فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
سال هفدهم ،شماره  ،66پاییز  ،1396صفحات 179 -200

مقایسهای از آسیبپذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای
با درآمد متوسط منتخب
جابر عبدی* و محمدتقی گیلک حکیمآبادی
تاریخ دریافد1395/03/11 :

تاریخ پذیرش1395/11/30 :

چكیده
آسیبپذیري اقتصادي در سطح کالن مفهومي اسد که از آن براي ارزیابي زیانهاي احتمالي تكانههاي
خارجي و احتمال بروز بحرانهاي اقتصادي استفاده ميشود .امروزه استفاده از این مفهوم براي کشورهاي
در حال توسعه و حتي کشورهاي توسعه یافته در قالب شاخص آسیبپذیري اقتصادي و یا مقاومد
اقتصادي رایج اسد .هدف این مطالعه آن اسد تا با معرفي و تشریح مباني نظري براي شاخص
آسیبپذیري اقتصادي چارچوبي مناسب ،جهد سنجش این شاخص براي ایران و دیگر کشورهاي با
درآمد متوس منتخب دسد ارائه شود .نتایج این مطالعه نشان داده اسد که وضعید ایران از نظر
شاخص آسیبپذیري اقتصادي در بین هشد کشور مورد بررسي در دوره بین سالهاي  1995تا 2012
مناسب نبوده به طوري که رتبه ایران در بیشتر سالهاي این دوره ( 13سال) از میانگین هشد کشور باالتر
بوده اسد .همچنین روند تغییرات این شاخص براي ایران در این دوره مثبد و صعودي اسد .عالوه بر
این ،تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیبپذیري اقتصادي ایران نشان داده که در این دوره مهمترین عامل
تفاوت در سطح آسیبپذیري اقتصادي ایران در مقایسه با هشد کشور منتخب ،ضعف در تنوعبخشي به
صادرات اسد.
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 -1مقدمه
آسیبپذیري مفهومي اسد که در دهههاي اخیر استفاده از آن در شاخههاي مختلف علمـي
مانند اقتصاد ،علوم اجتماعي و محی زیسد گسـترش یافتـه اسـد .در هـر حـوزه ،شـاخص
آسیبپذیري با ابعاد متفاوت براي هـدفي مشـخص طراحـي و ارائـه شـده اسـد؛ گـاه ایـن
شاخص ترکیبي از اجزاء فراوان براي محاسبه دقیستر و گاه متشكل از چند متغیر سـاده ،امـا
کارا اسد .از جمله این شاخصها ميتوان به شاخص آسیبپذیري اقتصادي ،آسیبپذیري
محی زیسد ( ،1)EVIآسیب پذیري اجتماعي ،آسیبپذیري در برابر زلزله ،آسیبپـذیري
مناطس شهري و روستایي و ...اشاره کرد.
به طور کلي در اقتصاد مفهوم آسیبپذیري از هر دو منظر اقتصاد خـرد و اقتصـاد کـالن
مورد توجه اسد .در اقتصاد خرد تاکید بر تاثیر تكانهها بر رفاه خانوار اسد در حالي که در
اقتصاد کالن تمرکز بر اثر تكانهها بر رشد اقتصادي اسد .هسته اصلي اقتصاد خرد در مـورد
آسیب پذیري اقتصادي نگراني در مورد این موضوع اسد که شاید درآمد خـانوار بـه دلیـل
بروز تكانههاي مختلف نامطلوب به سطحي کمتر از آستانههاي تعریف شده مانند خـ فقـر
کاهش یابد (آلوان و همكاران.)2001 ،2
در ادبیات آسیب پذیري اقتصـادي در سـطح کـالن مقـاالت و مطالـب بسـیاري تـاکنون
انتشار یافته که در این بین دو رویكرد بیش از همه نمایان اسـد؛ اول آسـیبپـذیري اقتصـاد
کالن که تنها در سطح بحرانهاي مالي تمرکز یافته اسد .تحقیقـات در ایـن راسـتا بـه طـور
ویژه بر چگونگي آسیبپذیري اقتصاد کالن در نتیجه عدم تعـادلهـاي اقتصـادي در بخـش
مالي کشورهاي در حال توسعه انجام شده اسد .از جملـه ایـن عـدم تعـادلهـا مـيتـوان بـه
بحران هاي مالي داخلي مانند بحران ارزي ،بـدهي یـا بـانكي اشـاره کـرد کـه همگـي رشـد

اقتصادي را با مشكل مواجه ميکنند (کامینسـكي و همكـاران .)1998 ،3همچنـین مطالعـات
دیگري در این زمینه بر چگونگي بروز بحرانهاي مالي بهوسیله ویژگيهـاي بخـش مـالي و
جریان سرمایه بینالمللي استوار اسد (اوکامپو .)2008 ،4عالوه بر این ،رویكردي اسـد کـه
به بررسي آسیب پذیري اقتصادي از زاویه ویژگيهاي ساختاري معیني مـيپـردازد کـه ایـن
)1- Environmental Vulnerability Index (EVI
2- Alwang et. al
3- Kaminsky et. al
4- Ocampo
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ویژگيها هر اقتصادي را در معرض هجوم تكانههاي مالي یا اقتصـادي قـرار مـيدهـد .اگـر
اقتصادي بتواند با استفاده از ظرفیدهاي خود بر این تكانهها غلبه کند ،ميتواند شـاهد رشـد
اقتصادي باشد .بنابراین ،بر اساس این رویكرد آنچه تعیینکننده آسیبپذیري اقتصادي یك
کشــور اســد ،میــزان مواجهــه و مقاومــد در برابــر تكانــههــا اســد (بریگوگلیــو1995 ،؛
بریگوگلیو و گالي2003 ،1؛ بریتو2008 ،2؛ گویالموند.)2010،3
هدف پژوهش حاضر آن اسد تا با مرور ادبیات آسیبپذیري اقتصادي در سطح کالن،
الگویي مناسب جهد مقایسه آسیب پذیري اقتصادي براي ایران و دیگر کشورهاي منتخـب
ارائه دهد .در این مسیر خواهیم دید که آنچه از مطالعات در زمینه آسـیبپـذیري اقتصـادي
در مورد کشورهاي در حال توسعه بیشتر به چشم ميآید ،مربوط به تكانههایي اسـد کـه از
خارج از اقتصاد داخلي بر بدنه اقتصاد ملي وارد ميشود ،چراکـه بسـیاري از کشـورهاي در
حال توسعه ،توسعه را تنها در ادغام و پیوستن به اقتصاد جهاني دیـدهانـد و ایـن رویكـرد در
برخي موارد عوارض جانبي سـنگیني را بـر آن هـا تحمیـل کـرده اسـد .مطالعـه حاضـر نیـز
آسیبپذیري اقتصادي را از این منظر مورد سنجش قرار ميدهد.

