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  چکیده
 یمجدد در حال یدهو سازمان یجهت جذب آشفتگ یستمس یک ییتوانا« يآور تاب ساده، یفتعر یکدر

 يساختار، مشخصات و بازخورها یفه،هنوز وظ یستمکه س يشود به طور یم یف، تعرشده ییرکه متحمل تغ
 يکه مبنا یکل اخصش یکبا استفاده از  یراناقتصاد ا آوري تاب یزانمقاله م یندر ا.» را حفظ کند یکسانی

و  مورد مطالعه قرار گرفته 1375- 1392 یزمان در طول دوره آن شاخص جک بورمن و همکارانش است
در مرحلـه اول،   یینهـا  آوري محاسبه شاخص تاب يشده است. برا یسهمقا یگوگلیوآن با شاخص بر یجنتا

 یمتوسط وزن یت. در نهایرندقرار بگ یکصفر و  ینب مقادیر همه تا کرده نرمال سپس جهت، را هم یرهامتغ
. هر چه آید یدست مه ب یکصفر و  ینب آوري تاب هاي که مقدار شاخص آوریم یدست مه را ب یرهامتغ ینا

 یشـتر ب آوري باشد، تـاب  تر یکنزد یککمتر و هر چه به  آوري باشد، تاب تر یکشاخص به صفر نزد ینا
بوده  پایین ها، در طول دوره یکاهش یا یشیافزا يصرفنظر از روندها آوري که تاب دهد ینشان م یجاست. نتا

کـاهش   یـل به دل آوري تاب 1380است. در سال  5/0کمتر از  مورد بررسی دوره یدر تمام یبااست و تقر
روند هاي بعد  و در سال یدهبه حداکثر خود رس یبهبود حکمران چنینبودجه و کاهش نرخ تورم و هم يکسر

حد خـود قـرار دارد. کـه براسـاس      ترین یینبه بعد، در پا 86شاخص از سال  اینکرده است.  یداپ یکاهش

  بازار بوده است. ییو کارا یحکمران هاي آن بدتر شدن مولفه یاصل یلگفت دل توان می ها شاخص
  

  .JEL: C22 ,C43 ,Q54 بنديطبقه

  .آوري سازي، شاخص کلی تاب آوري اقتصادي، مخاطرات، شاخص تاب ها: کلیدواژه
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  مقدمه -1

هاي اقتصادي و اجتماعی با مخـاطرات متعـددي   در دنیاي متالطم و نااطمینان امروز، سیستم

دانش بشـر در خصـوص آثـار و پیامـدهاي      بینی پایین داشته ورو هستندکه قابلیت پیش هروب

ملی اسـت. در ایـن    1آوريآنها اندك است. بهترین راه مقابله با این مخاطرات، ارتقاي تاب

خـود   آور است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کـرده و رویکرد، سیستمی تاب

 د را از دست بدهـد. خو کارکردبدون اینکه  انطباق دهدسرعت در حال تغییر  را با شرایط به

سـازي اقتصـاد ملـی در مقابـل     مقـاوم «در حقیقت، وجه اشتراك اقتصاد مقاومتی بـه مفهـوم   

و دستیابی به اهـداف   پیشرفتداخلی و خارجی بر سر راه  تغییرات، مخاطرات و تهدیدهاي

  آوري است. با ادبیات علمی رایج در حوزه اقتصاد، تاب »انداز کشورچشم

هـاي   هاي علوم طبیعی، روانشناسی و مهندسی و نیز مـدیریت بحـران  آوري در حوزه تاب

آوري اقتصـادي در   موضـوع تـاب  ، امـا  اي استشناخته شده مالشهري و سازمانی، بحث کا

، مورد توجه نخبگان این حـوزه قـرار گرفتـه    2008ویژه بعد از بحران مالی  هاي اخیر، بهسال

است. همانطورکه در شهرسازي براي مقابله با زلزلـه کـه زمـان وقـوع و ابعـاد آن مشـخص       

اي سازند و بـه گونـه  آور) می، تأسیسات و امکانات شهري را در برابر آن مقاوم (تابنیست

که در صورت وقوع زلزله کمتـرین آسـیب   شود  یمتأسیسات شهري و خدمات آن طراحی 

آوري ملـی نیـز   . در موضوع تـاب به شهر وارد شده و شهر بتواند به کارکرد خود ادامه دهد

اي محیطی و ... باید به گونههاي اقتصادي، اجتماعی، حکمرانی، فناوري و زیست زیرسیستم

نند و خود را با محیط بسـیار  شوند که بتوانند مخاطرات درونی و بیرونی را جذب کطراحی 

  2.متحول با حفظ ثبات و کارکردهاي سیستم، انطباق دهند

سـایر جوامـع در     آوري، نه تنها به پیشـرفت  گفته پیداست که علل تاکید بر اهمیت تابنا

  آوري به سبب وجود مخاطراتی اسـت   این باب، بلکه به ماهیت و ضرورت پرداختن به تاب
  

                                                                                                              
1. Resilience 
2.  World  Economic  Forum,  Building  National  Resilience  to  Global  Risks,  Global 
Risks 2013 
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ست. مخاطرات ناشی از نوسانات منابع حاصل از صادرات نفت و ا رو هها روببا آن که کشور

 دهنـده  رات بیرونی) بر اقتصاد ایران هشـدا اي از مخاطرعنوان نمونه المللی (بههاي بینتحریم

هاي خارجی بسـیار مهـم بـوده و تحقـق     آوري اقتصاد ملی در برابر اختاللآن است که تاب

شدت  ساله کشور در دنیاي به 20انداز شده در سند چشمگذاري  رشد شتابان و پایدار هدف

بـا  اسـت. همچنـین   آوري اقتصـاد ملـی   در حال تالطم و تغییر، مسـتلزم ارتقـاي سـطح تـاب    

  توان، عوامل مؤثر بر آن را نیز مشخص کرد.  آوري در اقتصاد میگیري تاب اندازه

ي تعریفـی از  ارائـه  آوري یک کشور در مقابـل مخـاطرات جهـانی، نیازمنـد    ارزیابی تاب

کـار هـاروارد،   وعالی کسـب  مناسب آنها است. استادان مدرسه مخاطرات در بستر سازمانی

  1:سازندسه نوع مخاطره را از یکدیگر متمایز می

 کست فرایندها و یا خطاهاي انسانیاز قبیل ش ؛هاي قابل پیشگیريمخاطره -1

هـا بـا دریافـت پـاداش     که پس از سبک و سنگین کـردن آن  ؛راهبرديهاي مخاطره -2

  .شوندبالقوه، به صورت داوطلبانه متقبل می

  که وراي ظرفیت تأثیرگذاري یا کنترل فرد هستند. بیرونی؛مخاطرات  -3

توان رویکردهاي متعـارف  ها میپیشنهاد آنها این است که در مورد دو نوع نخست مخاطره

د؛ این یعنی تمرکز عمده بر فرهنگ سازمانی و التزام دقیـق بـه   مدیریت ریسک را اتخاذ کر

بیرونـی،   هـاي رهنمودهاي مقرراتی، فنی یا نهـادي. بـا عنایـت بـه ماهیـت برونـزاي مخـاطره       

-گیري مقدار تـاب اندازه آوري است.ها، ایجاد تابسوم مخاطره رویکرد ارجح براي گونه

از  ،آورکردن اقتصاد است م در راستاي تابآوري براي ارزیابی وضعیت فعلی آن، اولین گا

آوري اقتصادي ایران، در این مطالعه بر پایه مطالعات این رو با توجه به اهمیت موضوع تاب

 . شود میآوري اقتصادي کشور برآورد هاي مختلف، تابرصورت گرفته در کشو

تجربی انجام شده و در ، مطالعات در بخش دوم که است قراررو از این   پیش مقاله ساختارکلی

ها معرفی شده و شود. در بخش چهارم، دادهآوري اشاره میمبانی نظري مفهوم تاب بخش سوم به

