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The main objective of this paper is to provide a method for analyzing and measur-
ing the vulnerability and resilience index in Iran’s economy. Economic resilience 
is the ability of a developed economy to block or mitigate the effects of negative 
shocks against what might intrinsically appear in an economy. The paper covers four 
aspects of macroeconomic stability, microeconomic market efficiency, government 
and social development, and examines Iran’s economic viability and vulnerability 
index during the period of 1996-2016. The estimated indicators in this study are 
based on the selected variables of Bjerjalo et al. (2008) model. The results of this 
study indicate that from 1996 to 2004 and also from 2006 to 2014 and 2016 the net 
had a negative resilience, but this index was positive in 2005 and 2015. The most 
important reason for the positive value of this indicator in these two years were the 
existence of good governance and human development. In addition, both indicators 
of vulnerability and volatility have increased over the past few years, but the index 
of vulnerability is more than the resilience index, which indicates an increase in the 
degree of economic vulnerability in the Iranian economy.
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هدف اساسی این مقاله، ارائه روشی برای تحلیل و اندازه گیری شاخص آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد 
ایران است. تاب آوری اقتصادی، توانایی پرورش یافته اقتصاد برای بهبود یا تعدیل اثر شوک های منفی در 
برابر چیزی است که ممکن است در اقتصاد نمایان شود. مقاله حاضر، چهار جنبه ثبات اقتصاد کالن شامل 
کارایی بازار اقتصاد خرد، حکومت و توسعه اجتماعی و شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی ایران را 
در دوره 1395-1375 بررسی می کند. شاخص های برآوردشده در این پژوهش براساس متغیرهای منتخب 
الگوی برجیلیو و همکاران است. نتایج این بررسی نشان می دهد طی سال های 1375 تا 1383 و نیز 1385 
تا 1393 و 1395 خالص تاب آوری منفی بوده، اما در سال های 1384 و 1394، این شاخص مثبت است. 
مهم ترین دلیل مثبت بودن این شاخص در این سال، حکم رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. همچنین، 
در سال های 1385 تا 1393 خالص تاب آوری منفی شده و طی چند سال اخیر هر دو شاخص آسیب پذیری 
و تاب آوری افزایش یافته اند، اما شاخص آسیب پذیری بیشتر از شاخص تاب آوری بوده که نشان دهنده 

افزایش درجه آسیب پذیری در اقتصاد ایران است.
CO1،C23 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

فضای امروز اقتصاد ایران، شاهد رویدادهای منحصر به فرد اقتصادی است که وقوع برخی از آن ها تاکنون در دنیا 
سابقه نداشته است. از این رو، زمانی که شرایط ویژه ای در اقتصاد به وجود می آید، ضرورت نوآوری و ایده پردازی 
صاحب نظران برای برطرف کردن چالش های اقتصادی ضرورت می یابد. در هیچ یک از مکتوبات و نظریه های 
متداول غرب، الگو و پیشینه نظری و عملی مشخصی درباره اقتصاد مقاومتی نمی توان یافت که برای مشکالت 
اقتصادی همچون تحریم بانک مرکزی، تحریم صنعت نفت در آن، نسخه شفافی ارائه شده باشد. شاید تحقیقات 
متعددی در این زمینه انجام شده باشد، اما در نظریه های اقتصادی، کمبود نظریه اقتصاد مقاومتی به چشم 
می خورد. درواقع، در شرایطی که انبوه الگوهای اقتصادی از حل مسائل اقتصاد ایران عاجز هستند و تحریم های 
گسترده غرب علیه ایران رو به گسترش است، ارائه و تبیین اقتصاد مقاومتی می تواند انقالب عظیمی در عرصه 

اقتصاد ایران ایجاد کند. 

اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم های بین المللی مطرح شده است. در حال حاضر، اقتصاد ایران باید بر اساس 
اصول درستی گام نهد تا بتواند بر تحریم های بین المللی غلبه کند و تهدیدها را به فرصت های اقتصادی تبدیل 
کند. اصولی که اقتصاد باید داشته باشد، اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرده است. امروزه، بسیاری از کشورها با وجود 
شوک های اقتصادی خارجی در مقایسه با کشورهای دیگر تولید ناخالص سرانه بیشتری دارند. به نظر می رسد این 
موضوع تا حدی نشان دهنده وجود عواملی است که چنین آسیب هایی را خنثی می کنند. این عوامل بر اساس 

توانایی کشورها برای ساخت مقاومت اقتصادی شان توضیح داده می شود. 

با توجه به اهمیت مسئله اقتصاد مقاومتی برای دستیابی به اقتصادی مقاوم و پایدار، این پژوهش به تدوین و 
استخراج شاخص اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران می پردازد. بی تردید، اولین گام برای برطرف کردن مشکالت 
اقتصادی، شناسایی دقیق مسئله و ریشه یابی آن است. از این رو، در مقاله حاضر وضعیت اقتصاد ایران از نظر 
شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری بررسی می شود. در این مقاله ابتدا مطالعات تجربی در دو بخش ایرانی و 
غیرایرانی بررسی می شود؛ سپس، ضمن بررسی آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در بخش چهارم، شاخص 

خالص تاب آوری برای اقتصاد ایران استخراج می شود. بخش آخر نیز حاوی نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهاست.

1- ادبیات موضوع

مروری بر ادبیات موضوع اقتصاد مقاومتی در سطح جهان نشان دهنده جامعیت و قدمت طوالنی این مفهوم 
اقتصادی است، زیرا کشورها همواره تمایل دارند خود را در برابر نوسانات داخلی و خارجی مصون بدارند. آن ها 
همواره تالش کرده اند با فراهم کردن چارچوب های نظری، ساختار حرکتی خود را به این سو ساماندهی کنند. 
اقتصاد مقاومتی شاخص های متعددی دارد، اما بررسی مدل های جدید نظری نشان دهنده اهمیت تاب آوری، 
به منزله یکی از مهم ترین شاخص هاست. در واقع، تاب آوری اقتصادی، موضوعی است که کارشناسان این حوزه در 
سال های اخیر به ویژه پس از بحران سال 2008، به آن توجه کرده اند. رویکرد کلی در این بخش، معرفی کارهای 
انجام شده درزمینه اقتصاد مقاومتی و شاخص های آن است. از این رو، مطالعات انجام شده روی اقتصاد مقاومتی در 
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دو بعد داخلی و خارجی بررسی می شود.

