگان اصلــی
تأمیــن اجتماعــی و تــابآوری اقتصــادی متناســب بــا ش ـرایط اقتصــاد ای ـران .نتایــج نشــان
میدهــد شــاخص مقاومــت اقتصــاد ای ـران بــا رونــد افزایشــی و بــا شــیب مالیــم در حرکــت
اســت .در ســال  1393بیشــترین میـزان شــاخص و در ســال  1384کمتریــن را داشــته اســت.
رابطــۀ مثبــت بیــن شــاخص تــابآوری و تولیــد ناخالــص داخلــی اســت .بهشــکلی کــه بــا
افزایــش تــابآوری اقتصــادی ،تولیــد ناخالــص داخلــی س ـرانه نیــز افزایــش مییابــد.
فاضلــی و خداپرســت ( ،)1398در مقالــهای آثــار پیچیدگــی صادراتــی کاال و آزادی
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اقتصــادی بــر رشــد اقتصــادی منتخبــی از کشــورهای صادرکننــدۀ نفــت را ارزیابــی کردهانــد.
آنهــا شــاخص پیچیدگــی صادراتــی کاال را در ســالهای  1998تــا  2017براســاس روش
هاســمان و همــکاران محاســبه کردهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد بــه ســبب
ســهم زیــاد نفــت در ســبد صادراتــی ،پیچیدگــی صادراتــی کاالیــی بیشــتر کشــورهای منتخــب
بــه نســبت پاییــن اســت .ایــن شــاخص بــا ضریــب  41درصــد ،اثــر مثبــت و معنــاداری بــر
رشــد اقتصــادی کشــورها دارد .شــاخص آزادی اقتصــادی بیشــتر کشــورهای منتخــب ،نزدیــک
میانگیــن جهانــی اســت و بــا ضریــب  6درصــد اثــر مثبــت و معنــاداری بــر رشــد اقتصــادی
دارد .همچنیــن برنامهریــزی در راســتای افزایــش پیچیدگــی صــادرات را تأییــد میکنــد.
طاهرپــور ( ،)1398مطالعــهای تحــت تأثیــر تــابآوری و آســیبپذیری اقتصــادی
بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای نفتــی انجــام داده اســت .او بــا اســتفاده از روش
ج ـیامام ب ـرای ســالهای  2005و  2014ب ـرای  18کشــور نفتــی اثــر تــابآوری اقتصــادی
و آســیبپذیری اقتصــادی بــر روی در آمــد س ـرانۀ کشــورها را بررســی کــرده اســت .نتایــج
مطالعــۀ او نشــان میدهــد تــابآوری اثــر مثبــت و آســیبپذیری اثــر منفــی بــر درآمــد سـرانۀ
کشــورها داشــته اســت .چونــگ و همــکاران ( )2010در پژوهشــی جریــان ســرمایۀ بخــش
خصوصــی ،بــازار ســهام و رشــد اقتصــادی در کشــورهای توســعهیافته ،در ســالهای 1988
تــا  2002را بــا بهرهگیــری از روش جــیامام انجــام دادهانــد .نتیجــۀ ایــن پژوهــش نشــان
میدهــد کــه ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی اثــر مثبتــی بــر رشــد دارد .در صورتــی کــه
بدهــی خارجــی و ســرمایهگذاری پرتفولیــو اثــر منفــی بــر رشــد همــۀ کشــورهای مــورد
مطالعــه داشــته اســت.
باتیــس و همــکاران ( ،)2014در پژوهشــی بــا اســتفاده از لگاریتــم «کمتریــن بیشــینۀ
مشــترک» ،مجموعــهای از متغیرهــای ســنجش تــابآوری و آســیبپذیری اقتصــادی،
تارجــان شناســایی شــده و از روش شــاخص ترکیبــی ســاده اســتفاده کــرده تــا تــابآوری
و آســیبپذیری اقتصــادی کشــور ســنگاپور بــرآورد شــود .یافتــۀ ایــن پژوهــش نشــان
میدهــد کــه آســیبپذیری ســنگاپور کمتــر از تــابآوری آن بــوده اســت و ایــن ناشــی از
حکمرانــی خــوب دولــت و مزیــت ادغــام در بازارهــای جهانــی بــوده اســت .آســیبپذیری
ســنگاپور بهدلیــل زیســتمحیطی و ویژگیهــای جغرافیایــی و تغییــرات آب و هوایــی
آن گفتــه شــده اســت .آنگیــون و باتیــس ( )2015در پژوهشــی بــا بهکارگیــری از روش
شــاخص ترکیبــی و اســتفاده از  43متغیــر ،خالــص تــابآوری و آســیبپذیری  95کشــور
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را بــرای ســالهای  2000تــا 2009محاســبه کردهانــد .نتیجــۀ ایــن پژوهــش نشــان
میدهــد کشــورهای توســعهیافته تــابآوری باالیــی دارنــد و کشــورهای کمتــر توســعهیافته
آســیبپذیری باالیــی دارنــد.
حســن و اتمــان ( ،)2015در پژوهشــی بــا اســتفاده از مــدل جــیامام ،اثــر تــابآوری
اقتصــادی را بــر ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در برخــی بخشهــای اقتصــاد مالــزی
بررســی کردهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه گســترش ســرمایهگذاری
خصوصــی بهطــور چشــمگیری وابســته بــه تــابآوری اقتصــادی اســت .بدیــن معنــی کــه
هرچــه ســاختار اقتصــاد مالــزی تــابآور باشــد ،ســرمایهگذاری خصوصــی نیــز بیشــتر
خواهــد بــود .آســاندولویی و همــکاران ( ،)2016در مطالعــهای ارتبــاط آزادی اقتصــادی و
رشــد اقتصــادی را بــا اســتفاده از شــاخص آزادی اقتصــادی هریتیــج در  40کشــور اروپایــی
ارزیابــی کردهانــد .یافتــۀ پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد در کشــورهای مــورد پژوهــش،
رابطــۀ مثبــت بیــن شــاخص آزادی اقتصــادی و تولیــد ناخالــص داخلــی س ـرانه و نیــز رشــد
تولیــد ناخالــص داخلــی وجــود دارد.
بریگوگلیــو ( )2016در مطالع ـهای شــاخص آســیبپذیری و تــابآوری اصــاح شــده بــا
متغیرهایــی ماننــد تــورم ،بدهــی عمومــی ،حســاب جــاری متعــادل ،انعطافپذیــری بــازار،
احتیــاط مالــی و حکمرانــی سیاســی ،اقتصــادی و زیســتمحیطی را بــر مبنــای الگــوی
شــاخصها در ســال  2009محاســبه کــرده اســت .ایــران در ایــن پژوهــش از کشــورهای
مقــاوم و آســیبپذیری پاییــن ق ـرار دارد .وکتــور و همــکاران ( )2020مطالعــۀ تجربــی ب ـرای
کشــورهای اروپایــی تحــت ،عوامــل مؤثــر بــر رشــد اقتصــادی و خــود اشــتغالی توســط
جنســیت انجــام دادهانــد .آنهــا اطالعــات آمــاری  31کشــور اروپایــی ،بـرای ســالهای 2010
تــا  2019جم ـعآوری کردهانــد .از روش حداقــل مربعــات معمولــی و بــا کمــک یــک مــدل
رگرســیون چندگانــه ضرایــب ثابــت اســتفاده کردهانــد .نتیجــۀ ایــن پژوهــش نشــان میدهــد،
هزینــۀ عمومــی ،ســرمایهگذاری ،ســرمایۀ انســانی و نیــز کارآفرینــی ســبب رشــد اقتصــادی
میشــود .بــا مــرور مطالعــات انجامشــده مشــخص شــد ،پژوهشــی انجــام نشــده اســت کــه
شــاخص ترکیبــی تــابآوری در بیــن کشــورهای منتخــب ســازمان همــکاری اســامی را تعیین
کنــد ،بنابرایــن تهیــۀ شــاخص ترکیبــی تــابآوری اقتصــادی کشــورهای منتخــب اســامی و
ً
اثــر بلندمدتــش بــر رشــد اقتصــادی بــا روش پنلــی حداقــل مربعــات کامــا اصالحشــده،
نــوآوری ایــن مقالــه اســت.
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واژۀ تــابآوری در بیشــتر فرهنگهــای لغــت بــه ایــن معناســت :توانایــی یــک شــیء ب ـرای
بازیابــی ســاختار و شــکل اصل ـیاش ،بعــد از آنکــه تحــت تأثیــر شــوکهای خارجــی تغیــر
شــکل داده باشــد .اصطــاح تــابآوری بــه پدیدههــای رفتــاری در علــوم مهندســی ،محیــط
زیســت ،رفتــار آدمــی ،فیزیولــوژی ،علــوم اقتصــادی ...در دامنــۀ گســتردهای از موقعیتهــا
گفتــه میشــود )  .( Agaibi & Wilson, 2005:195-216زمانــی یــک اقتصــاد در نظــام
اقتصــادی تــابآور محســوب میشــود کــه حداقــل ســه توانایــی را داشــته باشــد .1 :توانایــی
سیســتم اقتصــادی بــرای ترمیــم و بازیابــی ســریع از آثــار شــوکهای بیرونــی؛  .2توانایــی
سیســتم اقتصــادی مقــاوم در برابــر نیرویهــای خارجــی؛  .3توانایــی یــک اقتصــاد بــرای
جلوگیــری از بــروز شــوکها.
شــاخصهای تــابآوری بــه دو دســتۀ ملــی و منطق ـهای تقســیم میشــوند .شــاخصهای
منطقـهای بـرای اندازهگیــری میـزان تــابآوری در یــک منطقــۀ خــاص ،بــا توجــه بــه اطالعــات
مربــوط بــه یــک منطقــۀ جغرافیایــی مشــخص اســت کــه از ایــن راه اطالعــات ارزشــمندی
دربــارۀ شناســایی ابعــاد و ســنجش تــابآوری در ســطح منطقــهای و شــهری در اختیــار
پژوهشــگران ق ـرار میگیــرد .شــاخصهای ملــی بــه ســه دســته تقســیم میشــوند .گروهــی
هــم بــه کمــک آمارهــای کالن بــر روی تــابآوری در حــوزۀ اقتصــاد متمرکــز شــدند کــه بــه
شــاخصهای بریگوگلیــو و دیگــران میتــوان اشــاره کــرد .گــروه دیگــری معتقدنــد کــه بــا
بررســی عملکــرد یــک حــوزه نمیتــوان کل نظــام را پیشبینــی کــرد .ایــن دســته رویکــردی
نظاممنــد دارنــد :هماننــد شــاخص آژانــس بینالمللــی آمریــکا .شــاخصهای گــروه ســوم،
شــاخصهایی هســتند کــه پیشتــر محاســبه میشــدند و اکنــون تعدیــل شــدهاند ماننــد
شــاخص رقابتپذیــری). (Ghiasvand, 2014: 96
تابآوری و رشد اقتصادی