  .شود میشوند و در بخش آخر نیز نتایج ارائه آوري تجزیه و تحلیل میهاي تابشاخص

                                                                                                              
1.  World  Economic  Forum,  Building  National  Resilience  to  Global  Risks,  Global 
Risks 2013. 
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  مطالعات تجربی   -2

، مـورد توجـه   2008ان مـالی  ویـژه بعـد از بحـر    هاي اخیر، بهآوري ملی در سال موضوع تاب

المللی نظیـر بانـک    هاي پیشرو بین نخبگان این حوزه قرار گرفته است. امروزه نه تنها سازمان

بـه   4و سـازمان همکـاري اقتصـادي و توسـعه     3، سازمان ملـل 2، مجمع جهانی اقتصاد1جهانی

تـدوین  اي نیـز بـه    هاي کوچـک منطقـه   اند بلکه کشورها و سازمان آوري پرداخته بحث تاب

انـه اقـدام   آور تـاب  ریزي و اجراي رویکردهاي ها و ایجاد نهادهایی براي پایش، برنامه برنامه

آوري اقتصادي و اولـین   هاي تاب رویکرد کلی در این بخش معرفی اولین شاخص .اند کرده

المللـی و ملـی در ایـن زمینـه انجـام       هاي جدي که توسط افراد و نهادهـاي معتبـر بـین    تالش

  اند، خواهد بود.  گرفته

  

 آوري بریگوگلیو و همکاران هاي تاب شاخص -1-2

 آوريبودنـد کـه شـاخص تـاب     يافـراد  نیاز دانشـگاه مالتـا اولـ    5و همکـارانش  ویگوگلیبر

را ارائـه   ياقتصـاد  يرپـذی بیشـاخص آسـ   2003در سال  شتریرا ارائه دادند. آنها پ ياقتصاد

کـه   شـود  یمـ  یناشـ  قـت یحق نیـ اقتصـادها از ا  یبرخـ  ياقتصـاد  يریپذ بیکرده بودند. آس

که اغلـب بـه    ردگییخارج از کنترلشان قرار م يروهاین ریتحت تاث يادیاقتصادشان تا حد ز

از محصــوالت صــادر شــده،  يخــاطر بــاز بــودن اقتصــاد و وابســته بــودن بــه دامنــه محــدود

مقالـه مربـوط    نیاول. دهد یقرار م ریرا تحت تاث یداخل اقتصادی به راحت یخارج يها شوك

  شد.منتشر  ویگوگلیتوسط بر 1995در سال  يریپذ بیشاخص آس یبه بررس

بـا   یرا در شاخصـ  ياقتصـاد  يریپـذ  بیشـاخص آسـ   2003در سـال   یو گال ویگوگلیبر

 يآور بـه مفهـوم تـاب    »يآور تاب يشده برا لیتعد ياقتصاد يریپذ بیشاخص آس«عنوان 

                                                                                                              
1. World Bank, World Development Report 2014 
2. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013–2014 
3. United Nations, Human Development Report 2014 
4.  Organization  for  Economic Cooperation  and  Development,  Guidelines  for 
Resilience Systems Analysis 2014 

5. Briguglio, L, G. Cordina, N. Farrugia and S. Vella (2006)  
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 نیا رایز ،سرانه است GDP ،آوريتاب مرتبط کردند. آنها مطرح کردند که شاخص ساده

شــاید بــار منفــی . ردیــگ یرا دربــر مــ يریپـذ  بیکشــور جهــت مقابلــه بــا آســ ییتوانــا ریـ متغ

را  ياقتصـاد  آوريابشاخص تـ  نیاول ویگوگلی، بر2006در سال پذیري سبب شد تا  آسیب

  : دهد یاقتصاد را نشان م کیمستتر در  ییحداقل سه توانا يآور تاب ،وينگاه  از. دهدارائه 

 ها  شوك نیاقتصاد در اجتناب از ا ییتوانا -1

 ها  شوك نیاقتصاد در تحمل اثر ا ییوانات -2

  بیرونی کننده بیتخر ياقتصاد هاياز شوك عیسر یابیاقتصاد در باز ییتوانا -3

اسـت   نیاآوري مطالعات بریگوگلیو و همکارانش  اصلی در ساخت شاخص تاب فرض

 توانـد  یاقتصـاد مـ   کیـ کننده شوك و اقدام مقابل شوك) در  (عناصر جذب يآور که تاب

  وجود داشته باشد:  ریز يها در حوزه

 ثبات اقتصاد کالن  -1

 بازار اقتصاد خرد ییکارا -2

 خوب یحکمران -3

  یتوسعه اجتماع -4

قـرار   ریتحـت تـاث   ياقتصاد يها استیهستند که توسط س يرهایمتغ يها دارا حوزه نیا همه

از  یجهـت مقابلـه بـا عواقـب ناشـ      ياقتصـاد  يآور تـاب  جـاد یا يبـرا  تواننـد  یو م رندیگ یم

آور اقتصاد تـاب  شوندیکه باعث م ییرهایمتغ یطور کل بهنامطلوب بکار روند.  يها شوك

  .شود یم یاسیس-یعوامل اجتماع )2ي و عوامل اقتصاد) 1 شامل ،شود

آوري:  پـذیري اقتصـادي و تـاب   آسـیب «بـا عنـوان    يا در مطالعـه  1و همکاران گوگلویبر

از کشورها با استفاده  يا را در مجموعه يآور تاب زانیم 2008در سال  »گیريمفاهیم و اندازه

 نیـ کردنـد. در ا  یبررسـ  ،آن در بـاال مطـرح شـده اسـت     يکه اجزا موزونشاخص یک از 

کشور با  86 نیقرار دارد که در ب طالعهمورد م يکشورهافهرست در  زین رانیمطالعه، کشور ا

  حالت قرار دارد. نیبدتر را به خود اختصاص داده است و در 64رتبه  514/0مقدار شاخص 

                                                                                                              
1. Briguglio, L, G. Cordina, N. Farrugia and S. Vella (2008) 
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  1مریکاآالمللی  شاخص آژانس توسعه بین -2-2

مریکـا اسـت   آهاي وابسته به دولـت   ) از سازمانUSAIDمریکا (آالمللی  آژانس توسعه بین

آور شـدن جوامـع را در دسـتور کـار خـود قـرار داده اسـت. ایـن نهـاد،           که کمک بـه تـاب  

ها) جهت تسـکین،   ها (نظام جوامع، کشورها و سیستمآوري را توانایی مردم، خانوارها،  تاب

کند که این توانایی هـا منجـر    ها تعریف می ها و تنش وفق دادن و بهبود پیدا کردن از شوك

 .شود میپذیري و تسهیل رشد فراگیر  به کاهش آسیب

پذیر و در معرض تعارض، تاکید کمتـري روي  در کشورهاي آسیب ،نظر این سازماناز 

آوري وجود دارد. این کشورها ساختار حاکمیتی باثبات یا نهادهاي کارا ندارنـد   درك تاب

دهنـد، مسـتلزم رویکـردي متفـاوت      آوري اجتمـاعی را افـزایش مـی    هایی که تـاب  و فعالیت

آور کـردن ایـن کشـورها اسـت.     المللی به دنبال تـاب  است. به همین دلیل آژانس توسعه بین

مطالعـه   نیاآوري این کشورها سنجیده شود. ید میزان تاببراي رسیدن به این هدف ابتدا با

 آنگـوال  کشـور  يو ارائه مثـال بـرا   یشناس   تنها به روش، 2انجام شده است 2013که در سال 

  سازمان یافته است. يها ، استفاده از مصاحبههاداده يآور جمع یروش اصلو  پردازد یم

آوري شـامل مشـروعیت و اثـر     تـاب عامـل   10آوري،  جهت تجزیه و تحلیل کردن تـاب 

هـا و   هـا، ارزش  بخشی نهادها، در دسـترس بـودن، کـارایی، تنـوع و فراوانـی منـابع و شـبکه       

هـاي تطبیـق    کننـده  گـروه نهادهـا، منـابع و تسـهیل     3رفتارها، نوآوري و حافظـه نهـادي، در   