1-1- مطالعات داخلی

با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، تحقیقات متعددی انجام  شده است که در ادامه ذکر 
می شوند:

فروغی زاده (2014) مفهوم اقتصاد مقاومتی و همچنین، شاخص سازی اقتصاد مقاومتی را بررسی و تبیین 
کرده و با الهام از تعریف تاب آوری اقتصادی در جوزه اقتصادی رایج، چند شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی را 
تعریف کرده است که عبارتند از: تاب آوری دولت، تاب آوری تجارت خارجی، تاب آوری بخش تولید، تاب آوری 
محیط اقتصاد کالن و تاب آوری اجتماعی. او با استفاده از روش اِی اچ پی1 به وزن دهی و تعیین میزان اهمیت 
زیرشاخص ها در شاخص های ترکیبی پرداخته است، تاب آوری محیط اقتصاد کالن را مهم ترین شاخص، معرفی 
کرده و شاخص های اقتصاد مقاومتی را در ایران ارزیابی و سیاست هایی برای مقاوم سازی اقتصاد آن ارائه کرده 

است.

غیاث وند و عبدالشاه (2016)، تاب آوری اقتصاد ایران را در دوره 1392-1375 با  استفاده  از شاخصی ترکیبی 
برآورد کردند. نتایج نشان می دهد تاب آوری اقتصاد ایران در این سال ها کمتر از 0/5 بوده و بیشترین مقدار 
تاب آوری اقتصاد ایران در سال 1380 بوده است که علت آن، کاهش تورم و کسری بودجه و همچنین، بهبود 
شاخص های حکم رانی بوده است. شاخص تاب آوری از سال 1386 به بعد، در کمترین حد خود است که علت آن، 

بدتر شدن مؤلفه های حکم رانی و کارایی بازار بوده است.

ابونوری و الجوردی (2016)، با ارائه الگویی مفهومی، تاب آوری اقتصاد ایران را برای دوره 1391-1375 با 
استفاده از شاخص ترکیبی برآورد کردند. نتایج نشان می دهد برآورد شاخص تاب آوری اقتصاد ایران در سال 1391 

کمترین مقدار و در سال 1379 بیشترین مقدار بوده است.

مقتدایی و یاوران بخشایش (2016) با استفاده از روش دیماتل2، روابط علّی میان شاخص های سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی را تحلیل کردند. بر اساس نتایج آن ها تأثیرگذارترین شاخص در اقتصاد مقاومتی، ایجاد هماهنگی 
در سیاست های اقتصاد مقاومتی است و شاخص افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی در کشورها، 

تأثیرگذارترین عامل در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

1-2- مطالعات خارجی

برجیلیو و گالیا3 (2003) شاخص آسیب پذیری اقتصادی را به شاخص آسیب پذیری اقتصادی تعدیل شده برای 

1. AHP
2. DEMATEL (Decision-Making Trial and Evaluation)
3. Briguglio and Galea 
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تاب آوری که همان مفهوم تاب آوری است، مرتبط کردند. از نظر آن ها شاخص ساده تاب آوری، جی دی پی4 سرانه 
است، زیرا این متغیر، توانایی کشور برای مقابله با آسیب پذیری را دربرمی گیرد. شاید بار منفی آسیب پذیری سبب 
شد برجیلیو (2004) اولین شاخص تاب آوری اقتصاد را ارائه دهد. از نگاه او تاب آوری، حدأقل سه توانایی پنهان 
در اقتصاد را نشان می دهد: توانایی اجتناب از این شوک ها، توانایی تحمل این شوک ها و توانایی بازیابی سریع از 

شوک های اقتصادی تخریب   کننده بیرونی.

برجیلیو5 و همکاران (2009) در مطالعه خود، مفاهیم و معیارهای اقتصاد تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی را 
بررسی و چهار شاخص عمده تقویت کننده تاب آوری اقتصادی را معرفی کرده اند؛ این شاخص ها عبارتند از: ثبات 
اقتصاد کالن، کارایی بازار اقتصاد خرد، حکم رانی خوب و توسعه اجتماعی. از مطالعات دیگری که در این حوزه 

انجام شده اند، می توان به مانینا6 (2006)، رز7 (2004) و مارتین8 (2012) اشاره کرد.

بورمن9 و همکاران (2013) با استفاده از شاخص ترکیبی و با به کارگیری 10 مؤلفه و 52 متغیر، تاب آوری 
پنج گروه از کشورهای توسعه یافته (30 کشور)، اروپای مرکزی و شرقی (13 کشور)، مستقل مشترک المنافع (8 
کشور)، درحال توسعه آسیایی (14 کشور)، شمال و شرق میانه آفریقا (13 کشور)، جنوب صحرای آفریقا (27 
کشور) و نیم کره غربی (23 کشور) را در دوره زمانی سال های 1997 تا 2011 برآورد کردند. نتایج این پژوهش 
نشان داد تاب آوری کشور عربستان طی سال های مطالعه روبه افزایش بوده، اما شاخص تاب آوری دیگر کشورهای 
منتخب عضو اوپک (اکوادر، نیجریه و ونزوئال) نوسانی بوده است. همچنین، نتایج برآورد شاخص تاب آوری به 
تفکیک مؤلفه ها برای سال 2007 (پیش از شوک مالی) نشان می دهد نقاط قوت تاب آوری عربستان مربوط به 
مؤلفه های سیاست مالی، سیاست پولی، سالمت بانکی، تنوع صادرات، استحکام صادرات و ذخایر است.  نقاط قوت 
تاب آوری نیجریه نیز مربوط به مؤلفه های سیاست مالی، اثربخشی دولت، سالمت بانکی، استحکام صادرات، اندک 

بودن بدهی خارجی خصوصی و ذخایر بوده است.

اقتصادی  اقتصادی خطرمحور، تاب آوری  از مدل داده ستاده  با استفاده  پاتون و جوهانسون10 (2013) 
را برآورد کردند. آن ها نتیجه گرفتند معیارهای اندازه گیری کّمی شامل شاخص تاب آوری ایستا، متوسط 
زمان عملکرد و فرایند افت عملکرد از معیارهای الزم برای تهیه چارچوبی مناسب به منظور بهبود برآورد 
تاب آوری اقتصادی هستند. رز و کراسمن11 (2013) در مطالعه خود با اشاره به شاخص های کلیدی در 
اقتصاد، شاخص کلی تاب آوری را ایجاد کرده اند. این شاخص، قابلیت ارزیابی میزان تاب آوری در دوران رکود 

و رونق اقتصادی را به ویژه در کوتاه مدت دارد.