 -2سابقه پژوهش و مرور منابع علمی

4

5

تمرکز اصلي در رویكرد دوم ،شناسایي ویژگيهاي ساختاري و مسیرهاي انتقال اسد کـه
از ناحیه آن اقتصاد در معرض تكانههاي مـالي و اقتصـادي قـرار مـيگیـرد .بـيتردیـد قـرار

6

گرفتن در معرض تكانهها اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد .در نتیجه آسیبپذیري اقتصـادي
در این مطالعات گاهي تحد عنوان آسیب پـذیري رشـد اقتصـادي مطـرح مـيشـود (سـز و
راگاب .)2012 ،این مفهوم از آسیب پذیري اقتصـادي ابتـدا بـهوسـیله بریگوگلیـو در مـورد

کشورهاي در حال توسعه جزیرهاي کوچك ( 7 )SIDSمطرح شد ،اما کمي بعد به صورت

1- Briguglio and Galea
2- Baritto
3- Guillaumont
4- Structural Characteristics
5- Transmission Channels
 -6از این پ

آسیبپذیري اقتصاد کالن را آسیبپذیري اقتصادي مينامیم.
7- Small Island Developing States
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مفهومي عملي براي همه کشورها مورد استفاده قرار گرفد (بریگوگلیو1995،؛ بریگوگلیو،
1997؛ بریگوگلیو و گالي2003،؛ بریگوگلیو و همكاران.)2009 ،
حاصل مطالعات در مورد کشورهاي  SIDSنشان مـيدهـد کـه ایـن کشـورها بـه دلیـل
موقعید جغرافیایي دور افتاده و جزیرهاي از لحاظ اقتصادي آسیبپذیرند و به این ترتیب از
شاخص آسیبپذیري اقتصادي به عنوان معیاري جهد افزایش کمكهاي بینالمللي به ایـن
کشورها استفاده شد (سازمان ملل متحـد .)1994 ،اولـین شـاخص ،شـاخص آسـیبپـذیري

اقتصادي ( 1)EcVIبوده که به دنبال شناسـایي ویژگـي سـاختاري اسـد کـه بـه طـور ویـژه

کشورهاي  SIDSرا در برابر تكانههاي خارجي مالي و اقتصادي آسیبپـذیر مـيکنـد 2.در

سال  1997شـاخص  EcVIمشـتمل بـر پـنج ویژگـي سـاختاري یـك اقتصـاد کـه از طریـس
مسیرهاي انتقال مرتب با تجـارت یـا سـرمایه گـذاري ،کشـورها را در معـرض بحـران قـرار
ميدهد ،پیشنهاد شد:
* باز بودن اقتصاد
* تمرکز صادرات
3
* دور افتادگي
* وابستگي به واردات استراتژیك
* وابستگي به تامین مالي سرمایه از خارج
شـاخص  EcVIبــراي  111کشـور از جملــه  30کشــور از  SIDSمحاسـبه شــد و نتــایج
بیانگر آسیبپذیري کشورهاي در حال توسعه  SIDSدر مقابل بحرانها بوده اسد.
در مطالعــه بریگوگلیــو و گــالي ( )2003در کنــار بررســي ویژگــيهــاي ســاختاري
آسیبپذیري اقتصـادي ،مفهـومي مهـم بـا عنـوان مقاومـد اقتصـادي 4معرفـي شـده اسـد.
درحاليکه آسیب پذیري اقتصادي به صورت مجموعهاي از ویژگيهـاي ذاتـي مانـدگار یـا
شبهماندگار تعریف ميشودکه یك کشور را در معرض تكانههاي اقتصادي قـرار مـيدهـد،

1- Economic Vulnerability Index
 -2به منظور تمییز شاخص آسیب پذیري اقتصادي از شـاخص آسـیبپـذیري محـی زیسـد ( )EVIاز نمـاد ()EcVI
استفاده شده اسد.
3- Remoteness
4- Economic Resilience
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مقاومد اقتصادي به صورت «توانایي یك کشور در ایستادگي و غلبه بر آسیبپـذیريهـاي
ذاتي تعریف ميشود که نتیجه اتخاذ برخي از سیاسدها اسد» (بریگوگلیو و گالي.)2003،
تاکید بر مقاومد اقتصادي از این جنبه اهمید دارد که ميتوان با استفاده از این مفهـوم
توضیح داد که چرا برخي کشورها که در معرض حجم بزرگي از تكانههـاي خـارجي قـرار
دارند ،اما شاهد سطوح باالیي از توسعه اقتصادي هستند .یكي از مثـالهـاي مشـهور در ایـن
زمینه ،موفقید کشور سنگاپور اسد که به «پارادوک

سنگاپور »1معروف شـده اسـد .ایـن

کشور در حالي که در گروه کشورهاي  SIDSقرار ميگیرد ،امـا توانسـته بـا بهبـود فاـاي
رقابتي و توانمندسازي زیرساخدهاي تجاري و مبـادالتي بـه رشـد اقتصـادي بـاالیي دسـد
یابد .بنابراین با تمرکز بر مقاومد اقتصادي ،توجه به سـمد سیاسـدگـذاري بـراي کـاهش
آسیبپذیري اقتصادي معطوف ميشود (بریگوگلیو و گالي.)2003 ،
جدیدترین و شاید جام ترین کار عملي در زمینه آسیبپذیري اقتصادي در سـال 2015
براي کشورهاي  OECDارائه شده اسد .در این پژوهش بیش از  70شاخص براي سنجش
آسیب پذیري اقتصادي پیشنهاد شده اسد .این شاخصها به شـش گـروه تقسـیم مـيشـوند:
 -1عدم تعادلهاي بخش مالي -2 ،عدم تعادلهاي بخـش غیـر مـالي -3 ،عـدم تعـادلهـاي
بازار دارایي -4 ،عدم تعادلهاي بخش عمومي -5 ،عـدم تعـادلهـاي بخـش خـارجي و -6
سرریز بینالمللي ،سراید و ریسكهاي جهاني.
از بین شش بخش بیان شده پنج بخش ابتدایي مربوط به آسیبپـذیري ناشـي از سـاختار
اقتصاد داخلي ميباشد و تنها بخش ششم بیانگر بحرانهـایي اسـد کـه از عـواملي بیـرون از
اقتصاد داخلي نشات ميگیرد (روآن و همكاران.)2015،2
براتي ( )1387به بررسي و محاسبه شاخص آسیبپذیري و بيثباتي اقتصـادي بـا روشـي

متفاوت از مطالعاتي که در باال مرور شد ،پرداخد .او با اشـاره بـه رابطـه نزدیـك تعـاریف
بيثباتي و آسیبپذیري اقتصادي ،این نكته را مورد توجه قرار داده اسـد کـه اقتصـادها در
معرض حجم انبوهي از تكانهها و بحرانهاي داخلي و خارجي هسـتند بـه طـوري کـه شـاید
نتوان همه آنها را شناسایي و وارد الگو کرد .در نتیجه استفاده از متغیرهاي کـالن اقتصـادي

1- Singapore Paradox
)2- Rohn et. al (2015
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مانند تولید (رشد) و قیمد (تـورم) را جهـد سـنجش آسـیبپـذیري اقتصـادي و بـيثبـاتي
اقتصادي را پیشنهاد ميدهد ،چراکه تمام تكانهها و بحرانها در آنها ظهور خواهد کرد.

