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 یدهچك
 

 يها تكانه ياحتمال هاي یانز یابيارز ياسد که از آن برا يدر سطح کالن مفهوم ياقتصاد پذیري یبآس
 يکشورها يمفهوم برا ین. امروزه استفاده از اشود ياستفاده م ياقتصاد يها و احتمال بروز بحران يخارج

مقاومد  یاو  يتصاداق پذیري یبدر قالب شاخص آس یافتهتوسعه  يکشورها يدر حال توسعه و حت
شاخص  يبرا ينظر يمبان یحو تشر يمطالعه آن اسد تا با معرف یناسد. هدف ا یجرا ياقتصاد
با  يکشورها یگرو د یرانا يشاخص برا ینمناسب، جهد سنجش ا يچارچوب ياقتصاد پذیري یبآس

از نظر  انیرا یدمطالعه نشان داده اسد که وضع ینا یجدرآمد متوس  منتخب دسد ارائه شود. نتا
 2012تا  1995 يها سال ینب  در دوره يهشد کشور مورد بررس یندر ب ياقتصاد پذیري یبشاخص آس

هشد کشور باالتر  یانگینسال( از م 13دوره ) ینا يها سال یشتردر ب یرانکه رتبه ا يمناسب نبوده به طور
اسد. عالوه بر  عوديد و صدوره مثب یندر ا یرانا يشاخص برا ینا ییراتروند تغ ینبوده اسد. همچن

عامل  ینتر دوره مهم یننشان داده که در ا یرانا ياقتصاد پذیري یبعوامل اثرگذار بر آس یلتحل ین،ا
به  يبخش با هشد کشور منتخب، ضعف در تنوع یسهدر مقا یرانا ياقتصاد پذیري یبتفاوت در سطح آس
 . صادرات اسد

 

 .JEL:C43, F15, F40, O57 طبقه بندی
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 مقدمه -1

هاي مختلف علمـي   هاي اخیر استفاده از آن در شاخه پذیري مفهومي اسد که در دهه آسیب
  اخصمانند اقتصاد، علوم اجتماعي و محی  زیسد گسـترش یافتـه اسـد. در هـر حـوزه، شـ      

گـاه ایـن    ؛براي هـدفي مشـخص طراحـي و ارائـه شـده اسـد       وتپذیري با ابعاد متفا آسیب
متغیر سـاده، امـا   تر و گاه متشكل از چند  ترکیبي از اجزاء فراوان براي محاسبه دقیس  شاخص
پذیري  پذیري اقتصادي، آسیب توان به شاخص آسیب ها مي . از جمله این شاخصاسدکارا 

EVI) محی  زیسد
پـذیري   ري در برابر زلزله، آسیبپذی پذیري اجتماعي، آسیب ، آسیب1 )

 مناطس شهري و روستایي و... اشاره کرد. 
پذیري از هر دو منظر اقتصاد خـرد و اقتصـاد کـالن     به طور کلي در اقتصاد مفهوم آسیب

ها بر رفاه خانوار اسد در حالي که در  ثیر تكانهتا کید برتا . در اقتصاد خرداسدمورد توجه 
اصلي اقتصاد خرد در مـورد  ه . هستاسدها بر رشد اقتصادي  تكانهاقتصاد کالن تمرکز بر اثر 

پذیري اقتصادي نگراني در مورد این موضوع اسد که شاید درآمد خـانوار بـه دلیـل     آسیب
هاي تعریف شده مانند خـ  فقـر    هاي مختلف نامطلوب به سطحي کمتر از آستانه بروز تكانه

 (.2001، 2کاهش یابد )آلوان  و همكاران
کنون تـا  پذیري اقتصـادي در سـطح کـالن مقـاالت و مطالـب بسـیاري       بیات آسیبدر اد

پـذیري اقتصـاد    اول آسـیب  ؛انتشار یافته که در این بین دو رویكرد بیش از همه نمایان اسـد 
هاي مالي تمرکز یافته اسد. تحقیقـات در ایـن راسـتا بـه طـور       که تنها در سطح بحران کالن

هـاي اقتصـادي در بخـش     عدم تعـادل ه صاد کالن در نتیجپذیري اقت ویژه بر چگونگي آسیب
تـوان بـه    هـا مـي   ایـن عـدم تعـادل   ه مالي کشورهاي در حال توسعه انجام شده اسد. از جملـ 

کـه همگـي رشـد     کـرد هاي مالي داخلي مانند بحران ارزي، بـدهي یـا بـانكي اشـاره      بحران
مطالعـات    (. همچنـین 1998، 3کنند )کامینسـكي و همكـاران   اقتصادي را با مشكل مواجه مي

هـاي بخـش مـالي و     وسیله ویژگي ههاي مالي ب دیگري در این زمینه بر چگونگي بروز بحران
کـه  اسـد  ، رویكردي عالوه بر این(. 2008، 4المللي استوار اسد )اوکامپو جریان سرمایه بین
ایـن  پـردازد کـه    هاي ساختاري معیني مـي  ویژگيه پذیري اقتصادي از زاوی به بررسي آسیب

                                                                                                                   
1- Environmental Vulnerability Index (EVI) 

2- Alwang et. al  

3- Kaminsky et. al  

4- Ocampo  
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دهـد. اگـر    هاي مالي یا اقتصـادي قـرار مـي    ها هر اقتصادي را در معرض هجوم تكانه ویژگي
تواند شـاهد رشـد    ها غلبه کند، مي هاي خود بر این تكانه اقتصادي بتواند با استفاده از ظرفید

پذیري اقتصادي یك  آسیبه کنند اقتصادي باشد. بنابراین، بر اساس این رویكرد آنچه تعیین
ــزان مواجهــه  اســد، کشــور ــه مقاومــد ومی ــر تكان ــو،  در براب ؛ 1995هــا اســد )بریگوگلی

 (.3،2010؛ گویالموند2008، 2؛ بریتو2003، 1بریگوگلیو و گالي
 پذیري اقتصادي در سطح کالن، با مرور ادبیات آسیب تا هدف پژوهش حاضر آن اسد
ر کشورهاي منتخـب  پذیري اقتصادي براي ایران و دیگ الگویي مناسب جهد مقایسه آسیب

پـذیري اقتصـادي    ارائه دهد. در این مسیر خواهیم دید که آنچه از مطالعات در زمینه آسـیب 
هایي اسـد کـه از    آید، مربوط به تكانه در مورد کشورهاي در حال توسعه بیشتر به چشم مي

 چراکـه بسـیاري از کشـورهاي در    ،شود اقتصاد ملي وارد ميه خارج از اقتصاد داخلي بر بدن
انـد و ایـن رویكـرد در     ، توسعه را تنها در ادغام و پیوستن به اقتصاد جهاني دیـده  حال توسعه

هـا تحمیـل کـرده اسـد. مطالعـه حاضـر نیـز         برخي موارد عوارض جانبي سـنگیني را بـر آن  
 دهد. پذیري اقتصادي را از این منظر مورد سنجش قرار مي آسیب
 