در مطالعــات مختلفــی کــه پژوهشــگران در مــورد تــابآوری و رشــد اقتصــادی انجــام دادهانــد
از آن جملــه هیــل و همکارانــش در ســال  2011بــه بررســی چ ـرا برخــی اقتصادهــای منطقــه
ای کــه در جهــت منفــی از شــوکها تأثیــر میپذیرنــد میتواننــد در مــدت زمــان بهنســبت
کوتاهــی بازیابــی شــوند .براســاس شــکل  1اســتدالل میکننــد ،زمانــی کــه وقــوع شــوک،
تأثیــری در مســیر رشــد اقتصــادی ایجــاد نکنــد بــه ایــن معنــی کــه رکــود اقتصــادی ایجــاد
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نشــود ،بهاصطــاح گفتــه میشــود اقتصــاد نســبت بــه شــوکها مقــاوم اســت یــا اینکــه
اقتصــادی در جهــت منفــی از شــوکها اثــر بپذیــرد و در مــدت زمــان کوتاهــی بــه رشــد قبلــی
خــود بــاز گــردد بــه ایــن حالــت میگوینــد اقتصــاد تــابآور اســت و در غیــر ایــن صــورت
اقتصــاد تــابآور نخواهــد بــود .در مطالعهشــان بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کردنــد :اقتصــادی
تــابآور اســت کــه در طــول  4ســال دوبــاره بــه مســیر پیشــین خــود بــاز گــردد.
بنابرایــن اگــر اقتصــاد کشــوری درجــۀ تــابآوری باالیــی نداشــته باشــد ،بهطــور دائــم
شــوکهای متعــدد خارجــی را جــذب میکنــد و ایــن ســبب گاهــش رفــاه و در آمــد س ـرانۀ
کشــورها میشــود .بهطــور اجمالــی تــابآوری بهعنــوان ش ـرایط محیطــی کــه در آن عوامــل
اقتصــادی فعالیــت اقتصــادی میکننــد ،بهعنــوان شــاخص توضیحدهنــدۀ تفــاوت تولیــد و
رشــد اقتصــادی کشــورها بایــد مــورد توجــه ق ـرار گیــرد .در محیطــی کــه تــابآوری پایینــی
دارد ،اقتصــاد پیوســته تحــت تأثیــر شــوکها قــرار میگیــرد .در ایــن شــرایط ظرفیتهــای
تولیــد و ســرمایهگذاری ظاهــر نخواهــد شــد .بــا ایــن وضعیــت موجــود ،اقتصادهــا درآمــد
س ـرانۀ کمتــری خواهنــد داشــت.