 یا حکمرانـ کـه جوامـع ر   کننـد  یرا ارائـه مـ   یو مقرراتـ  نینهادها، قـوان شوند.  بندي می طبقه

 ق،یتطب يها کننده لیها است و تسهآن يدسترس برا در و ملموس يها ییمنابع، دارا کنند، یم

  هستند. یاجتماع يو الگوها هیسرما ملموس ریعناصر غ

ــ  یمختلفــ يهــا ســتمیدر س يآور تــاب عوامــل ــرار م ــدیگ یمــورد مطالعــه ق از  یکــیکــه  رن

 یاجتماع ،ياقتصاد ،یتیامن ،یاسیگانه (س5 يبند طبقه ها، ستمیس يها يدسته بند نیتر مرسوم

 ؛است اي مرحلهتحلیل سه  پایه تجزیه و چارچوب بربکارگیري این روش . ) استیطیو مح

                                                                                                              
1. United States Agency for International Development 

2. Kubitschek.A, Katrin. J, Linakis. L and McGirr. M, (2013) 
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هـا   که به وسیله تجزیه و تحلیل عـاملی زیرسیسـتم   اولین گام، تجزیه و تحلیل محتوایی است

) اجـزاي سـه گـام    1ل (جـدو  رسـد. آوري بـه پایـان مـی    تجزیه و تحلیل تاب ادنبال شده و ب

  دهد.  آوري را نشان می ساخت شاخص تاب
  

 USAIDآوري تابساخت شاخص اجزاي سه گام  - )1(جدول

تجزیه و تحلیل 

  محتوایی

  سابقه کشور  -1

  تعریف جوامع  -2

  ها قرار گرفتن جامعه ها و تنش تجزیه و تحلیل در معرض شوك -3

تجزیه و تحلیل 

  عاملی

  ها مشخصی براي زیرسیستمبیان ریاضی سؤاالت  -1

  ها آوري داده جمع -2

  ها  ترکیب داده -3

  ها تجزیه و تحلیل داده -4

تجزیه و تحلیل 

  آوري تاب

  زا تجزیه و تحلیل شوك بین بخشی و اثر محرك تنش -1

آوري جهـت   تجزیه و تحلیل جامع چگونگی در معرض شوك قرار گـرفتن و عوامـل تـاب    -2

  زیرسیستمآوري نسبی  مشخص کردن تاب

در مقابـل   بازیـابی هـا توانـایی تسـکین، تطبیـق و      تجزیه و تحلیل اینکه تا چه حد زیرسیسـتم  -3

   .ها را دارند ها و تنش شوك

  

  1گروه تحقیقاتی سنتیننتال آوري شاخص تاب -3-2

بررسی توانایی کشورهاي در حال توسـعه   به منظور 2013در سال  2جک بورمن و همکاران

3( و بازارهاي نوظهور
(EMDCs  شـاخص  «اي بـا عنـوان   هـا، در مقالـه   براي مقابله با شـوك

آوري  مقـدار تـاب   »ها آوري کشورها در مقابل شوك یري تابگ: اندازهسنتیننتال آوري تاب

شـاخص   بـا کمـک  رویکـرد ایـن مطالعـه چنـین اسـت کـه        این کشورها را بررسی کردنـد. 

توان عواملی را شناسایی کرد که توانایی تعداد زیادي از کشورهاي در حال آوري، می تاب

هـاي خـارجی را جـذب و بـه      دهد تا بتوانند شوك توسعه و بازارهاي نوظهور را افزایش می

                                                                                                              
1. Centinental Resilience Index 
2.  Jack  Boorman,  JoséFajgenbaum, HervéFerhani,  ManuBhaskharan,  DrewArnold, 
Harpaul Alberto Kohli (2013) 
3. Emerging Market and Developing Countries  



  1394، زمستان 59شماره  ،پانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال  168

 

 

 10متغیـر در   52 آوري طور مؤثر به آنها واکنش نشـان دهنـد. بـراي سـاخت شـاخص تـاب      

کلــی هــر کشــور از ایــن  آوري انــد. یــک معیــار بــراي تــاب  شــدهبنــدي  طبقــهزیرشــاخص 

   پردازد. به معرفی این متغیرها می )2(جدول آید.  دست میه ها ب زیرشاخص

دهـد کـه کشـورهاي در حـال توسـعه و بازارهـاي نوظهـور بـه طـور قابـل           نتایج نشان می

ن نتایج حاکی چنیاند. همهاي خارجی تقویت کردهوكآوریشان را در برابر شتوجهی تاب

، بـدتر  2003آوري کشورهاي توسعه یافته به خصوص از سـال  از آن است که شاخص تاب

  شده است. 
  

 ننتالیسنت یقاتیگروه تحق آوري متغیرهاي شاخص تاب - )2( جدول

درست بودن 

  سیاست مالی

 GDPبه  دولتبدهی 

  )سال گذشته 3(متوسط در  GDPتغییرات در نسبت بدهی عمومی به 

اثربخشی 

  دولت

 )WGIنمره کیفیت دیوان ساالري (محاسبه شده به وسیله 

  ) WGIریزي جلونگر و دیوان ساالري (محاسبه شده به وسیله  سازگاري سیاست/ برنامه

درست بودن 

  سیاست پولی

 G7تورم منهاي تورم متوسط در کشورهاي 

 انحراف استاندارد تورم در طول سه سال گذشته 

  گذاري کردن تورم است؟ هدفآیا کشور در حال 

حاکمیت 

  شرکتی

شان یا اقالم خارج از ترازنامه شان را براي  یند مدیریت ریسکآآیا بانک ها باید فر )1 مجموع دو سوال:

 داند؟ هاي تجاري الزم می را براي بانک يبندي اعتبار آیا قوانین، رتبه) 2 عموم افشا کنند؟

 اقتصادي و محیط سیاسیمجموع دو شاخص آزادي مطبوعات: محیط 

شوند؟ انتشار اوراق قرضه، انتشار اوراق بهادار قابل انتقال مانند سفته  هاي بانکها ارزیابی می آیا فعالیت

   ...و

  قانون

 براي زیرشاخص فساد) WGIد اداري (محاسبه شده به وسیله ینمره فساد دیوان ساالري و تشریفات زا

براي  WGIمتوسط دو نمره: قانون تجارت و مؤثر بودن مالیات (محاسبه شده به وسیله 

 زیرشاخص کیفیت قانونگذاري)

براي  WGIمتوسط دو نمره: استقالل قضایی و ریسک جرم تجارت (محاسبه شده به وسیله 

  زیرشاخص حاکمیت قانون)

 استقالل قوه قضایی 

  دهندگان گیرندگان و قرض شاخص حقوق قانونی قرض

 حقوق مالکیت 

  ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
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شفافیت 

  سیاست

 شاخص مشاهده فساد

  ها  ي رسانهاتاثیر قوانین و مقررات روي محتو

کیفیت 

  دارایی

 ها  هاي غیرعملیاتی بانک به کل وام وام

  هاي ضعیف بانک به حقوق صاحبان سهام  وام

  پایه سرمایه

 ها  داراییحقوق صاحبان سهام به کل 

 ها  حقوق صاحبان سهام به بدهیحقوق صاحبان سهام به وام هاي خالص 

  مدت  ها و وجوه کوتاه حقوق صاحبان سهام به سپرده

ریسک 

  درآمد

 ها  بازدهی بانک روي دارایی

 ها  ه متوسط دارایینسبت درآمد عملیاتی قبل از مالیات ب

 ها  مد عملیاتی دیگر به متوسط دارایینسبت درآ

 ها  اي خالص به متوسط دارایی مد بهرهدرآ

 اي به درآمد ناخالص  حاشیه بهره

  حاشیه خالص بهره 

تنوع 

  صادرات

  ضریب تغییرات سهم صادراتی بر حسب مقصد

   صادرات کاال: شاخص تمرکز

استقالل 

  صادرات
  GDPکاالي صادراتی به نسبت 

قدرت 

  خارجی

  