4. Gross Domestic Product (GDP)
5. Briguglio 
6. Manyana
7. Rose
8. Martin
9. Boorman, et al.
10. Paton and Johnston
11. Rose and Krausmann
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باتیس و همکاران12 (2014) با به کارگیری الگوریتم »کمترین بیشینه مشترک13« تارجان،14 مجموعه ای از 
متغیرهای سنجش تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی را شناسایی و با استفاده از شاخص ترکیبی ساده، تاب آوری 
و آسیب پذیری اقتصادی کشور سنگاپور را برآورد کردند. نتایج این پژوهش نشان داد تاب آوری کشور سنگاپور 
بیشتر از آسیب پذیری آن است. تاب آوری آن ناشی از حکم رانی خوب و مزایای ادغام در بازارهای جهانی است. 
همچنین، آسیب پذیری سنگاپور ناشی از مؤلفه های زیست محیطی، به دلیل ویژگی های جغرافیایی و تغییرات 

آب و هوایی است.

انگیون و باتیس15 (2015) با استفاده از شاخص ترکیبی و به کارگیری 43 متغیر، خالص تاب آوری  آسیب پذیری 
95 کشور را برای دوره زمانی سال های 2009-2000 محاسبه کردند. نتایج نشان داد کشورهای توسعه یافته 

تاب آوری زیاد و کشورهای کمترتوسعه یافته آسیب پذیری کمی دارند.

در زمینه اقتصاد مقاومتی مطالعات متعددی انجام  شده است که در بیشتِر آن ها عالوه بر تبیین مفهوم اقتصاد 
مقاومتی، اثر دوجانبه اقتصاد مقاومتی و متغیرهای اقتصادی نیز بررسی شده است. در پژوهش حاضر، عالوه بر 
تحلیل اقتصاد مقاومتی، مفاهیم آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی به منزله دو شاخص مهم اقتصاد مقاومتی 

تحلیل و بررسی می شوند و درنهایت، این دو شاخص برای اقتصاد ایران استخراج می شوند.

1-3-  مبانی نظری

بررسی اقتصاد کشورهای مختلف نشان می دهد برخی کشورها عالوه بر آسیب پذیر بودن، تولید ناخالص 
تاب آوری توضیح  قالب ترکیب آسیب پذیری و  را در  این موضوع  برجیلیو (2004)  داخلی زیادی دارند. 
به دو  اقتصادی  رویکرد، آسیب پذیری  این  ارائه می کند. در  آن  برای  رویکردی روش شناختی  و  می دهد 
بازارهای کوچک داخلی)، و 2. آسیب پذیری  دسته تقسیم می شود: 1. آسیب پذیری ذاتی دائمی (مانند 
شبه دائمی (ویژگی های منتج از سیاست دولت ها). از سوی دیگر، تاب آوری به سیاست هایی اشاره می کند 
که اقتصاد کشور را در برابر تأثیرات منفی شوک های خارجی توانمند می کند. برجیلیو این نوع مقاومت را 
»مقاومت پرورش یافته16« می خواند. کوردینا17 (2004) این کاربرد مفهومی را به این دلیل نشان می دهد 
که شکل گیری سرمایه و پس انداز در اقتصاد در برابر شرایط بحرانی می تواند منبع مهم مقاومت باشد. بر 
اساس این، کاردینا کشورها را به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از: بهترین حالت (آسیب پذیری ذاتی 
کم و تاب آوری زیاد)، بدترین حالت (آسیب پذیری ذاتی زیاد و تاب آوری کم)، خودساخته (آسیب پذیری 

ذاتی زیاد و تاب آوری زیاد) و فرزند ولخرج (آسیب پذیری ذاتی کم و تاب آوری کم).

12. Bates et al.
13. The smallest common background 
14. Tarjan 
15. Angeon and Bates
16. Nurtured resilience
17. Cordina
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اقتباس  با  اما  دارند،  زیادی  ذاتی  آسیب پذیری  که  آن هایی هستند  (خوداتکا)،  کشورهای خودساخته 
اقتصادشان، گام هایی  با مقاوم سازی  توانمند می شوند و  این آسیب پذیری،  برابر  سیاست های مناسب در 
به سوی کاهش آسیب پذیری ذاتی برمی دارند و خطر مواجهه با این شوک ها را کاهش می دهند. کشورهای 
فرزند ولخرج، آن هایی هستند که آسیب پذیری ذاتی کمتری دارند، اما سیاست هایشان آن ها را در معرض 
تأثیرات منفی شوک های بیرونی قرار می دهد. مردمان این کشورها فکر می کنند در خانواده خوبی به دنیا 
آمده اند؛ بنابراین، ثروت خود را اسراف می کنند.  سناریوی بهترین حالت برای کشورهایی به کار می رود 
که آسیب پذیری ذاتی زیادی ندارند و درعین حال، از سیاست های مقاوم سازی استفاده می کنند. سناریوی 
بدترین حالت نیز به کشورهایی اشاره می کند که آسیب پذیری زیاد ذاتی دارند و سیاست های آن ها نیز تأثیر 

منفی آسیب پذیری را بیشتر می کند (برجیلیو، کوردینا، فاروگیا و وال، 2009). 

چهار سناریوی مذکور در جدول شماره 1 نشان داده شده اند. محورها به ترتیب، آسیب پذیری اقتصادی ذاتی و 
مقاومت پرورش یافته (سیاست های مقاوم سازی) کشور را اندازه گیری می کنند. در این نمودار بهترین وضعیت ازنظر 
اقتصادی در ربع دوم قرار گرفته است. ایالت های کوچک آسیب پذیر که سیاست های مقاوم سازی به کارگرفته اند نیز 

در ربع اول قرار گرفته اند. درباره این مسئله چند نکته وجود دارد:

روش تعریف آسیب پذیری برحسب ویژگی های ذاتی و تاب آوری برحسب سیاست ها، مشمول تغییر است. این 
روش مزایای بسیاری دارد. اولین مزیت شاخص آسیب پذیری، به ویژگی های دائمی یا شبه دائمی در کشور اشاره 
می کند که عمالً کنترلی بر آن وجود ندارد و نمی توان آن را به بدبودن دولت نسبت داد. بنابراین، این شاخص طی 
زمان ثابت است. از این رو، نمی توان کشوری را که آسیب پذیری زیادی دارد به استفاده از رویکردهای سیاستی 
گمراه کننده متهم کرد. دومین شاخص یعنی تاب آوری اقتصادی بیانگر این است که کشور می تواند آسیب پذیری 
خود را تغییر دهد (بدتر کند). مزیت این شاخص اندازه گیری تاب آوری متناسب با سیاست های اقتصادی است. 
سومین شاخص، ترکیب دو شاخص خطر و شوک های منفی (ناشی از ویژگی های آسیب پذیری ذاتی اقتصاد) را 

نشان می دهد که در حوزه های متفاوت با سیاست های مقاومتی خنثی شده است.