 -3مبانی نظری
 -3-1ماهیت و نقش تکانه
یك تفاوت کلیدي در بین مطالعات آسیبپذیري اقتصادي مربوط به نوع یا ماهید تكانه اسـد،
چراکه تكانههاي مختلف اثرات متفاوتي در آسیبپذیري اقتصادي یك کشور خواهنـد داشـد؛
تكانههایي شامل بحرانهاي ارزي داخلي تا تكانههاي مالي و اقتصادي و یا تكانـههـایي در سـطح
بالیاي طبیعي که در مقاالت مختلف میزان تمرکز بر آنها متفاوت بوده اسد.
تعیین تناوب ،اندازه و منب تكانه به شناسایي اثر تكانه بر اقتصاد کمـك مـيکنـد .بـراي
مثال ،یك تكانه اقتصادي که در بازارهاي مالي در یـك کشـور در حـال توسـعه بـا درآمـد
متوس به وجود مي آید ،خطرات متفاوتي نسبد به یك رکود اقتصادي خـارجي و جهـاني
به دنبال خواهد داشد (سز و راگاب.)2012 ،
در حوزه بحرانهاي مالي ،تكانههاي پولي داخلي و خارجي و در حوزه مسیرهاي انتقال
و ویژگيهاي ساختاري ،عالوه بر تكانههاي پولي ،تكانههـاي واقعـي نیـز مـورد توجـه قـرار
گرفته اسد .با توجه به اینكه نگاه پژوهش حاضر بـه حـوزه ارتبـاط خـارجي کشـورهاي در
حال توسعه اسد ،بنابراین تكانههایي مد نظر قـرار خواهنـد گرفـد کـه از منبعـي خـارج از
اقتصاد داخلي ایجاد شدهاند.
نكتهاي که باید مـورد توجـه قـرار گیـرد ایـنکـه در ادبیـات مربـوط بـه آسـیبپـذیري
اقتصادي منظور از تكانه ،تغییري غیـر قابـل پـیشپینـي و پـیشبینـي نشـده اسـد .در واقـ ،
تكانههاي قابل پیشبیني مانند افزایش مخـارج عمـومي ،تغییـر در نـرخهـاي ارز رسـمي و...
جایي براي بحث در آسیب پذیري اقتصادي نخواهند داشد ،چراکه ایـن تكانـههـا در واقـ
ابزارهایي براي حكمراني دولد ها بر اقتصاد هستند ،اما تكانههاي غیر قابل پیشبیني ،اغلـب
نامطلوب (مانند تورم داخلي و جهاني ،مخارج دولد ،قیمدهاي جهاني نفد و  )...هستند و
هر چه یك کشور بیشتر در معرض آنها قرار گیـرد ،آسـیبپـذیرتر و احتمـاال بـيثبـاتتـر
خواهد بود (براتي.)1387 ،
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 -3-2وارد کردن تکانهها به الگو به صورت جدا
حاور تكانهها در سنجش آسیب پـذیري اقتصـادي اغلـب بـه صـورت شناسـایي مسـیرهاي
انتقال و ویژگـيهـایي کـه مـي توانـد هـر تكانـه را منتقـل کنـد ،لحـاظ مـيشـود و تنهـا در
پژوهشهاي گویالموند ( 2007و  )2010و مطالعات مشابه ایشان ،برخي تكانههـا در الگـو
به عنوان متغیر وارد شده اسد .در پژوهش حاضر ،از این روش پرهیز ميشود ،چرا که طبس
تعریف« ،ماهید تكانههاي اقتصادي غیر قابل پیشبیني بودن آنها اسـد» (براتـي )1387 ،و
هر لحظه یك اقتصاد در معرض تكانههاي مختلف با تناوب و شدتهاي متفاوت اسـد کـه
اغلب شناسایي و پیشبیني آنها غیر ممكن اسد .در نتیجه وارد کردن یك یـا چنـد تكانـه،
آن هم شاید بدون لحاظ کـردن شـدت و تنـاوب ،در برابـر انبـوهي از تكانـههـاي شـناس و
ناشناس دیگر مفید نخواهد بود و بهتر آن اسد تا با شناخد مسیرهایي که تكانهها از طریـس
آن به اقتصاد راه ميیابند ،آسیبپذیري اقتصادي را صورتبندي کنیم.

 -3-3ویژگیهای ساختاری و مسیرهای انتقال
ویژگيهاي ساختاري و مسیرهاي انتقال مفاهیمي هستند که نقش اساسي و مهـم در ادبیـات
آسیب پذیري اقتصادي برعهده دارند ،اما هنوز توافقي جام در تعریف یا مصـداقهـاي هـر
یك از آنها وجود ندارد .ساختار طبس تعریف جیمز توبین «مسیري اسـد کـه بـهوسـیله آن
تكانههاي معین در درون اقتصاد گسترش ميیابند».
در ادبیــات آســیبپــذیري اقتصــادي در بــین متــون علمــي مختلــف در مــورد شناســایي
ویژگيهاي ساختاري که منشا مواجهه یك اقتصاد با تكانهها هستند ،اتفاقنظر وجود نـدارد.
براي مثال ،برخي از مطالعات بر اندازه و مكان به عنوان ویژگيهاي سـاختاري تعیـینکننـده
در میزان مواجهه یك کشور با تكانهها تاکید دارند و برخي دیگر وابستگي بـه صـادرات یـا
وابستگي به جریانهاي سرمایه خصوصـي را بـه عنـوان ویژگـيهـاي اصـلي بـراي مواجهـه
اقتصاد با تكانهها معرفي ميکنند.
تكانههاي مالي و اقتصادي از طریس مسیرهایي بـه درون اقتصـاد ملـي یـا اقتصـاد جهـاني
ورود ميکنند که تحد عنوان مسیرهاي انتقال یا ورودي یـاد مـيشـود .ایـن مسـیرها اغلـب

تجارت ،جریانهاي سرمایهاي شخصي و کمـكهـاي رسـمي توسـعهاي ) 1(ODAهسـتند
1- Official Development Assistance
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(ســز و راگــاب .)2012 ،در واقــ ویژگــيهــاي ســاختاري و مســیرهاي انتقــال هــر دو
آسیب پذیري اقتصادي یك کشور را نشان ميدهند .ایـن دو مفهـوم فاصـله چنـداني از هـم
نداشته و در برخي مطالعات در کنار هم و یا به جاي هم بكار ميروند.
در مطالعه حاضر استفاده از مفهوم مسـیرهاي انتقـال بـراي سـنجش آسـیبپـذیري اقتصـادي
لحاظ شده اسد که در ادامه تشریح خواهد شد .تحوالت جهاني از سـه مسـیر اصـلي بـر اقتصـاد
داخلي کشورها تاثیر ميگذارد :مسیر تجارت ،مسیر مالي و مسیر اطمینان  -عدم اطمینان.

