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پذیري اقتصادي بر رشد اقتصادي آوري و آسیبتأثیر تاب
کشورهاي نفتی
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چکیده
هاي اقتصـادي دنیـاي خـارج منشـأ ظهـور      تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها از شوك

آوري اقتصادي در ادبیات اقتصادي شد. سوالی کـه در اینجـا بـه    پذیري و تاببحث آسیب
هـاي نفتـی قـرار    یا براي کشورهاي نفتی که اغلب در برابر شـوك رسد این است آذهن می

تواند اختالف درآمد سرانه کشـورها  آوري متفاوت میپذیري و تابگیرند، درجه آسیبمی
و 2005- 2014براي دوره زمـانی  GMMرا توضیح دهد. مطالعه حاضر با استفاده از روش 

پذیري اقتصـادي روي درآمـد سـرانه    آوري اقتصادي و آسیبکشور نفتی اثر تاب18براي 
آوري اثــر مثبــت و کشــورها را بررســی کــرده اســت. نتــایج مطالعــه نشــان داد کــه تــاب 

پذیري اثري منفی بر درآمد سرانه کشورها دارد. این بدان معنا اسـت کـه کشـورهایی    آسیب
هـاي  رانهسـ اند درآمد تر برخوردار هستند، توانستهپذیري کمآوري باالتر و آسیبکه از تاب

باالتري را تجربه کنند.
پذیري، رشـد اقتصـادي، کشـورهاي نفتـی،     آوري، اقتصاد مقاومتی، آسیبتابها:کلیدواژه

یافته.روش گشتاورهاي تعمیم
.O49و JEL:O10 ،O11 ،O47بندي طبقه

taherpoor.j@atu.ac.irمسئول)، ة(نویسنداستادیار اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی *

12/02/1398تاریخ پذیرش:،02/11/1397دریافت:تاریخ
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others

to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose



1398چهاردهم، شمارة اول، بهار ، سال اقتصاد و تجارت نوین84

مقدمه.1
شـده اسـت و   و تجربی کامال غنی و شناخته پذیري اقتصادي به لحاظ ادبیات مفهومی آسیب

هاي ذاتی، پایدار یا شبه پایدار یک کشـور اسـت کـه آن کشـور را در معـرض      بیانگر ویژگی
). 2003دهد (بریگوگلیو و گالئـا،  هاي اقتصادي خارج از کنترل قرار میدرجه باالیی از شوك

در واقع در شرایط معمولی، ممکن است اقتصادها از نظر متغیرهاي کالن اقتصـادي همچـون   
د، نرخ تورم، نرخ بیکاري و غیره در وضـعیت مطلـوبی قـرار داشـته باشـند؛ لـیکن       نرخ رش

ها و نوسـانات بیرونـی و غیـر قابـل کنتـرل همچـون تحـوالت        همزمان در مواجهه با شوك
اقلیمی، تحوالت زیست محیطی و یا نوسانات ناشـی از مشـکالت سـاختار اقتصـاد جهـانی      

پذیرتر باشند.یبه و اصطالحاً آسدچار شکنندگی باالیی بود
پـذیري اقتصـادي بـر اسـاس مشـاهدات تجربـی اثبـات        اغلب مطالعات پیرامون آسـیب 

اي، بـه علـت درجـه بـاالي آزادي     ویـژه جزیـره  نماید که معموال کشورهاي کوچک و بهمی
اقتصادي و تمرکز بیش از حد اقتصاد بر روي صادرات، نسبت به سـایر کشـورها، بیشـتر در    

هاي خارجی بـر  شود تا شوكقتصادي هستند. همین موضوع باعث میپذیري امعرض آسیب
اقتصاد این کشورها اثرگذاري باالیی داشته باشند و این حقیقت به یـک عـدم مزیـت بـزرگ     

بـرد  براي این کشورها بدل شود زیرا ریسک را در فرآیندهاي رشـد ایـن اقتصـادها بـاال مـی     
شـود بسـیاري از کشـورهاي کوچـک     هده می). با این حال مشا2008(بریگوگلیو و دیگران، 

هاي بیرونی اقتصاد قـرار دارنـد؛ لـیکن از سـطح     رغم اینکه در معرض بسیاري از شوكعلی
شـود  باالیی از تولید ناخالص داخلی سرانه برخوردارند. اینجاست که این سـوال مطـرح مـی   

یسـت؟ طبـق   پذیري اقتصادي در تولید و درآمد سـرانه کشـورها چ  آوري و آسیبنقش تاب
تواننـد بـر اقتصـاد    آوري میپذیري اقتصادي و تابهاي آسیبادبیات نظري هردوي شاخص

کشورها اثرگذار باشند؛ به طـوري کـه اگرچـه اقتصـاد کشـوري ممکـن اسـت در معـرض         
هـا و نوسـانات خـارجی    پذیري اقتصادي باالیی بوده و شکنندگی آن در مقابل شـوك آسیب

هـاي  ناخالص داخلـی سـرانه آن گـردد، لـیکن اتخـاذ سیاسـت      اقتصاد منجر به کاهش تولید
گردد به آن کشور کمک خواهـد نمـود تـا    آوري اقتصادي میکارآمد که منجر به افزایش تاب

تولید ناخالص داخلی سرانه باالتري را نسبت به سایر کشورها با شرایط مشابه ثبت نماید.
کننـده نفـت بـه دالیـل گونـاگون در      در این راستا و با توجه به اینکه کشـورهاي صـادر   

هـاي مـذکور   هاي بیرونی اقتصادي ناشی از تغییرات قیمتی نفت بوده که شوكمعرض شوك
باشند، لذا در مقالـه پـیش رو بـرآنیم تـا بررسـی      در غالب موارد خارج از کنترل کشورها می
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نه نماییم که هر یـک از دو شـاخص فـوق تـا چـه انـدازه در تولیـد ناخـالص داخلـی سـرا          
باشد.هاي منتخب نفتی اثرگذار میکشور

مبانی نظري.2
آوري به توانایی یک شیء براي بازیابی شکل و سـاختار  هاي لغات، واژه تابدر اکثر فرهنگ

اشـاره  - پس از آنکه تحت تأثیر نیروهـاي خـارجی تغییـر شـکل یافتـه باشـد      –اصلی خود 
هـاي رفتـاري در علـوم مهندسـی،     دیدهآوري ممکن است به پکند. بنابراین اصطالح تابمی

هـا  فیزیولوژي، محیط زیست، رفتار آدمی، علوم اقتصادي و ... در دامنـه وسـیعی از موقعیـت   
آور ). در اقتصاد، زمـانی یـک سیسـتم اقتصـادي تـاب     2005اطالق شود (آگایبی و ویلسون، 

:اند ازشود که حداقل از سه توانایی برخوردار باشد که عبارتشناخته می
هـاي  الف) توانایی سیستم اقتصادي براي ترمیم و بازیـابی سـریع از اثـرات شـوك    

: این مسأله با انعطاف پـذیري یـک سیسـتم اقتصـادي مـرتبط اسـت کـه آن را قـادر         بیرونی
سازد تا پس از آنکه از آثار منفی یک شوك اثر پذیرفت، بتواند به سرعت خود را بازیـابی  می

هـاي معکـوس،   توانایی یک سیستم اقتصادي در بازیابی از شوكنماید. باید توجه داشت که 
هـاي  هاي گوناگونی محدود شود، بـه عنـوان مثـال، چنانچـه چـالش     ممکن است به صورت

جدي همچون کسري بودجه قابل توجه یا نـرخ بـاالي بیکـاري در یـک سیسـتم اقتصـادي       
صادي نیـز کـاهش خواهـد    هاي اقتوجود داشته باشد، توانایی آن سیستم در بازیابی از شوك

یابد که یـک اقتصـاد ابزارهـاي سیاسـتی     یافت. از طرف دیگر، این توانایی زمانی افزایش می
انقباضی و احتیاطی الزم را در اختیار داشته باشد تا هر زمان که نیـاز بـود بـا اسـتفاده از ایـن      