source: Hill et al, 2011: 193-274

پژوهشهایــی کــه برخــی پژوهشــگران در ســال  2006انجــام دادهانــد و رابطــۀ بیــن
شــاخص تــابآوری را بــا تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورها بررســی کردهانــد ،مبنــی بــر اینکــه
عملکــرد کشــورها بســتگی بــه آســیبپذیری ذاتــی و تــابآوری آنهــا دارد .بــر ایــن اســاس،
شــاخص تــابآوری مقــدار زیــادی بــر جیدیپــی ســرانه تأثیــر دارد .زیــرا کشــورهای
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دارای مقادیــر جیدیپــی س ـرانۀ بــاال ،کشــورهایی هســتند کــه تــابآوری باالیــی را دارنــد.
پــس بــا توجــه بــه وجــود رابطــۀ مســتقیم و مثبــت میــان شــاخص تــابآوری و می ـزان تولیــد
ناخالــص داخلــی س ـرانه ،الزم اســت تــابآوری اقتصــادی تقویــت شــود تــا رشــد مــداوم
تولیــد اقتصــادی بهدســت آیــد (.)Brigoglio et al, 2006: 265-287
بریگوگلیــو و پیکینینــو ،)2011( 1پژوهشــی در مــورد «رشــد و تــابآوری در آســیای شــرقی
و اثــر رکــود جهانــی  »2009انجــام دادهانــد و بــا کمــک از شــاخص  GWRکــه بــه معنــی
همراهــی رشــد اقتصــادی و تــابآوری اســت بـرای بررســی اینکــه چـرا کشــورهای شــرق آســیا
از رکــود اقتصــادی جهانــی ســال  2009کمتــر از اروپــا و آمریــکا تأثیرگرفتهانــد ،محاســبه
کردهانــد .مؤلفههــای استفادهشــده در ایــن پژوهــش ،انعطافپذیــری بــازار ،ثبــات اقتصــاد
کالن و پایههــای رشــد بــوده اســت کــه پایههــای رشــد از زیرشــاخصهای اصلــی ماننــد
ذخایــر (ســرمایهگذاری) ملــی و ســامت نهادهــا (مدیریــت مناســب) تشــکیل میشــوند .بــا
توجــه بــه اینکــه کشــورهای شــرق آســیا نســبت بــه اروپــا و آمریــکا از امتیــاز باالیــی در شــاخص
رشــد و تــابآوری محاسبهشــده ،برخــوردار بودنــد در نتیجــه ثبــات در مؤلفههــای اقتصــاد
کالن و بازارهــای انعطافپذیــر ،موجــب افزایــش مقاومــت کشــورها در مقابــل شــوکهای
خارجــی میشــود .همچنیــن ایــن توانایــی بهوســیلۀ نــرخ بــاالی ذخایــر و ســرمایهگذاریهای
ملــی بــه هم ـراه نهادهــای مناســب ،زمینــۀ رشــد اقتصــادی را فراهــم میکنــد.
مطالعــات دیگــری کــه سـرا و ساکســینا در ســال  2008انجــام دادهانــد ،بیانگــر ایــن اســت
کــه اقتصادهایــی کــه از نرخهــای رشــد پایینتــری در بلندمــدت بهرهمنــد هســتند ،دچــار
شــوکهای پیاپــی و شــدید میشــوند .بــا توجــه بــه واکنشهــای متفاوتــی کــه در مناطــق
مختلــف جهــان رخ میدهــد ،بســتگی بــه درجــۀ تــابآوری آن اقتصــاد دارد ،منطقــهای
کــه تــابآوری کمتــری دارد ،ضربــۀ شــدیدتری از بح ـران را تجربــه میکنــد و اگــر بــه مســیر
رشــد پیــش از شــوک برنگــردد و بــه ســطح رشــد پایینتــری منتقــل شــود و س ـرانجام ســطح
محصــول ،اشــتغال و رشــد اقتصــادی ،کاهــش پیــدا میکنــد.
ثبات اقتصادکالن و رشد اقتصادی

نقــش و اهمیــت ثبــات اقتصــادی زمانــی مــورد توجــه کشــورها قــرار گرفــت کــه نتایــج
گــزارش بانــک جهانــی ســال  1991منتشــر شــد .در حالــی کــه پیشتــر نیــز مــورد توجــه
1. Briguglio & Piccinino
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حکمرانی خوب و رشد اقتصادی

حکمرانــی خــوب نیازمنــد مجموعــهای از ارزشهــا ،هنجارهــا و اصــول اســت .نظریــۀ
حکمرانــی خــوب راهــکار جدیــدی اســت کــه از ســوی کشــورهای توســعهیافته و مجامــع
بینالمللــی بعــد از ناکارآمــدی روشهــای پیشــین توســعه ،ارائــه شــده اســت و بهعنــوان
عاملــی مهــم در توســعۀ اقتصــادی و بهعنــوان عاملــی مهــم در تــابآوری مطــرح اســت .در
ایــن طــرح دولــت بایــد زمینــۀ امنیــت ،ثبــات ،کاهــش نقــش تصدیگــری و اثربخشــی را فراهم
کنــد .در تعریــف جدیــد ،دولــت بــا مؤلفههایــی ماننــد دموکراســی ،مشــارکت ،اثربخشــی
حاکمیــت قانــون و کنتــرل فســاد شــناخته میشــود (Goede and Neuwirth, 2014:
 .)545تعریــف حکمرانــی خــوب براســاس برنامــۀ عمـران و ســازمان ملــل عبــارت اســت از
مدیریــت عمومــی براســاس حاکمیــت قانــون ،دســتگاه قضایــی کارآمــد و عادالنــه و مشــارکت
اکثریــت مــردم در فراینــد حکومـتداری ،بــه هــر انــداره ایــن ویژگیهــا در یــک کشــور بیشــتر
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اقتصاددانــان بــوده اســت ،امــا چرخشــگاه آن از زمــان انتشــار گـزارش بانــک جهانــی اســت.
نتایــج گــزارش نشــان مــیداد کشــورهایی کــه از ثبــات اقتصــادی برخوردارانــد و در آنهــا
اجــرای مناســب سیاســتهای دولــت صــورت گرفتــه اســت ،عملکــرد بهتــری نســبت بــه
کشــورهای بیثبــات داشــتهاند .فیشــر ( )1993ثبــات اقتصــادی را وضعیتــی میدانــد کــه
ایــن ش ـرایط را داشــته باشــد .1 :نــرخ تــورم پاییــن و پیشبینیپذیــر باشــد؛  .2نــرخ واقعــی
بهــره ،ب ـرای ســرمایهگذاری مناســب باشــد؛  .3سیاســت مالــی بینوســان و پایــدار باشــد و
بودجــۀ دولــت نیــز بــه خوبــی مدیریــت شــود و بــه اصطــاح دیگــر نســبت کســری بودجــه
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ســطح قابــل قبولــی قـرار داشــته باشــد (فزاینــده نباشــد) .بـرای
تأمیــن بدهیهــا از اعتبــارات سیســتم بانکــی در ســطح حداقــل اســتفاده شــود؛  .4نــرخ ارز،
نزدیــک بــه مقــدار تعادلــی آن تعییــن شــود.
ثبــات اقتصــاد کالن ،موجــب افزایــش پسانــداز ملــی و ســرمایۀ خصوصــی شــده و بــا تقویــت
رقابتپذیــری صــادرات ،تــراز پرداختهــا بهبــود مییابــد .بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان از آن
بهعنــوان مبنــای اساســی رشــد و پایــدار اقتصــادی نــام بــرد .مســبب رشــد پایــدار اقتصــادی نیــز،
کارکــرد آزاد و رقابتــی قیمتهــا و فراهمکــردن محیــط امــن اقتصــادی بـرای تشــویق ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی اســت و موفقیــت هرگونــه برنامــۀ آزادســازی و اصالحــات مالی و سیاسـتهای
تعدیــل ،موجــب ثبــات اقتصــاد کالن اســت (.(Mousavi Jahromi et al., 14:2018
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باشــد حکمرانــی در آن کشــور بهتــر اســت .حکمرانــی خــوب را بانــک جهانــی بــر اســاس
شــش شــاخص تعریــف میکنــد .1 :حــق اظهارنظــر و پاس ـخگویی؛  .2ثبــات سیاســی؛ .3
کارایــی و اثربخشــی دولــت؛  .4کیفیــت قانــون و مقــررات؛  .5حاکمیــت قانــون؛  .6کنتــرل
فســاد (.)Maleki Hassanvand et al., 2018: 8-7
حقوق مالکیت در رشد اقتصاد