اصوالً آسیب پذیری ذاتی دائمی و شبه دائمی به این موضوع اشاره می کند که نباید انتظار داشت کشورهایی 
که بیشتر درمعرض آسیب ها و شوک های خارجی قرار دارند، به طور عمودی در امتداد ربع های جدول شماره 1 

جدول 1. سناریوهای شاخص آسیبپذیری و تاب آوری اقتصادی

سناریوها

بدترین حالتخودساخته
شاخص آسیبپذیری اقتصادی

فرزند ولخرجبهترین حالت

شاخصشاخص تاب آوری
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حرکت کنند. در واقع، این کشورها با تغییر سیاست های اقتصادی، بین دسته های بدترین حالت و خودساخته یا 
بهترین حالت و فرزند ولخرج جابه جا شوند.

با تمایز قائل شدن میان آسیب پذیری اقتصادی ذاتی و تاب آوری اقتصادی، ساخت چارچوبی برای ارزیابی و 
تأثیرگرفتن از شوک های خارجی ممکن می شود. تصویر شماره 1 نشان می دهد خطر تخریب شدن اقتصاد بر اثر 
شوک های خارجی از دو عامل تأثیر می گیرد: اول، میزان آسیب پذیری ذاتی اقتصاد کشور؛ و دوم، توان مواجه شدن 

اقتصاد با شوک های خارجی (تاب آوری). تفاوت این دو، میزان خطر کشور را تعیین خواهد کرد.

1-3-1-  آسیب پذیری اقتصادی

افرادی همچون برجیلیو (1997)، برجیلیو و گالی (2003)، فاروگیا18 (2004) مطالعات گسترده ای در زمینه 
آسیب پذیری اقتصادی انجام داده اند. بر اساس این مطالعات، آسیب پذیری19 به معنای در معرض آسیب قرارگرفتن 
و تزلزل و ناپایداری است. این مفهوم از زمانی در حوزه اقتصاد رواج یافت که مطالعاتی روی برخی از کشورهای 
کوچک با قدرت اقتصادی کم و خطر زیاد (از نظر عملکرد اقتصادی) انجام شد. پژوهش های اخیر در زمینه 
آسیب پذیری اقتصادی نشان می دهد آسیب پذیری کشورها در برخی ویژگی های اقتصادی مربوط به درجه 

بازبودن اقتصادی، تمرکز صادرات و وابستگی به واردات کاالهای راهبردی است.

بازبودن اقتصاد: بازبودن اقتصاد را می توان با مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری 
کرد. درجه باالی باز بودن اقتصاد به این معناست که کشور به شرایط اقتصاد بین الملل حساس است و این، 

18. Farrugia 
19. Vulnerate

تصویر 1. خطر تخریب اقتصاد

 

  

 

              

 خطر

 آوری اقتصادیتاب پذیری ذاتی اقتصادیآسیب

تأثیرپذیری: قرار گرفتن یک اقتصاد در 
های خارجی ناشی از معرض شوک

خصوصیت ذاتی اقتصاد که ربطی به 

.نداردگذاری اقتصاد یا دولت سیاست  

توانایی مقابله: توانایی یک اقتصاد برای 
های خارجی ایستادگی یا توان رد کردن شوک

اقتصادی دولت های گذاریکه بر اثر سیاست
 شوداتخاذ می

ذاتی و دائمی: باز بودن 
اقتصاد، اشباع صادرات، 

کاالهای  وابستگی به واردات
 راهبردی

 

آوری: حکمرانی خوب، تاب
مدیریت کالن اقتصاد، انسجام 

 اجتماعی، مدیریت زیست 
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مشروط به توانایی کشور برای تولید طیفی از کاالها و خدمات باکیفیت به منظور برآورده کردن تقاضای 
کل است. اگر پایه تولیدی یک کشور به تولید تعداد کمی کاال محدود باشد، برای تأمین بخش اصلی مخارج 
خود به واردات وابسته خواهد بود. ممکن است این بحث مطرح شود که اقتصاد باز تحت تأثیر تجارت 
بین الملل است، اما تجربه عملی نشان می دهد سیاست های تجاری بر ترکیب جریان تجارت خارجی کشور 
تأثیر می گذارد. عالوه بر این، اقتصاد باز نسبت به تجارت خارجی می تواند نشان دهنده قدرت و موفقیت 
کشور در بازارهای بین المللی باشد، اما مشارکت بیشتر در تجارت خارجی در کنار تمامی مزایای آن، کشور 

را بیشتر در معرض شوک های بیرونی قرار می دهد.

تمرکز صادرات: در کشورهایی که وابسته به یک کاال هستند، خطرهای مربوط به تنوع نداشتن صادرات افزایش 
می یابد. این شرایط نیز ناشی از ویژگی های تولیدی اقتصاد است. تمرکز صادرات را می توان با شاخص درجه 
تمرکز کاالیی اندازه گرفت. یکی از مهم ترین این شاخص ها برای اندازه گیری درجه تمرکز صادرات، شاخص 

هرفیندال هرشیمن است (برجیلیو، 1997).

معرض  در  را  اقتصاد  راهبردی،  کاالهای  واردات  به  وابستگی  راهبردی:  کاالهای  واردات  به  وابستگی 
شوک های مربوط به دسترسی و هزینه های واردات این کاالها قرار می دهد. این متغیر را می توان به صورت 
نسبت واردات انرژی، غذا یا ملزومات صنعتی به تولید ناخالص داخلی اندازه گرفت. بر اساس اندازه کشور، 
موقعیت صنایع و امکان واردات کاالهای جانشین متفاوت است. همه مطالعاتی که برای محاسبه شاخص 
آسیب پذیری از متغیرهای مذکور استفاده کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که کشورهای کوچک از نظر 

اقتصادی آسیب پذیرتر از کشورهای دیگر هستند.

1-3-2- تاب آوری اقتصادی

مفهوم مقاومت، در ادبیات موضوعی معادل تاب آوری است و مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی نیز معادل 
»تاب آوری اقتصادی« است. در ادبیات موضوعی، هر جا از مقاومت صحبت می شود، اشاره به استعداد بازیابی و 
برگشت به وضعیت اولیه سیستم پس از مواجه شدن با شوک دارد (قیاسوند، 2013). عالوه بر این تعریف، تعاریف 
متعدد دیگری برای تاب آوری اقتصادی وجود دارد، اما در این مقاله، منظور از تاب آوری اقتصادی، بهبود یا تعدیل 

اثرات منفی شوک های بیرونی است.