 پژوهش و مرور منابع علمیه سابق -2

اسد کـه   5مسیرهاي انتقال و 4هاي ساختاري اصلي در رویكرد دوم، شناسایي ویژگي تمرکز
تردیـد قـرار    گیـرد. بـي   هاي مـالي و اقتصـادي قـرار مـي     از ناحیه آن اقتصاد در معرض تكانه

 6پذیري اقتصـادي  ها اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد. در نتیجه آسیب گرفتن در معرض تكانه
شـود )سـز و    پـذیري رشـد اقتصـادي مطـرح مـي      حد عنوان آسیبدر این مطالعات گاهي ت

وسـیله بریگوگلیـو در مـورد     هپذیري اقتصـادي ابتـدا بـ    (. این مفهوم از آسیب2012راگاب، 
کمي بعد به صورت شد، اما مطرح  7 (SIDS)اي کوچك  جزیره عههاي در حال توس کشور

                                                                                                                   
1- Briguglio and Galea  

2- Baritto  

3- Guillaumont  

4- Structural Characteristics 

5- Transmission Channels 

 نامیم. پذیري اقتصادي مي را آسیبپذیري اقتصاد کالن  از این پ  آسیب -6

7- Small Island Developing States 
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؛ بریگوگلیو، 1995ریگوگلیو،کشورها مورد استفاده قرار گرفد )به مفهومي عملي براي هم
 (.2009؛ بریگوگلیو و همكاران، 2003؛ بریگوگلیو و گالي،1997

دهـد کـه ایـن کشـورها بـه دلیـل        نشان مـي  SIDSحاصل مطالعات در مورد کشورهاي 
پذیرند و به این ترتیب از  اي از لحاظ اقتصادي آسیب موقعید جغرافیایي دور افتاده و جزیره

المللي به ایـن    هاي بین ادي به عنوان معیاري جهد افزایش کمكپذیري اقتص شاخص آسیب
پـذیري   (. اولـین شـاخص، شـاخص آسـیب    1994)سازمان ملل متحـد،   کشورها استفاده شد

بوده که به دنبال شناسـایي ویژگـي سـاختاري اسـد کـه بـه طـور ویـژه          1(EcVI)اقتصادي 
در  2کنـد.  پـذیر مـي   دي آسیبهاي خارجي مالي و اقتصا را در برابر تكانه SIDSکشورهاي 
مشـتمل بـر پـنج ویژگـي سـاختاري یـك اقتصـاد کـه از طریـس           EcVIشـاخص   1997سال 

قـرار    گـذاري، کشـورها را در معـرض بحـران     مسیرهاي انتقال مرتب  با تجـارت یـا سـرمایه   
 دهد، پیشنهاد شد: مي
 باز بودن اقتصاد* 

 تمرکز صادرات* 

 3دور افتادگي* 

 استراتژیك وابستگي به واردات* 

 مین مالي سرمایه از خارجتا وابستگي به  *

محاسـبه شــد و نتــایج   SIDSکشــور از  30کشـور از جملــه   111بــراي  EcVIشـاخص  
  ها بوده اسد. در مقابل بحران SIDSه پذیري کشورهاي در حال توسع بیانگر آسیب
هــاي ســاختاري   ( در کنــار بررســي ویژگــي  2003بریگوگلیــو و گــالي ) ه در مطالعــ

. معرفـي شـده اسـد    4مفهـومي مهـم بـا عنـوان مقاومـد اقتصـادي       پذیري اقتصـادي،  آسیب
هـاي ذاتـي مانـدگار یـا      اي از ویژگي پذیري اقتصادي به صورت مجموعه که آسیب حاليدر
دهـد،   هاي اقتصادي قـرار مـي   شودکه یك کشور را در معرض تكانه ماندگار تعریف مي شبه

                                                                                                                   
1- Economic Vulnerability Index  

 (EcVI)( از نمـاد  EVIزیسـد )  پـذیري محـی    پذیري اقتصادي از شـاخص آسـیب   به منظور تمییز شاخص آسیب -2

 استفاده شده اسد.

3- Remoteness 

4- Economic Resilience 
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هـاي   پـذیري  یك کشور در ایستادگي و غلبه بر آسیبتوانایي »مقاومد اقتصادي به صورت 
 (.2003)بریگوگلیو و گالي،« اسدها  اتخاذ برخي از سیاسده شود که نتیج ذاتي تعریف مي

توان با استفاده از این مفهـوم   کید بر مقاومد اقتصادي از این جنبه اهمید دارد که ميتا 
هـاي خـارجي قـرار     ي از تكانهتوضیح داد که چرا برخي کشورها که در معرض حجم بزرگ

هـاي مشـهور در ایـن     شاهد سطوح باالیي از توسعه اقتصادي هستند. یكي از مثـال  امادارند، 
معروف شـده اسـد. ایـن     «1پارادوک  سنگاپور»موفقید کشور سنگاپور اسد که به  ،زمینه

اـاي  توانسـته بـا بهبـود ف    امـا گیرد،  قرار مي SIDSحالي که در گروه کشورهاي  کشور در
هاي تجاري و مبـادالتي بـه رشـد اقتصـادي بـاالیي دسـد        سازي زیرساخد  رقابتي و توانمند

گـذاري بـراي کـاهش     یابد. بنابراین با تمرکز بر مقاومد اقتصادي، توجه به سـمد سیاسـد  
 (.2003شود )بریگوگلیو و گالي،  پذیري اقتصادي معطوف مي آسیب

 2015پذیري اقتصادي در سـال   مینه آسیبترین کار عملي در ز جدیدترین و شاید جام 
شاخص براي سنجش  70ارائه شده اسد. در این پژوهش بیش از  OECDبراي کشورهاي 

 شـوند:  ها به شـش گـروه تقسـیم مـي     پذیري اقتصادي پیشنهاد شده اسد. این شاخص آسیب
هـاي   عـدم تعـادل   -3 ،هاي بخـش غیـر مـالي    عدم تعادل -2 ،هاي بخش مالي عدم تعادل -1

 -6هـاي بخـش خـارجي و     عـدم تعـادل   -5 ،هاي بخش عمومي عدم تعادل -4 ،بازار دارایي
 هاي جهاني.   المللي، سراید و ریسك سرریز بین
پـذیري ناشـي از سـاختار      بخش ابتدایي مربوط به آسیب پنجبخش بیان شده  ششاز بین 

عـواملي بیـرون از   هـایي اسـد کـه از     باشد و تنها بخش ششم بیانگر بحران اقتصاد داخلي مي
  (.2،2015گیرد )روآن و همكاران ت ميااقتصاد داخلي نش
ثباتي اقتصـادي بـا روشـي     پذیري و بي ( به بررسي و محاسبه شاخص آسیب1387براتي )

، پرداخد. او با اشـاره بـه رابطـه نزدیـك تعـاریف      شدمتفاوت از مطالعاتي که در باال مرور 
نكته را مورد توجه قرار داده اسـد کـه اقتصـادها در     پذیري اقتصادي، این ثباتي و آسیب بي

بـه طـوري کـه شـاید      هسـتند هاي داخلي و خارجي  ها و بحران معرض حجم انبوهي از تكانه
. در نتیجه استفاده از متغیرهاي کـالن اقتصـادي   کردها را شناسایي و وارد الگو  نتوان همه آن