ی را از بین بـرد.  هاي منفی و تحوالت نامطلوب بیرونهاي ناشی از شوكابزارها بتواند آسیب
توانند از سیاست تنظـیم مخـارج خـود یـا     هاي موفق در این زمینه میبه عنوان نمونه، دولت

تغییر نرخ مالیاتی در جهت تعدیل اثرات نامطلوب وارد شـده بـر اقتصـاد بهـره گیرنـد. ایـن       
» )shock-counteractionعمل متقابل در مقابـل شـوك (  « توان ویژگی مقاومت اقتصادي را می

نامید.
ایـن نگـاه بـه مقاومـت     هـا: ب) توانایی سیستم اقتصادي در مقاومت در برابر شـوك 

تواند در سیستم اقتصادي هضم یا خنثـی  دارد که اثرات منفی یک شوك میاقتصادي بیان می
گردد، از این رو، اثر نهایی آن بر سیستم مذکور صفر یا قابل چشم پوشی خواهـد بـود. ایـن    

شـکل  باشـد کـه بـه   پیوندد که اقتصاد داراي مکانیسـمی  آوري زمانی به وقوع مینوع از تاب
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توان ایـن جنبـه از   هاي منفی واکنش نشان داده و آثار آنها را کاهش دهد. میدرونزا به شوك
نـام گـذارد. بـراي مثـال،     » )shock-absorptionها (توانایی هضم شوك«آوري اقتصادي را تاب

تواند بـه عنـوان  و انعطاف پذیر می)multi-skilled labor forceوجود نیروي کار چند مهارتی (
هاي اقتصاد به دالیـل  ها به شمار آید، زیرا در شرایطی که یکی از بخشیک ابزار هضم شوك

تواند جذب بخش دیگري شـود  بیرونی دچار رکود تقاضا گردد، نیروي انسانی به سادگی می
که داراي تقاضاي باالتري است.

وري جـزء  آاین نـوع از تـاب  ها:ج) توانایی یک اقتصاد براي جلوگیري از بروز شوك
پـذیري اقتصـاد ارتبـاط    شـود کـه بـا بحـث آسـیب     هاي ذاتی یک اقتصاد شمرده میخصلت

).2006دارد (بریگوگلیو و دیگران، مستقیمی
به طور خالصه اقتصادي را که توانـایی و قابلیـت حفـظ تولیـد     )2007دوال و دیگران (

نـد. تعریـف بـورمن و    کنآور معرفـی مـی  نزدیک سطح بالقوه را داشته باشد، اقتصـادي تـاب  
) نیز مشابه تعریف دوال و همکاران است: ظرفیت یک اقتصـاد در مواجهـه   2013همکاران (

آوري یـک  نشـان از تـاب  و مقایسه با یک شوك و برگشت بـه موقعیـت قبـل از آن شـوك     
اقتصاد است.

) به بررسی ایـن موضـوع پرداختنـد کـه چـرا برخـی اقتصـادهاي        2011هیل و دیگران (
پذیرند، قادرند در مدت زمان نسـبتاً کوتـاهی   ها تأثیر میکه در جهت منفی از شوكايمنطقه

که وقـوع شـوك،   ) استدالل می کنند هنگامی 1بازیابی شوند. ایشان بر اساس نمودار شماره (
تأثیري در مسیر رشد اقتصادي ایجاد ننماید، به این معنی که رکـود اقتصـادي تجربـه نشـود،     

ها مقاوم است. چنانچـه اقتصـاد در جهـت    شود که اقتصاد نسبت به شوكاصطالحاً گفته می
ها اثر بپذیرد، و طی مدت زمان کوتاهی به مسیر رشد قبلـی خـود بـازگردد،    منفی از شوك

آور آور است و در غیر ایـن صـورت، اقتصـاد تـاب    شود که اقتصاد تاباصطالحاً گفته می
آور بـه  ی که الزم است تا یک اقتصـاد تـاب  نخواهد بود (ایشان در مطالعه خود مدت زمان

گیرند). باید توجـه نمـود کـه دو حالـت     مسیر قبلی خود بازگردد را چهار سال در نظر می
بهتـرین نتیجـه بـراي    » )Resilientآوري (تاب«و » )Shock-Resistantمقاوم در برابر شوك («

نتیجه مطلوبی نخواهد بود.» آوريغیر تاب«اقتصاد و حالت 
هـاي  آوري باالیی برخـوردار نباشـد دائمـا شـوك    راین چنانچه اقتصادي از درجه تاببناب

شـود.  کند و این باعث کاهش رفاه و درآمد سـرانه کشـورها مـی   متعدد خارجی را جذب می
آوري به عنـوان شـرایط محیطـی کـه در آن عوامـل اقتصـادي بـه فعالیـت         به طور کلی تاب
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دهنده تفاوت تولید و رشد اقتصادي کشـورها  توضیحپردازند، به عنوان شاخصاقتصادي می
آوري پـایین عوامـل اقتصـادي مکـرر و     باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایط محیطی با تاب

هـاي تولیـد و   گیرنـد. تحـت ایـن شـرایط پتانسـیل     هـا قـرار مـی   پیوسته تحت تـأثیر شـوك  
د سرانه کمتـري را  ها درآمگذاري به عرصه ظهور نخواهد نخواهد رسید و این اقتصادسرمایه

کنند.تجربه می

هاالعمل اقتصادها در مقابل وقوع شوكعکس.1نمودار 
)2011منبع: هیل و دیگران (

کنند که تأثیرپذیري یـک  ) بحث می2008آوري بریگوگلیو و دیگران (در کنار بحث تاب
گیـرد کـه   هاي اقتصاد آن کشور منشأ مـی هاي بیرونی اقتصاد از برخی ویژگیکشور از شوك

پـذیري اقتصـادي بیـانگر    کنـد. آسـیب  را تعیـین مـی  هـا پذیري اقتصـاد به نوعی میزان آسیب
هاي ذاتی، پایدار یا شبه پایدار یک کشور اسـت کـه آن کشـور را در معـرض درجـه      ویژگی

). در 2003دهـد (بریگوگلیـو و گالئـا،   هاي اقتصادي خارج از کنترل قرار مـی باالیی از شوك
ر آن به دلیل وقـوع حـوادث   شود که دپذیري اقتصادي به حالتی اتالق میحالت کلی، آسیب

شـود؛ فرآینـد توسـعه    بینی بیرونی اقتصادي، که اکثر مواقـع شـوك نامیـده مـی    غیرقابل پیش
). باید توجه داشت کـه  FERDIمؤسسه 2011اقتصادي یک کشور عقب بیفتد (تعریف سال 

بسیاري از کشورهاي درحال توسعه ممکن است با موانـع اقتصـادي همچـون سـطح پـایین      
پذیري اقتصادي بـه  ار، دوري از بازارها و ... مواجه باشند، اما موانع موصوف، آسیبنیروي ک

بینی نیستند.شمار نخواهند رفت؛ زیرا غیرقابل پیش

آیا شوك 
مسیر 
رشد 

اقتصادي 
را تغییر 

دهد؟می

مقاوم در برابر شوك
مسیر رشد

خیر

بله

وقوع شوك

آیا اقتصاد 
طی زمان 
کوتاهی از 

اثرات 
شوك 
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شود؟می

آورتاب

آورغیر تاب

بله

خیر
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پـذیري  توان کشورها را از منظر آسـیب می)،2009براساس مطالعه بریگوگلیو و دیگران (
ندي نمود:بآوري اقتصادي به طور همزمان به چهار گروه طبقهو تاب
آوري پـذیري ذاتـی بـاال و تـاب    وضعیتی است که کشورها آسـیب بدترین وضعیت:ـ

هاي اقتصادي و سیاسی قرار دارنـد. ایـن   پایین دارند و همواره در معرض انواع شوك
پذیر با اقتصاد کوچـک مصـداق   وضعیت در مورد بعضی از کشورهاي کوچک آسیب

یابد.می
پـذیري ذاتـی بـاال    شود که کشورها با وجود آسیببه وضعیتی اطالق میخودساخته:ـ

هــاي اقتصــادي و هــاي مناســب و بــه هنگــام در مقابــل شــوك بــه اتخــاذ سیاســت
ــابسیاســی، ــا   ت ــن وضــعیت در مــورد کشــورهاي کوچــک ب ــود. ای ــد ب آور خواهن