 راهبردهای تاب آوری اقتصادی: دو راهبرد تاب آوری اقتصادی، مدیریت بهبود و اقدامات تسکینی هستند. 
هر دو راهبرد ممکن است تاب آوری اقتصادی ذاتی را ارتقا دهند. تاکنون هیچ یک از آن ها بر دیگری ترجیح 
داده نشده است. اقدامات تسکینی برای کاهش احتمال شکست و نیز کاهش آسیب پذیری از طریق ارتقای 
مقاومت اقتصادی عمل می کنند. مدیریت بهبود معموالً در جهت فراهم سازی کمک های جانبی برای بنگاه ها و 

خانوارهایی که از شرایط پیش آمده متأثر شده اند و نیز کاهش دوره بهبود عمل می کند. 

بخش اول مدیریت بهبود (یعنی اقدامات کمکی جانبی) با تاب آوری اقتصادی سازگاری ندارد، زیرا تاب آوری 
اقتصادی بر خوداتکایی گروه های اجتماعی در مفهوم گسترده تری از توانایی پایداری تأکید می کند. با وجود این، 
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رهیافت کاهش دوره بهبود، نقش کلیدی در توسعه مفهوم تاب آوری اقتصادی برای دربرگرفتن عناصر پویا دارد. 
اصوالً تاب آوری را می توان در سه سطح خرد، میانی و کالن، بررسی کرد (مقتدایی و یاوران بخشایش، 2016).

متغیرها  انتخاب  اقتصادی،  تاب آوری  برای ساخت شاخص  اصوالً  اقتصاد:  تاب آوری  استخراج شاخص 
همچون  معیارها  از  مجموعه ای  اساس  بر  باید  متغیرها  انتخاب  مرحله،  این  در  است.  ذهنی  تاحدودی 
پوشش مناسب، سادگی و قابل فهم بودن، اجرایی بودن (استطاعت داشتن)، مناسب بودن برای مقایسه های 
بین المللی و شفاف بودن باشد. در این مقاله، برای ساختن شاخص تاب آوری اقتصادی، از چهار حوزه ثبات 
بازار خرد، حاکمیت خوب و توسعه اجتماعی استفاده می شود. این حوزه ها شامل  اقتصاد کالن، کارایی 
متغیرهایی هستند که سیاست های اقتصادی به شدت بر آن ها تأثیرگذار هستند. در ادامه، این حوزه ها و 

متغیرهای تشکیل دهنده آن ها را توضیح خواهیم داد.

الف. ثبات اقتصاد کالن: این حوزه به کنش و واکنش میان عرضه و تقاضای کل در اقتصاد مربوط می شود؛ 
مثاًل، اگر مخارج کل با عرضه کل برابر، وضعیت مالی دولت باثبات، تورم کم و نرخ بیکاری نزدیک به نرخ 
بیکاری طبیعی باشد، اقتصاد توازن داخلی دارد. توازن خارجی نیز با وضعیت حساب جاری بین المللی یا 
تأثیر می گذارند.  باال  بر همه متغیرهای  اقتصادی  سطح بدهی خارجی نشان داده می شود. سیاست های 
بنابراین، می توانند به منزله شاخصی از تاب آوری اقتصادی برای مقابله با شوک های منفی اقتصاد اندازه گیری 
شوند. برای اندازه گیری ثبات اقتصاد کالن از سه متغیر استفاده می شود: 1. نسبت کسری بودجه دولت به 

جی دی پی، 2. مجموع بیکاری و تورم، و 3. نسبت بدهی خارجی به جی دی پی.

وضعیت بودجه دولت یکی از مهم ترین شاخص های نشان دهنده تاب آوری اقتصادی است. این شاخص 
برابر شوک ها نشان می دهد.  را در  اقتصاد  ابزارهای اصلی در دسترس دولت است که تاب آوری  از  یکی 
مجموع تورم و بیکاری نیز یکی از شاخص های مهم تاب آوری اقتصاد است که به طور بالقوه اطالعاتی درباره 
بیکاری  و  تورم  فراهم می کند. همین موضوع سبب می شود  به جی دی پی  بودجه نسبت  اجزای کسری 
اقتصاد  پولی و سیاست های سمت عرضه  مانند سیاست های  اقتصادی  تأثیر سیاست های  به شدت تحت 
باشند. این دو عامل به این دلیل به تاب آوری مربوط هستند که اگر اقتصاد در سطح باالیی از تورم و بیکاری 
باشد، هنگام شوک های منفی، هزینه های زیادی به اقتصاد وارد می کنند. از سوی دیگر در سطح پایینی از 
تورم و بیکاری، اقتصاد بدون تحمل هزینه های رفاهی، بر شوک های اقتصادی غلبه می کند. در این حالت، 

تورم و بیکاری خاصیت تاب آوری در برابر شوک های منفی را نشان می دهند. 

مجموع این دو متغیر که با عنوان شاخص فالکت اقتصادی شناخته می شود، در این مقاله به منزله شاخص 
تاب آوری آورده شده است. یکی دیگر از شاخص های اندازه گیری کارایی سیاست های خارجی، نسبت بدهی 
خارجی به جی دی پی است. این نسبت، شاخص خوبی از تاب آوری اقتصادی است، زیرا در کشوری با سطح باالی 
بدهی خارجی، تجهیز منابع برای خنثی کردن تأثیر منفی شوک های خارجی دشوارتر است. این شاخص، توانایی 

اقتصاد کالن برای جذب یا مقابله با شوک های منفی اقتصاد را نشان می دهد.
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ب: کارایی بازار اقتصاد خرد: علم اقتصاد برای تخصیص منابع اقتصاد از فرایند قیمت استفاده می کند. 
اگر بازار به سرعت تعدیل شود، تأثیر شوک های اقتصادی به آسانی در اقتصاد جذب می شود. از سوی دیگر، 
اگر بازار دیر تعدیل شود، به ویژه در مواجهه با شوک های منفی، منابع به طور کارا تخصیص داده نمی شوند. 
در نتیجه، هزینه های رفاهی مانند خروج سرمایه، به کارنگرفتن منابع و هدررفتن یا کمبود منابع در بازار 
کاال نمایان می شود؛ مثاًل، بازارهای مالی اگر با استفاده از ابزار نرخ بهره بیشتر و قیمت دارایی کمتر به طور 
کارا به شوک های منفی پاسخ دهند، سرمایه درون اقتصاد باقی می ماند؛ یعنی، شوک های منفی به جای 
تأثیر مهمی دارند، در متغیرهای  اقتصادی  بر فعالیت های  اثرگذاری بر حجم سرمایه گذاری فیزیکی که 
قیمت منعکس می شوند. از سوی دیگر، اگر هنگام شوک های منفی، قیمت ها نتوانند به طور مناسب تعدیل 
شوند، سرمایه از کشور خارج می شود و بر فعالیت های اقتصادی و اشتغال تأثیر می گذارد. این شاخص، با 
توجه به شاخص های مرتبط، به دو حوزه اصلی اندازه دولت و آزادی تجارت بین المللی تقسیم می شود. این 

دو شاخص بر اساس ارتباط آن ها با مفهوم تاب آوری و با توجه به کارایی بازار انتخاب شده اند.