                                                                                                                   
1- Singapore Paradox  

2- Rohn et. al (2015) 
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ثبـاتي   پـذیري اقتصـادي و بـي    یبمانند تولید )رشد( و قیمد )تـورم( را جهـد سـنجش آسـ    
 ها ظهور خواهد کرد. ها در آن ها و بحران دهد، چراکه تمام تكانه اقتصادي را پیشنهاد مي

 

 مبانی نظری -3
 ماهیت و نقش تکانه -1-3

پذیري اقتصادي مربوط به نوع یا ماهید تكانه اسـد،   یك تفاوت کلیدي در بین مطالعات آسیب
پذیري اقتصادي یك کشور خواهنـد داشـد؛    رات متفاوتي در آسیبهاي مختلف اث چراکه تكانه
هـایي در سـطح    هاي مالي و اقتصادي و یا تكانـه  هاي ارزي داخلي تا تكانه هایي شامل بحران تكانه

 اسد.    ها متفاوت بوده بالیاي طبیعي که در مقاالت مختلف میزان تمرکز بر آن
کنـد. بـراي    یي اثر تكانه بر اقتصاد کمـك مـي  تعیین تناوب، اندازه و منب  تكانه به شناسا

یك تكانه اقتصادي که در بازارهاي مالي در یـك کشـور در حـال توسـعه بـا درآمـد        ،مثال
آید، خطرات متفاوتي نسبد به یك رکود اقتصادي خـارجي و جهـاني    متوس  به وجود مي

 (. 2012به دنبال خواهد داشد )سز و راگاب، 
مسیرهاي انتقال ه هاي پولي داخلي و خارجي و در حوز كانههاي مالي، ت بحرانه در حوز
هـاي واقعـي نیـز مـورد توجـه قـرار        هاي پولي، تكانه  هاي ساختاري، عالوه بر تكانه و ویژگي

ارتبـاط خـارجي کشـورهاي در    ه گرفته اسد. با توجه به اینكه نگاه پژوهش حاضر بـه حـوز  
ر خواهنـد گرفـد کـه از منبعـي خـارج از      هایي مد نظر قـرا  تكانهاسد، بنابراین حال توسعه 

 اند.  اقتصاد داخلي ایجاد شده
پـذیري   کـه در ادبیـات مربـوط بـه آسـیب      اي که باید مـورد توجـه قـرار گیـرد ایـن      نكته

. در واقـ ،  اسـد بینـي نشـده    پینـي و پـیش   اقتصادي منظور از تكانه، تغییري غیـر قابـل پـیش   
هـاي ارز رسـمي و...    ج عمـومي، تغییـر در نـرخ   بیني مانند افزایش مخـار  هاي قابل پیش تكانه

هـا در واقـ     چراکه ایـن تكانـه   ،پذیري اقتصادي نخواهند داشد جایي براي بحث در آسیب
بیني، اغلـب   پیش هاي غیر قابل  تكانههستند، اما ها بر اقتصاد       هایي براي حكمراني دولد ابزار

هاي جهاني نفد و ...( هستند و  قیمد نامطلوب )مانند تورم داخلي و جهاني، مخارج دولد،
تـر    ثبـات  پـذیرتر و احتمـاال بـي    ها قرار گیـرد، آسـیب   هر چه یك کشور بیشتر در معرض آن

 (.1387خواهد بود )براتي، 
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 ها به الگو به صورت جدا وارد کردن تکانه -2-3
پـذیري اقتصـادي اغلـب بـه صـورت شناسـایي مسـیرهاي         ها در سنجش آسیب حاور تكانه

شـود و تنهـا در    توانـد هـر تكانـه را منتقـل کنـد، لحـاظ مـي        هـایي کـه مـي    تقال و ویژگـي ان
هـا در الگـو    ( و مطالعات مشابه ایشان، برخي تكانه2010و  2007هاي گویالموند ) پژوهش

چرا که طبس  ،شود به عنوان متغیر وارد شده اسد. در پژوهش حاضر، از این روش پرهیز مي
( و 1387)براتـي،  « ها اسـد  بیني بودن آن ي اقتصادي غیر قابل پیشها ماهید تكانه»تعریف، 

کـه  اسـد  هاي متفاوت  هاي مختلف با تناوب و شدت هر لحظه یك اقتصاد در معرض تكانه
،  . در نتیجه وارد کردن یك یـا چنـد تكانـه   اسدها غیر ممكن  بیني آن اغلب شناسایي و پیش

هـاي شـناس و    ر برابـر انبـوهي از تكانـه   آن هم شاید بدون لحاظ کـردن شـدت و تنـاوب، د   
ها از طریـس   با شناخد مسیرهایي که تكانه تا ناشناس دیگر مفید نخواهد بود و بهتر آن اسد

 بندي کنیم. پذیري اقتصادي را صورت یابند، آسیب آن به اقتصاد راه مي
 

 های ساختاری و مسیرهای انتقالویژگی -3-3
ال مفاهیمي هستند که نقش اساسي و مهـم در ادبیـات   هاي ساختاري و مسیرهاي انتق ویژگي
هـاي هـر    هنوز توافقي جام  در تعریف یا مصـداق  اماپذیري اقتصادي برعهده دارند،  آسیب

وسـیله آن   همسیري اسـد کـه بـ   »ساختار طبس تعریف جیمز توبین ها وجود ندارد.  یك از آن
  «یابند. هاي معین در درون اقتصاد گسترش مي تكانه

در بــین متــون علمــي مختلــف در مــورد شناســایي  پــذیري اقتصــادي بیــات آســیبدر اد
نظر وجود نـدارد.   ها هستند، اتفاق یك اقتصاد با تكانهه هاي ساختاري که منشا مواجه ویژگي
کننـده   هاي سـاختاري تعیـین   برخي از مطالعات بر اندازه و مكان به عنوان ویژگي ،براي مثال

کید دارند و برخي دیگر وابستگي بـه صـادرات یـا    تا ها تكانه در میزان مواجهه یك کشور با
هـاي اصـلي بـراي مواجهـه      هاي سرمایه خصوصـي را بـه عنـوان ویژگـي     وابستگي به جریان
 کنند. ها معرفي مي اقتصاد با تكانه
ملـي یـا اقتصـاد جهـاني       هاي مالي و اقتصادي از طریس مسیرهایي بـه درون اقتصـاد    تكانه
شـود. ایـن مسـیرها اغلـب      تحد عنوان مسیرهاي انتقال یا ورودي یـاد مـي   کنند که ورود مي

(ODA)اي  هـاي رسـمي توسـعه    اي شخصي و کمـك  هاي سرمایه تجارت، جریان
 هسـتند  1

                                                                                                                   
1- Official Development Assistance 
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ــز و راگــاب،   هــاي ســاختاري و مســیرهاي انتقــال هــر دو      (. در واقــ  ویژگــي 2012)س
م فاصـله چنـداني از هـم    دهند. ایـن دو مفهـو   پذیري اقتصادي یك کشور را نشان مي آسیب

 روند.  نداشته و در برخي مطالعات در کنار هم و یا به جاي هم بكار مي
پـذیري اقتصـادي    در مطالعه حاضر استفاده از مفهوم مسـیرهاي انتقـال بـراي سـنجش آسـیب     