 -3-3-1مسیر تجارت
تغییراتي که از اثر تكانههاي خـارجي ،در جریـان کاالهـا و خـدمات رخ مـيدهـد از مسـیر
تجارت عمل مـيکنـد .بـراي مثـال ،یـك تكانـه خـارجي منفـي تقاضـا کـه از تقاضـا بـراي
صادرات یك کشور ميکاهد ،سبب کاهش در قیمد و مقدار کاالهـاي صـادراتي خواهـد
شد .یك تكانه خارجي منفي عرضه نیز به شكلي عمل ميکند که کاالهاي وارداتـي گـران
شود و در نتیجه سبب کاهش در سود بنگاههـا و درآمـد قابـل دسـترس خانوارهـا مـيشـود.
سهام تجاري متنوع ميتواند یك کشور را در برابـر تكانـههـایي کـه از شـرکاي تجـاري یـا
بخشهاي تجاري خاص ميرسد ،مقـاومتـر کنـد (روآن و همكـاران2015 ،؛ بریگوگلیـو و
همكاران.)2009 ،
افزایش زنجیرههاي قیمد جهاني ( 1)GVCاهمید زیادي در مفهوم مسیر تجـاري دارد.
به ویژه اثرات غیرمستقیم تجارت احتماال مهـمتـر اسـد .بـراي مثـال ،اقتصـاد داخلـي یـك
کشور ميتواند از تكانههاي کشوري آسیب ببیند که این کشور شـریك تجـاري مسـتقیم او
بهشمار نميرود ،اما در طول همان زنجیره عرضه مشتر با آن کشور کار ميکند .به دلیـل
ارتباط و اتصال قوي در طول  ،GVCاین امكان وجود دارد کـه اقتصـادهاي ملـي در برابـر
ریسكهاي سیستمي آسیب پذیرتر باشند .منظور از ریسك سیستمي ،ریسكي اسـد کـه در
آن سقوط یك عاو از زنجیره منجر به در هم شكستن همه مجموعه شود .در خالل رکـود
بزرگ و زلزله ژاپن در سال  2011زنجیره  GVCنقش اساسي در انتقال بحران ایفـا کردنـد
(روآن و همكاران.) 2015،

1- Global Value Chains
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 -3-3-2مسیر مالی
جریان دارایي و بدهكاریي در مسیر مالي قرار ميگیرد .مسیر مالي را ميتـوان بـه دو بخـش
مسیر بانكي و مسیر غیر بانكي تقسیم کرد .این جداسازي سـبب مـيشـود تـا اهمیـد بخـش
بانكي در مناطقي مانند اتحادیه اروپا و ...که از پیوستگي مالي باالیي برخوردارند ،نمایانتـر
شود .فرآیند سراید تكانههاي مالي در بخش بانكي اغلب بهوسیله ترازنامـه بـانكي صـورت
ميگیرد (روآن و همكاران2015،؛ کامینسكي و همكاران.)1998 ،
مسیر بانكي را ميتوان به دو مسیر دارایي و بدهكاري تقسیم کرد .اگر حالـد سـرریز و
تاثیر بر دارایيهاي بانكي در ترازنامه رخ دهد؛ براي مثال اگر یك بانك داخلي (یا شعبهاي
از یك بانك خارجي) در خـارج از کشـور زیـان ببینـد ،در نتیجـه آن بـا کـاهش در نسـبد
دارایي به سرمایه ،بانك ممكن اسد با کـاهش ترازنامـه خـویش از حجـم وام پرداختـي بـه
اقتصاد داخلي بكاهد .همچنین اگر یك بانك داخلي وابستگي باالیي به اعتبـارات خـارجي
به ویژه به بازارهاي عمده بین بانكي بینالمللي داشته باشد در ایـن حالـد ممكـن اسـد اثـر
سرریز از سمد بدهكاري در ترازنامه بانك رخ دهد .تكانههاي خارجي ميتوانـد منجـر بـه
کاهش اعتبارات خارجي شود  .در این شرای اگـر بانـك داخلـي نتوانـد ایـن کـاهش را بـا
مناب داخلي جایگزین کند ،ناچار خواهد بود تا در پرداخد وام به داخل محدودید ایجـاد
کند و یا دیگر دارایيهاي خود را به فـروش رسـاند .عـالوه بـر ایـن ،روابـ مسـتقیم مـالي،
ممكن اسد سرریز غیرمستقیم نیز حاصل شود .براي مثال ،بانكها ممكن اسد در واکـنش
به زیانهایي که در پرداخد وام به دیگر کشورها متحمل شـدهانـد ،میـزان پرداخـد وام بـه
یك کشور دیگر را محدود کنند (روآن و همكاران.)2015،
مسیر غیربانكي از طریس بازارهاي سهام و اوراق قرضه عمل ميکند .یك تكانه خـارجي
ممكن اسد ارزش دارایيهاي خارجي سهام داران و صاحبان اوراق قرضه را کـاهش دهـد.
به دلیل اثرات شتابدهنده مالي و دارایي ،این زیانها مـيتوانـد در قالـب کـاهش تقاضـاي
داخلي مصرفکنندهها و بنگاهها دیده شود .همچنین یك تكانه ممكن اسد سـبب شـود تـا
سرمایهگذاران خارجي از میزان دارایيهاي خود در بازار داخلي بكاهند و منجـر بـه سـقوط
بازارهاي داخلي سـهام و اوراق قرضـه شـود و دوبـاره ،تـاثیر ایـن رویـداد از طریـس اثـرات
شتابدهنده مالي و دارایي بر تقاضاي داخلي خواهد بود (روآن و همكاران.)2015،
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 -3-3-3مسیر اطمینان -عدم اطمینان
هر تغییر در سطح عدم اطمینان اقتصاد داخلي به دلیل تكانههاي وارده از سایر نقـاط جهـان،
از مسیر اطمینان -عدم اطمینان عمل ميکند .یك تكانه خارجي منفي ممكن اسد منجـر بـه
افزایش نااطمیناني خانوارها و بنگاههـا شـود ،چـرا کـه در ایـن فاـا همـه فعـاالن اقتصـادي
منتظرند تا در نهاید ،این تكانه چه تاثیري بر اقتصاد داخلي خواهد داشـد .در ایـن شـرای
احتمال آن وجود دارد که خانوارها مصرف خویش را به تعویس بیندازند چراکـه بـا افـزایش

نااطمیناني ،خانوارها تحریك ميشوند به «انتظار» 1و «دیدن»2؛ اینكه اقتصاد چه خواهد شـد
(روآن و همكاران.)2015،

بنگاهها نیز ممكن اسد در تصمیماتشان ارزیابي مجـدد کننـد و سـرمایهگـذاري را بـه تـاخیر
اندازند .همچنین با ظهور نا اطمیناني شاید هزینههاي قـرض یـا وام بـراي خانوارهـا و بنگـاههـا بـه
عنوان سرمایهگذاران افزایش یابد و در برابر ریسك آتي طلـب خسـارت بیشـتري داشـته باشـند.
عالوه بر این ،تكانههاي نا اطمیناني ميتواند بهوسیله سـرمایهگـذاران خـارجي انتقـال یابـد .بـروز
نگرانيهاي مالي در یك کشور ميتواند به مثابه یك بیدار باش براي ریسـك در کشـورهاي آن
منطقه و یا دیگر کشورهاي مشابه باشد (روآن و همكاران.)2015 ،