حقــوق مالکیــت تضمینشــده از کانالهــای مختلفــی در اقتصــاد تأثیــر میگــذارد .در
پاســخ ایــن پرســش کــه آیــا حقــوق مالکیــت در اقتصــاد اثــر دارد؟ نظ ـرات گوناگونــی بیــان
شــده اســت .بســلی و گاتــک ( )2010چهــار جنبــۀ اصلــی چگونگــی تأثیرگــذاری حقــوق
مالکیــت بــر فعالیتهــای اقتصــادی را بررســی کردهانــد :اولیــن خطــر ســلب مالکیــت،
حقــوق مالکیــت تضمیــن نشــده اســت .حقــوق مالکیــت نامطمئــن منجــر میشــود تــا افـراد
انگیــزهای بــرای ســرمایهگذاری نداشــته باشــند و از مفــاد آن بیبهــره بماننــد؛ دوم اینکــه،
حقــوق مالکیــت نامطمئــن ،موجــب ایجــاد هزینههایــی میشــود کــه اف ـراد بــه اجبــار ب ـرای
حفــظ و نگهــداری امــوال خــود متقبلشــده و ایــن از دیــدگاه اقتصــادی ،هزینههــای غیرمولــد
هســتند؛ ســومین جنبــۀ شکســت ،کســب ســود از راه مبادلــه اســت .در یــک اقتصــاد مولــد،
داراییهــا را اف ـرادی اســتفاده میکننــد کــه در مقایســه بــا دیگ ـران بیشــتر مولــد هســتند .بــه
ایــن ترتیــب ،بهبــود حقــوق مالکیــت جابهجایــی داراییهــا را بهعنــوان عوامــل تولیــد ،ب ـرای
نمونــه بهوســیلۀ اجــاره ،آســان میکنــد؛ چهارمیــن جنبــه ،اســتفاده از حقــوق مالکیــت ب ـرای
حمایــت از مبادلههاســت .بازارهــای اقتصــادی نویــن بــرای حمایــت از انــواع مبادلههــای
بــازار مالــی بــر وثیقــه تیکــه میکننــد .بنابرایــن بهبــود حقــوق مالکیــت ،ایــن امــکان را فراهــم
میکنــد تــا تولیــد را افزایــش دهــد (.)Hosseini et al., 2013: 170-172
آزادی تجاری و رشد اقتصادی

آزادســازی تجــاری کــه بــا کاهــش تعرفههــا و دیگــر موانــع تجــاری ایجــاد میشــود،
مهمتریــن نیــروی محــرک در جهــت جهانیشــدن اســت .آزادســازی تجــاری موجــب
افزایــش حجــم مبــادالت کاال و خدمــات ،افزایــش جریــان ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
و بینالملــل و ســبب انتقــال ســریع فنــاوری و جهانیشــدن تولیــد میشــود ،از ایــن نظــر
آزادســازی تجارتــی و ارتبــاط آن بــا رشــد اقتصــادی از موضوعــات پیچیــده ،بهویــژه در انتخاب
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راهبردهــای توســعه در کشورهاســت .نــرخ رشــد اقتصــاد بهوســیلۀ بازبــودن اقتصاد ،دسترســی
بــه بازارهــای خارجــی و تکنولــوژی منابــع را تحــت تأثیــر قـرار میدهــد .سیاسـتگذاران بــر
ایــن باورنــد کــه بازبــودن تجــارت بــه رشــد ســریع اقتصــاد میانجامــد.
روش پژوهش
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هــدف از ایــن پژوهــش بررســی اثــر تــابآوری اقتصــادی بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای
منتخــب ســازمان همــکاری اســامی اســت .بــرای ایــن هــدف دادههــای ســری زمانــی
ســالهای  2000تــا  2018و  14کشــور منتخــب عضــو ســازمان همــکاری اســامی،
آلبانــی ،کامــرون ،چــاد ،گابــن ،اندونــزی ،ای ـران ،اردن ،مالــی ،نیجــر ،نیجریــه ،پاکســتان،
ســنگال ،یوگنــدا را بررســی کردهایــم .ایــن دادههــا را از بانــک جهانــی جم ـعآوری کردهایــم.
در ایــن پژوهــش تولیــد ناخالــص داخلــی بهعنــوان متغیــر وابســته و از ســه متغیــر
مســتقل ،کــه یکــی از آن متغیــر تــابآوری ( )RISILIENCEکــه بــا اســتفاده از فرمــول
ترکیــب موریــس  9شاــخص ترکیبــ ش��ده اس��ت ک��ه شاــمل (حق��وق مالکیت،شـ�اخص
اثربخش��ی دولت،شــاخص س�لامت مالی،شــاخص آزادی تجارت،شــاخص آزادی ســرمایه
گذاری،شــاخص نسبــت کس��ری بودجـ�ه ب�هـ تولی��د ناخال��ص داخلی،شــاخص نســبت کســری
تج�اـری ب��ه تولی�دـ ناخالــص داخلی،ش��اخص فالکــت ،شاــخص ســرمایه گــذاری خارجــی
) مــی باشــند .مــدل موریــس یکــی از روش هــای مؤثــر در زمینــه ترکیــب منطقــی شــاخص
هــای ســنجش توســعه یافتگــی نواحــی اســت (.)Hosseinzadeh-Dalir, 2001: 153
همچنیــن یکــی از جدیدتریــن و کاربردیتریــن روشهــای برنامهریــزی اســت کــه کاربــرد
مختلفــی دارد.
محاســبه
در ایــن مــدل شــاخص نامــوزون موریــس بــا فرمــول
میشــود در ایــن فرمــول  Yijشــاخص نامــوزون ب ـرای متغیــر  iامهــا در کشــور  jام Xij ،متغیــر
 iام در کشــور  jام Ximin ،حداقــل مقــدار متغیــر  iام در بیــن کشــورها و  Ximaxحداکثــر مقــدار
متغیــر  iام در بیــن کشورهاســت ( .)Rezvani, 2004: 153نکتــۀ مهــم در ایــن روش ایــن
اســت کــه شــاخصهای بهکارگرفتهشــده بایــد همســو یــا هــم جهــت باشــند (Badri et
 .)al, 2006: 21چنانچــه یــک یــا تعــدادی از شــاخصها بــا دیگــر شــاخصها همســو و
همجهــت نباشــند ،ب ـرای همســوکردن آنهــا از معکــوس شــاخص محاسبهشــده و از فرمــول
محاســبه
فــوق اســتفاده میشــود .ســپس ضریــب نهایــی شــاخص از فرمــول

125

میشــود کــه در ایــن فرمــول n ،تعــداد شــاخصهای مــورد مطالعــه و  D.I.شــاخص اصلــی
اســت .ضریــب شــاخص موریــس بیــن صفــر تــا  100نوســان دارد کــه هرچــه بــه  100نزدیکتر
باشــد ،ســطح تــابآوری بیشــتر اســت ( .)Rezvani, 2004: 154متغیــر مســتقل دومــی و
ســومی بــه ترتیــب ،نیــروی کار فعــال و تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بهــره گرفتــه شــده
اســت .بــرای تجزیهوتحلیــل اثــر تــابآوری بــر رشــد اقتصــادی از روش اقتصادســنجی
ً
دادههــای پانلــی (روش حداقــل مربعــات کامــا اصالحشــده) اســتفاده کردهایــم .ابتــدا بــه
ویژگــی یکپارچگــی ســری زمانــی پرداختــه شــده کــه بــه ایــن لحــاظ از آزمــون ریشــۀ واحــد
دادههــای پانلــی و بـرای وجــود رابطــۀ بلندمــدت اقتصــادی از تحلیــل هــم جمعی اســتفاده شــده
حشــده ب ـرای
اســت .در مرحلــۀ نهایــی بــا وجــود هــم جمعــی از روش حداقــل مربعــات اصال 
تخمیــن ضرایــب مــدل مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه و ب ـرای تخمیــن مــدل :آزمــون فرضیــات،
تحلیلهــای اقتصــاد ســنجی از نــرم افـزار اقتصــاد ســنجی  Eviews10اســتفاده شــده اســت.
تبیین مدل استفادهشده در پژوهش