تحوالت جهاني از سـه مسـیر اصـلي بـر اقتصـاد      لحاظ شده اسد که در ادامه تشریح خواهد شد. 
عدم اطمینان - .گذارد: مسیر تجارت، مسیر مالي و مسیر اطمینان  تاثیر ميداخلي کشورها 

 

 مسیر تجارت -1-3-3
دهـد از مسـیر    هاي خـارجي، در جریـان کاالهـا و خـدمات رخ مـي      تغییراتي که از اثر تكانه
کـه از تقاضـا بـراي     ه خـارجي منفـي تقاضـا   یـك تكانـ   ،کنـد. بـراي مثـال    تجارت عمل مـي 

اهد، سبب کاهش در قیمد و مقدار کاالهـاي صـادراتي خواهـد    ک صادرات یك کشور مي
کند که کاالهاي وارداتـي گـران    خارجي منفي عرضه نیز به شكلي عمل ميه شد. یك تكان

. شـود  مـي هـا و درآمـد قابـل دسـترس خانوارهـا       شود و در نتیجه سبب کاهش در سود بنگاه
هـایي کـه از شـرکاي تجـاري یـا       تواند یك کشور را در برابـر تكانـه   تجاري متنوع مي  سهام
؛ بریگوگلیـو و  2015تـر کنـد )روآن و همكـاران،     مقـاوم  ،رسد هاي تجاري خاص مي بخش

 (.2009همكاران، 
اهمید زیادي در مفهوم مسیر تجـاري دارد.   1(GVC) جهانيهاي قیمد  افزایش زنجیره

اد داخلـي یـك   . بـراي مثـال، اقتصـ   اسـد تـر   به ویژه اثرات غیرمستقیم تجارت احتماال مهـم 
ببیند که این کشور شـریك تجـاري مسـتقیم او      هاي کشوري آسیب تواند از تكانه کشور مي

کند. به دلیـل   عرضه مشتر  با آن کشور کار ميه در طول همان زنجیر امارود،  شمار نمي به
، این امكان وجود دارد کـه اقتصـادهاي ملـي در برابـر     GVCارتباط و اتصال قوي در طول 

ریسكي اسـد کـه در    ،پذیرتر باشند. منظور از ریسك سیستمي ي سیستمي آسیبها ریسك
شود. در خالل رکـود   آن سقوط یك عاو از زنجیره منجر به در هم شكستن همه مجموعه 

نقش اساسي در انتقال بحران ایفـا کردنـد    GVCزنجیره  2011بزرگ و زلزله ژاپن در سال 
 (. 2015)روآن و همكاران،

 

                                                                                                                   
1- Global Value Chains 
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 مالیمسیر  -2-3-3
تـوان بـه دو بخـش     گیرد. مسیر مالي را مي در مسیر مالي قرار مي  و بدهكاریي  جریان دارایي

اهمیـد بخـش    تـا  شـود  . این جداسازي سـبب مـي  کردمسیر بانكي و مسیر غیر بانكي تقسیم 
تـر   بانكي در مناطقي مانند اتحادیه اروپا و... که از پیوستگي مالي باالیي برخوردارند، نمایان

وسیله ترازنامـه بـانكي صـورت     ههاي مالي در بخش بانكي اغلب ب . فرآیند سراید تكانهشود
 (.1998؛ کامینسكي و همكاران، 2015گیرد )روآن و همكاران، مي

 . اگر حالـد سـرریز و  کردتوان به دو مسیر دارایي و بدهكاري تقسیم  مسیر بانكي را مي
اي  ؛ براي مثال اگر یك بانك داخلي )یا شعبههاي بانكي در ترازنامه رخ دهد ثیر بر دارایيتا

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       

عتبـارات خـارجي   اقتصاد داخلي بكاهد. همچنین اگر یك بانك داخلي وابستگي باالیي به ا
المللي داشته باشد در ایـن حالـد ممكـن اسـد اثـر       به ویژه به بازارهاي عمده بین بانكي بین

توانـد منجـر بـه     هاي خارجي مي سرریز از سمد بدهكاري در ترازنامه بانك رخ دهد. تكانه
. در این شرای  اگـر بانـك داخلـي نتوانـد ایـن کـاهش را بـا        شودکاهش اعتبارات خارجي 

در پرداخد وام به داخل محدودید ایجـاد   تا داخلي جایگزین کند، ناچار خواهد بودمناب  
روابـ  مسـتقیم مـالي،     ،هاي خود را به فـروش رسـاند. عـالوه بـر ایـن      کند و یا دیگر دارایي

ها ممكن اسد در واکـنش   بانك ،ممكن اسد سرریز غیرمستقیم نیز حاصل شود. براي مثال
انـد، میـزان پرداخـد وام بـه      وام به دیگر کشورها متحمل شـده هایي که در پرداخد  به زیان

 (.2015یك کشور دیگر را محدود کنند )روآن و همكاران،
کند. یك تكانه خـارجي   مسیر غیربانكي از طریس بازارهاي سهام و اوراق قرضه عمل مي

داران و صاحبان اوراق قرضه را کـاهش دهـد.    هاي خارجي سهام ممكن اسد ارزش دارایي
توانـد در قالـب کـاهش تقاضـاي      ها مـي  مالي و دارایي، این زیانه دهند ه دلیل اثرات شتابب

 تـا  یك تكانه ممكن اسد سـبب شـود  همچنین ها دیده شود.  ها و بنگاه کننده داخلي مصرف
هاي خود در بازار داخلي بكاهند و منجـر بـه سـقوط     گذاران خارجي از میزان دارایي سرمایه

ثیر ایـن رویـداد از طریـس اثـرات     تـا  و دوبـاره،  شـود   م و اوراق قرضـه بازارهاي داخلي سـها 
 (.2015بر تقاضاي داخلي خواهد بود )روآن و همكاران، ه مالي و دارایيدهند شتاب
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 عدم اطمینان -مسیر اطمینان -3-3-3
هاي وارده از سایر نقـاط جهـان،    هر تغییر در سطح عدم اطمینان اقتصاد داخلي به دلیل تكانه

کند. یك تكانه خارجي منفي ممكن اسد منجـر بـه    اطمینان عمل مي عدم -اطمینان سیراز م
فعـاالن اقتصـادي   ه چـرا کـه در ایـن فاـا همـ      شـود، هـا   افزایش نااطمیناني خانوارها و بنگاه

ثیري بر اقتصاد داخلي خواهد داشـد. در ایـن شـرای     تا در نهاید، این تكانه چه تا منتظرند
که خانوارها مصرف خویش را به تعویس بیندازند چراکـه بـا افـزایش    احتمال آن وجود دارد 

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

گـذاري را بـه تـاخیر     ها نیز ممكن اسد در تصمیماتشان ارزیابي مجـدد کننـد و سـرمایه    بنگاه
هـا بـه    هاي قـرض یـا وام بـراي خانوارهـا و بنگـاه      همچنین با ظهور نا اطمیناني شاید هزینه اندازند.