اندازه دولت براساس چهار شاخص مصرف دولت به شکل درصدی از مصرف کل، یارانه و کمک های انتقالی 
به شکل درصدی از جی دی پی، سهم واحدهای سرمایه گذاری که توسط واحدهای عمومی تشکیل شده 
است و بیشترین نرخ مالیات درآمد نهایی، همراه با حد آستانه ای درآمدهای به کارگرفته شده اندازه گیری 
می شود. سهم دولت به منزله جانشین بخش خصوصی در اقتصاد از طریق مصرف، سرمایه گذاری و یارانه 
تعیین می شود. گسترش حیطه اختیارات و اندازه دولت باعث کاهش تاب آوری اقتصاد می شود و این موضوع 

مانع تأثیر تالش ها برای بهبود اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی است.

تجارت آزاد بین الملل به معنای تأثیر درآمدهای ناشی از تعرفه ها، موانع تجارت، اندازه بخش تجارت، نرخ ارز 
و کنترل بازار سرمایه است. در مقاله حاضر، این متغیر به منزله شاخصی از میزان دخالت دولت در بخش تجارت 

بین الملل است که می تواند مانع واکنش منعطف اقتصاد به شوک ها با تعدیل الگوهای تجارت بین الملل شود.

ج: حاکمیت خوب: برای عملکرد مناسب سیستم اقتصادی و همچنین، برای تاب آور بودن، وجود حاکمیت 
خوب ضروری است. حاکمیت به مسائلی همچون نقش قوانین و حقوق اموال مربوط است. بدون فرایندهایی از 
این نوع، شوک های منفی به راحتی سبب هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی می شوند. بنابراین، اقتصاد آسیب پذیرتر 
می شود. حاکمیت خوب می تواند عاملی برای تقویت تاب آوری اقتصاد محسوب شود. بانک جهاني حکم راني خوب 
را براساس شش ویژگي تعریف مي کند: 1. اعتراض و پاسخ گویی، 2. ثبات سیاسی و فقدان خشونت، 3. اثربخشی 

دولت، 4. کیفیت مقررات، 5. حاکمیت قانون، و 6. کنترل فساد.

اعتراض و پاسخ گویي به معنای میزان توانایي مردم در انتخاب دولت خود است؛ به عبارت دیگر، میزان اینکه 
رئیس دولت، رئیس حکومت یا دیگر افراد داراي مقام سیاسي در کشور را مردم با انتخابات آزاد انتخاب کنند. 
همچنین، این شاخص نمایانگر میزان آزادي بیان، آزادي احزاب و تشکل ها و اجتماعات و آزادي رسانه هاي جمعي 
است. بر اساس این شاخص، هرچه مردم در جامعه نقش بیشتري در تعیین زمامداران و هیئت حاکم داشته باشند، 
نقش احزاب و تشکل ها و انجمن ها در جامعه بیشتر باشد، رسانه هاي جمعي استقالل داشته باشند، افرادي که 
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زمامدار جامعه هستند و در جامعه قدرت دارند، پاسخ گوي اعمال خود باشند و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت 
کنند و نظر خود را بگویند، نشان دهنده وضعیت بهتري از حکم راني خوب است (کافمن و همکاران، 2002).

ثبات سیاسي و نبود خشونت، بیانگر احتمال سرنگوني حکومت و نظام سیاسي به شیوه های غیرقانوني یا با 
استفاده از ابزارهاي خشونت آمیز است. بیشتِر بحث این شاخص در زمینه تروریسم و خشونت است. بر اساس این 
شاخص، هرچه ثبات سیاسي در یک کشور کمتر باشد، حکم راني ضعیف تر است و هرچه کشوري ثبات سیاسي 
بیشتري داشته باشد، در حکم راني خوب امتیاز بهتری کسب مي کند (شاه آبادی و جامعه بزرگی، 2014). در 
شاخص اثربخشی دولت، کیفیت خدمات عمومي، کیفیت بوروکراسي، صالح بودن حکم رانان شهري و میزان 
استقالل خدمات شهري از فشارهاي سیاسي مدنظر است. همچنین، کیفیت تدوین و اجراي خط مشي هاي 
عمومي و دولتي و میزان اعتبار تعهدي که دولت در برابر این سیاست ها دارد، در این شاخص در کانون ارزیابي 

است (کافمن، کرای و لب، 2002). 

در کیفیت مقررات، بر مفهوم کنترل قیمت ها، نظارت بر نظام بانکي و مواردي همچون فشارنیاوردن به صاحبان 
کسب وکار برای توسعه تجارت تأکید می شود (کافمن و همکاران، 2002). به عبارت دیگر، منظور از این شاخص، 
قابلیت دولت در تدوین و اجراي سیاست ها و مقرراتي است که سبب گسترش حضور و فعالیت هاي بخش 
خصوصي مي شود. حضور هرچه بیشتر بخش خصوصي در اثر اجراي سیاست هاي تدوین شده دولت نشان از 
حکم راني بهتر دارد (آژانس توسعه اتریش،20 2011). اینکه تا چه میزان قوانین در جامعه ای واقعي هستند و 
مي توان به اجراي آن ها اطمینان داشت، با شاخص حاکمیت قانون ارزیابي مي شود. در این شاخص، به ویژه اجراي 
قراردادها، احتمال وقوع جرم هاي خشونت آمیز و غیرخشونت آمیز، اثربخشي و قابلیت پیش بیني عملکرد محاکم 

قضایي در جامعه بررسی می شود (کافمن و همکاران، 2002).