در ایــن پژوهــش تابــع تولیــد کاب داگالس بــاری تحلیــل اثرنیــروی کار ،تشــکیل ســرمایۀ ثابــت
صهای منتخــب تــابآوری) کار گرفته شــده اســت.
ناخالــص و عامــل مــورد پژوهــش (شــاخ 
()1

Yt= ALtαktβFty

همانطــوری کــه در مــدل فــوق میبینیــم  Ytتولیــد ناخالــص داخلــی L ،نیــروی کار،
Kتشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص و  Fشــاخص ترکیبــی تــابآوری کــه  9شــاخص دارد
و بــا اســتفاده از فرمــول موریــس ،ترکیــب شــده اســت A .عامــل بــرونزای تکنولــوژی یــا
دانــش فنــی و  α،β ،yبــه ترتیــب ســهم تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص ،ســهم نیــروی کار و
ســهم ســرمایۀ فرهنگــی در مســیر تولیــد در دورۀ  tهســتند .ب ـرای خطیکــردن رابطــۀ فــوق از
دوطــرف لگاریتــم میگیریــم کــه چنیــن اســت:
()2

LnYt= αLnLt+ βLnKt+ yLnFt

با توجه به رابطه دو نشان داده شد F ،شاخص ترکیبی تابآوری ،چند زیر شاخ ه دارد:
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شاــخص حق��وق مالکیــت ،شــاخص اثربخشیــ دولــت ،شــاخص ســامت مالــی،
شــاخص آزادی تج�اـرت ،شــاخص آزادی س��رمایهگذاری ،شــاخص نســبت کســری بودجــه
ب�هـ تولی��د ناخال�صـ داخلــی ،شــاخص نســبت کســری تجــاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی،
ش��اخص فالکتــ ،ش�اـخص ســرمایهگذاری خارجــی.
حقــوق مالکیــت :هــر شــیء ملمــوس و غیرملموســی اســت کــه توســط یــک فــرد یــا
گروهــی از اف ـراد تملــک میشــود نظــر بــه ماهیــت دارایــی ،مالــک حــق مصــرف ،اجــاره،
فــروش ،انتقــال ،مبادلــه یــا خرابکــردن ،دارایــی را دارد .بهنظــر دانشــمندان ،حمایــت از
حقــوق مالکیــت ،عاملــی اســت کــه بهصــورت «یــک فراینــد تلویحــی کــه در پیچیدگیهــای
نظــام مالکیــت رســمی پنهــان شــده» موجــب رشــد در کشــورهای توســعه یافتــه میشــود
( .)Hosseini et al, 184:2013دادههــای ایــن شــاخص از بانــک جهانــی گرفته شــده اســت.
اثــر بخشــی دولــت :اعتبــار ،ظرفیــت و قــدرت بیشــتر دولتمــردان بــرای طراحــی
سیاســت ســبب میشــود اقتصــاد ،بهتــر و ســریعتر بــه شــوکها پاســخ دهــد .دولــت بــا
ـرک بخــش خصوصــی میشــود .در نتیجــه ،تــابآوری بیشــتری
سیاسـتگذاری ،موجــب تحـ ِ
را ایجــاد میکنــد .دادۀ ایــن شــاخص از بانــک جهانــی اســتخراج شــده اســت.
ســامت مالــی :بــه هرانــدازه کــه مدیریــت درســت در اســتفادۀ امکانــات توســط دولتهــا
صــورت بگیــرد ،آنــگاه در صــورت بــروز مشــکل و بحــران ،سیاســتهای تــابآوری
اقتصــادی بــه خوبــی عمــل کــرده اســت و ســبب میشــود تــا ایــن خطــر و بحـران بــه درســتی
دفــع شــود و در صورتــی کــه فســاد اداری و اســتفاده نادرســت از پــول و مــال تخصیــص یافتــه،
بیشــتر باشــد ،شــوک و خطــر بیرونــی بــه راحتــی میتوانــد بــه اقتصــاد یــک کشــور صدمــه
بزنــد و ســبب نابســامانی از طــرف ایــن شــاخص شــود .دادههــای ایــن شــاخص از بانــک
جهانــی اســتخراج شــده اســت.
آزادی تجــارت :آزادی تجــارت یعنــی محدودیتهــای تجــاری دولتهــا کاهــش یافتــه
و کشــورها بــا حداقــل موانــع و تعرفــه تجــارت کننــد .آمــار ایــن شــاخص از ســایت اقتصــاد
کشــور گرفتــه شــده اســت.
آزادی ســرمایهگذاری :ســرمایهگذاری یکــی از عوامــل اصلــی رشــد اقتصــادی اســت.
ســرمایهگذای در کشــوری کــه در آن بــا حداقــل محدودیتهــای قانونــی امکانپذیــر
باشــد .پــس بــدون هیــچ محدودیتــی ورود و خــروج ســرمایهها در عرصههــای بینالملــل
و بــه آســانی امکانپذیــر خواهــد بــود و از ایــن راه میتوانــد امتیــاز مناســبی بــرای ایــن
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شــاخص بــه خــود اختصــاص دهــد .و رابطــۀ ایــن شــاخص بــا تــابآوری اقتصــادی رابطــۀ
مثبــت و معنــاداری اســت کــه بــه هــر انــدازه مقــدار آزادی ســرمایهگذاری بهتــر باشــد در
بهبــود وضعیــت تــابآوری اقتصــادی مفیدتــر خواهــد بــود .داشــتن سیاس ـتهای درســت
و آزادبــودن ســرمایهگذاری در یــک کشــور نــه تنهــا در زمــان بــروز شــوکهای خارجــی و
مخاط ـرات ســبب بهبــود عملکــردن تــابآوری میشــود ،بلکــه میتوانــد در بیشــتر مواقــع
رونــد صعــودی و افزایشــی رونــق اقتصــادی را نیــز حفــظ کنــد.
نســبت کســری بودجــه بــه تولیــد ناخالــص داخلــی :یکــی از معیارهــای نشــاندهندۀ
تــابآوری اقتصــادی ،بودجــۀ دولــت اســت و از ابزارهــای مهــم دولــت بــه حســاب میآیــد
کــه در مقابــل شــوکها مقــاوم باشــد .چنانچــه دولتــی کســری بودجــۀ پاییــن و در وضعیــت
مالــی مطلــوب باشــد ،میتوانــد بــا اســتفاده از سیاســتهای مالیاتــی و مخــارج
ســامت
ِ
دولتــی ،اثــر منفــی شــوکها را کاهــش دهــد .آمــار ایــن شــاخص از بانــك جهانــی دریافــت
شــده اســت.
نســبت کســری تجارتــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی :در یــک کشــور بــه هــر انــدازه
کــه کســری تجــارت بیشــتر باشــد بــه همــان انــدازه احتمــال صدمــات ناشــی از شــوکهای
خارجــی و خط ـرات در اقتصــاد کشــور بیشــتر خواهــد شــد .کســری تجــاری در یــک کشــور
نشــاندهندۀ ضعــف اقتصــاد آن کشــور اســت .بــه هــر انــدازه کــه صــادرات یــک کشــور از
وارداتــش بیشــتر باشــد بــه همــان انــدازه میــزان تابآوریــش بیشــتر اســت و برعکــس بــه
هــر انــدازه کــه میــزان واردات یــک کشــور از صــادرات آن بیشــتر باشــد بــه همــان انــدازه
میـزان تــابآوری اقتصــادی کشــور پاییــن اســت و بــه راحتــی دچــار هرگونــه صدمــه از طــرف
شــوکهای خارجــی و خطرهــای بیرونــی میشــود .دادۀ شــاخص از بانــك جهانــی اســتخراج
شــده اســت.
شــاخص فالکــت :یکــی از معیارهــای تــابآوری تــورم و بیــکاری اســت .اگــر کشــوری
تــورم و بیــکاری باالیــی داشــته باشــد ،در مقابــل شــوکهای بیرونــی ،مقاومــت پایینــی
ِ
خواهــد داشــت و اگــر در کشــوری ،تــورم و بیــکاری در ســطح مطلــوب باشــد بــدون تحمــل
هزینههــای رفاهــی ســنگین میتوانــد مقــاوم باشــد .بنابرایــن از جمــع دو متغیــر میتــوان
شــاخص فالکــت را حســاب کــرد .آمــار ایــن شــاخص از بانــك جهانــی گرفتــه شــده اســت.
ســرمایهگذاری خارجــی :میــان رشــد اقتصــادی و ســرمایهگذاری خارجــی ادبیــات
غنــی وجــود دارد کــه هــر یــک از منظــری متفــاوت ،وجــود ایــن رابطــه را بیــان و تأثیــر ایــن دو
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متغیــر را بــر یکدیگــر بررســی کــرده اســت .پیشــرفت فنــاوری و نیــروی کار بــرو نزا در مــدل
رشــد نوکالســیکی در نظــر گرفتــه شــده اســت .معتقـ د هســتند کــه افدیآی 1میتوانــد منجــر
بــه رشــد اقتصــادی کشــور میزبــان تنهــا در کوتاهمــدت و از راه ســرمایۀ فیزیکــی شــود ،امــا در
بلندمــدت تأثیــر چندانــی نخواهــد داشــت .تنهــا بــا رشــد نیــروی کار و فنــاوری ،نظــر بــه عقیــدۀ
نوکالســیکها رشــد بلندمــدت رخ میدهــد .از ســال  1980بــه اینســو ،نظریههــای رشــد
درو نزا مطــرح شــد کــه در مــدل رشــد درو نزا فــرض بــر ایــن اســت کــه افدیآی نســبت بــه
ســرمایهگذاری داخلــی کارایــی بیشــتری دارد .در ایــن مدلهــا تأکیــد بــر کانالهــای دیگــری
چــون آر انــد دی2 ،ســرمایۀ انســانی ،نــرخ ارز ،عوامــل بیرونــی اســت کــه افدیآی به وســیلۀ آن
ســبب رشــد اقتصــای بلندمــدت میشــود ( .)Lucas, 1988: 17دادۀ ایــن شــاخص از بانــك
جهانــی گرفتــه شــده اســت.
نیــروی کار :افزایــش کیفیــت نیــروی کار میتوانــد ســبب افزایــش بهــرهوری در نیــروی کار
شــود و از ایــن راه بــر ســرمایهگذاری و بــازدۀ اقتصــادی در آینــده مؤثــر باشــد .بــا آمــوزش،
انباشــت ســرمایۀ انســانی بــه وجــود میآیــد کــه نقــش مهمــی در فراینــد توســعۀ اقتصــادی
دارد ( .)Emadzadeh et al, 2009: 4دادههــای مربــوط بــه ایــن شــاخص از بانــک جهانــی
گرفتــه شــده اســت.
تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالص :یکــی از متغیرهــای مهــم در اقتصاد کالن ،تشــکیل ســرمایۀ
ثابــت ناخالــص اســت .تعریــف تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بــا توجــه بــه راهنمــای نظــام
حســابهای ملــی ( )2008چنیــن اســت« :تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بــا اســتفاده ارزش
کل تحصیــل منهــای واگــذاری داراییهــای ثابــت یــک تولیدکننــده در دورۀ حســابداری بــه عــاوۀ
بعضــی مخــارج مشخصشــده در خدماتــی کــه بــه ارزش داراییهــای تولیــد نشــده میافزایــد
اندازهگیــری میشــود ».شــاخص تشــکیل ســرمایه ،درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی بیانکننــدۀ
ایــن مطلــب اســت کــه ســهم ســرمایهگذاری در کل تولیــد ناخالــص داخلــی بــه چــه میـزان اســت.
ایــن شــاخص عامــل مهمــی در فراینــد توســعۀ پایــدار در کشــورهای در حال توســعه اســت .دادههای
ایــن شــاخصها بیــن ســالهای مربوطــه از بانــک جهانــی گرفتــه شــده اســت.
یافتههای پژوهش