  GDPتراز حساب جاري به 

  مدت  کوتاهذخایر به بدهی 

  هاي واردات خایر منهاي طال به ماهکل ذ

  ها ر توانایی رژیم نرخ ارز به بحرانمعیا

بدهی 

  خصوصی

  

  GDPها منهاي متوسط نرخ رشد سه ساله  متوسط نرخ رشد سه ساله اعتبار داخلی توسط سپرده بانک

   GDPبه  BIS هاي گزارش مطالبات خارجی کل به استثناي بخش عمومی بانک

  GDPها به  اعتبار خصوصی توسط سپرده بانک

 BISهاي گزارش  متوسط نرخ رشد سه ساله مطالبات خارجی به استثناي بخش عمومی بانک

  GDPمنهاي متوسط نرخ رشد سه سال

  ذخایر
 GDPکل ذخایر منهاي طال به 

  GDPالمللی به  گذاري بین موقعیت سرمایه

  )2013منبع: بورمن و همکاران (
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  FMآوري جهانی تاب 2014شاخص -2-4

، داراي سـه  1شـود  مـی و به صورت ساالنه ارائـه   Oxford Metricaاین شاخص که توسط 

 FMآوري جهـانی  اسـت. شـاخص تـاب    »اقتصادي، کیفیت ریسک و زنجیره تـامین «مؤلفه 

آوري تجارتشـان نسـبت بـه اخـتالل در     کشـور براسـاس تـاب    130بندي سـاالنه از  یک رتبه

 تـر شـدن، پیچیـده  تـر کند. ریسک زنجیره عرضه با افزایش جهـانی عرضه را ارائه می زنجیره

  شدن و وابستگی، نگرانی مهم و درحال رشدي براي مجریان سطح ارشد تجارت است. 

کنـد و  ارائه مـی  FMآوري جهانی تاب 2014این گزارش ابتدا چارچوبی براي شاخص 

شوند. یـک تعریـف   شود، تعریف میته میمتغیري که از ترکیب آنها شاخص ساخ 9سپس 

  ارائه شده است.  )3(ساده از هر جزء در جدول 

آوري جهانی و هـر سـه عامـل    براي شاخص تاب 2014و  2013بندي کامل در سال رتبه

دهـد کـه نـروژ    اقتصادي، کیفیت ریسک و زنجیره عرضه ارائه شده است. نتـایج نشـان مـی   

شـور در مقابــل اخـتالل زنجیــره عرضـه اســت و    آورتــرین ک، تـاب 2014براسـاس شــاخص  

سوئیس در رتبه دوم قرار دارد. نمره این کشـور روي کنتـرل فسـاد، زیرسـاخت گسـترده و      

آوري اقتصاد گیري تاببراي اندازهکنندگان محلی بسیار باال بوده است. کارا و کیفیت عرضه

  اي صورت نگرفته است. کمی جدي ایران، در داخل مطالعه

  

  مبانی نظري   -3

» حالت ارتجاعی داشتن«به معنی  Resilioآوري)، کلمه التین(تاب Resilienceریشه کلمه 

بـراي اولـین بـار     2شناسـان  گرفت. بـوم  میالدي نیز مورد استفاده قرار می 17است که در قرن 

سال قبل پذیرفتند. از آن زمان بـه بعـد، ایـن واژه بـراي مـورد       30مفهوم کلی آن را بیش از 

  هاي بلندمدت مانند تغییر آب و هوا مورد استفاده قرار گرفت.  مدت و پدیده بالیاي کوتاه

توانایی ماده یا شی در بازگشت به حالت اولیه  Resilience ،در فرهنگ لغت آکسفورد

در مواجهـه بـا مشـکالت (تعریفـی      (یک تعریف مهندسـی) و ظرفیـت بازیـابی سـریع افـراد     

                                                                                                              
1. The 2014 FM Global Resilience Index, Annual Report 
2. Ecologists 
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پـذیري، سـازگاري، مقاومـت،     خانواده با انعطـاف   نی شده که همگرفته از روانشناسی) معبر

بـه معنـی    Resileپایداري، سختی و دوام نیز معرفی شده است. این صفت برگرفتـه از فعـل   

وجـود دارد   Resistanceتر  در مقابل واژه باسابقه .انعطاف داشتن و به عقب برگشتن است

هـاي اساسـی بـه لحـاظ کـاربرد و       تفاوتاما ، دارد Resilienceکه معنی و ظاهر مشابهی با 

  ریشه لغوي دارد. 
  

  آوريتعریف اجزاء تاب - )3جدول (

  تعریف  عوامل

  اقتصادي

GDP  سرانه  
تولید ناخالص داخلی در پول ملی با استفاده از نرخ ارز بازار تبـدیل بـه دالر آمریکـا    

  شده و بر کل جمعیت تقسیم شده است. 

  ریسک سیاسی
دولـت توسـط ابزارهـاي خشـونت یـا خـالف قـانون اساسـی از جملـه           احتمال اینکه

  ثبات یا برانداخته شود. بی خشونت و تروریسم با انگیزه سیاسی،

  شدت نفت
افـزایش قیمـت نفـت):     بت به یک شوك نفـت (کمبـود، اخـتالل و   پذیري نسآسیب

  GDPم بر یمصرف نفت تقس

  کیفیت ریسک

قرار گرفتن در معرض 

  بالیاي طبیعی

هایی از کشور که حداقل در معرض یک خطر طبیعی هستند: زلزله، باد درصد مکان

  وفانتیا 

کیفیت مدیریت ریسک 

  بالیاي طبیعی

ه هاي خطر طبیعی ذاتی در یـک کشـور بـ   سطح بهبود ریسک خطر طبیعی با ریسک

   آید.دست می

کیفیت مدیریت ریسک 

  سوزي آتش

ه سوزي ذاتی در یـک کشـور بـ   آتشهاي سوزي با ریسکسطح بهبود ریسک آتش

  آید. دست می

  زنجیره عرضه

  کنترل فساد

-شکلدرك این موضوع که تا چه حد قدرت دولت براي منفعت خصوصی از جمله 

رود کار مـی ن وضعیت نخبگان و منافع خصوصی بچنیهاي زیبا و باشکوه فساد و هم

  کند.را منعکس می

  کند.  ونقل، تلفن و انرژي را منعکس می کیفیت زیرساخت عمومی شامل حمل  زیرساخت

  کند. کنندگان محلی را منعکس میکیفیت عرضه  داخلی کیفیت عرضه
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بـه معنـی ایسـتادگی در     Resistکه ایستادگی معنی شـده، اسـم فعـل     Resistanceواژه 

توانایی قـوي   Resilienceمقابل یک عمل یا اثر و پافشاري کردن است. در فرهنگ وبستر 

شدن، سالم شدن و موفق شدن مجدد بعد از یک رخداد بد را که بیشتر در علم روانشناسـی  

شـود کـه بـه لحـاظ      کار برده اسـت. مشـاهده مـی   دارد، براي توصیف این اصطالح ب کاربرد

ها وجود دارد.  داري بین ریشه لغات و حتی معانی رایج و کاربردهاي آن لغوي تفاوت معنی

  1است. Resistanceهاي متعددتري نسبت به  دربردارنده ویژگی Resilienceدر واقع 

ها  توانایی سیستم« آوري را در بوم شناسی تعریف کرد: اولین کسی بود که تاب 2هالینگ

اشاره کـرده و   3»ظرفیت بافر«. وي همچنین به »هاتغییرات و ایستادگی در مقابل آن در جذب

) 1991( 4گیـري کـرد. پـیم    انـدازه  ،شـود  ی که جذب مـی آوري را براساس اندازه شوک تاب

آوري را برحسب سـرعت بازگشـت سیسـتم بـه      شناختی دیگري ارائه داد و تابتعریف بوم

آوري  ) یکی از اولین کسانی بود که تا حدي تعریف تاب2000( 5آدگر .کردتعادل تعریف 

عی را بـه  آوري اجتمـا  شـناختی را بـه جوامـع انسـانی گسـترش داد. وي تـاب      آوري بوم تاب

را برحسب عوامل اقتصادي (مانند استقالل منابع)، نهادها  سرمایه اجتماعی مرتبط کرد و آن