کند. تفاوت این وضعیت بـا بـدترین وضـعیت، در میـزان     پذیري باال صدق میآسیب
پذیري اقتصادي باالیی داشته باشـد، بـا   ت. هرچه کشوري آسیبآوري اقتصاد استاب

آوري می تواند از بدترین وضعیت به وضعیت خودساخته منتقل گردد.افزایش تاب
پـذیري ذاتـی   شودکه کشـورها بـا وجـود آسـیب    به وضعیتی اطالق میپسر ولخرج:ـ

و سیاسـی، در  هاي اقتصـادي هاي نامناسب در مواجهه با شوكبا اتخاذ سیاستپایین،
ورهاي آوري گام خواهند برداشت. این وضعیت بیشـتر بـراي کشـ   خالف جهت تاب

کند.بزرگ جهان سوم صدق می
پـذیر نیسـتند و در   شود که کشورها ذاتاً آسیببه وضعیتی اطالق میبهترین وضعیت:ـ

هـاي مناسـب اقتصـاد    هاي اقتصـادي و سیاسـی، بـه اتخـاذ سیاسـت     مواجهه با شوك
آور  خواهند بود. این وضعیت، بیشتر براي کشورهاي توسـعه یافتـه   پردازند و تابمی

.)1395مغاري و دیگران، کند (صدق می
پـذیري اقتصـادي مربـوط    ) از آنجا که آسیب2لیو و براساس نمودار (طبق تحلیل بریگوگ

تواند در طول زمان تغییـرات چنـدانی یابـد. بـه     باشد، نمیهاي ذاتی یک کشور میبه ویژگی
آوري توانند در جهـت بهبـود تـاب   هاي مناسب میهمین دلیل، کشورها تنها با اتخاذ سیاست

ز بدترین وضعیت به وضـعیت خودسـاخته و همچنـین از    رو انتقال اخود گام بردارند. از این
در واقـع  حرکـت عمـودي    باشـد. پـذیر مـی  وضعیت پسر ولخرج به بهترین وضعیت امکان

پذیر نیست اما امکان حرکت افقی وجود دارد.امکان
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خودساخته
(Self-Made)

بدترین وضعیت
(Worst Case)

ب
آسی

پذیري اقتصادي بهترین وضعیت
(Best Case)

پسر ولخرج
(Prodigal Case)

آوري اقتصاديتاب

پذیريآوري و آسیببندي کشورها از منظر تابطبقه.2نمودار 

)1395منبع: مغاري و دیگران (

باشـد،  هاي برونزاي اقتصادي که در غالب موارد خارج از کنترل کشورها میوجود شوك
باشد، اثرپذیري بیشـتري از  پذیري آنان باال میآسیبگردد تا کشورهایی که درجه موجب می

هـاي مزبـور داشـته باشـند. ایـن      ها داشته و توانایی کمتري در کاهش آثار منفی شوكشوك
پـذیري رفـاه کمتـري را تجربـه نماینـد.      شود تا کشورهاي با درجـه بـاالي آسـیب   باعث می

بـه افـزایش نقـاط ضـعف     هاي ساختاري یک کشور بوده کـه منجـر   پذیري از ویژگیآسیب
پذیري مانع توسـعه درازمـدت خواهـد شـد     شود، آسیبهاي برونزا میاقتصاد در برابر شوك

آوري ). در طرف مقابل، کشورهاي برخوردار از سـطح بـاالي تـاب   2015(آنگیون و باتیس، 
هاي برونزاي اقتصادي، قادر به ترمیم و بازسازي اقتصاد خـویش پـس از   در مواجهه با شوك

شود تا این کشورها سطح رفاهی بـاالتري را در قیـاس   ها هستند و این باعث میوع شوكوق
آوري تجربه نمایند.با کشورهاي با درجه پایین تاب

مبانی تجربی.3
هاي قابل توجهی از سـوي  پذیري منجر به آن شده تا تالشآوري و آسیباهمیت بحث تاب

پـذیري  هاي کارآمد آسـیب منظور معرفی شاخصالمللی بههاي بینبرخی محققان و سازمان
:توان به موارد زیر اشاره نمودآوري صورت پذیرد که از جمله مهمترین آنها میو تاب

)2008پذیري بریگوگلیو و همکاران (شاخص آسیبـ
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پذیري اقتصادي سازمان مللشاخص آسیبـ
آوري بورمنشاخص تابـ
FMآوري شاخص تابـ

)2008بریگوگلیو و دیگران (آوري شاخص تابـ
آوري سازمان ملل و بانک توسعه آسیاییشاخص تابـ

) قابل رویت اسـت،  1396شرح کامل شاخص هاي مذکور در مطالعه طاهرپور و امیري (
) که مبنـاي  2008اما در ادامه دو شاخص تاب آوري و آسیب پذیري بریگوگلیو و همکاران (

اضر است تشریح می شود.محاسبه شاخص هاي مورد تأکید مقاله ح

)2008پذیري بریگوگلیو و همکاران (شاخص آسیب1.3
) در مطالعه خـود نشـان دادنـد کـه تاثیرپـذیري یـک کشـور از        2008بریگوگلیو و دیگران (

رخـی از ایـن   گیرد. بهاي اقتصاد آن کشور منشأ میهاي بیرونی اقتصاد از برخی ویژگیشوك
ها عبارتند از:ویژگی

شود که یـک کشـور از شـرایط    باز بودن اقتصاد موجب میدرجه باز بودن اقتصاد:الف) 
داشته باشد.ندارد تاثیرپذیري باالیی بیرونی اقتصاد که بر آنها هیچ کنترل مستقیمی 

ب) میزان وابستگی اقتصاد به درآمدهاي صادراتی ناشـی از چنـد محصـول خـاص:     
ز کاالهـا و خـدمات، ریسـک فقـدان     وابستگی یک کشور به صادرات طیف محدودي ا

اشی از باز بودن پذیري اقتصادي نتنوع صادارتی را افزایش داده و موجب افزایش آسیب
گردد.اقتصاد می

: یکـی دیگـر از مشـکالتی کـه     ج) میزان وابستگی به واردات کاالهـاي اسـتراتژیک  
است، زیرا هر سازد وابستگی به کاالهاي استراتژیکپذیر میاقتصاد یک کشور را آسیب

هـاي  هاي باالي واردات و یا محـدودیت آن ممکن است واردات این کاال به دلیل هزینه
دسترسی که ممکن است از طرف شرکاي خارجی اعمال شود، قطع شود و آنگاه کشور 

خارج از کنترل اوست روبرو گردد.اي کهواردکننده با مشکالت عدیده

)2008گران (آوري بریگوگلیو و دیشاخص تاب2.3
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آوري اقتصـادي از میـانگین سـاده    )، شـاخص تـاب  2008طبق مطالعه بریگوگلیو و دیگران (
توسـعه  «و» حکمرانـی خـوب  «، »کارایی بازار اقتصاد خرد«، »ثبات اقتصاد کالن«چهار متغیر 

تشکیل شده است.» اجتماعی
میـان تقاضـاي   ثبات کالن اقتصادي، منوط به تعامل و تعـادل الف) ثبات اقتصاد کالن:

کل و عرضه کل است. اگر در یک اقتصاد، تقاضاي کل هماهنگ با عرضه کـل جابجـا شـود    
اي کـه در ایـن   توان گفت آن کشور داراي یک اقتصـاد متعـادل داخلـی اسـت؛ بـه گونـه      می

شرایط، کشور، وضعیت مالی پایدار، نرخ تورم پایین و نرخ بیکاري نزدیک به نرخ طبیعـی را  
از سـه  آوري هـاي تـاب  کرد. بنابراین حوزه ثبات کالن اقتصـادي در شـاخص  تجربه خواهد 

متغیر پایه تشکیل شده است:
نسبت بودجه مالی به تولید ناخالص داخلیـ
مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاريـ
نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلیـ

در علم اقتصاد، بازارها و عملکرد کـاراي آنهـا از طریـق    ب) کارایی بازار اقتصاد خرد:
رود. چنانچه بازارهـا  ها، بهترین راه براي تخصیص منابع در اقتصاد به شمار میمکانیزم قیمت