گذاران افزایش یابد و در برابر ریسك آتي طلـب خسـارت بیشـتري داشـته باشـند.       عنوان سرمایه
گـذاران خـارجي انتقـال یابـد. بـروز       وسیله سـرمایه  تواند به هاي نا اطمیناني مي عالوه بر این، تكانه

تواند به مثابه یك بیدار باش براي ریسـك در کشـورهاي آن    هاي مالي در یك کشور مي نگراني
 (.2015منطقه و یا دیگر کشورهاي مشابه باشد )روآن و همكاران، 

 
 واکاوی مقاومت اقتصادی -4-3
پـذیري   هـاي مـالي و اقتصـادي بـراي آسـیب      طور که بیـان شـد بنیـان توصـیفي بحـران       همان

از مفهوم مقاومد اقتصادي نیسد. در این بخـش بـا تشـریح مفهـوم مقاومـد      اقتصادي جدا 
پـذیري   اقتصادي به این سوال که آیا ظهور شاخصي از مقاومد اقتصادي در سنجش آسـیب 

 شود. اقتصادي الزم اسد یا خیر، پاسخ داده مي
طالعـات  فعاالن بازار باشـد، م  3بسته به اینكه فرضیات بر مبناي کارایي بازاري و عقالنید

ها را تحد عنـوان مقاومـد اقتصـادي بـراي کـاهش       اي متفاوت از سیاسد مختلف مجموعه
هـاي پـیش     برخي کـه مطالعـات سیسـتم    ،دهند. براي مثال پذیري اقتصادي پیشنهاد مي آسیب

  دهند )رویكرد اول(. هاي ارزي پیشنهاد مي هشدار را براي عالمد دهي بحران

                                                                                                                   
1- Wait  

2- See 

3- Rationality 
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ي اقتصـادي نسـبد بـه رویكـرد اول، مقاومـد اقتصـاد      پذیري  در رویكرد دوم از آسیب
بیشتر توسعه یافد. به طور کلي، مقاومد اقتصادي به صـورت توانـایي مقابلـه یـا ایسـتادگي      

(. بـراي  2009شـود )بریگوگلیـو و همكـاران،     ها تعریف مي ثیر بحرانتا یك اقتصاد در برابر
ثبـات اقتصـادي، کـارایي    گـذاري شـامل    مثال، بریگوگلیـو چهـار جنبـه حیـاتي از سیاسـد     

اقتصادي، حكمراني شایسته و توسعه اجتماعي را براي رسیدن به مقاومـد اقتصـادي مطـرح    
 کرده اسد.  

هـا در   بلكـه تفـاوت آن   ،مطالعات دیگر در این حوزه تفاوت چنداني در تعریف ندارنـد 
نـد.  ده یابي به مقاومـد اقتصـادي مـدنظر قـرار مـي      مجموعه معیارهایي اسد که براي دسد

انداز به عنوان شاخص مناب  در دسترس براي هزینـه در   ( از نرخ پ 2008بریتو ) ،براي مثال
( بـر  2010گویالمونـد )  همچنـین کنـد.   هاي طبیعي یـاد مـي   هاي وقوع تكانه بازسازي پیامد

کند. در بـین مطالعـات    نقش رقابد و سرمایه انساني در ساخد مقاومد اقتصادي تمرکز مي
ــو )انجــام شــده تنهــ ــه وارد کــردن شاخصــي از مقاومــد  2009، 2003ا بریگوگلی ( اقــدام ب

پذیري اقتصادي کرده اسد. او درآمـد سـرانه را بـه عنـوان      اقتصادي در مدل سنجش آسیب
پـذیري اقتصـادي کـه بـا      آسـیب ه جانشیني براي مقاومد اقتصادي در نظر گرفته و با محاسب
ا که یك اقتصاد بـا آن روبـرو اسـد    مقاومد اقتصادي تكمیل شده اسد، ریسك خالصي ر

 کند. سنجش مي
پذیري اقتصـادي بـراي    با توجه به اینكه هدف مطالعه حاضر تنها ارائه سنجشي از آسیب 

هـایي دیـده    کشورهاي با درآمد متوس  اسد، مفهوم مقاومد اقتصادي را در قالب سیاسد
. کننـد هـا اتخـاذ    له با بحرانپذیري براي مقاب در پاسخ به این آسیب بایدها  شود که دولد مي

هـاي ایـن حـوزه وجـود داشـته اسـد. در نتیجـه ضـرورتي بـراي           پژوهش این نگاه در اغلب 
 شود. پذیري اقتصادي دیده نمي سنجش مقاومد اقتصادي به صورت جدا یا در کنار آسیب

 

 پذیری اقتصادیگیری آسیباندازه -4
انتقـال، مبـاني نظـري محكمـي بـراي       بـا معرفـي انـواع مسـیرهاي     تا در بخش قبل تالش شد

براي هـر یـك    بایددر ادامه  شود.پذیري اقتصادي ارائه  ساخد چارچوبي از شاخص آسیب
فرآیند ساخد شاخص  تا از این مسیرهاي انتقال، شاخصي به عنوان جانشین کمي ارائه شود

 .  شودپذیري اقتصادي تكمیل  آسیب
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 صادی(باز بودن اقتصاد )درجه باز بودن اقت -1-4
به عنوان جانشیني براي مسیر انتقالي تجارت عمل خواهد کرد. ایـن  باز بودن اقتصاد شاخص 

شاخص، برابر با جم  واردات و صادرات به کل تولید ناخالص داخلي اسد. این نسـبد بـه   
در کشـورهاي شـرق    امـا درصـد اسـد،    60 تـا  30طور متعارف در اقتصادهاي پیشرفته بـین  

درصد رسیده بود. در این شـرای    200و گاه به  100، بیش از 1997حران آسیا و در آستانه ب
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         

اهـد شـد. ایـن اتفـاقي بـود کـه در       تجارت کاالیي یا مالي موجب سكته در کـل اقتصـاد خو  
هـاي خـارجي و    ابتـدا در بازارهـاي مـالي شـرق آسـیا )کـه وابسـته بـه سـرمایه          1997بحران 
(. در 2009هـا رخ داد )بریگوگلیـو،   گذاران خـارجي بـود( و سـپ  در دیگـر بخـش      سرمایه

 .اسدپذیري اقتصادي یك کشور هم باالتر  نتیجه هر چه این شاخص بزرگتر باشد، آسیب
بــاز بـودن اقتصـاد بـه صـورت نسـبد جمــ  واردات و      ه ه طـور معمـول سـنجش درجـ    بـ 

پـذیري   از جمله در سنجش آسـیب  اما در برخي مطالعاتشود،  انجام مي GDPصادرات به 
شـود. تفـاوت ایـن دو     اسـتفاده مـي   GDPاقتصادي از نسبد میانگین واردات و صادرات به 

هـاي   و نـه در ارزش  اسـد ا در سـطح  پذیري اقتصـادي تنهـ   شاخص آسیبه روش در محاسب
یعني نسبد میانگین واردات  ،هاي نهایي. با این وجود در این مطالعه از روش دوم نسبي داده

هـاي بانـك جهـاني     هـاي ایـن شـاخص از داده    استفاده شده اسد. داده GDPو صادرات به 
(WB)1   اسد. شدهاستخراج 

 