فراواني »پرداخت هاي اضافي برای انجام کارها« جنبه قابل تأمل در بخش کنترل فساد است. به عبارت دیگر، 
کنترل فساد شامل فساد رفتاري است که در پي آن، افراد صاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتي به مثابه 
مزیتي در راستاي منافع شخصي خود بهره مي برند (کافمن و همکاران، 2002). این شاخص، هم فسادهاي 
جزئي و هم فسادهاي کالن را دربرمي گیرد (آوارام، 2014). توسعه اجتماعی یکی از مؤلفه های ضروری تاب آوری 
اقتصادی است. این متغیر، میزان روابط اجتماعی و عملکرد مؤثر دستگاه های اقتصادی را نشان می دهد. انسجام 
اجتماعی، میزان گفتمان اجتماعی مؤثر در اقتصاد را نشان می دهد. بنابراین، توسعه اجتماعی با انسجام اجتماعی 

مرتبط است ،اگرچه این ادعا را نمی توان به دلیل نبوِد اطالعات تجربی آزمود.

3- یافته های پژوهش

در این بخش، شاخص ترکیبی آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 
1395-1375 بررسی می شود. برای رسیدن به این هدف، این مراحل انجام می شود: 1. مشخص کردن متغیرهای 

20. Austrian Development Agency
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سنجش شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری، 2. جمع آوری داده ها از منابع معتبر آماری همچون بانک جهانی، 
صندوق بین المللی پول، بنیاد هریتیچ21، شاخص حکم رانی، گزارش های توسعه و تجارت و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، 3. برای روندزدایی از متغیرها، به جای استفاده از مقادیر مطلق، از نرخ رشد یا نسبت متغیرها استفاده 
شده است، 4. از آنجاکه واحد سنجش و دامنه متغیرها متفاوت است و همچنین، برای مقایسه شاخص ها در 

سال های مختلف، متغیرها با استفاده از معادله (1) به صورت نرمال تبدیل شده است،

(1)
(X min ) / (max min )it it i it itXS X X X= − −

که در آن، XSit مقدار متغیر استانداردشده i در سال t ، X مقدار متغیر، minXi و maxXi به ترتیب کمترین 
و بیشترین متغیر در دوره مورد مطالعه (1395-1375) است. دامنه متغیرهای استانداردشده میان صفر و یک 
قرار می گیرند، 5. شاخص ترکیبی آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی هریک به صورت میانگین ساده از متغیرهای 
استاندارد محاسبه شده است. همچنین، خالص شاخص تاب آوری از تفاضل تاب آوری و آسیب پذیری به دست 

می آید. در جدول شماره 2 زیرشاخص های تاب آوری محاسبه شده است. 

بر اساس جدول شماره 2 و تصویر شماره 2 دو زیرشاخص توسعه انسانی و حاکمیت خوب، نقش بیشتری در 
افزایش شاخص تاب آوری در اقتصاد ایران در مقایسه با دو زیرشاخص کارایی بازار اقتصاد خرد و ثبات اقتصاد کالن 
داشته اند. طی سال های 1375 تا 1395 دو زیرشاخص توسعه انسانی و حاکمیت خوب بیش از 60 درصد در 
شاخص تاب آوری، مؤثر بوده اند. بنابراین، دو زیرشاخص ثبات اقتصاد کالن و کارایی بازار اقتصاد خرد نقش کمتری 

در افزایش شاخص تاب آوری داشته اند. در جدول شماره 3 زیرشاخص های آسیب پذیری محاسبه شده است.

همان طور که از جدول شماره 3 و تصویر شماره 3 مشاهده می شود، زیرشاخص تمرکز صادرات بیشترین نقش 
را در افزایش شاخص آسیب پذیری داشته است. پس از زیرشاخص تمرکز صادرات، به ترتیب وابستگی به واردات 
راهبردی و بازبودن درجه اقتصاد در افزایش شاخص آسیب پذیری مؤثر هستند که از میان این دو نیز بازبودن 
اقتصاد، نقش کمتری در افزایش شاخص آسیب پذیری داشته است. پس، هرچه زیرشاخص های تمرکز صادرات، 
وابستگی به واردات راهبردی و باز بودن اقتصاد بیشتر باشد، اقتصاد کشور آسیب پذیرتر خواهد بود. در جدول 

شماره 4، دو شاخص تاب آوری و آسیب پذیری محاسبه شده است.

شاخص آسیب پذیری اقتصادی در همه سال ها به جز سال های 1384 و 1394 بیشتر از تاب آوری اقتصادی بوده 
که نشان دهنده افزایش آسیب پذیری کشور در اقتصاد ایران در این سال هاست (جدول شماره 4 و تصویر شماره 
4). تفاضل میان دو شاخص تاب آوری و آسیب پذیری از سال 1375تا سال 1383 منفی، در سال 1384 مثبت 
بوده است، سال 1385 تا 1393 روند نزولی داشته است، سال 1394 مثبت و سال 1395 منفی بوده است (تصویر 

21. The Heritage Foundation
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شماره 5، جدول شماره 5). خالص شاخص تاب آوری در سال 1388 در کمترین سطح خود قرار گرفته است، 
چون در این سال، شاخص آسیب پذیری بیشتر از دوبرابر شاخص تاب آوری بوده است. بنابراین، در سال هایی که 
شاخص خالص تاب آوری منفی است، شاخص آسیب پذیری بیشتر از شاخص تاب آوری بوده است و این بیشتر به 
تأثیر دو زیرشاخص تمرکز صادرات و وابستگی به واردات راهبردی در افزایش شاخص آسیب پذیری بازمی گردد.

4-  بحث و نتیجه گیری

یکی از مهم ترین ابعاد اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصاد ملی دربرابر تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی 
و خارجی سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف کشور است. تاب آوری، مفهومی نوین به معنای توانایی مقابله 
با شوک ها و انعطاف پذیری اقتصاد است. دولت ها به این دلیل به شاخص تاب آوری توجه کرده اند که به دنبال 
مخاطراتی است که بسیاری از کشورها را تهدید و آن ها را از مسیر رشد خود منحرف کرده یا دستاوردهای 

توسعه شان را نابود کرده است. 

اقتصاد  از شاخص های  دیگر  یکی  بیرونی  و  درونی  تهدیدزای  عوامل  برابر  در  اقتصاد  مقاومت  توانایی 
مقاومتی است که آسیب پذیری اقتصاد نام دارد، این مهم با کاهش وابستگی اقتصاد در نیازهای راهبردی یا 
وابسـتگی بـه مؤلفه های پیش ران محقق می شود. وابستگی تولید و مصرف به واردات، وابستگی به شرکای 
تجاری محدود، وابستگی به منابع درآمـدی و ارزی محدود، وابستگی به منابع انرژی محدود و غیره از 

مصادیق آسیب پذیری اقتصاد هستند. 