توانـد بـه   ها مـی هاي معکوس، به سرعت به تعادل برسند، آنگاه اثر شوكدر مواجهه با شوك
هاي معکوس گـرایش بـه عـدم    مواجهه با شوكراحتی در اقتصاد جذب شود اما چنانچه در

تعادل در بازار ادامه داشته باشـد، آنگـاه منـابع بـه صـورت کـارا در اقتصـاد تخصـیص داده         
هاي رفاهی همچـون خـروج سـرمایه، بیکـاري منـابع و      شود که نتایج خود را در هزینهنمی

خـود  ران در مطالعـه اتالف یا کمبود در بازار کاال آشکار خواهـد نمـود. بریگوگلیـو و دیگـ    
» قوانین و مقررات اعتبار، نیروي کار و کسـب و کـار  «کارایی بازار اقتصاد خرد را از شاخص 

اند.موجود در شاخص آزادي اقتصادي محاسبه نموده
بینی شـده، آشـکار و   هاي پیشحکمرانی خوب، در اتخاذ سیاستج) حکمرانی خوب:

هـاي دولـت اسـت)؛ بوروکراسـی شـفاف؛      دهنـده شـفافیت فعالیـت   صریح دولت (که نشان
هـاي خـود؛ مشـارکت فعـال مـردم در امـور       هاي اجرایی در قبال فعالیتپاسخگویی دستگاه

تـوان  یابد. به طور کلی میبلور میاجتماعی و سیاسی و نیز برابري همه افراد در برابر قانون، ت
گفت که حکمرانی خوب، تمـرین مـدیریت (سیاسـی، اقتصـادي، اجرایـی و...) منـابع یـک        

باشـد. ایـن تمـرین دربرگیرنـده راهکارهـا و      کشور، براي رسیدن به اهداف تعیین شـده مـی  
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یـق و  هاي اجتماعی از طریـق آن، توانـایی دنبـال کـردن عال    نهادهایی است که افراد و گروه
ها داشته باشند. بریگوگلیو و دیگـران در مطالعـه  حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت

موجود در شـاخص آزادي اقتصـادي   » حقوق مالکیت و سیستم قانونی« خود از زیرشاخص 
اند.شاخص حکمرانی خوب بهره بردهبه عنوان زیر

پروسه توسعه و بیانگر سیسـتم  توسعه اجتماعی یکی از ابعاد اصلید) توسعه اجتماعی:
اجتماعی در راستاي دستیابی به عـدالت اجتمـاعی، ایجـاد یکپـارچگی و انسـجام اجتمـاعی       

باشـد. حـوزه توسـعه اجتمـاعی در     هـا مـی  افزایش کیفیت زنـدگی و ارتقـاء کیفیـت انسـان    
آوري از یک متغیر پایه تشکیل شده است که در مطالعه آنـان، زیرشـاخص   هاي تابشاخص

موجـود در شـاخص   » تحصیالت«و » سالمت«سعه اجتماعی از میانگین ساده دو شاخص تو
اند.توسعه انسانی محاسبه شده

تحقیقۀپیشین.4
با تغییر محـیط جهـانی و افـزایش بـیش از پـیش نااطمینـانی و ریسـک در عرصـه اقتصـاد          

آوري و عدم تـاب پذیري الملل، اقتصاد کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته با آسیببین
اند. این موضوع موجب شده تا طی سالیان اخیر بخـش قابـل تـوجهی از    بیشتري مواجه شده

مطالعات اقتصادي به این حوزه اختصاص یابد.
پذیري اقتصادي و رشد اقتصادي بـا بـه   ) در مطالعه خود به بررسی آسیب2004کوردینا (

پـذیري،  العه وي نشان داد که آسـیب هاي رشد نئوکالسیک پرداخت. نتایج مطکارگیري مدل
دهـد. همچنـین   سرعت همگرایی میان اقتصادها در سطوح مختلـف توسـعه را کـاهش مـی    

پذیرتر تمایل به داشتن سرمایه سرانه و تولید سرانه باالتر هستند امـا سـطح   اقتصادهاي آسیب
منظـور غلبـه   پذیرتر بهتري دارند. وي نتیجه گرفت که اقتصادهاي آسیبمصرف سرانه پایین

دهنـد کـه ایـن امـر     گذاري بیشتري انجـام مـی  انداز و سرمایههاي برونزا، پسآمدن بر شوك
تر باشد. از طرف دیگر، از آنجا کـه در اقتصـاد   وري نهایی سرمایه پایینگردد بهرهموجب می

شـوند،  پـذیري بـه کـار بـرده مـی     پذیر عمده منابع جهت فائق آمدن بر اثـرات آسـیب  آسیب
پـذیر  تر است؛ این موضوع بدان معناست کـه در برخـی کشـورهاي آسـیب    نیز پایینمصرف

انداز از طریـق کـاهش مصـرف و رفـاه     یابی به سطوح باالي درآمد سرانه و پسممکن دست
ایجاد شده باشد.
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اي در آمریکـا،  آوري اقتصـادهاي منطقـه  ) به منظـور بررسـی تـاب   2011هیل و دیگران (
ناطق مختلف این کشور (مادر شهرهایی همچون شـارلوت، دیترویـت   هاي بیکاري کل مداده

را مـورد  2007تـا  1978و رشد تولیدات مـادر شـهرها را از   2007تا 1970و ...) را از سال 
را طی ایـن  )GMP)General Metropolis productionهاي اشتغال و استفاده قرار داده و شوك

آوري هـر منطقـه بررسـی نمودنـد.     را روي تـاب دوره مشخص نمودند و اثر دو متغیر فوق
نتایج نشان داد مناطقی که نسـبت بـاالیی از اشـتغال آنهـا در بخـش تولیـد کاالهـاي بـادوام         

هـاي منفـی رکـود بیشـتري را تجربـه خواهنـد نمـود و حالـت         باشد در مواجهه با شوكمی
بیشـتر بـوده و در مـدت    آوري آنهـا  باشد، اما تـاب در آنها کمتر می» مقاومت در برابر شوك«

شوند. همچنین مناطقی کـه از صـنایع صـادراتی اصـلی بیشـتري      زمان کوتاه تري بازیابی می
تر بوده و کمتـر در معـرض رکـود    در آنها قوي» مقاومت در برابر شوك«برخوردارند، حالت 

ی آوري مناطق مختلف، سـرمایه انسـان  قرار دارند. از سوي دیگر، یکی از عوامل مهم در تاب
باشد و نتایج مطالعه آنها نشان داد در مناطقی که نسبت باالیی از نیـروي در سـن کـار، از    می

هاي منفی رکود بیشـتري را تجربـه خواهنـد    تحصیالت باال برخوردارند، در مواجهه با شوك
آورتـر  باشد، اما در عین حال، تـاب ها کمتر میدر آن» مقاومت در برابر شوك«نمود و حالت 

شوند. نتایج همچنین نشان داد که قوانین مربـوط بـه   در مدت زمان کمتري بازیابی میبوده و 
آوري ارتباط نزدیکـی داشـته و   حق کار به دلیل اثرگذاري بر انعطاف پذیري بازار کار، با تاب

آوري بیشـتري نیـز   در مناطقی که این گونه قوانین بـه درسـتی تنظـیم شـده باشـند، از تـاب      
گردد که با وقوع شوك خـارجی  ود. همچنین شکاف درآمدي موجب میبرخوردار خواهند ب

ت به نرخ رشد پیشین افزایش یابد.منفی، رکود در اشتغال افزایش یابد و زمان بازگش
مولفـه از  10آوري را به صورت شاخصی ترکیبی کـه از  ) تاب2013بورمن و همکاران (

ثربخشی دولت، حکمرانی کلـی،  جمله سالمت در سیاست مالی، سالمت در سیاست پولی، ا
سالمت بانکی، تنوع صادراتی، عدم وابسـتگی صـادراتی، اسـتحکام بیرونـی، بـدهی بخـش       