 -3-4واکاوی مقاومت اقتصادی
همانطور که بیـان شـد بنیـان توصـیفي بحـرانهـاي مـالي و اقتصـادي بـراي آسـیبپـذیري
اقتصادي جدا از مفهوم مقاومد اقتصادي نیسد .در این بخـش بـا تشـریح مفهـوم مقاومـد
اقتصادي به این سوال که آیا ظهور شاخصي از مقاومد اقتصادي در سنجش آسـیبپـذیري
اقتصادي الزم اسد یا خیر ،پاسخ داده ميشود.
بسته به اینكه فرضیات بر مبناي کارایي بازاري و عقالنید 3فعاالن بازار باشـد ،مطالعـات
مختلف مجموعهاي متفاوت از سیاسدها را تحد عنـوان مقاومـد اقتصـادي بـراي کـاهش
آسیبپذیري اقتصادي پیشنهاد ميدهند .براي مثال ،برخي کـه مطالعـات سیسـتمهـاي پـیش
هشدار را براي عالمد دهي بحرانهاي ارزي پیشنهاد ميدهند (رویكرد اول).
1- Wait
2- See
3- Rationality
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در رویكرد دوم از آسیبپذیري اقتصـادي نسـبد بـه رویكـرد اول ،مقاومـد اقتصـادي
بیشتر توسعه یافد .به طور کلي ،مقاومد اقتصادي به صـورت توانـایي مقابلـه یـا ایسـتادگي
یك اقتصاد در برابر تاثیر بحرانها تعریف ميشـود (بریگوگلیـو و همكـاران .)2009 ،بـراي
مثال ،بریگوگلیـو چهـار جنبـه حیـاتي از سیاسـد گـذاري شـامل ثبـات اقتصـادي ،کـارایي
اقتصادي ،حكمراني شایسته و توسعه اجتماعي را براي رسیدن به مقاومـد اقتصـادي مطـرح
کرده اسد.
مطالعات دیگر در این حوزه تفاوت چنداني در تعریف ندارنـد ،بلكـه تفـاوت آنهـا در
مجموعه معیارهایي اسد که براي دسد یابي به مقاومـد اقتصـادي مـدنظر قـرار مـيدهنـد.
براي مثال ،بریتو ( )2008از نرخ پ انداز به عنوان شاخص مناب در دسترس براي هزینـه در
بازسازي پیامدهاي وقوع تكانههاي طبیعي یـاد مـيکنـد .همچنـین گویالمونـد ( )2010بـر
نقش رقابد و سرمایه انساني در ساخد مقاومد اقتصادي تمرکز ميکند .در بـین مطالعـات
انجــام شــده تنه ـا بریگوگلیــو ( )2009 ،2003اقــدام بــه وارد کــردن شاخصــي از مقاومــد
اقتصادي در مدل سنجش آسیبپذیري اقتصادي کرده اسد .او درآمـد سـرانه را بـه عنـوان
جانشیني براي مقاومد اقتصادي در نظر گرفته و با محاسبه آسـیبپـذیري اقتصـادي کـه بـا
مقاومد اقتصادي تكمیل شده اسد ،ریسك خالصي را که یك اقتصاد بـا آن روبـرو اسـد
سنجش ميکند.
با توجه به اینكه هدف مطالعه حاضر تنها ارائه سنجشي از آسیبپذیري اقتصـادي بـراي
کشورهاي با درآمد متوس اسد ،مفهوم مقاومد اقتصادي را در قالب سیاسدهـایي دیـده
ميشود که دولدها باید در پاسخ به این آسیبپذیري براي مقابله با بحرانهـا اتخـاذ کننـد.
این نگاه در اغلب پژوهش هـاي ایـن حـوزه وجـود داشـته اسـد .در نتیجـه ضـرورتي بـراي
سنجش مقاومد اقتصادي به صورت جدا یا در کنار آسیبپذیري اقتصادي دیده نميشود.

 -4اندازهگیری آسیبپذیری اقتصادی
در بخش قبل تالش شد تا بـا معرفـي انـواع مسـیرهاي انتقـال ،مبـاني نظـري محكمـي بـراي
ساخد چارچوبي از شاخص آسیبپذیري اقتصادي ارائه شود .در ادامه باید براي هـر یـك
از این مسیرهاي انتقال ،شاخصي به عنوان جانشین کمي ارائه شود تا فرآیند ساخد شاخص
آسیبپذیري اقتصادي تكمیل شود.
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 -4-1باز بودن اقتصاد (درجه باز بودن اقتصادی)
شاخص باز بودن اقتصاد به عنوان جانشیني براي مسیر انتقالي تجارت عمل خواهد کرد .ایـن
شاخص ،برابر با جم واردات و صادرات به کل تولید ناخالص داخلي اسد .این نسـبد بـه
طور متعارف در اقتصادهاي پیشرفته بـین  30تـا  60درصـد اسـد ،امـا در کشـورهاي شـرق
آسیا و در آستانه بحران  ،1997بیش از  100و گاه به  200درصد رسیده بود .در این شـرای
یك اخالل خارجي در صادرات یـا واردات یـا ورود و خـروج سـرمایه ،امـواج بزرگـي در
اقتصاد ایجاد خواهد کرد و بـه علـد سـهم بـاالي تجـارت خـارجي در اقتصـاد ،توقـف در
تجارت کاالیي یا مالي موجب سكته در کـل اقتصـاد خواهـد شـد .ایـن اتفـاقي بـود کـه در
بحران  1997ابتـدا در بازارهـاي مـالي شـرق آسـیا (کـه وابسـته بـه سـرمایههـاي خـارجي و
سرمایهگذاران خـارجي بـود) و سـپ در دیگـر بخـشهـا رخ داد (بریگوگلیـو .)2009،در
نتیجه هر چه این شاخص بزرگتر باشد ،آسیبپذیري اقتصادي یك کشور هم باالتر اسد.
بـه طـور معمـول سـنجش درجـه بــاز بـودن اقتصـاد بـه صـورت نسـبد جمـ واردات و
صادرات به  GDPانجام ميشود ،اما در برخي مطالعات از جمله در سنجش آسـیبپـذیري
اقتصادي از نسبد میانگین واردات و صادرات به  GDPاسـتفاده مـيشـود .تفـاوت ایـن دو
روش در محاسبه شاخص آسیبپذیري اقتصـادي تنهـا در سـطح اسـد و نـه در ارزشهـاي
نسبي دادههاي نهایي .با این وجود در این مطالعه از روش دوم ،یعني نسبد میانگین واردات
و صادرات به  GDPاستفاده شده اسد .دادههـاي ایـن شـاخص از دادههـاي بانـك جهـاني

( 1)WBاستخراج شده اسد.