کشــور آلبانــی ،کامــرون ،چــاد ،گابــن،
از بیــن  57کشــور ســازمان همــکاری فقــط 14
ِ
)1. Foreign Direct Investment (FDI
2. Research and Development
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اندونــزی ،ایــران ،اردن ،قرقزســتان ،مالــی ،نیجــر ،نیجریــه ،پاکســتان ،ســنگال و یوگنــدا
دادههــای ســالهای  2000تــا  2018را داشــتهاند .بــه همیــن دلیــل ،ایــن کشــورها را بررســی
کردی��م .بهدلیــل محدودیــت ،فقــط نمــودار دادههــای آمــاری ســه ســال اخیــر شــاخص
ترکیبــی تــابآوری بــرای کشــورهای منتخــب ســازمان همــکاری اســامی را آوردهایــم.

نمودار  :2شاخص ترکیبی تابآوری Source: Author

بررسی مانایی متغیرها

بــرای بــرآورد مــدل ،ابتــدا الزم اســت دادههــا از لحــاظ مانایــی بررســی شــوند ،زیــرا
تجزیهوتحلیــل رگرســیون براســاس فرضهایــی بنــا شــده اســت کــه یکــی از ایــن فرضهــای
مهــم ،مانایــی متغیرهــا اســت .ب ـرای اطمینــان از ایســتابودن متغیرهــا از آزمــون ریشــۀ واحــد
تابلویــی لویــن ،لیــن و چــو )2002( 1اســتفاده کردهایــم.
دادههــای
ِ
فــرض صفــر بیانگــر نامانایــی متغیرهــا و وجــود ریشــۀ واحــد اســت .در صــورت رد فــرض
صفــر ،داللــت بــر مانایــی و پذیــرش نداشــتن ریشــۀ واحــد بـرای متغیرهــا اســت .در آزمــون
مانای��ی اگــر احتمــال بزرگتــر از  5درصــد باشــد در ایــن صــورت  H0تأییدشــده و دادههــا
نامان��ا (رگرس��یون کاذب) اس��ت .در صورت�یـ ک��ه س��طح احتم��ال کوچکتــر از  5درصــد
باشــد  H1تأییدشــده و رگرســیون مطلــوب اســت.
متغیر نامانا ستH0 :
متغیر مانا استH1 :
1. Levin, Lin & Chu
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جدول  :1آزمون مانایی لوین ،لین و چو
متغیر