  گیري کرد.   (مانند حقوق مالکیت) و مسائل جمعیتی (مانند مهاجرت) اندازه

آوري قدمتی طوالنی دارد و برحسب سرعت بازگشت تعریـف   در علوم پایه و مهندسی، تاب

نظر از نوسان موردنیاز بعد از بروز تنش یـک  ، مدت زمانی که صرفتعریفشود. بر اساس این می

  سازد. آوري آن را مشخص می گردد، تاب سازه یا سیستم به حالت تعادل اولیه باز می

اي مهـم در آن مـورد توجـه     آوري به عنوان شاخصـه  هاي دیگري که تاب یکی از حوزه

هـا،   زا و دشواري روانشناسی است. توانایی افراد در تطبیق مناسب با شرایط تنش ،قرار گرفته

انسان  یتقابل یناند که اکرده یسع یشههم شود. روانشناسان آوري روانشناختی گفته می تاب

در مـورد   روانـی  آوري تـاب  دهنـد.  یشهـا افـزا  یغلبه بر خطـر و سـخت   و را براي سازگاري

                                                                                                              
1. Allison S. D., Martiny J. B. H. (2008) 

2. Holling (1973) 
 شود. گیر گفته می. بافر در مهندسی به میانجی و ضربه٣

4. Pimm (1991) 
5. Adger (2000) 
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البتـه   شـوند. یدچار اختالل نم گیرند، یدر معرض خطر قرار متی وقرود که یبکار م یکسان

را پـاك   یزنـدگ  مشـکالت  کنـد،  یآوري، استرس را محدود نمـ  تابباید توجه داشت که 

 یدشا. سالم داشته باشند هرو مقابل یشپ مشکالت دهد تا با یکند، بلکه به افراد قدرت م ینم

 یـران که پـس از و  باشند 2011سال  یعد از سوناممردم ژاپن ب ،افرادي یننمونه چن ینتربارز

بماننـد، ثبـات    اسـتوار شان توانستند  زندگی افراد ینتریکشدن شهرها و از دست دادن نزد

تـوان بـا    یـت و بـا نها  یسـتند استرس و فشار سرسختانه با برابر خود را حفظ کنند، در یعاطف

بـه   فشـارها مهم تر از همه پس از برطرف شدن همه   خود مقابله کنند و یار ناگواربس یطشرا

نکته جالبی که در روانشناسی در این رابطه وجـود   بازگردند. طبیعی سرعت به حالت عادي

  یندي پویا، دشوار ولی قابل یادگیري است.آآوري فر دارد این است که تاب

نـد مـورد   یآآوري بـه عنـوان یـک فر    در مباحث مدیریتی و رفتار سازمانی نیز بحث تـاب 

آوري را یک استراتژي مدیریت ریسـک و زیرعنـوان    گیرد به طوري که تاب توجه قرار می

-صـورت تعریـف مـی   ایـن  به  آوري عد تابدهند. در این ب می مدیریت بحران و تداوم قرار

ها که عملکرد سازمانی را تسهیل کنند تا روابط کارکردي را با  ظرفیت مردم و سیستم«:شود

  ».کنندحفظ  ها وجود آشفتگی

آوري در اقتصاد ارائه شده اسـت. از  تري از تاب هاي اخیر تعاریف به نسبت دقیق در سال

تواند به دو صورت ایستا و پویـا تعریـف شـود.     آوري در اقتصاد می ) تاب2009( 1نظر روس

  اش (ماننـد تـداوم تولیـد)    فـظ وظیفـه  توانـایی یـک سیسـتم در ح    2آوري اقتصادي ایستا تاب

یعنـی تخصـیص کـاراي منـابع      ،بنیادي اقتصاد مسالهروز شوك است. این تعریف با هنگام ب

د. دلیـل اینکـه بـه عنـوان ایسـتا تعریـف       شـو  جایع تشدید مـی تراز است که هنگام وقوع ف هم

تواند بدون تعمیر و بازسـازي کـه نـه فقـط سـطح جـاري فعالیـت         این است که می ،شود می

ده آن را نیـز تحـت   تواند مسیر زمانی آین می اینکهبلکه  دهد، اقتصادي را تحت تاثیر قرار می

  دست آید. ه ب تاثیر قرار دهد

                                                                                                              
1. Rose, Adam Z. (2009) 
2. Static Economic Resilience 
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آوري  توانـد تـاب   گیـرد و مـی   تـر کـه مالحظـات پویـا را دربـر مـی       یک تعریف عمـومی 

سرعتی است که یک سیستم از یک شوك شـدید بهبـود پیـدا    «نامیده شود،  1اقتصادي پویا

این مفهوم هم چنین شـامل مفهـوم ریاضـی یـا      »آورد. دسته کند تا حالت مطلوبش را بمی

ثبات سیستم است، زیرا داللت بر این دارد که سیستم توانایی بازگشت به عقب را دارد. این 

گذاري بلندمـدت همـراه بـا تعمیـر و      له سرمایهتر است، زیرا مسا ري نسبتا پیچیدهآو نوع تاب

  را براي مراحل بعد از حادثه هستند. یندهایی قابل اجآشود که فر بازسازي را شامل می

هاي تصمیمات سیاست عمومی یـا   هاي داخلی و هم از محرك آوري هم از محرك تاب

ها، توانایی جذب زیان یا بهبود سریع  در زمان بحران )1999، 2(میلتی .شود خصوصی ناشی می

آوري ذاتـی اشـاره بـه توانـایی      باشد. تاب 4یا اکتسابی (تطبیقی) 3تواند عملکردي (ذاتی) می

هـاي فـردي کـه    ها دارد (بـراي مثـال موجـودي انبـار، توانـایی بنگـاه       معمولی مقابله با بحران

هاي دیگر را جایگزین کنند یا توانایی بازارها که منابع را در واکنش به عالیـم قیمتـی    نهاده

حادثه افزایش پیدا کنـد. بـراي مثـال،    تواند قبل از  ها می تخصیص مجدد بدهند). این توانایی

  دهد. آوري ذاتی را افزایش می هاي تابریزي بهبود و واکنش اضطراري، استراتژي برنامه

آوري تطبیقی اشاره به توانایی حفظ وظیفـه در شـرایط بحرانـی از طریـق مهـارت و       تاب

ات تجـاري یـا   تالش زیاد دارد (براي مثال افزایش دادن امکانـات جانشـینی نهـاده در عملیـ    

کننـدگان   تقویت کردن بازار به وسیله ارائه دادن اطالعات به منظور هماهنگ کردن عرضـه 

توانـد افـزایش پیـدا کنـد.      و مشتریان). بقا بعد از یک شوك از طریق بهبـود تکنولـوژي مـی   

کند و مرز کارایی تولید را به سمت  آوري تطبیقی، از یادگیري پس از حادثه تبعیت می تاب

  گذاري نیاز ندارد.  کند، اگرچه لزوما به سرمایه منتقل می باال

   

                                                                                                              
1. Dynamic Economic Resilience 

2. Mileti (1999) 
3. Operational (Inherent) 
4. Acquired (Adaptive) 
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 آوريگیري و تجزیه و تحلیل تاباندازه -4

اي از آوري یک کشور ارائه دهیم بایـد تحلیـل یکپارچـه   اگر بخواهیم دید صحیحی از تاب

هاي سیاسی، امنیتی، اقتصادي، اجتماعی، محیطـی و تعامـل بـین هـر یـک از      تمام زیرسیستم

امـا بـا آگـاهی از ایـن موضـوع بـه دلیـل کمبـود داده امکـان اسـتفاده از            ،ها داشته باشـیم آن

کـه   USAIDآوري رویکردهاي سیسـتم مرکـب وجـود نـدارد. بـراي مثـال شـاخص تـاب        

آوري جـامع اسـت کـه از    دهد یک شـاخص تـاب  وضعیت آنگوال را مورد بررسی قرار می

 بیشـتر انجام چنـین مطالعـاتی از آنجـایی کـه      هاي سازمان یافته استفاده کرده است.مصاحبه