 -4-2باز بودن مالی (درجه باز بودن مالی)
متغیر باز بودن مالي ،جانشیني براي مسیر انتقال مالي اسـد« .انـدازهگیـري میـزان بـاز بـودن
مالي» مساله اي اسد که به طور معمول همراه بـا مشـكالتي اسـد .چنانچـه بـه نظـر مونتایـل
شاخص باز بودن ،مفهومي غیر شفاف اسد که در بیشتر برنامههاي کاربردي تعریـف نشـده
و اندازهگیري آن مشكل اسد .کاند معتقد اسد معیارهایي که بـر اسـاس سـرمایهگـذاري
مستقیم خارجي اندازهگیري ميشوند ،اغلب بهتر هستند ،زیرا منجر بـه در

عمیـستـري از

1- World Bank
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( )2003در طبقهبندي جریان سرمایه بـه

جریانهاي بلندمدت ( )FDIو جریانهاي کوتاهمدت منجر به در

این موضـوع مـيشـود

که سرمایهگذاري پرتفوي ( 1)PIبیشتر سوداگرانه و سرمایهگذاري مستقیم خـارجي ()FDI

دائميتر اسد» (قندهاري و همكاران.)1392 ،
بنابراین در این پژوهش با توجه به دادههاي در دسترس ،نسبد سـرمایهگـذاري مسـتقیم
خارجي به تولید ناخالص داخلي به عنوان شاخص باز بودن مالي انتخاب شده اسد .هر چـه
این شاخص بزرگتر باشد ،شاخص آسیبپذیري اقتصادي هم بیشـتر اسـد .دادههـاي ایـن

شاخص از صندوق بینالمللي پول ( 2)IMFاستخراج شده اسد.

 -4-3تمرکز در صادرات

3

شاخص تمرکز در صادرات بیـانگر احتمـال ظهـور تكانـههـایي اسـد کـه از مجـراي مسـیر
تجارت بر اقتصاد داخلي وارد ميشوند .این شاخص درسد عك تنوع در صادرات اسـد
و هر ساله بهوسیله آنكتاد 4محاسبه و منتشر ميشود .وابستگي حداقل نیمي از صادرات یـك
کشور به یك محصول خاص سبب مـيشـود تـا در صـورت بـروز اخـالل در صـادرات آن
محصول ،هم بخش وسیعي از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابـل تـوجهي از درآمـدهاي

ارزي کشور دچار نقصان شود .کاربرد این شاخص در سـنجش آسـیبپـذیري کشـورهایي
مانند ایران که تعداد کاالهاي صادراتي محدود دارد ،بسـیار اهمیـد دارد .در واقـ هـر چـه
این شاخص بزرگتر باشد ،آسیبپذیري اقتصادي کشورها هم باالتر اسد.

 -4-4وابستگی به کاالی استراتژیک
جنبه دیگر خطر پذیري اقتصـاد وابسـته بـودن اقتصـاد بـه کاالهـاي اسـتراتژیك و کاالهـاي
سرمایه اي اسد .این وابستگي اقتصاد را در معرض تكانههاي ناشي از تحریم صـادرات ایـن
دسته از کاالها به داخل کشور قرار ميدهد و بيشك نقطه اثر این تكانههـا بـیش از همـه از
طریس مسیر اطمینان -عدم اطمینان اسد .در این مورد ،تكانه به صورت افـزایش هزینـههـاي
1- Portfolio Investment
2- International Monetary Fund
3- Concentration Index
4- United Nation Conference of Treatment And Development: UNCTAD
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تولید و کاهش تولید ناخالص ملي ظاهر ميشود .همچنین اگر این وابسـتگي از طریـس چنـد
کشور محدود برطرف شود ،خطر بروز تكانه چندین برابر خواهد بود (برگوگلیو.)2003،
در تجارت بین الملل اصل بر این اسد که هر کشور شرکاي تجاري خود را گسـترده سـازد
و سطح تعامالت تجاري آن با هر کشور از حد معیني باالتر نرود تا در صورت تحـریم و یـا
بروز تكانه ،اقتصاد داخلي دچار تالطم شدید نشود و بتوانـد بـه راحتـي بـه دنبـال جـایگزین
مناسب باشد.
کاالي استراتژیك کاالیي اسد که براي یك کشور حیاتي بوده و در صـورت کمبـود
آن کشور دچار مشكالت اساسـي و شـاید بحـرانهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي مـيشـود .در
کشــورهاي صــنعتي کــاالي اســتراتژیك مــيتوانــد برد(چیــد)هــاي رایانــهاي باشــد و در
کشورهاي توسعه نیافته ممكن اسد اقالم خوراکي به عنـوان کـاالي اسـتراتژیك محسـوب
شود .در کشورهاي در حال توسعه ميتوان واردات انرژي ،غـذا یـا کاالهـاي صـنعتي را بـه
عنوان کاالي استراتژیك در نظر گرفد (بریگوگلیو.)2009،
با توجه به نیاز حیاتي و رو به رشد کشـورهاي در حـال توسـعه بـه انـرژي در جهـد اهـداف
توسعهاي خویش ،در پژوهش حاضر نسبد واردات انـرژي بـه کـل انـرژي مصـرفي کشـورهاي
منتخب ،به عنوان واردات کاالي استراتژیك در نظر گرفته شده اسـد .بـا توجـه بـه اینكـه ایـران
یكي از تولیدکنندگان بزرگ انرژي در جهان اسد به طـور قطـ ایـن شـاخص بـراي کشـور مـا
چندان بزرگ نخواهد بود و شاید در برخي سالها منفي هم باشد که این موضوع به عنـوان یـك
مزید مثبد در سنجش آسیبپذیري اقتصادي ظاهر ميشود .دادههاي نسبد واردات انـرژي بـه
کل انرژي مصرفي از پایگاه آماري بانك جهاني ( )WBاستخراج شده اسد.

 -4-5تفاوت بین آسیبپذیری ساختاری و آسیبپذیری قابل اصالح
نكته حائز اهمید دیگر توجه به تفاوت بین آسیبپذیري ساختاري و آسیبپذیري متـاثر از
سیاســدهــا اســد .در نــوع اول ،عوامــل تعیــین کننــده آســیبپــذیري اقتصــادي برآمــده از
ویژگي هاي ذاتي یك کشور (مانند جمعیـد و انـدازه و دور افتـادگي) اسـد کـه بـه طـور
معمول مستقل از سیاسدهاي اصالحي منجر به آسیبپذیري ميشوند .بـه عنـوان مثـال ،در
رابطه با معیار دورافتادگي یا بالیاي طبیعي ،عمال کاري از دسد سیاسدگذار ساخته نیسـد
و یا در مورد اندازه یك کشور که به طور معمول بـا جمعیـد آن سـنجیده مـيشـود ،اقـدام
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براي اصالح نرخ موالید و افـزایش جمعیـد اغلـب زمـانبـر خواهـد بـود .امـا در نـوع دوم،
سیاسدها اغلب قادرند که آسیبپذیري اقتصادي را تعدیل و اصالح کنند .به عنـوان مثـال،
در مورد شاخص تنوع در صادرات ،ميتوان سیاسدهایي در جهد تشویس صادرات کاالها
اتخاذ کرد و یا در مورد وابستگي بـه انـرژي ،مـيتـوان بـه دنبـال جـایگزیني بخشـي از نیـاز
مصرف داخلي با انواع دیگر انرژي بود (گویالموند.)2010 ،
با توجه به رویكرد ایـن مطالعـه ،در سـنجش آسـیبپـذیري اقتصـادي از عـواملي چـون
اندازه و دور افتادگي و بالیاي طبیعي براي کشـورهاي منتخـب صـرفنظـر شـده اسـد .بـا
توجه به دالیل مطـرح شـده ،الگـوي پیشـنهادي ایـن مطالعـه بـراي سـنجش آسـیبپـذیري
اقتصادي به طور خالصه در نمودار ( )1نمایش داده ميشود.
نمودار ( -)1الگوی سنجش آسیبپذیری اقتصادی
شاخص آسیبپذیري اقتصادي