متغیر تشـکیل  52المللی و گذاري بینالمللی و خالص موقعیت سرمایهخصوصی، ذخایر بین
شده است معرفی نموده و آن را بر روي گروهی از کشورهاي منتخب و بـراي دوره زمـانی   

آوري کشـور عربسـتان   برآورد نمودند. نتایج مطالعه ایشان نشان داد که تـاب 2011تا 1997
طی دوره مطالعه رو به افزایش بوده است و براي سایر کشورها از جمله اکـوادور، نیجریـه و   

اند.روندي نوسانی را تجربه کردهونزوئال 
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آوري اقتصـادي  اثر تاب،GMM) در مطالعه خود با استفاده از مدل 2015حسن و اتمان (
هـاي اقتصـاد مـالزي مـورد بررسـی و      گذاري بخش خصوصی در برخی بخشرا بر سرمایه

گـذاري  تجزیه و تحلیل قرار دادنـد. نتـایج مطالعـات آنـان نشـان داد کـه گسـترش سـرمایه        
آوري اقتصادي است؛ بدین معنـی کـه هـر چـه     خصوصی به طور چشمگیري وابسته به تاب

ري خصوصی نیز باالتر خواهد بود.گذاآورتر باشد، سرمایهالزي تابساختار اقتصاد م
آوري پـذیري و تـاب  در این میان مطالعـاتی نیـز در داخـل کشـور در زمینـه آسـیب      

) نیـز بـه ارزیـابی میـزان     1394رمضـانیان و غیاثونـد (  اقتصادي صورت پذیرفته اسـت. 
انــد و از متغیرهــایی هپرداختــ1375-1392آوري اقتصــاد ایــران طــی دوره زمـانی  تـاب 

همچون ثبات اقتصاد کالن، کارایی بازارهاي خرد، حکمرانی خوب، توسـعه اجتمـاعی،   
هاي پـولی، اثربخشـی دولـت، نظـارت همـه      هاي مالی، صحت سیاستصحت سیاست

جانبه، سـالمت بـانکی، تنـوع صـادرات، آزادي صـادرات، اسـتحکام خـارجی، بـدهی         
انـد. نتـایج پـژوهش    آوري استفاده نمـوده تابخصوصی و ... به منظور تعریف شاخص

آوري دچار شکست ساختاري شـده و  آنان نشان داد از اواسط دهه هشتاد، شاخص تاب
بیرونـی  آوري اقتصـاد ایـران در برابـر مخـاطرات اقتصـادي      از نیمه دوم دهه هشتاد تاب

ی قرار داشته است.هاي انتهایی دوره مورد مطالعه در سطح بسیار پایینکاهش یافته و در سال
آوري پـذیري و تـاب  اثر آسـیب «) در مطالعه خود تحت عنوان 1395مغاري و همکاران (

بـا اسـتفاده از رویکـرد    » اقتصادي بر تولید ناخالص داخلی کشورهاي منتخب عضـو اوپـک  
پـذیري و  هـاي آسـیب  هاي تابلویی به بررسی رابطه تولید ناخـالص داخلـی و شـاخص   داده
پرداختند. نتایج مطالعـه ایشـان نشـان داد کـه     2013الی 2002اقتصادي طی دوره آوري تاب

پـذیري  کشورهاي الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئال در وضعیت پسر ولخرج (آسیب
پـذیري ذاتـی پـایین و    آوري پایین)، کویـت در بهتـرین وضـعیت (آسـیب    ذاتی پایین و تاب

پـذیري ذاتـی بـاال و    ه عربی در وضعیت خودسـاخته (آسـیب  آوري باال) و امارات متحدتاب
اي عکـس و  پذیري اقتصـادي، رابطـه  آوري باال) قرار دارند. همچنین مشاهده شد آسیبتاب
اي مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته است.آوري اقتصادي رابطهتاب

شـورهاي  آوري اقتصـادي ک پذیري و تـاب )، شاخص آسیب1395ابونوري و الجوردي (
) برآورد نمودند. طبـق مطالعـه آنهـا،    1995- 2013(1392تا 1374عضو اوپک را براي دوره 

متغیرهاي باز بودن اقتصاد، وابستگی به نفت، وابستگی بـه واردات کاالهـاي اساسـی، تنـوع     
جغرافیاي صادرات، تمرکز کاالیی صادرات، اثربخشی دولت و کنتـرل فسـاد در کشـورهاي    
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پذیري مؤثر هستند. متغیرهاي انحراف معیار تورم، نرخ تـورم سـالیانه،   آسیبمنتخب بر متغیر 
، ثبات سیاسی، کیفیـت مقـررات   GDPنسبت ذخیره بدهی به درآمد، نسبت کسري بودجه به 

آوري مؤثر هستند. نتایج مطالعـات آنهـا نشـان داد کـه کشـورهاي عـراق،       و بیکاري بر تاب
ذیري باال و امارات، قطـر، کویـت و عربسـتان صـعودي     پآنگوال، لیبی و نیجریه داراي آسیب

تري هستند. قطر، امارات متحـده عربـی، کویـت و عربسـتان داراي     پذیري پایینداراي آسیب
آوري پایین هستند.آوري باال و عراق ،آنگوال، لیبی و نیجریه داراي خالص تابخالص تاب

ر مطالعات مربوط به داخل تنهـا  شود که اکثبا بررسی مطالعات فوق این نتیجه حاصل می
آوري و اند و تمرکـز خاصـی روي اثرگـذاري تـاب    به محاسبه شاخص و تحلیل آن پرداخته

اند و این موضوعی اسـت کـه مـورد توجـه     پذیري روي تولید و رشد اقتصادي نداشتهآسیب
ر ) است که مشـابه مطالعـه حاضـ   1395مغاري و همکاران (مطالعه حاضر است. تنها مطالعه  

است اما دو تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد:
به لحاظ تکنیکی این مقاله از روش تخمین ایستا بهره برده است در حـالی کـه مقالـه    ـ

پـذیري  آوري و آسـیب است که روشی پویا است. تابGMMحاضر مبتنی بر روش 
ر چنـد دوره  رود، بلکه اثرات آنهـا د متغیرهایی هستند که اثرات آنها سریع از بین نمی

سازد.ناپذیر میپویا را اجتنابهايبرقرار خواهد بود و این استفاده از روش
در مقاله مذکور تمرکز فقط بر کشورهاي اوپک است در حـالی کـه در مقالـه حاضـر     ـ

عموم کشورهاي نفتی از جمله نروژ و آمریکا آورده شده تا به ایـن سـوال پاسـخ داده    
آوري کشورهاي نفتی، نفت است؟تابد شود که آیا عامل تفاوت عملکر

مضاف بر این باید توجه داشت که چون تفاوت در مدیریت و حکمرانـی کشـورهاي   ـ
آوري وجـود دارد، ضـرایب   نفتی متفاوت اسـت و ایـن شاخصـه در شـاخص تـاب     

حاصله در مدلی که کشوهاي مختلف نفتی در آن وجود دارند، قابل اتکـاتر از حـالتی   
هاي حکمرانی مشابه، است.ا ویژگیبر کشورهاي اوپک، باست که تمرکز تنها 

محاسبات و تخمین مدل.5
آوري اقتصاديپذیري و تابمحاسبه شاخص آسیب1.5
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آوري اقتصـادي، از روش  پذیري و تابهاي آسیبدر این مطالعه، به منظور محاسبه شاخص
ده اسـت. شـرح متغیرهـایی    ) استفاده شـ 2008مورد استفاده در مطالعه بریگوگلیو و دیگران (

.) است2) و (1که در این مطالعه مورد استفاده واقع شده به شرح جدول (

آوري اقتصـادي، نخسـت هـر یـک از     پـذیري و تـاب  به منظور محاسبه شاخص آسـیب 
:اندها با استفاده از فرمول زیر استاندارد گردیدهمتغیرهاي دخیل در شاخص = ( − )/( − ) )1(

در یـک سـال مشـخص    iبـراي کشـور   نماد شاخص استاندارد شده که در آن 
است. یعنی براي هر سال مشخص براساس فرمول فوق متغیرها را براي کشورهاي مختلـف  