ها است، نیاز به گروهی از محققین مبتنی بر رویکردهاي میدانی به ویژه در برخی زیرسیستم

هـا بـراي کشـور بسـیار     اگرچـه محاسـبه ایـن شـاخص     بنـابراین هاي مختلـف دارد.  در حوزه

  پذیر نیست. ضروري است اما توسط یک فرد امکان

آوري اقتصادي هدف قـرار گرفتـه   ها، تابتوجه به دردسترس بودن داده در این مقاله، با

بـورمن و همکـاران و   آوري اقتصـادي دو شـاخص جـک   گیري تـاب است که جهت اندازه

که  1آوري اقتصاد ایران از شاخص کلیشاخص بریگوگلیو وجود دارند. براي محاسبه تاب

سـپس نتـایج بـا شـاخص     ، دهاسـتفاده شـ   ،بر مبناي کـار جـک بـورمن و همکـارانش اسـت     

  ها سه گام وجود دارد:بریگوگلیو مقایسه شده است. براي محاسبه شاخص

جهـت  آوري رابطه منفی دارند، بـراي هـم  جهت کردن متغیرها: متغیرهایی که با تابهم -1

 شدن عکس شدند. 

جدیـدي تبـدیل    سازي به مجموعـه یند نرمالآا طی فرسازي متغیرها: تمامی متغیرهنرمال -2

تـوان مقـادیر   در این حالـت مـی  شوند که در آن همه مقادیر بین صفر و یک قرار دارند. می

 تمامی متغیرها را با هم مقایسه کرد. 

i min
i

max min

x x
z

x x





 

                                                                                                              
متغیرهاي شاخص بریگوگلیو را پوشش از آنجایی که در این شاخص، طیف وسیعی از متغیرها وجود دارند که اکثر . 1

  نامیم. را شاخص کلی مین آ ،دهدمی
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هـا  حداقل امکـان داده  xminها، یک از داده مقدار هر xiمقدار استاندارد شده،  ziکه در آن 

  .استها  حداکثر مقدار داده xmaxو

آور بودن یک اقتصاد مستلزم این است که تمام متغیرها مقادیر مطلـوبی داشـته   دهی: تابوزن - 3

باشند. اگر یکی از این متغیرها صرفنظر از میزان اهمیت آن در اقتصاد در وضعیت نامناسـبی قـرار   

  اندازد.  یک اقتصاد را به خطر میآوري داشته باشد، با توجه به اثرات بازخوردي که دارد تاب

ي بنابراین با توجه به این موضوع و به تبعیت از مطالعات انجام گرفته در خارج در حوزه

آوري، آوري، وزن برابر به تمام متغیرها داده شده است. در نهایت بـراي شـاخص تـاب   تاب

فر و یـک اسـت   آوري بین صـ تاب شود. مقدار شاخصمتوسط وزنی این متغیرها گرفته می

آوري کمتر و هر چه مقدار شاخص به یـک نزدیکتـر   که هر چه به صفر نزدیکتر باشد، تاب

  آوري بیشتر است. باشد، تاب

 
 شاخص کلی   -1-4

جـک بـورمن و   مبناي این شاخص، کار تجربی گروه تحقیقاتی سنتیننتال اسـت کـه توسـط    

بررسی توانـایی کشـورهاي در حـال توسـعه و بازارهـاي       به منظور 2013در سال  1همکاران

ارائه شد. در مطالعـات تجربـی بـه آن اشـاره     ها،  براي مقابله با شوك EMDCs)2 (نوظهور

 زیر شاخص استفاده شده است. به دلیل در 10متغیر در  52شد که براي ساخت شاخص، از 

کشـور ایـران، برخـی متغیرهـا      هاي مربوط به برخی از این متغیرها بـراي دسترس نبودن داده

  هاي دیگر جایگزین شدند. حذف و برخی شاخص

 توانـایی اجـراي   دهد سیاسـتگذاران بایـد   : این معیار نشان می3درست بودن سیاست مالی -1

کسـري بودجـه دولـت بـه     کلـی  نسبت . متغیرهاي این شاخص داشته باشنداقدامات مالی را 

GDP و نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکداري به GDP   هستند. نسبت بـدهی بـاالتر

                                                                                                              
1. Jack Boorman and Others (2013) 
2. Emerging market and developing countries  
3. Fiscal Policy Soundness 



 177آوري اقتصادي ایران  مفهوم و ارزیابی تاب

 
 

 

 

 

یا کسري بودجه باالتر، فضاي مالی را محدود کرده و توانایی سیاستگذاران را براي مقابله با 

  دهد.  هاي اقتصادي کاهش می شوك

ثـال بـا   ي م: هر چـه اعتبـار بانـک مرکـزي بـاالتر باشـد (بـرا       1درست بودن سیاست پولی -2

تواند بـه آرامـی یـک     تر می در حمایت از فعالیت اقتصادي، راحت موفقیت در کنترل تورم)

د آیـا یـک   که مشخص کنـ  نرخ تورم استشاخص شامل  سیاست پولی اعمال کند. این زیر

بینی بـودن تـورم اسـت    غیرقابل پیش ،گذاري تورم وجود دارد. معیار دیگر چارچوب هدف

  . شود یم یريگ اندازه تورمماهانه اندارد که به وسیله انحراف است

و طراحـی   هـا  بـه شـوك   واکنش نشـان دادن  در: هر چه مقامات دولتی 2اثربخشی دولت -3

ها تر باشند، اعتبارشان بیشتر خواهد شد و در نتیجه اجراي این سیاست ها قوي کردن سیاست

کشـور افـزایش    يآور تـاب  متعاقب آند و گیر تر و بهتر صورت می و واکنش اقتصاد سریع

  است.  اثربخشی دولت و ثبات سیاسیگیري این گروه شامل کند. متغیرهاي تصمیم پیدا می

رسد حاکمیت خوب با حاکمیت قانون (اعتمـاد در قراردادهـا، حقـوق    : به نظر میقانون -4

 يبنـدي اعتبـار بانـک، افشـا    )، شفافیت، کنتـرل فسـاد، آزادي مطبوعـات، رتبـه    و...مالکیت 

هـایی هسـتند کـه     شالوده یک اقتصـاد کـارا اسـت. معیارهـاي آن، شـاخص     و ...  حسابداري

  دهند.  نشان می کنترل فساد، کیفیت قانون و حاکمیت قانون را

تر با ریسک نکـول کـم، پایـه سـرمایه      : یک سیستم مالی سالم3سالمت سیستم بانکداري -5

متـر احتمـال دارد کـه یـک شـوك      قوي، منابع درآمدي با فراریت کم و سودآوري باال، ک

کند. اگرچه غالبـا تمرکـز آن روي    آورتر می بنابراین اقتصاد را تاب ،کند تشدیدخارجی را 

گیـرد. اجـزاي ایـن شـاخص،      اما نهادهاي غیربانکی را نیز در نظر می ،ها استسالمت بانک

یرعملیـاتی  هـاي غ  کـه شـامل نسـبت وام   هسـتند   متغیرهایی براي کیفیت دارایی، پایه سرمایه

  ها است. ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی بانک به کل وام

                                                                                                              
1. Monetary Policy Soundness 
2. Government Effectiveness 
3. Bank Soundness 
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آورتـر خواهـد    تر باشند، اقتصاد نیـز احتمـاال تـاب    صادرات: هر چه صادرات متنوع تنوع -6

  .گیرد بود. متغیرهاي این شاخص هم تنوع در محصول و هم مقصد را در نظر می

اقتصاد نسبت به برخـی   يآور صادرات: هرچه وابستگی به صادرات بیشتر باشد، تاب استقالل - 7

  است.  GDPصادرات به  کل هاي معین کمتر خواهد بود. متغیر این شاخص، نسبت شوك

آورتر اسـت. متغیرهـاي ایـن     تر باشد، اقتصاد تاب قدرت خارجی: هر چه بخش خارجی قوي - 8