مسیر انتقالي تجارت

مسیر انتقالي مالي

مسیر انتقالي اطمینان ـ عدم
اطمینان

شاخص درجه باز

شاخص تمرکز

شاخص درجه باز

شاخص وابستگي به

بودن تجاري

صادرات

بودن مالي

کاالي استراتژیك

 -4-6وزندهی
یكي از مشكالت ساختن شاخصها انتخاب وزنهاي مربوط به هر جزء اسد .وزندهـي در

ساخد شاخص آسیبپذیري اقتصادي اغلب به صـورت ذهنـي 1اسـد .آنچـه در مطالعـات
براي وزندهي متغیرها استفاده شده اسد ،به دو روش تقسیم ميشود:
1- Subjective
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 -4-6-1وزنهای یکسان
سادهترین راه براي انتخاب وزنها در سنجش آسیبپذیري اقتصادي استفاده از وزنهـاي از
پــیش تعیــین شــده و برابــر اســد .در ایــن روش دادههــا را بــه وســیله روش حــداکثر-
حداقل( )MAX-MINبه مقـادیري بـین صـفر و یـك نرمـال 1کـرده و بـا وزنهـاي برابـر،
متغیرها جم ميشود .مشكلي که این روش دارد این اسد که همه عوامل به دلیل وزنهـاي
یكسان از اهمید یكساني برخودارند در حالي که ميدانیم میزان تاثیر هریك از این متغیرها
در سنجش آسیب پذیري اقتصادي متفاوت اسد .براي مثال ،به احتمال زیـاد میـزان اهمیتـي
که شاخص تمرکز صادرات بر آسیبپذیري اقتصادي دارد ،کمتر از میزان اهمید شـاخص
باز بودن اقتصاد اسد (گویالموند.)1999 ،

 -4-6-2تخمین وزنها

در این روش که بوسیله آتكینز و همكاران )2000( 2و ولز ) 1997( 3انجام گرفتـه ،فـرض

اساســي ایــن اســد کــه مــي تــوان یــك متغیــر وابســته دیگــري بــه عنــوان جانشــین بــراي
آسیب پذیري اقتصادي پیدا کرد (آتكینز و ولز نوسانات رشد را به عنوان جانشین مناسـب
براي آسیب پذیري اقتصادي انتخاب کردند) و با برازش متغیرهـاي منتخـب بـر روي ایـن
شاخص جانشین ،ضرایب به دسد آمده را به عنوان وزن هاي هر یـك از متغیرهـا در نظـر
گرفته ميشود.
در برخي مطالعات تغییرات فقر را نیز بـه عنـوان جانشـین دیگـري بـراي آسـیبپـذیري
اقتصادي انتخاب کردهاند (گویالموند .)1999 ،نقدي به این روش وارد مـيشـود مینـي بـر
اینكه اگر ميتوان شاخص را به عنوان جانشین براي شاخص آسیبپذیري اقتصادي در نظـر
گرفــد در ایــن صــورت چــه نیــازي بــه محاســبات پیچیــده بــراي انــدازهگیــري شــاخص
آسیبپذیري اقتصادي به شكل جداگانه اسد.
در این مطالعه از روش وزنهاي یكسان براي محاسبه شـاخص آسـیبپـذیري اقتصـادي
استفاده شده اسد .براي میانگینگیري ابتدا باید دادهها نرمال شوند.
1- Normal
2- Atkins et. al
3- Wells
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* نرمال کردن
براي محاسبه آسیبپذیري اقتصادي دادههـاي مربـوط بـه متغیرهـاي موجـود در الگـو بایـد
متناسب باشند براي این منظور ما همه دادهها را بـه روش  MAX- MINبـین صـفر و یـك
نرمال کردیم .هرچند انتخاب بازه براي نرمال کردن اعـدا دلخـواه اسـد ،امـا انتخـاب بـازه
صفر و یك رایج اسد .فرمول روش  MAX- MINمطابس معادله ( )1اسد.

x  minx
( new _ maxx  new _ minx   new _ minx )1
maxx  minx
که در آن   new _ minx .new _ maxx بـازه جدیـدي اسـد کـه در آن اعـداد نرمـال
newx 

مــي شــوند .در صــورتي کــه ایــن بــازه  0.1باشــد ،ایــن فرمــول بــه شــكل معادلــه ()2
خالصه ميشود.

( )2

x  minx
maxx  minx

newx 

با استفاده از معادله ( )2هر دسته اعداد را ميتوان بین صفر و یك نرمال کرد.

 -5انتخاب کشورها
بخش دیگري که براي این مطالعه اهمید دارد انتخاب کشـورهایي اسـد کـه جهـد مقایسـه بـا
ایران مناسب هستند .براي این منظور از معیارهاي پیشنهادي در سند چشـمانـداز  20سـاله اسـتفاده
شد .بر اساس این سند در افس  ،1404ایران باید در چشـمانـداز  20سـاله منتهـي بـه  1404هجـري
شمسي ،کشوري توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه باشد.
مقصــود از منطقــه بیــان شــده در ایــن ســند ،منطقــه آســیاي میانــه ،قفقــاز ،خاورمیانــه،
خلــیجفــارس ،افغانســتان و پاکســتان اســد .در بــین کشــورهاي منطقــه 10 ،کشــور شـ ـامل:
آذربایجـــان ،امارات متحـــده عربـــي ،ارمنســـتان ،قطـــر ،ترکیه ،سوریه ،عربستان سعودي،
پاکستان ،قزاقستان و مصر مهمتر هستند .معیار اهمید این کشورها برآمده از مقایسه آنها با
دیگر کشورها در رابطه با شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي اسد .از جمله ایـن شـاخصهـا
ميتوان به تولید ناخالص داخلي ،رشد اقتصادي ،تولید ناخالص داخلـي سـرانه ،نـرخ تـورم،
نرخ بیكاري ،بهرهوري نیروي ک ار ،جمعیـد زیـر خـ فقـر ،شـاخص توسـعه انسـاني ،نـرخ
دسترسي به اینترند و ...اشاره کرد (طباطبایي و مافي.)1386 ،
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در پژوهش حاضر ایران با کشورهاي مهم منطقه آسیاي جنوب غربي مقایسـه شـده اسـد .از
بین این کشورها دو کشور عربستان و قطر در گروه کشورهاي با درآمد متوسـ قـرار ندارنـد در
نتیجه در بررسي ما نميگنجند و همچنـین بـه دلیـل عـدم دسترسـي بـه دادههـاي آمـاري کشـور
سوریه در سالهاي اخیر ،این کشور نیز براي مقایسه با ایران کنار گذاشته شـد .هـدف از انتخـاب
این الگو در انتخـاب کشـورها ،دسـتیابي بـه مقایسـهاي اسـد کـه تصـویري حقیقـي و نـه دور از
دسترس از آسیبپذیري اقتصادي ایران فراهم آورد .در واق رویكرد مطالعه حاضـر در انتخـاب
کشورها ،دو جنبه اصلي دارد؛ اول انتخاب کشـورهایي کـه از نظـر جغرافیـایي و سـاختار طبیعـي
فاصله چنداني با ایران نداشته باشند تا به این ترتیب آسیبپذیري ساختاري که مدنظر این مطالعـه
نیسد از حوزه بررسي خارج شود و دوم اینكه کشورهایي جهـد مقایسـه انتخـاب شـوند کـه از
نظر سطح رفاه اقتصادي و اجتماعي و ثبات سیاسي متناسب با ایران باشند.