 باز بودن مالی )درجه باز بودن مالی( -2-4
گیـري میـزان بـاز بـودن      انـدازه »جانشیني براي مسیر انتقال مالي اسـد.  باز بودن مالي، یر متغ
اي اسد که به طور معمول همراه بـا مشـكالتي اسـد. چنانچـه بـه نظـر مونتایـل         لهامس «مالي

هاي کاربردي تعریـف نشـده    شاخص باز بودن، مفهومي غیر شفاف اسد که در بیشتر برنامه
گـذاري   كل اسد. کاند معتقد اسد معیارهایي که بـر اسـاس سـرمایه   گیري آن مش و اندازه

تـري از   زیرا منجر بـه در  عمیـس   ،شوند، اغلب بهتر هستند گیري مي مستقیم خارجي اندازه

                                                                                                                   
1- World Bank 
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بـه   بندي جریان سرمایه ( در طبقه2003شود. اقدام سین  ) انواع جریان سرمایه مي ارتباطات
شـود   مدت منجر به در  این موضـوع مـي   کوتاههاي  ( و جریانFDIمدت )هاي بلند جریان

( FDIگذاري مستقیم خـارجي )  بیشتر سوداگرانه و سرمایه 1(PIگذاري پرتفوي ) که سرمایه
 (.1392)قندهاري و همكاران، « تر اسد دائمي

گـذاري مسـتقیم    هاي در دسترس، نسبد سـرمایه  بنابراین در این پژوهش با توجه به داده
ص داخلي به عنوان شاخص باز بودن مالي انتخاب شده اسد. هر چـه  خارجي به تولید ناخال
هـاي ایـن    پذیري اقتصادي هم بیشـتر اسـد. داده   تر باشد، شاخص آسیب این شاخص بزرگ

 استخراج شده اسد. 2(IMFالمللي پول ) شاخص از صندوق بین
 

 3تمرکز در صادرات -3-4
یي اسـد کـه از مجـراي مسـیر     هـا  بیـانگر احتمـال ظهـور تكانـه     تمرکز در صادراتشاخص 

شوند. این شاخص درسد عك  تنوع در صادرات اسـد   تجارت بر اقتصاد داخلي وارد مي
شود. وابستگي حداقل نیمي از صادرات یـك   محاسبه و منتشر مي 4وسیله آنكتاد هو هر ساله ب

در صـورت بـروز اخـالل در صـادرات آن      تـا  شـود  کشور به یك محصول خاص سبب مـي 
بخش وسیعي از تولید و اشتغال داخل و هم سهم قابـل تـوجهي از درآمـدهاي    محصول، هم 

پـذیري کشـورهایي    . کاربرد این شاخص در سـنجش آسـیب  شودارزي کشور دچار نقصان 
مانند ایران که تعداد کاالهاي صادراتي محدود دارد، بسـیار اهمیـد دارد. در واقـ  هـر چـه      

 ي کشورها هم باالتر اسد.پذیري اقتصاد آسیب ،تر باشد این شاخص بزرگ
 

 وابستگی به کاالی استراتژیک -4-4
پذیري اقتصـاد وابسـته بـودن اقتصـاد بـه کاالهـاي اسـتراتژیك و کاالهـاي          دیگر خطره جنب

هاي ناشي از تحریم صـادرات ایـن    اي اسد. این وابستگي اقتصاد را در معرض تكانه سرمایه
هـا بـیش از همـه از     شك نقطه اثر این تكانه بيدهد و  دسته از کاالها به داخل کشور قرار مي

هـاي   . در این مورد، تكانه به صورت افـزایش هزینـه  اسدعدم اطمینان  -طریس مسیر اطمینان

                                                                                                                   
1- Portfolio Investment 

2- International Monetary Fund  

3- Concentration Index  

4- United Nation Conference of Treatment And Development: UNCTAD 
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شود. همچنین اگر این وابسـتگي از طریـس چنـد     تولید و کاهش تولید ناخالص ملي ظاهر مي
 (. 2003ود )برگوگلیو،کشور محدود برطرف شود، خطر بروز تكانه چندین برابر خواهد ب

الملل اصل بر این اسد که هر کشور شرکاي تجاري خود را گسـترده سـازد    در تجارت بین
در صورت تحـریم و یـا    تا و سطح تعامالت تجاري آن با هر کشور از حد معیني باالتر نرود

ن بروز تكانه، اقتصاد داخلي دچار تالطم شدید نشود و بتوانـد بـه راحتـي بـه دنبـال جـایگزی      
 مناسب باشد.

صـورت کمبـود    کاالي استراتژیك کاالیي اسد که براي یك کشور حیاتي بوده و در
شـود. در   هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي مـي     آن کشور دچار مشكالت اساسـي و شـاید بحـران   
ــد برد)چیــد کشــورهاي صــنعتي کــاالي اســتراتژیك مــي  ــه توان اي باشــد و در  (هــاي رایان

د اقالم خوراکي به عنـوان کـاالي اسـتراتژیك محسـوب     کشورهاي توسعه نیافته ممكن اس
توان واردات انرژي، غـذا یـا کاالهـاي صـنعتي را بـه       . در کشورهاي در حال توسعه ميشود

 (. 2009عنوان کاالي استراتژیك در نظر گرفد )بریگوگلیو،
با توجه به نیاز حیاتي و رو به رشد کشـورهاي در حـال توسـعه بـه انـرژي در جهـد اهـداف        

اي خویش، در پژوهش حاضر نسبد واردات انـرژي بـه کـل انـرژي مصـرفي کشـورهاي        سعهتو
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        

ها منفي هم باشد که این موضوع به عنـوان یـك    اید در برخي سالچندان بزرگ نخواهد بود و ش
هاي نسبد واردات انـرژي بـه    شود. داده پذیري اقتصادي ظاهر مي مزید مثبد در سنجش آسیب

 ( استخراج شده اسد.WBکل انرژي مصرفي از پایگاه آماري بانك جهاني )
 

 الحپذیری قابل اصپذیری ساختاری و آسیبتفاوت بین آسیب -5-4
ثر از اپذیري متـ  پذیري ساختاري و آسیب حائز اهمید دیگر توجه به تفاوت بین آسیبه نكت

پــذیري اقتصــادي برآمــده از  هــا اســد. در نــوع اول، عوامــل تعیــین کننــده آســیب سیاســد
هاي ذاتي یك کشور )مانند جمعیـد و انـدازه و دور افتـادگي( اسـد کـه بـه طـور         ویژگي

در  ،شوند. بـه عنـوان مثـال    پذیري مي اصالحي منجر به آسیبهاي  معمول مستقل از سیاسد
گذار ساخته نیسـد   افتادگي یا بالیاي طبیعي، عمال کاري از دسد سیاسد رابطه با معیار دور

شـود، اقـدام    طور معمول بـا جمعیـد آن سـنجیده مـي     و یا در مورد اندازه یك کشور که به 
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در نـوع دوم،   امـا بـر خواهـد بـود.     زمـان براي اصالح نرخ موالید و افـزایش جمعیـد اغلـب    
 ،به عنـوان مثـال   کنند.پذیري اقتصادي را تعدیل و اصالح  ها اغلب قادرند که آسیب سیاسد