نتایج آزمون

سطح

LGDP

-1.83281

0.0334

مانا

LLABOR

-1.67701

0.0468

مانا

LFIXEDCAPITAL

-5.75270

0.0000

مانا

LRISILIENCE

-2.63131

0.0043

مانا
Source: Author

بــا توجــه بــه جــدول  1نتایــج نشــان میدهــد کــه متغیرهــای تولیــد ناخالــص داخلــی،
نیــروی کار ،تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص و تــابآوری بــا ســطح اطمینــان  95درصــد،
احتمــال خطاهــا کمتــر از  5درصــد بــوده اســت ،بنابرایــن  H1تأییــده شــده اســت و متغیرهــا
مانــا هســتند.
آزمون همانباشتگی

در دادههــای ترکیبــی نیــز بررســی وجــود هــم جمعــی متغیرهــا ماننــد دادههــای ســری
زمانــی اهمیــت دارد .بنابرایــن زمانــی کــه شــواهد مبنــی بــر وجــود ریشــۀ واحــد دادههــا،
وجــود داشــته باشــد .بـرای پرهیــز از وقــوع رگریســون کاذب و نیــز تعییــن رابطــۀ بلندمــدت
بیــن متغیرهــا ،از روش همانباشــتگی اســتفاده میکننــد .آزمــون همانباشــتگی متعــددی
وجــود دارد کــه در ایــن پژوهــش از آزمــون همانباشــتگی کائــو اســتفاده شــده اســت.
آزمــون همانباشــتگی جانســون ایــن مطلــب را بیــان میکنــد کــه اگــر ســطح احتمــال
کمتــر از  5درصــد باشــد H1 ،تأییدشــده و رابطــۀ بیــن متغیرهــا بلندمــدت اســت و در
صورتــی کــه ســطح احتمــال بیشــتر از  5درصــد باشــد  H0تأییدشــده و رابطــۀ بیــن متغیرهــا
کوتاهمــدت اســت.
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Statistic

Prop

مانا

جدول  :2آزمون همانباشتگی کائو
ADF

Ststistic

prob

-4.286050

0.0000
Source: Author
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در جــدول  2میبینیــم در ســطح اطمینــان  95درصــد فرضیــه  H0مبنــی بــر انباشتهنشــدن
متغیرهــا رد شــده اســت و رابطــۀ بلندمــدت بیــن آنهــا وجــود دارد.
آزمون چاو ( Fلیمر)
در آزمــون چــاو  H1نشــان میدهــد کــه از دادههــا بهصــورت پنــل اســتفاده شــده اســت و H0

بیانگــر ایــن اســت کــه دادههــا بهصــورت مقطعــی اســت.
جدول  :3آزمون چاو

Cross-section F

Df

Ststistic

Prob

()13.249

575.515542

0.0000
Source: Author

بـ�ا توج��ه بــه جــدول  3میبینی�مـ ک��ه س��طح احتم��ال کمتــر از  5درصــد بــوده اســت
و فرضیــۀ  H1تأییــد و  H0رد میشــود .بنابرایــن از متغیرهــا بهصــورت پنــل اســتفاده
میشــود.
آزمون هاسمن

در آزمــون هاســمن  H1بیانگــر آثــار ثابــت اســت ،ولــی  H0بیانگــر آثــار تصادفــی اســت.
بنابرای��ن اگ��ر سـ�طح احتم��ال کمتــر از  5درصــد باشــد در ایــن صــورت دادههــا آثــار ثابــت
دارد .در غیــر ایــن صــورت ،دادههــا بــا آثــار تصادفــی هســتند.
جدول  :4آزمون هاسمن
Ststistic

Prob

315.867272

0.0000
Source: Author

بــا توجــه بــه جــدول  4میبینیــم کــه ســطح احتمــال کمتــر از  5درصــد اســت ،بنابرایــن
 H0رد و  H1تأییــد میشــود و دادههــا بــا آثــار ثابــت هســتند.
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ً
آزمون پنل حداقل مربعات کامال اصالحشده ()FMOLS
متغیر وابستهLGDP :

تعداد مشاهدات 252 :تعداد کشورها14 :
روش تخمین )Panel Fully Modified Least Squares (FMOLS

متغیر

LLABOR
LFIXEDCAPITAL

1.239956

0.033456

37.06180

0.0000

0.161981

0.019041

8.506797

0.0000

0.238937

0.041667

5.734483

0.0000
Source: Author

بــا توجــه بــه جــدول  5و بــا توجــه بــه اینکــه همــۀ متغیرهــا بــه فــرم لگاریتمــی در ایــن
معادلــه آورده شــده اســت ،ضرایــب بهدس ـتآمده نشــان دهنــدۀ مقادیــر کشــش موجــود میــان
متغیرهــای مســتقل و متغیــر وابســته اســت .بــه ایــن مفهــوم کــه ضرایــب در ایــن معادلــه بیانگــر
درصــد تغیــر در متغیــر وابســته بــه ازای یــک درصــد تغیــر در هرکــدام از متغیرهــای مســتقل
اســت .نتایــج آزمــون  FMOLSضریــب نیــروی کار ( )1.239956( ، )LLABORمثبــت
و از نظــر آمــاری معنــادار اســت کــه نشــا ن میدهــد بــا افزایــش نیــروی کار بهدلیــل آثــار مثبتــی
کــه در جامعــه میتوانــد داشــته باشــد ،موجــب افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی میشــود.
همچنیــن ضریب تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص ()0.161981( ،)LFIXEDCAPITAL
و در ســطح معنــاداری  99درصــد مثبــت و معنــادار اســت که بیانگــر وجــود رابطۀ مثبت و معنــاداری
میــان افزایــش تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص و تولیــد ناخالص داخلی اســت.
متغیــر تــابآوری ( )LRISILIENCEبــه ترتیــب بــا ضریــب و در ســطح معنــاداری
( 99 ،)0.238937درصــد مثبــت و معنــادار اســت کــه نشــان میدهــد بــا افزایــش
تــابآوری ،تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای منتخــب اســامی نیــز افزایــش مییابــد.
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LRISILIENCE