  است.  GDPبدهی خارجی به  نسبت و GDPسبتی از شاخص، تراز حساب جاري به عنوان ن

علم اقتصـاد، بازارهـا و عملکـرد کارایشـان را از طریـق مکانیسـم قیمـت،        : کارایی بازار -9

اگر بازارهـا بعـد از یـک شـوك     داند.  بهترین روش در جهت تخصیص منابع در اقتصاد می

شوك نسبت به حالتی  خارجی به سرعت تعدیل شوند تا به تعادل برسند، ریسک آثار منفی

 ایـن زیـر شـاخص شـامل حجـم و انـدازه      اجـزاي  کمتر است.  ،که بازار در عدم تعادل باشد

  المللی است. دولت و آزادي تجارت بین
  

  آوري متغیرهاي شاخص تاب - )4جدول(

  سالمت سیاست مالی
 (سایت بانک مرکزي) GDP نسبت کسري بودجه دولت به

 (سایت بانک مرکزي) GDPنسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکداري به 

  اثربخشی دولت
 )WGI(محاسبه شده به وسیله  اثربخشی دولت

 )  WGIثبات سیاسی (محاسبه شده به وسیله 

  سالمت سیاست پولی
 نرخ تورم(سایت بانک مرکزي)

 انحراف استاندارد ماهانه تورم (سایت بانک مرکزي)

  قانون

 )WGIکنترل فساد (محاسبه شده به وسیله 

 )WGIکیفیت قانون (محاسبه شده به وسیله 

 )WGIحاکمیت قانون (محاسبه شده به وسیله 

  سالمت سیستم بانکداري
 ها (سایت بانک مرکزي) وام هاي غیرعملیاتی بانک به کل وام

 ها (سایت بانک مرکزي) حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

  صادراتتنوع 

 شاخص تمرکز صادرات بر حسب کشورها (سایت گمرك)

 )Unctad( بر حسب کاالها شاخص تمرکز

 (سایت بانک مرکزي)نسبت صادرات نفتی به کل صادرات 

 (سایت بانک مرکزي) GDPکل صادرات به   استقالل صادرات

  قدرت خارجی
 (سایت بانک مرکزي) GDPتراز حساب جاري به 

 (سایت بانک مرکزي) GDPنسبت بدهی خارجی به 

  کارایی بازار
 ي دولت (شاخص آزادي اقتصادي)حجم و اندازه

 المللی (شاخص آزادي اقتصادي)آزادي تجارت بین
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 آوري بریگوگلیو  شاخص تاب -2-4

همــانطور کــه در مطالعــات تجربــی اشــاره شــد بریگوگلیــو و همکــارانش متغیرهــایی را در 

ي ثبـات اقتصـاد کـالن، کـارایی بـازار، حکمرانـی و توسـعه اجتمـاعی مطـرح          چهار حـوزه 

  کردند.  
  

  آوري متغیرهاي شاخص تاب- )5جدول(

  شاخص ثبات کالن

 مجموع نرخ تورم و بیکاري (سایت بانک مرکزي)

 (سایت بانک مرکزي) GDPنسبت کسري بودجه به 

 (سایت بانک مرکزي) GDPنسبت بدهی خارجی به 

  بازارکارایی 
 ي دولت (شاخص آزادي اقتصادي)اندازه

 المللی (شاخص آزادي اقتصادي) آزادي تجارت بین

 )WGIشاخص حکمرانی خوب (  حکمرانی

  hdiشاخص   توسعه اجتماعی

  

 

 گیري دو شاخص  اندازه -3-4

آوري اقتصاد ایران محاسبه شده است. شاخص ، تاببریگوگلیو و کلی براساس دو شاخص

آوري بریگوگلیو ابتدا با در نظر گرفتن شاخص توسعه انسـانی بـه عنـوان یـک نماینـده      تاب

خوبی  تواند نماینده براي توسعه اجتماعی برآورد شده است. از آنجایی که این شاخص نمی

ي دوم افـزایش آن در خـور توجـه اسـت در مرحلـه      ، همچنـین براي توسعه اجتماعی باشـد 

رسد این  گرفتن این متغیر محاسبه شده است که به نظر میشاخص بریگوگلیو بدون در نظر 

آوري اقتصاد کشور است. بنـابراین  شاخص در کنار شاخص کلی، نماینده بهتري براي تاب

صورت گرفته است.با توجه به نمودار  HDIها بدون درنظر گرفتن نمودار و تجزیه و تحلیل

ایشـی و کاهشـی مشـابهی را بـراي     رونـد افز  شود که هر دو شـاخص تقریبـا  هده می) مشا1(

 دهند.  آوري اقتصاد نشان میتاب
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 آوريگیري تاباندازه - )6جدول (

 کلی  سال  HDIبا  بریگوگلیو  HDIبدون  بریگوگلیو

5 95 699 99

6 56 6 565

 999 56 59

 6 5 559

9 566 5999 5

 5 669 5

 55 59 665

  56 56

 9 555 569

 59 5696 55

5 96 5 6

6 6669 5 

  65 6

 6 69 9

9 996 6 569

9 6  5995

9 69 96 

9 6 59 9

  

  آوري گیري تاب اندازه -)1نمودار (

  



.

.

.6

.

5 6   9      5 6   9 9 9 9

بریگوگلیو کلی
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  تجزیه و تحلیل -4-4

داراي یـک   1380تـا سـال    بریگوگلیـو  آوري بر اساس هر دو شاخص کلـی و شاخص تاب

روند افزایشی بوده و در این سال به حداکثر مقدار خود رسیده اسـت و سـپس رونـد تقریبـاً     

بـر   بیشـتر رسـد. در ایـن قسـمت    به حداقل خـود مـی   89را تجربه کرده که در سال  کاهشی

آوري را داشـته   که اقتصاد بیشترین و کمتـرین مقـدار تـاب    1389و  1380تحوالت دو سال 

شـود. از  متمرکز شده و نمودارهاي مربوط به اجزاي شاخص کل در این دو سـال ارائـه مـی   

مقدار زیرشاخص در سال قبل و بعـد نیـز    )2نمودار (آنجایی که روند متغیرها مهم است در 

   گزارش شده است.

رسد روند دو زیرشاخص سالمت سیاست پولی، سالمت مالی )، به نظر می2توجه به نمودار ( با

اند که با کمـک شـاخص   ي مثبتی نسبت به سال قبل داشتهو استقالل صادرات تغییر قابل مالحظه

  آوري کمک کنند. اند به بهبود تابکارایی بازار و سالمت سیستم بانکداري توانسته

  

  1381و  1380، 1379اجزاي شاخص کل در سه سال  -)2نمودار (

  

 مثبـت  و متعـادل  به نسبت عملکردي با و ثبات با فضایی در را 1380 سال ایران اقتصاد

 از پـس بـه خصـوص    جهـانی  بازارهـاي  در خـام  نفت بهاي نوساناتبا وجود  .کرد سپري

0

0.2

0.4

0.6

0.