پـذیري اقتصـادي   کنیم. پس از آن میانگین ساده آنها به عنـوان شـاخص آسـیب   استاندارد می
پذیري اقتصادي عددي بـین صـفر و یـک    محاسبه و استخراج گردیده است. شاخص آسیب

اقتصـاد از  پـذیري بیشـتر  تر باشـد، بیـانگر آسـیب   عدد فوق به یک نزدیکباشد که هرچه می
تـر باشـد (بـه    باشد، و در مقابل، هر چه عدد مذکور کوچکها و نوسانات خارجی میشوك

آوري اقتصـادي  تر خواهد بود. شاخص تابکمپذیري اقتصادي تر باشد) آسیبصفر نزدیک
تـر باشـد، بیـانگر    دد فوق به یـک نزدیـک  باشد که هرچه عنیز عددي بین صفر و یک می

باشد، و در مقابل، هر چه عدد مذکور کوچک تـر باشـد (بـه    اقتصادي باالتر میآوريتاب
آوري اقتصادي پایین تر خواهد بود.تر باشد) تابصفر نزدیک

پذیري استفاده شده در مطالعههاي شاخص آسیبمؤلفه.1جدول شماره 
هاي مؤلفه
حاتتوضیپذیريآسیب

از میانگین صادرات و واردات به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است که درجه بازبودن اقتصاد
هاي آنکتاد گردآوري شده اند.هاي مذکور از بخش آمار و دادهداده

میزان وابستگی 
اقتصاد به درآمدهاي 
صادراتی ناشی از 

چند محصول خاص

وابستگی اقتصاد به درآمدهاي صادراتی ناشی از چند محصول خاص از به منظور محاسبه میزان 
شاخص

Export Concentration محاسبه شده توسط سازمان آنکتاد استفاده شده است که وابستگی به
ترین جزء این شاخص است. این شاخص که شاخص هرفیندال صادرات نفت و گاز مهم

:HHIهیرشمن ( Herfindahl-Hirschman Indexشود، درجه تمرکز محصوالت را ) نیز نامیده می
تر نماید. مقدار آن بین صفر و یک است. هر چه این شاخص به یک نزدیکگیري میاندازه

باشد، بیانگر آن است که صادرات یک کشور عمدتاً بر تعداد محدودي کاال تمرکز دارد. 
وابستگی به واردات 
کاالهاي استراتژیک

در مطالعه حاضر این متغیر به واردات انرژي و واردات غذاها و محصوالت کشاورزي اساسی 
هاي آنکتاد هاي مذکور از بخش آمار و دادهبه عنوان درصدي از واردات کل اشاره دارد که داده



97دي بر رشد اقتصادي ...پذیري اقتصاآوري و آسیبتأثیر تاب

اند.گردآوري شده

).2008منبع: مبتنی بر مطالعه بریگوگلیو و دیگران (

نسـبت بـدهی خـارجی بـه تولیـد      «هـاي  که براي زیرشـاخص نکته قابل ذکر این است 
نسـبت بودجـه مـالی بـه تولیـد      «و » مجموع نرخ تـورم و نـرخ بیکـاري   «، »ناخالص داخلی
باشند ابتدا متغیرهاي مذکور در منفـی ضـرب شـدند و    که ویژگی منفی می» ناخالص داخلی

شـود تـا بـراي مثـال     ی) استاندارد شدند. این موضوع باعـث مـ  1سپس با استفاده از فرمول (
کشورهایی که باالترین نرخ بیکاري و تورم را دارند کمتـرین امتیـاز را در ایـن زیرشـاخص     

آوري کسب کنند.تاب

آوري محاسبه شده در مطالعهاجزاي شاخص تاب.2جدول شماره 
هاي زیرشاخص

توضیحاتآوريتاب

ثبات اقتصاد 
کالن

داخلی: از نسبت مجموع بدهی خارجی به درآمد ناخالص نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص 
) ارائه شده از سوي بانک جهانی استفاده شده است.External debt stocks (% of GNI)ملی (

کننده و نرخ بیکاري ارائه شده از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاري: مجموع نرخ تورم قیمت مصرف
تورم و نرخ بیکاري استفاده شده است.سوي بانک جهانی به عنوان مجموع نرخ 

نسبت بودجه مالی به تولید ناخالص داخلی: از نسبت مازاد یا کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی
)Cash surplus/deficit (% of GDP)( ارائه شده از سوي بانک جهانی استفاده شده که عبارت است از

هاي غیرمالی.و خالص حق مالکانه داراییدرآمد (از جمله کمک هاي مالی) منهاي مخارج

کارایی بازار 
اقتصاد خرد

موجود در شاخص آزادي اقتصادي » قوانین و مقررات اعتبار، نیروي کار و کسب و کار«زیرشاخص 
قوانین و «به عنوان زیرشاخص کارایی بازار اقتصاد خرد در نظر گرفته شده است که زیرشاخص 

شامل سه جزء زیر می باشد:» و کسب و کارمقررات اعتبار، نیروي کار 
ها، اعتبار عرضه شده براي بخش خصوصی، کنترل نرخ بهره.مقررات بازار اعتبار: مالکیت بانک

مقررات بازار نیروي کار: مقررات استخدام و حداقل دستمزد، مقررات استخدام و اخراج، میزان 
راج کارگران، خدمت اجباري.زنی، قوانین ساعات کار، هزینه اجباري اخقدرت چانه

هاي هاي اداري، شروع یک کسب و کار، پرداختمقررات کسب و کار: نیازهاي مدیریتی، هزینه
هاي مالیاتی.هاي صدور مجوز، هزینهاضافی/رشوه/پارتی، محدودیت

شایان ذکر است، شاخص آزادي اقتصادي ، متناسب با عملکرد هر کشور در هر یک از اجزاء 
به آن کشور 10امتیازي بین صفر تا » قوانین و مقررات اعتبار، نیروي کار و کسب و کار«زیرشاخص 

قوانین و مقررات «می دهد و نهایتاً میانگین ساده آنها را به عنوان امتیاز هر کشور در  زیرشاخص
ته نماید که در گزارش پیش رو مورد استفاده قرار گرفمعرفی می» اعتبار، نیروي کار و کسب و کار

است.

حکمرانی 
خوب

موجود در شاخص آزادي اقتصادي به عنوان » حقوق مالکیت و سیستم قانونی«زیرشاخص 
زیرشاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است شاخص آزادي اقتصادي ، 

» حقوق مالکیت و سیستم قانونی« متناسب با عملکرد هر کشور در هر یک از اجزاء زیرشاخص 
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دهد و نهایتاً میانگین ساده آنها را به عنوان امتیاز هر کشور در به آن کشور می10امتیازي بین صفر تا 
رو مورد استفاده نماید که در گزارش پیشمعرفی می» حقوق مالکیت و سیستم قانونی«زیرشاخص

یر می شامل پنج حوزه ز» حقوقی مالکیت و سیستم قانونی«قرار گرفته است. اجزاي زیرشاخص 
باشد:

استقالل قضایی
هاطرفی دادگاهبی

حمایت از حقوق مالکیت فکري
در قوانیندخالت نظامی

سیستم سیاسی و یکپارچگی سیستم قضایی

توسعه 
اجتماعی

موجود در » تحصیالت«و » سالمت«زیرشاخص توسعه اجتماعی از میانگین ساده دو شاخص 
اند:شاخص توسعه انسانی محاسبه شده

سالمت: امید به زندگی در لحظه تولدشاخص
هاي قابل انتظار آموزشهاي مدرسه و همچنین سالشاخص آموزش: متوسط سال

).2008منبع: مبتنی بر مطالعه بریگوگلیو و دیگران (

باید دقت داشت با توجه به فقدان و محدودیت دسترسی به آمـار و اطالعـات تمـام    
هـاي مـذکور   ها، شاخصاطالعات در برخی سالکشورهاي نفتی و همچنین فقدان آمار و 

و بـراي کشـورهاي الجزایـر، آنگـوال، بحـرین، کانـادا، چـین،        2005- 2014براي بازه زمانی 
یت، مکزیک، نیجریه، نروژ، عمان، روسیه، امارات، آمریکـا  اکوادور، اندونزي، ایران، اردن، کو