 -6یافتهها
نتایج حاصل از محاسبه شاخص آسیبپذیري اقتصـادي در نمـوداري از رتبـه ایـران در بـین هشـد
کشور مورد مقایسه در سالهاي مختلف نشـان داده شـده اسـد (نمـودار ( .))2هـر چـه رتبـه ایـران
کمتر باشد ،بیانگر باال بودن سطح شاخص آسیبپذیري اقتصادي و شرای بـدتر ایـران از نظـر ایـن
شاخص اسد .همچنین مقایسه بین سطح شاخص آسیبپذیري اقتصـادي ایـران بـا میـانگین هشـد
کشور منتخب در نمودار ( )3به نمایش درآمده اسد .بر ایـن اسـاس ،سـطح آسـیبپـذیري کشـور
ایران در بیشتر سالهاي مورد بررسي ( 13سال) از میانگین هشد کشور باالتر بـوده اسـد .تغییـرات
سطح شاخص آسیبپذیري اقتصادي در این دوره نشان ميدهد که روند این شـاخص بـراي ایـران
مثبد و صعودي بوده که این نشانگر بدتر شدن وضعید ایران در این دوره اسد.
به منظور شناخد بهتر عوامل موثر بر آسیبپذیري اقتصادي ایران ،مقایسه دادههاي ایران را
در چهار شاخص درجه باز بودن اقتصاد ،درجه باز بودن مالي ،تمرکز صـادرات و وابسـتگي
به کاالي استراتژیك با میانگین هشد کشور منتخـب نشـان داد کـه در ایـن دوره ،شـاخص
تمرکز صادرات سهم نسبي باالتري در آسیب پذیري اقتصادي ایران داشـته اسـد .براسـاس
نمودار ( )4در طول دوره مورد بررسي همواره سطح شاخص تمرکز صـادرات ایـران بـاالتر
از میانگین هشد کشـور بـوده در حـالي کـه در سـه متغیـر دیگـر ایـن تفـاوت کمتـر و گـاه
معكوس بوده اسد.

مقایسهای از آسیبپذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای...
نمودار ( -)2رتبه ایران در شاخص آسیبپذیری اقتصادی در بین کشورهای منتخب
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۶

۶

۶
۴

۵

۶

۷

۷

۷

۸

۷

۷
۴

۴
۲

۳

۴

منبع :یافتههای پژوهش
نمودار ( -)3مقایسه ایران با میانگین  8کشور در شاخص آسیبپذیری اقتصادی
روند خطي ایران

میانگین  8کشور بجز ایران

ایران
۰.۸
۰.۶
۰.۴
۰.۲
.۰

منبع :یافتههای پژوهش
نمودار ( -)4مقایسه شاخص تمرکز صادرات ایران با میانگین  8کشور
میانگین  8کشور بجز ایران

ایران

۰.۸
۰.۶
۰.۴
۰.۲
.۰

منبع :آنکتاد
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 -7نتیجهگیری
در طول سه دهه اخیر با افزایشي که در تكانههاي مالي و اقتصـادي از نظـر تنـاوب و شـدت
ایجاد شده اسد ،پرسشهاي مهمي در مورد ویژگيهـاي سیسـتمي و توانـایي کشـورها در
مقابله بـا پیامـدهاي مخـرب چنـین عـدم اطمینـانهـایي مطـرح شـده اسـد .در جهـاني کـه
کشورهاي در حال توسعه به سرعد در حال تغییرنـد و در جـایي کـه بحـرانهـا متنـاوبتـر
هستند ،رجوع به مفهوم آسیبپذیري اقتصادي ضروري به نظر ميرسد .هدف این پـژوهش
این بوده اسد تا با مرور ادبیات آسیبپذیري اقتصادي بتوانیم به الگویي مناسب براي ایـران
و دیگر کشورهاي منتخب براي مقایسه میزان آسیب پذیري اقتصادي دسـد پیـدا کنـیم .در
این مسیر دیـدیم ،آنچـه از مطالعـات انجـام شـده بـراي آسـیب پـذیري اقتصـادي در مـورد
کشورهاي در حال توسعه بیشتر به چشم ميآید ،مربوط به تكانههایي اسد کـه از خـارج از
اقتصاد داخلي بر بدنه اقتصاد ملي وارد ميشود.
الگویي که ما در این مطالعه براي سنجش آسیبپذیري اقتصادي مدنظر قـرار دادیـم در
بستر مسیر هاي انتقال شكل گرفد؛ مسیر تجارت ،مسیر مالي و مسـیر عـدم اطمینـان .از ایـن
رهگذر به متغیرهاي درجه بـاز بـودن تجـاري ،درجـه بـاز بـودن مـالي ،تمرکـز صـادرات و
وابستگي به کاالي استراتژیك براي اندازهگیري شاخص آسیبپذیري اقتصادي رسیدیم.
نتایج این مطالعه نشان داده اسد که وضعید ایران در این شاخص در بین هشـد کشـورهاي
مورد بررسي در دوره بین سالهاي  1995تا  2012مناسب نبوده اسد به طوري که رتبه ایـران در
بیشتر سالهاي این دوره ( 13سال) از میانگین هشد کشور باالتر بوده اسد.
همچنین این بررسي نشان داد که در ایـن دوره ،شـاخص تمرکـز صـادرات سـهم نسـبي
بـاالتري در آسـیبپــذیري اقتصـادي ایـران داشــته اسـد .در نتیجـه بایــد مهـمتـرین هــدف
سیاسدگذاران کشور در جهد اصالح رواب اقتصـادي خـارجي و کـاهش آسـیبپـذیري
اقتصادي ،افزایش تنوع در صادرات باشد.
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