1

سالمت سیستم  

مالی  

شاخص  

اثربخشی  

دولت  

شاخص  

سالمت 

سیاست پولی 

حکمرانی  

)قانون(

شاخص  

سالمت سیستم  

بانکداري 

شاخص تنوع  

صادرات  

شاخص  

استقالل  

صادرات

شاخص قدرت 

خارجی 

شاخص  

کارایی بازار 

1379سال  1380سال  1381سال 



  1394، زمستان 59شماره  ،پانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال  182

 

 

 اجـراي  بـه  دولت پایبندي و ارزي ذخیره حساب توجه قابل مازاد سپتامبر،11 حادثه وقوع

 تعـدیل  بـا  همـراه  ارزي ذخـایر  بـر  کارآمد مدیریت اعمال غیرانبساطی، مالی هايسیاست

 و صادرات به ارزي و ریالی تسهیالت اعطاي خارجی، بازرگانی ضوابط و مقررات نسبی

 موانـع  تـدریجی  حذف و گوناگون عوارض و مالیات پرداخت از صادرکنندگان معافیت

 بـه  تـورم  نـرخ  کـاهش  مقدار، کمترین به 1380 سال در بودجه کسري کاهش اي،غیرتعرفه

 ذخیـره  حسـاب  یـا  ملـی  توسـعه  صـندوق  دلیل(به  دولت سوي از مالی انضباط رعایت دلیل

 بنـابراین  و کشور اقتصادي وضعیت ثبات به نسبت عمومی اعتماد افزایش همچنین و) ارزي

 یشافـزا  یجـه در نت 1بـاال  هـاي زیرشـاخص  بهبـود  بـه  منجـر  جامعـه  تـورمی  انتظارات کاهش

   در کشور شده است. آوري تاب

براسـاس شـاخص    1387که در حداکثر خود قرار دارد تا سال  1380این شاخص از سال 

اندکی رونـد آن صـعودي شـده اسـت. ایـن       1388کلی داراي روند نزولی است اما در سال 

حساب جاري (بدون نفت) توان به افزایش قدرت خارجی ناشی از بهتر شدن افزایش را می

و کاهش بدهی خارجی و شاخص تمرکز صادرات نسبت داد. شـاخص تمرکـز صـادرات،    

کشور بـدتر و برحسـب    بر مبنايمحاسبه شده است که  ،برحسب کشور و کاال (بدون نفت)

کاال بهتر شده است که در کنار بهبود حساب جاري و کاهش بدهی خارجی منجر بـه بهتـر   

  شده است. شدن این زیر شاخص 

دوباره کاهش و به حداقل مقدار خـود در طـول دوره    1389آوري در سال دو شاخص تاب

هـاي سـالمت سیسـتم مـالی، سیسـتم پـولی، حکمرانـی و        انـد. شـاخص  مورد بررسی رسـیده 

رشـد نقـدینگی از جملـه مهـم تـرین عوامـل داخلـی        اند. کارایی بازار در این سال بدتر شده

(بـا   1389ایران بوده اسـت. اگـر چـه نـرخ رشـد نقـدینگی در سـال         موثر بر تورم در اقتصاد

تـاثیر آن بـر افـزایش نـرخ      اماسال اخیر کمتر بود،  10درصد) از متوسط  2/25رقمی معادل 

ماهـه منتهـی بـه پایـان اسـفندماه       12کننده طی  تورم قابل توجه است. شاخص بهاي مصرف

                                                                                                              
 .هاي اقتصاديها و سیاست، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اداره بررسی1380تحوالت اقتصادي کشور  . خالصه1
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همراه بـا افـزایش نوسـانات ماهانـه ایـن      که  1رسیدهدرصد،  4/12(نرخ تورم) به عدد  1389

چنـین در ایـن سـال    انـد. هم متغیر منجر به بدتر شدن زیرشاخص سالمت سیاست مالی شـده 

شـاخص  ، کـاهش زیر نسبت بدهی دولت به سیسـتم بانکـداري بـدتر شـده کـه دلیـل اصـلی       

  سالمت مالی است. 

  

  1381و  1380، 1379اجزاي شاخص کل در سه سال  -)3نمودار (

  

  

به طور کلی مقدار هر دو شاخص به دلیل حکمرانی بـد و پـایین بـودن کـارایی بـازار از      

اند. البته باید بـه  رسیده زمانی مورد بررسی ورهبه کمترین مقادیر خود در طول د 1386سال 

مـورد مطالعـه وضـعیت     دورهاین نکته توجه داشت که شـاخص اسـتقالل صـادرات نیـز در     

زمان نیز بدتر شده است که این کاهش نیز منجر بـه رونـد نزولـی     مطلوبی نداشته و در طول

   آوري شده است.تاب

گیرد که محصول مشارکت اي را در برمیدر واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده

سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. دولت محیط سیاسی و حقوقی بـارور  

آورد و جامعه مدنی تعامـل  و درآمد را پدید می آورد، بخش خصوصی اشتغالبه وجود می

                                                                                                              
 هاي اقتصاديها و سیاست، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، اداره بررسی1389. خالصه تحوالت اقتصادي کشور ١
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هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و    هاي فعال بـراي مشـارکت در فعالیـت   سیاسی و اجتماعی گروه

آوري در ایـن مقالـه، حکمرانـی و    هـاي تـاب  کند. در بـین زیرشـاخص  سیاسی را تسهیل می

ي خود در طول دوره ترین مقداربدترین وضعیت را داشته و به پایین 1386اجزایش از سال 

عملکرد ضعیف هر سه نهاد در کشور است. دولت و  دهندهاند که نشانبررسی رسیده مورد

برنـد و توسـعه   هاي مختلف رنج میبازار هر دو نهاد اجتماعی هستند که از نقایص و کاستی

  در گرو رفع نقایص نهاد دولت و نهاد بازار است. 

المللی دولت و آزادي تجارت بین بازار که متوسط دو شاخص اندازه پایین بودن کارایی

 طی این دورهاز شاخص آزادي اقتصادي است نیز داللت بر عملکرد ضعیف دولت و بازار 

ــودن تجــارت    ــت و محــدود ب ــت گســترده و ناکــاراي دول زمــانی دارد. در ایــن دوره دخال

منجـر بـه کـاهش     ،المللـی بـوده  ترده بـین هاي گسـ ناشی از اعمال تحریم بیشترالمللی که  بین

  آوري اقتصاد کشور شده است. تاب

  

  نتایج -5

آوري اقتصادي کشور با استفاده از دو شاخص کلی که در این مطالعه تالش شده است تاب

بورمن و همکارانش بوده و شاخص بریگوگلیـو ارزیـابی شـود. هـدف      مبناي آن کار جک

آوري چگونه بوده موردنظر روند تاب ند در طول دورهن است که بررسی کاصلی تحقیق ای

  اند. است و چه متغیرهایی منجر به بهبود یا بدتر شدن آن شده

ســپس و  جهــتآوري نهــایی در مرحلــه اول، متغیرهــا هــمبــراي محاســبه شــاخص تــاب

تا همه مقادیر بین صـفر و یـک قـرار بگیرنـد. در نهایـت متوسـط وزنـی ایـن         شده استاندارد 

دست آمده است. ه آوري بین صفر و یک بهاي تابمتغیرها محاسبه شده که مقدار شاخص

تـر   آوري کمتر و هر چـه بـه یـک نزدیـک    تر باشد، تاب هر چه این شاخص به صفر نزدیک

  آوري بیشتر است. باشد، تاب

هـاي محاسـبه شـده در    آوري براسـاس تمـامی شـاخص   تاب که نتایج حاکی از آن است

 دو شاخص کلی و بریگوگلیو تقریبا است. هر 5/0کمتر از  ایران پایین است و تقریبااقتصاد 
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داراي  1380تـا   1375ها از سـال  اند. این شاخصآوري نشان دادهروند مشابهی را براي تاب

ها مانند  در برخی سال ؛ هر چند کهاندروند افزایشی بوده و سپس روند نزولی را آغاز کرده

ناشـی   بیشتر 1380عودي شده است. حداکثر شدن مقدار شاخص در سال اندکی ص 90سال 

  از بهبود سالمت پولی، مالی و استقالل صادرات بوده است.

ها به طور کلـی پـایین اسـت. ایـن پـایین بـودن در       همانطور که اشاره شد مقدار این شاخص

بـه  ، یعنـی  4/0به شدت تشدید شده اسـت و بـه کمتـر از     1386یعنی از سال  ،هاي اخیر سال

ي زمـانی مـورد بررسـی رسـیده اسـت. براسـاس هـر دو        کمترین مقدار خـود در طـول دوره  

حکمرانـی و کـارایی بـازار مربـوط اسـت.       بیشتر بـه حـوزه  شاخص، کاهش شدید شاخص 

آوري اقتصـاد کشـور، بهبـود وضـعیت حکمرانـی و      بنابراین در مسیر رسیدن به هدف تـاب 

هاي آن بـه عنـوان نماینـده کـارایی     برخی از زیرشاخصبهبود شاخص آزادي اقتصادي که 

  توان از بایدهاي کشور در نظر گرفت. بازار در نظر گرفته شده است را می
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