هایي در جهد تشویس صادرات کاالها  توان سیاسد در مورد شاخص تنوع در صادرات، مي
ي بخشـي از نیـاز   تـوان بـه دنبـال جـایگزین     و یا در مورد وابستگي بـه انـرژي، مـي    کرداتخاذ 

  (.2010مصرف داخلي با انواع دیگر انرژي بود )گویالموند، 
پـذیري اقتصـادي از عـواملي چـون      با توجه به رویكرد ایـن مطالعـه، در سـنجش آسـیب    

بـا   .نظـر شـده اسـد    اندازه و دور افتادگي و بالیاي طبیعي براي کشـورهاي منتخـب صـرف   
پـذیري   یـن مطالعـه بـراي سـنجش آسـیب     توجه به دالیل مطـرح شـده، الگـوي پیشـنهادي ا    

 .شود نمایش داده مي (1نمودار )اقتصادي به طور خالصه در 
 

 پذیری اقتصادی الگوی سنجش آسیب -(1نمودار )

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دهیوزن -6-4

دهـي در   . وزناسدهاي مربوط به هر جزء  ها انتخاب وزن یكي از مشكالت ساختن شاخص
. آنچـه در مطالعـات   اسـد  1ي اغلب به صـورت ذهنـي  پذیري اقتصاد ساخد شاخص آسیب

 شود: دهي متغیرها استفاده شده اسد، به دو روش تقسیم مي براي وزن

                                                                                                                   
1- Subjective 

پذیري اقتصادي شاخص آسیب  

مسیر انتقالي اطمینان ـ عدم  مسیر انتقالي تجارت

 اطمینان

 مسیر انتقالي مالي

ز شاخص درجه با

 بودن تجاري

شاخص وابستگي به 

 کاالي استراتژیك

شاخص تمرکز 

 صادرات

شاخص درجه باز 

 بودن مالي
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 های یکسانوزن -1-6-4
هـاي از   پذیري اقتصادي استفاده از وزن ها در سنجش آسیب ترین راه براي انتخاب وزن ساده

ــر     ــده و براب ــین ش ــیش تعی ــدپ ــن روش دادهاس ــا را  . در ای ــیله روش  ه ــه وس ــداکثرب -ح
هـاي برابـر،    کـرده و بـا وزن  1 ( به مقـادیري بـین صـفر و یـك نرمـال     MAX-MIN)حداقل

هـاي   شود. مشكلي که این روش دارد این اسد که همه عوامل به دلیل وزن متغیرها جم  مي
ثیر هریك از این متغیرها تا دانیم میزان در حالي که مي یكسان از اهمید یكساني برخودارند

به احتمال زیـاد میـزان اهمیتـي     ،پذیري اقتصادي متفاوت اسد. براي مثال سنجش آسیب در
پذیري اقتصادي دارد، کمتر از میزان اهمید شـاخص   که شاخص تمرکز صادرات بر آسیب

 (.1999)گویالموند،  اسدباز بودن اقتصاد 
 

 هاتخمین وزن -2-6-4
( انجام گرفتـه، فـرض   1997) 3و ولز( 2000) 2در این روش که بوسیله آتكینز و همكاران

تــوان یــك متغیــر وابســته دیگــري بــه عنــوان جانشــین بــراي   اساســي ایــن اســد کــه مــي
پذیري اقتصادي پیدا کرد )آتكینز و ولز نوسانات رشد را به عنوان جانشین مناسـب   آسیب

پذیري اقتصادي انتخاب کردند( و با برازش متغیرهـاي منتخـب بـر روي ایـن      براي آسیب
هاي هر یـك از متغیرهـا در نظـر     دسد آمده را به عنوان وزن ص جانشین، ضرایب بهشاخ

 شود.  گرفته مي
پـذیري   در برخي مطالعات تغییرات فقر را نیز بـه عنـوان جانشـین دیگـري بـراي آسـیب      

مینـي بـر   شـود   (. نقدي به این روش وارد مـي 1999اند )گویالموند،  اقتصادي انتخاب کرده
پذیري اقتصادي در نظـر   شاخص را به عنوان جانشین براي شاخص آسیب توان كه اگر مياین

ــدازه    ــراي ان ــده ب ــه محاســبات پیچی ــازي ب ــن صــورت چــه نی ــري شــاخص  گرفــد در ای گی
 پذیري اقتصادي به شكل جداگانه اسد. آسیب

پـذیري اقتصـادي    هاي یكسان براي محاسبه شـاخص آسـیب   در این مطالعه از روش وزن
 ها نرمال شوند. داده بایدگیري ابتدا  اي میانگیناستفاده شده اسد. بر

                                                                                                                   
1- Normal 

2- Atkins et. al  

3- Wells  
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 نرمال کردن* 
 بایـد هـاي مربـوط بـه متغیرهـاي موجـود در الگـو        پذیري اقتصادي داده براي محاسبه آسیب

بـین صـفر و یـك     MIN -MAXها را بـه روش   متناسب باشند براي این منظور ما همه داده
انتخـاب بـازه   اسـد، امـا   ردن اعـدا دلخـواه   براي نرمال ک  نرمال کردیم. هرچند انتخاب بازه

 ( اسد.1مطابس معادله ) MIN -MAXصفر و یك رایج اسد. فرمول روش 

(1       )          _ _     _  
 

x
x x x x

x x

x min
new new max new min new min

max min


  


 

که در آن  _    . _x xnew min new max        بـازه جدیـدي اسـد کـه در آن اعـداد نرمـال
ــي ــازه   م ــن ب ــه ای شــوند. در صــورتي ک .0 ــه )   1 ــه شــكل معادل ــول ب ــن فرم  ( 2باشــد، ای

 شود. خالصه مي

(2 )                      
 

x
x

x x

x min
new
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 .توان بین صفر و یك نرمال کرد هر دسته اعداد را مي( 2معادله )با استفاده از 

 
 انتخاب کشورها -5

د کـه جهـد مقایسـه بـا     بخش دیگري که براي این مطالعه اهمید دارد انتخاب کشـورهایي اسـ  
سـاله اسـتفاده    20انـداز   ایران مناسب هستند. براي این منظور از معیارهاي پیشنهادي در سند چشـم 

هجـري   1404سـاله منتهـي بـه     20انـداز   ، ایران باید در چشـم 1404شد. بر اساس این سند در افس 
 طح منطقه باشد.  شمسي، کشوري توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در س

ــه آســیا   ــن ســند، منطق ــان شــده در ای ــه بی ــه،  مقصــود از منطق ــاز، خاورمیان ــه، قفق ي میان
: املـــشکشــور  10. در بــین کشــورهاي منطقــه، اســدفــارس، افغانســتان و پاکســتان  خلــیج
ــبایجآذر ــمتح راتماا، ناـ ــعرب هدـ ــمنسار ،يـ ــقط، نتاـ  ،يدسعو نعربستا ،یهرسو ،ترکیه ،رـ
ها با  . معیار اهمید این کشورها برآمده از مقایسه آنهستندتر  مهممصر و  ناقستاقز ن،پاکستا

هـا   . از جمله ایـن شـاخص  اسدهاي اقتصادي و اجتماعي  دیگر کشورها در رابطه با شاخص
توان به تولید ناخالص داخلي، رشد اقتصادي، تولید ناخالص داخلـي سـرانه، نـرخ تـورم،      مي