) محاسـبات را محـدود بـه    1395و ونزوئال محاسبه شـد. مغـاري، فریـدزاد و خورسـندي (    
سـازد  تر میتوان ادعا کرد این موضوع کشورها را همگناند. اگرچه میکشورهاي نفتی نموده

هـاي  پـذیري اقتصـادي ویژگـی   آوري و آسـیب هـاي تـاب  اما باید توجه داشت که شاخص
دهند و نیازي به همگنـی کشـورها وجـود نـدارد.     متعددي از کشورها را مورد توجه قرار می

براي روشن شدن موضوع باید توجه داشت کـه تفـاوت نهادهـا، حقـوق مالکیـت، کیفیـت       
مقررات، فضاي اقتصاد کالن و ... کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و نروژ بـا کشـورهایی مثـل    

انـد و ایـن   آوري تبلور یافتـه پذیري و تابایران، عربستان یا ونزوئال در خود شاخص آسیب
هاي مختلف یک کشور است.گر ویژگیدو شاخص بیان

پـذیري را بـراي کشـورهاي مـورد     آوري و آسـیب هاي تاب) متوسط شاخص6نمودار (
افته نـروژ، آمریکـا   شود کشورهاي توسعه یطور که مالحظه میدهد. همانبررسی نمایش می

پذیري را دارند. کشور چـین و مکزیـک   آوري و درجه پایین آسیبو کانادا درجه باالي تاب
عملکرد نسبتا خوبی را به ثبت رسانده است. اما کشورهاي بحرین، امارات متحده عربـی،  نیز

عمان و کویت با اینکه نسبت به سایر کشورهاي نفتی در حـال توسـعه عملکـرد بهتـري در     
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پذیري آنها به طور نسـبی بـاال اسـت. سـایر     اند اما شاخص آسیبآوري داشتهخصوص تاب
پـذیري را بـه خـود    آوري و هـم درجـات بـاالي آسـیب    کشورها نیز هم درجات پایین تاب

کشـور بـدتر   5کشور بهتـر و  12(13آوري اند. جایگاه ایران در شاخص تاباختصاص داده
کشور بهتر از ایران) است.6کشور بدتر و 11(12ي پذیراز ایران) و در شاخص آسیب

2005- 2014پذیري طی دوره آوري و آسیبهاي تابمقایسه متوسط شاخص.6نمودار 

منبع: محاسبات تحقیق

آوري کشـورهاي  بودن تابتوان در قضیه پاییندهد که نمیاین نمودار به خوبی نشان می
ه رفت، چون کشورهاي نفتی مثـل کانـادا، آمریکـا و    نفتی انگشت اتهام را به سوي نفت نشان

اند و حتی برخی کشـورهاي  نروژ وجود دارند که نمرات خوبی در این شاخص کسب کرده
در حال توسـعه مثـل بحـرین، امـارات متحـده عربـی، عمـان و کویـت وجـود دارنـد کـه            

ند کـه نمـره   شان به طور نسبی مناسب است. اما کشورهایی مثل ایران نیز وجود داروضعیت
اند.شاخص کسب کردهپایینی در این
پـذیري را بـراي اقتصـاد ایـران طـی دوره      آوري و آسـیب ) روند شاخص تاب7نمودار (

پذیري ایـران  شود، شاخص آسیبطور که مالحظه مینمایش داده است. همان2005- 2014
رسـیده اسـت.   2014در سال 25/0به 2005در سال 42/0طی زمان کاهش یافته است و از 

هـاي تـورمی   آوري نوسانی بوده اما جالب این است که همزمـان بـا دوره  روند شاخص تاب
شاخص مذکور افزایش را تجربه نموده است.1391- 92و دوره رکود تورمی 88- 1385

٠.٠
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2005- 2014پذیري ایران طی دوره زمانی آوري و آسیبروند شاخص تاب.7نمودار 
منبع: محاسبات تحقیق

معرفی و تخمین مدل2.5
آوري اقتصـادي بـر تولیـد    پذیري و تـاب در پژوهش پیش رو براي بررسی اثرگذاري آسیب
بهـره خـواهیم بـرد و بـا الهـام از      GMMناخالص داخلی سرانه کشورهاي نفتـی از تکنیـک   

گیریم:  مطالعات مرتبط روابط علت و معلولی متغیرها را به صورت کلی زیر در نظر می = ( ) +
1

( ) +∘ ( )∘ +
آوري شـاخص تـاب  RES، بیانگر تولید ناخالص داخلـی سـرانه کشـور،    GDPکه در آن 

نمـاد زمـان اسـت.    tنماد کشـور و  iپذیري اقتصادي است. شاخص آسیبVULاقتصادي و
باشد. علتء اخالل میز بیانگر جزنیεهمچنین 

2005- 2014براي دوره زمـانی  GMM) نتایج بهترین تخمین مدل به روش 1در جدول (
کشور نفتی آورده شده است. قبـل از اینکـه بتـوان ضـرایب بدسـت آمـده را در       18و براي 
ها مورد استفاده قرار داد باید اعتبار متغیرهاي مورد اسـتفاده در تخمـین مـورد آزمـون     تحلیل

شود. آزمـون مـذکور عـدم    ) استفاده میJ-Statisticار گیرد. بدین منظور از آزمون سارگان (قر
دهـد.  همبستگی جزء اخالل با ابزارهاي مورد استفاده در تخمین را مـورد آزمـون قـرار مـی    

چنانچه آماره مذکور در ناحیه بحرانی قـرار گیـرد فرضـیه عـدم همبسـتگی ابزارهـاي مـورد        

٠.٠

٠.١

٠.٢

٠.٣

٠.۴

٠.۵

٠.۶

٢٠٠۵ ٢٠٠۶ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١۴
شاخص تاب آوري شاخص آسیب پذیري
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رود. از شود و سازگاري مدل تخمینی زیرسـوال مـی  جزء اخالل رد میاستفاده در تخمین و
گیرد و فرضـیه عـدم   )) در ناحیه بحرانی قرار نمی1آنجا که آماره مذکور (سطر آخر جدول (

توان از این بعـد  شود. بنابراین میهمبستگی بین جزء اخالل و ابزارهاي مورد استفاده رد نمی
ن اتکا کرد.بر نتایج تخمی

باید مورد توجـه قـرار گیـرد، آزمـون همبسـتگی      GMMاما آزمون دیگري که در روش 
سریالی بین اجزاء اخالل اسـت کـه توسـط آرالنـو و بونـد معرفـی شـده اسـت. آنچـه کـه           

دهد این است که همبستگی مرتبه اول معنـادار باشـد   را قابل اتکا قرار میGMMهاي تخمین
) آورده شده است. بـا  2اشد. نتایج این آزمون در جدول (ولی همبستگی مرتبه دوم معنادار نب

درصـد همبسـتگی مرتبـه اول معنـادار و همبسـتگی مرتبـه دوم       5توجه به اینکه در سـطح  
باشد.معنا است، مدل تخمینی از این ناحیه با مشکل مواجه نمیبی

2005- 2012نتایج تخمین مدل براي دوره زمانی .3جدول 
متغیرضریبtآماره ارزش احتمال

000/065/37988/0GDP(-1)

000/000/10-367/0-GDP(-1)

000/070/20444/0RES

000/086/8-228/0-VUL

)27/0Prob=     (29/13J-Statistic

منبع: محاسبات تحقیق

نتایج آزمون همبستگی سریالی.2جدول 
Probm-StatisticTest order

04/0005/2-AR(1)
14/0462/1-AR(2)

منبع: محاسبات تحقیق

آوري اثر مثبتی بر درآمد سرانه کشورها دارند. ایـن  رفت متغیر تابهمانطور که انتظار می
انـد درآمـد   آوري باالتري برخوردار هستند، توانسـته بدان معنا است که کشورهایی که از تاب

ادها ثبات اقتصاد کـالن بیشـتر، کـارایی    هاي باالتري را تجربه کنند. بنابراین هرچه اقتصسرانه
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تـر و درجـات بـاالي توسـعه اجتمـاعی را تجربـه       بیشتر بازار اقتصاد خرد، حکمرانی خوب
پذیري اقتصـادي  اند. ضریب متغیر آسیباند، سطح باالتر درآمد سرانه را نیز تجربه کردهکرده