ضریب

انحراف معیار

آماره تی

معناداری

نتیجه و پیشنهادها

اقتصــاد مقاومتــی از چنــد ســال پیــش وارد متــون اقتصــاد کشــورها شــده اســت و گروههــا و
اف ـراد مختلــف در مــورد آن بحــث و گفتوگــو کردهانــد .مــرور تجــارب و متــون اقتصــادی
جهانــی نشــان میدهــد ،تــابآوری بــه معنــای گرفتــن تصمیــم مناســب بـرای حفــظ عملکــرد
یــک سیســتم بــه هنــگام مواجهــه بــا تهدیدهــا و شــوکهای خارجــی کــه از نظــر مفهــوم بــا
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اقتصــاد مقاومتــی نزدیکــی دارد .پــس روح حاکــم بــر بخــش عمــدهای از سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی را میتــوان بــا اســتفاده از ادبیــات تــابآوری بهشــیوۀ مناســبتری رواج
داد .تــابآوری در بخشهــای مختلــف از جملــه علــوم طبیعــی ،روانشناســی ،مهندســی
ً
و مدیریــت بحرانهــای ســازمانی و شــهری موضــوع کامــا شــناخته شــدهای اســت ،ولــی
بهتازگــی تــابآوری اقتصــادی در ســطح ملــی ،بهویــژه پــس از بح ـران مالــی  ،2008مــورد
توجــه دانشــمندان ایــن حــوزه ق ـرار گرفتــه اســت.
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی اثرتــابآوری اقتصــادی بر رشــد اقتصــادی کشــورهای منتخب
ســازمان همــکاری اســامی اســت .بـرای ایــن هــدف از دادههــای ســری زمانــی ســالهای 2000
تــا  2018و  14کشــور منتخــب عضــو ســازمان همــکاری اســامی ،آلبانی ،کامــرون ،چــاد ،گابن،
اندونــزی ،ایـران ،اردن ،قرقزســتان ،مالــی ،نیجــر ،نیجریــه ،پاکســتان ،ســنگال ،یوگنــدا هســتند ،از
بیــن  57کشــور ســازمان همــکاری فقــط  14کشــور گفتهشــده دادههــای ســری زمانــی 2000
تــا  2018را داشــتهاند .بــه همیــن دلیــل ،ایــن کشــورهای را بررســی کردیــم .دادههــای مربوطــه
از بانــک جهانــی جم ـعآوری شــدهاند .شــاخص ترکیبــی تــابآوری اقتصــادی مــورد اســتفاده در
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش موریــس شــاخصهای تــابآوری اقتصــادی بــا اســتفاده از
مؤلفههاــی شاــخص حق��وق مالکیــت ،شــاخص اثربخشیــ دولــت ،شــاخص ســامت مالــی،
شــاخص آزادی تج�اـرت ،شــاخص آزادی س��رمایهگذاری ،شــاخص نســبت کســری بودجــه بــه
تولی�دـ ناخالصــ داخلـ�ی ،شــاخص نســبت کســری تجــاری بــه تولیــد ناخالــص داخلی ،شــاخص
فالکتــ ،ش�اـخص ســرمایهگذاری خارجــی ترکیــب و محاســبه شــده اســت.
ب ـرای اینکــه بتوانیــم اثــر تــابآوری را بــر رشــد اقتصــادی تجزیهوتحلیــل کنیــم از روش
ً
اقتصادســنجی دادههــای پانلــی روش حداقــل مربعــات کامــا اصالحشــده اســتفاده شــده
اســت .در ابتــدا بــه ویژگــی یکپارچگــی ســری زمانــی پرداختــه شــده اســت پــس از آزمــون
ریشــه واحــد دادههــای پانلــی ،بـرای وجــود رابطــۀ بلندمــدت اقتصــادی از آزمــون هــم جمعی
کائــو اســتفاده شــده اســت .در مرحلــۀ نهایــی بــا وجــود هــم جمعــی از روش حداقــل مربعات
اصالحشــده ب ـرای تخمیــن ضرایــب مــدل مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه و ب ـرای تخمیــن مــدل
آزمــون فرضیــات ،تحلیلهــای اقتصــاد ســنجی از نــرم افــزار اقتصادســنجی Eviews 10
اســتفاده شــده اســت .نتایــج آزمــون نشــان میدهــد کــه مؤلفههــای نیــروی کار ،تشــکیل
ســرمایۀ ثابــت و تــابآوری بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای اســامی مؤثــر واقــع شــده اســت
و ب�اـ افزای��ش ای��ن مؤلفههاــ رش��د اقتص��ادی نی�زـ در ای��ن کشـ�ورها افزای��ش مییابــد .بــا توجــه
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بــه ایــن نتایــج ایــن پیشــنهادهای سیاســتی را ارائــه میدهیــم:
 بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده از پژوهــش انجامشــده کــه نشــاندهندۀ رابطــۀ مثبــتمیــان تــابآوری ،نیــروی کار و تشــکیل ســرمایۀ ثابــت ناخالــص بــا رشــد اقتصــادی اســت ،باید
کشــورهای مــورد مطالعــه زمینــۀ الزم بــرای افزایــش مهارتهــای ســرمایۀ انســانی ،تشــکیل
ســرمایه در کشــور و ارتقــای شــاخصهای تــابآوری را در دســتور کار خــود ق ـرار دهنــد.
 ب ـرای کاهــش بیــکاری بایــد ایــن کارهــا انجــام شــود :آموزشهــای مهارتــی ،حمایــتاز کارآفرینــی و کارآفرینــان و ســرمایهگذاران ،تنظیــم نــرخ بهــرۀ بانکــی متناســب بــا ش ـرایط
اقتصــاد کشــور ،معافیتهــای مالیاتــی کارفرمایــی ،ایجــاد مشــاغل خانگــی ،توســعه و
حمایــت از مشــاغل روســتایی .همچنیــن جلوگیــری از رشــد بیرویــۀ نقدینگــی و کاهــش
هزینههــای غیرضــروری دولــت ،چاپنکــردن پــول ،انظبــاط سیاســتهای پولــی و مالــی
ســبب کاهــش تــورم میشــود کــه کاهــش بیــکاری و تــورم ســبب کاهــش شــاخص فالکــت
میشــود و از ســوی دیگــر موجــب افزایــش تــابآوری و رشــد اقتصــادی میشــود.
 یکــی از مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر تــابآوری کســری بودجــه اســت کــه دولــت ب ـرایتأمیــن کســری در کوتاهمــدت میتوانــد بــا انتشــار اوراق و فــروش امــوال و در میانمــدت بــا
اســتفاده از کاهــش هزینههــا و اصــاح نظــام مالیاتــی ،کســری بودجــه را تأمیــن کنــد.
 کشــورهای اســامی بــا بهکارگرفتــن سیاســتهای مناســب تجــاری از جملــه وارداتمــواد واســطهای و اساســی صنایــع ،صــادرات خدمــات فنــی -مهندســی ،بازاریابــی صحیــح،
فراهمکــردن بســتر مناســب ب ـرای رقابــت صنایــع و افزایــش کارایــی آنهــا و ایجــاد بازارهــای
مقصــد جدیــد میتواننــد موجــب افزایــش تــابآوری و بهطبــع ســبب رشــد اقتصــادی شــوند.
 ســرمایهگذاری خارجــی نیــز یکــی از مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر تــابآوری اقتصــادیاســت .ب ـرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ابتــدا بایــد کشــورها زمینــۀ آن را فراهــم کننــد
کــه بــا برق ـراری انضبــاط مالــی و فراهمکــردن فضــای شــفاف و دور از هرگونــه رانــت نســبت
بــه بهبــود کسـبوکار در کشــور ،رفــع ابهــام در قوانیــن و مقــررات از جملــه قانــون کار و بیمــه
و دیگــر قوانیــن مرتبــط بــه حــوزۀ کسـبوکار ،ثبــات در سیاسـتگذاری و تدویــن راهبردهــای
بلندمــدت و برنامــه ریــزی درســت ب ـرای اعتمادســازی بیشــتر ســرمایهگذاران ،از بیــن بــردن
بوروکراســی زائــد و پیچیــدۀ اداری ،افزایــش بهــرهوری نیــروی انســانی ،پیشبینیپذیرکــردن
نــرخ ارز ،مبــارزۀ جــدی بــا فســاد و قاچــاق کاال در دســتور کار قـرار گیــرد تــا بــا انجــام ایــن
کارهــا اقتصــاد در مقابــل شــوکها مقــاوم شــود و ســبب رشــد اقتصــادی کشــورها گــردد.
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