ار، جمعیـد زیـر خـ  فقـر، شـاخص توسـعه انسـاني، نـرخ         وري نیروي ک نرخ بیكاري، بهره
 (.1386دسترسي به اینترند و... اشاره کرد )طباطبایي و مافي، 
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با کشورهاي مهم منطقه آسیاي جنوب غربي مقایسـه شـده اسـد. از     در پژوهش حاضر ایران
نـد در  بین این کشورها دو کشور عربستان و قطر در گروه کشورهاي با درآمد متوسـ  قـرار ندار  

هـاي آمـاري کشـور     گنجند و همچنـین بـه دلیـل عـدم دسترسـي بـه داده       نتیجه در بررسي ما نمي
هاي اخیر، این کشور نیز براي مقایسه با ایران کنار گذاشته شـد. هـدف از انتخـاب     سوریه در سال

اي اسـد کـه تصـویري حقیقـي و نـه دور از       این الگو در انتخـاب کشـورها، دسـتیابي بـه مقایسـه     
پذیري اقتصادي ایران فراهم آورد. در واق  رویكرد مطالعه حاضـر در انتخـاب    س از آسیبدستر

اصلي دارد؛ اول انتخاب کشـورهایي کـه از نظـر جغرافیـایي و سـاختار طبیعـي        کشورها، دو جنبه
پذیري ساختاري که مدنظر این مطالعـه   فاصله چنداني با ایران نداشته باشند تا به این ترتیب آسیب

از حوزه بررسي خارج شود و دوم اینكه کشورهایي جهـد مقایسـه انتخـاب شـوند کـه از      نیسد 
 نظر سطح رفاه اقتصادي و اجتماعي و ثبات سیاسي متناسب با ایران باشند.  

 

 ها یافته -6
ـین هشـد        آسیب  نتایج حاصل از محاسبه شاخص پذیري اقتصـادي در نمـوداري از رتبـه ایـران در ب

((. هـر چـه رتبـه ایـران     2هاي مختلف نشـان داده شـده اسـد )نمـودار )     سالکشور مورد مقایسه در 
پذیري اقتصادي و شرای  بـدتر ایـران از نظـر ایـن      کمتر باشد، بیانگر باال بودن سطح شاخص آسیب

پذیري اقتصـادي ایـران بـا میـانگین هشـد       همچنین مقایسه بین سطح شاخص آسیب شاخص اسد.
ـیب    ( به نم3کشور منتخب در نمودار ) پـذیري کشـور    ایش درآمده اسد. بر ایـن اسـاس، سـطح آس
سال( از میانگین هشد کشور باالتر بـوده اسـد. تغییـرات     13هاي مورد بررسي ) ایران در بیشتر سال
دهد که روند این شـاخص بـراي ایـران     پذیري اقتصادي در این دوره نشان مي سطح شاخص آسیب

 ن وضعید ایران در این دوره اسد.مثبد و صعودي بوده که این نشانگر بدتر شد
هاي ایران را  پذیري اقتصادي ایران، مقایسه داده ثر بر آسیبوبه منظور شناخد بهتر عوامل م

در چهار شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درجه باز بودن مالي، تمرکز صـادرات و وابسـتگي   
ن دوره، شـاخص  به کاالي استراتژیك با میانگین هشد کشور منتخـب نشـان داد کـه در ایـ    

براسـاس  پذیري اقتصادي ایران داشـته اسـد.    تمرکز صادرات سهم نسبي باالتري در آسیب
( در طول دوره مورد بررسي همواره سطح شاخص تمرکز صـادرات ایـران بـاالتر    4) نمودار

کـه در سـه متغیـر دیگـر ایـن تفـاوت کمتـر و گـاه          از میانگین هشد کشـور بـوده در حـالي   
 معكوس بوده اسد.
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 ی در بین کشورهای منتخبپذیری اقتصاد شاخص آسیب رتبه ایران در -(2نمودار )

 
 های پژوهش منبع: یافته

 

 پذیری اقتصادی در شاخص آسیب کشور 8 مقایسه ایران با میانگین -(3نمودار )

 
 های پژوهش منبع: یافته

 
 کشور 8مقایسه شاخص تمرکز صادرات ایران با میانگین  -(4نمودار )

 
 بع: آنکتادمن
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 گیری نتیجه -7
هاي مالي و اقتصـادي از نظـر تنـاوب و شـدت      در طول سه دهه اخیر با افزایشي که در تكانه

هـاي سیسـتمي و توانـایي کشـورها در      هاي مهمي در مورد ویژگي ایجاد شده اسد، پرسش
هـایي مطـرح شـده اسـد. در جهـاني کـه        مقابله بـا پیامـدهاي مخـرب چنـین عـدم اطمینـان      

تـر   هـا متنـاوب   هاي در حال توسعه به سرعد در حال تغییرنـد و در جـایي کـه بحـران    کشور
رسد. هدف این پـژوهش   پذیري اقتصادي ضروري به نظر مي هستند، رجوع به مفهوم آسیب

پذیري اقتصادي بتوانیم به الگویي مناسب براي ایـران   با مرور ادبیات آسیب تا این بوده اسد
پذیري اقتصادي دسـد پیـدا کنـیم. در     ي مقایسه میزان آسیبو دیگر کشورهاي منتخب برا

پـذیري اقتصـادي در مـورد     این مسیر دیـدیم، آنچـه از مطالعـات انجـام شـده بـراي آسـیب       
هایي اسد کـه از خـارج از    آید، مربوط به تكانه کشورهاي در حال توسعه بیشتر به چشم مي

 شود. اقتصاد ملي وارد ميه اقتصاد داخلي بر بدن
پذیري اقتصادي مدنظر قـرار دادیـم در    ي که ما در این مطالعه براي سنجش آسیبالگوی
هاي انتقال شكل گرفد؛ مسیر تجارت، مسیر مالي و مسـیر عـدم اطمینـان. از ایـن      بستر مسیر

بـاز بـودن تجـاري، درجـه بـاز بـودن مـالي، تمرکـز صـادرات و            رهگذر به متغیرهاي درجه
 پذیري اقتصادي رسیدیم.   گیري شاخص آسیب ي اندازهوابستگي به کاالي استراتژیك برا

نتایج این مطالعه نشان داده اسد که وضعید ایران در این شاخص در بین هشـد کشـورهاي   
مناسب نبوده اسد به طوري که رتبه ایـران در   2012تا  1995هاي  بین ساله مورد بررسي در دور

 کشور باالتر بوده اسد.  سال( از میانگین هشد  13هاي این دوره ) بیشتر سال
این بررسي نشان داد که در ایـن دوره، شـاخص تمرکـز صـادرات سـهم نسـبي       همچنین 

تـرین هــدف   مهـم  بایــددر نتیجـه   پــذیري اقتصـادي ایـران داشــته اسـد.    بـاالتري در آسـیب  
پـذیري   گذاران کشور در جهد اصالح رواب  اقتصـادي خـارجي و کـاهش آسـیب     سیاسد

 در صادرات باشد.اقتصادي، افزایش تنوع 
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