ی دارد. در واقـع  منفی و معنادار حاصـل شـده اسـت کـه کـامالً بـا مبـانی نظـري همخـوان         
هـاي  پـذیري اقتصـادي اسـت، درآمـد سـرانه     کشورهایی که ویژگی آنها درجه باالي آسـیب 

توان گفـت،  پذیري اقتصادي میاند. اگر نگاهی به اجزاء شاخص آسیبکمتري را تجربه کرده
هرچه اقتصادها از بعد تجاري بازتر، هرچه وابستگی آنها به صادرات چند محصـول خـاص   

رچه وابستگی وارداتی به کاالهاي استراتژیک به خصوص غذا بیشتر باشد، درآمـد  بیشتر و ه
بود.سرانه آنها کمتر خواهد

گیرينتیجه.6
هاي نفتی و پولی و مالی دنیاي خـارج منشـأ   تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها از شوك

گرچـه اقتصـاد   آوري اقتصـادي در ادبیـات اقتصـادي شـد. ا    پذیري و تابظهور بحث آسیب
هاي مثبت و منفی نفتی تحت تأثیر قرار گرفتـه بـود و در برخـی    ایران همواره از محل شوك

هـاي اقتصـادي و   مواقع شرایط سخت اقتصادي بر کشور حاکم شده بود امـا شـروع تحـریم   
آوري اقتصـادي و اقتصـاد   تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد کشـور از ایـن ناحیـه بحـث تـاب     

مطالعات اقتصادي کشور نمود.مقاومتی را وارد
هـاي  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حتی در میان کشورهاي نفتی که در معرض شوك

پـذیري و  تـوان بـه تفـاوت در درجـه آسـیب     ها را مـی نفتی هستند نیز اختالف درآمد سرانه
از آوري اقتصادي کشورها ارتباط داد. در واقع اگرچه همـواره اقتصـاد کشـورهاي نفتـی    تاب

آوري هاي نفتی تحت تأثیر قرار گرفته ولی با این وجود کشـورهایی کـه از تـاب   ناحیه شوك
انـد. نتـایج مطالعـه بـا نتـایج      اند، درآمد سرانه باالتري را تجربه نمـوده باالتري برخوردار بوده

آوري را مثبـت  ) همخوانی کامل دارد. ایشان نیز اثر تاب1395مغاري، فریدزاد و خورسندي (
اند. البته روش مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه یعنـی     پذیري را منفی بدست آوردهاثر آسیبو

دهـد، بـه خصـوص اینکـه متغیـر تولیـد       تري را بدسـت مـی  هاي دقیقتخمینGMMروش 
تـابعی از  GDPکنـد و ایـن بـدان معناسـت کـه      ناخالص رفتاري سیکل مانند را تجربـه مـی  

نامیـــک را هـــاي دایاســـتفاده از تخمـــینهـــاي خـــودش اســـت. ایـــن موضـــع وقفـــه
سازد.میناپذیراجتناب
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) نیز همخوانی کامل دارد. ایشـان نشـان   2008نتایج با نتایج مطالعه بریگوگلیو و دیگران (
پذیري اقتصادي اثري منفی بر درآمد سـرانه  آوري اقتصادي اثري مثبت و آسیبدادند که تاب

باشـد. اگرچـه   ) نیـز مـی  2015کننده نتایج حسن و اتمان (کشورها دارد. نتایج به نوعی تأیید 
گذاري بخش خصوصی اسـت امـا بـا توجـه بـه رابطـه مثبـت        متغیر توضیحی ایشان سرمایه

آوري تأکیـد دارد.  توان گفت مطالعه ایشان نیز بر نقش مثبـت تـاب  گذاري و تولید میسرمایه
ور چشـمگیري وابسـته بـه    گذاري خصوصی بـه طـ  ایشان نتیجه گرفتند که گسترش سرمایه

آورتـر باشـد،   آوري اقتصادي اسـت؛ بـدین معنـی کـه هـر چـه سـاختار اقتصـاد تـاب         تاب
ري خصوصی نیز باالتر خواهد بود.گذاسرمایه

توان گفت کشـورهاي نفتـی   آوري میپذیري و تابهاي آسیببا توجه به اجزاء شاخص
د و بـه تبـع وابسـتگی کمتـري بـه      انکه مدیریت کارآمدتري در حوزه درآمدهاي نفتی داشته
انـد،  اند، تنوع صادراتی بیشتري داشـته درآمدهاي نفتی دارند، دخالت کمتري در اقتصاد داشته

اند، درآمد سـرانه بـاالتري   اند، و ثبات اقتصاد کالن بیشتري داشتهکسري بودجه کمتري داشته
آوري پـذیري و تـاب  هبود آسیبگیري به نوعی مسیر راه براي باند. این نتیجهرا تجربه نموده

کند. اقتصاد ایران از ناحیه وابستگی بـه واردات غـذا و محصـوالت    میاقتصاد ایران را تعیین 
پـذیر اسـت. ایـن    کشاورزي و از طرفی وابستگی به درآمدهاي صادراتی نفت بسـیار آسـیب  

نـد نیـز   پذیري تمرکز ندارآوري و آسیبموضوعی است که در مطالعاتی که روي بحث تاب
» نفـرین منـابع  «و » بیماري هلنـدي «بسیار تأکید شده است، به خصوص در ادبیات مربوط به 

بسیار بر نقش مخرب وابستگی به درآمدهاي نفتی تأکید شده است. وابستگی بـه درآمـدهاي   
هـا در  ترین تحوالت در بازارهاي جهانی نفت یا محـدودیت شود تا با کوچکنفتی باعث می

هـاي اخیـر کشـور در    اي مواجه شود. تجربه سالکشور با مشکالت عدیدهعرضه و فروش، 
هـاي اقتصـادي،   هاي نفتی به خوبی مؤید این موضوع است. بعد از تحـریم مواجهه به تحریم

درآمدهاي نفتی کشور به شدت کاهش یافت و این موضوع بودجـه دولـت را بـا مشـکالت     
وقــف شــد، نوســانات شــدید هــاي عمرانــی متجــدي مواجــه ســاخت، بســیاري از طــرح

یابنده در بازار ارز تجربه شد و اقتصاد کشور رکـود تـورمی قابـل تـوجهی را تجربـه      افزایش
پذیري اقتصادي از دریچه کاهش وابستگی بـه واردت غـذا و   نمود. بنابراین راه کاهش آسیب

محصوالت کشاورزي و کاهش وابستگی به درآمدهاي صادراتی نفت اسـت. ایـن موضـعی    
اند.) نیز بر آن تأکید نموده1395که به نوعی مغاري، فریدزاد و همکاران (است 
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آوري نیـز پرواضـح اسـت کـه ثبـات اقتصـاد کـالن، کـارایی بـازار و          در خصوص تاب
حکمرانی خوب در وضعیت مناسبی قرار ندارد. عدم ثبات اقتصاد کالن موضوعی اسـت کـه   

اخالص داخلی تأکید شده اسـت. دخالـت   در مطالعات بسیاري بر نقش مخرب آن بر تولید ن
گسترده دولت در بازارهاي مختلف و ایجـاد اخـالل در مکانیسـم بـازار نیـز توسـط عمـوم        

نظران و مطالعات نفی شده است. حقوق مالکیت ضعیف و سیستم ناکارآمـد قـانونی   صاحب
أکیـد شـده   نیز جزء مواردي است که بسیار در ادبیات اقتصاد سیاسی کشور بر آثار منفی آن ت

هـاي باثبـات   آوري اقتصـادي کشـور چیـزي جـز اجـراي سیاسـت      است. راه افـزایش تـاب  
هاي دولت در اقتصاد (جز مواردي که مکانیسم بـازار نـاتوان   اقتصادي، حداقل کردن دخالت

داشت حقوق مالکیت و تدوین و اجراي قوانین کارآمد نیست.است) و پاس

نامهکتاب
گـذاري در ایـران:   رابطه علی شاخص مقـاومتی و سـرمایه  ). «1391معصومه (ابراهیمی، محسن و زیرك، 
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