با توجه به تأثیرگذاری این دو شاخص بر اقتصاد کشورها به ویژه اقتصاد کشورهای درحال توسعه، اهمیت 
این دو شاخص روزبه روز افزایش می یابد. با توجه به این شرایط، در این مقاله ابعاد مختلف شاخص تاب آوری 
و آسیب پذیری در سال های 1375 تا 1395 در اقتصاد ایران ارزیابی و محاسبه شده است. نتایج این پژوهش 
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 پژوهش محاسبات: أخذم

 
  ایران اقتصاد در پذیریآسیب و آوریتاب هایشاخص: 3 نمودار

  
 پژوهش محاسبات: مأخذ

 

 
 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

.حاکمیت خوب ثبات اقتصاد کالن (HDI)توسعه انسانی کارایی بازار اقتصاد خرد

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

شاخص تمرکزصادرات وابستگی به واردات راهبردی باز بودن اقتصاد

0

0.2

0.4

0.6

0.8

شاخص تاب آوری اقتصادی

شاخص آسیب پذیری

تصویر 2. زیرشاخص های تاب آوری در اقتصاد ایران (منبع: محاسبات پژوهش)

حسین امیری. برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران



پاییز 1397 . دوره 6 . شماره 3

448

جدول 2. برآورد زیرشاخص های تاب آوری در اقتصاد ایران

شاخص/ سالکارایی بازار اقتصاد خردتوسعه انسانیثبات اقتصاد کالنحاکمیت خوب

0/6844078450/1168309280/6420/3446873261375

0/6619007790/030254840/6480/1326584081376

0/6393937120/077786930/6540/0418544441377

0/665754080/0761719520/660/2883622911378

0/6921144480/0639274810/6660/1894012411379

0/7037608280/1086611890/6740/2349077231380

0/7154072070/0685556670/6790/6624399641381

0/7096181710/057953340/6860/3674228261382

0/7051701940/0562044730/6870/3547963961383

0/6291845440/0105528820/6920/6095505771384

0/4999500470/0358472210/7040/4067667451385

0/4855403550/0699143770/7160/175490071386

0/4456859730/1439930640/7280/5067335591387

0/297466030/0719965320/7350/0967920811388

0/2766211380/0457340410/7450/2010669021389

0/3691786820/098599850/7550/3735691341390

0/4007552660/1931854960/7690/1867845671391

0/380719980/4443289910/7700/2432738251392

0/5072105980/7124365880/7740/4101812311393

0/5851437950/8562182940/7740/7050906161394

0/1115180/6729422570/7570/8050891321395

منبع: محاسبات پژوهش
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جدول 3. برآورد زیرشاخص های آسیب پذیری در اقتصاد ایران

شاخص/ سالشاخص تمرکز صادراتوابستگی به واردات راهبردیبازبودن اقتصاد

0/3844045290/5859435930/7431375

0/6210057720/431957340/6931376

0/4924189020/2779710970/6361377

0/5351798820/4425290320/6321378

0/4036017790/685224380/7831379

0/5291587790/5602703220/7781380

0/3896952860/7614641430/7501381

0/3884670840/7491504780/7741382

0/4694260360/6780340580/7661383

0/4831061730/6897955510/7671384

0/4357196590/7169202440/7571385

0/3857372610/7857576350/7661386

0/4744512630/6195316840/7721387

0/5631652650/7246909310/7341388

0/4022751680/7796715450/6361389

0/4569148870/715306510/6151390

0/2311678710/8217507480/6231391

0/3355240340/6325655720/5711392

0/4398801960/8162827860/5711393

0/4528822110/8230193840/6111394

0/4573997420/7543690650/5601395

منبع: محاسبات پژوهش
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نشان می دهد شاخص خالص تاب آوری در سال های 1375 تا 1383 و نیز طی سال های 1385 تا 1393 و سال 
1395 منفی بوده است و دلیل آن، افزایش واردات غذا و نیز واردات ملزومات صنعتی به منزله شاخص های مهم 

آسیب پذیری بوده است.

در سال های 1375تا 1383، نیز 1385 تا 1393 و 1395، مقدار شاخص تاب آوری منفی بود. شاید بتوان یکی 
از مهم ترین دالیل آن را افزایش تورم از یک سو و بی ثباتی و نوسانات شدید آن از سوی دیگر برشمرد. در واقع، در 
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 پژوهش محاسبات: مأخذ
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  ایران اقتصاد در پذیریآسیب و آوریتاب هایشاخص: 3 نمودار

  
 پژوهش محاسبات: مأخذ
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تصویر 4. شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری در اقتصاد ایران (منبع: محاسبات پژوهش)

  ایران اقتصاد در آوریتاب شاخص خالص :4 نمودار

 
 پژوهش محاسبات: مأخذ
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جدول 4. برآورد شاخص تاب آوری و شاخص آسیب پذیری در اقتصاد ایران

شاخص/ سالشاخص آسیب پذیریشاخص تاب آوری 

0/4469815250/5711160371375

0/3682035070/5819877041376

0/3532587720/4687966661377

0/4225720810/5365696381378

0/4028607920/6239420531379

0/4303324350/6224763671380

0/531350710/6337198091381

0/4552485840/6372058541382

0/4507927660/6378200311383

0/4853220010/3909672411384

0/4116410030/6365466341385

0/3617362010/6458316321386

0/4561031490/6219943161387

0/3060304160/6739520651388

0/317105520/6059822371389

0/3990869160/5957404661390

0/417840560/558639541391

0/4595806990/5130298681392

0/6009571040/6090543271393

0/7301131760/6289671981394

0/5588765970/6005896021395

منبع: محاسبات پژوهش
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جدول 5. خالص شاخص تاب آوری

شاخص/ سالشاخص تاب آوری

-0/1241345121375

-0/2137841971376

-0/1155378941377

-0/1139975571378

-0/22108112611379

-0/1921439321380

-0/1023690991381

-0/181957271382

-0/1870272651383

0/094354761384

-0/2249056311385

-0/2840954311386

-0/1658911671387

-0/3679216491388

-0/2888767171389

-0/196653551390

-0/140798981391

-0/0534491691392

-0/0080972231393

0/1011459781394

-0/0417130051395

منبع: محاسبات پژوهش
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این دوره ها تورم زیاد و نوسانات آن، هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد؛ تورم زیاد و بی ثبات باعث 
کاهش رشد اقتصادی، کاهش سطح رفاه عمومی و تغییر توزیع درآمد ثروت و رفاه و غیره شد. از سوی دیگر، روند 
تغییرات جمعیت شاغل از سال 1386 به بعد نشان دهنده کاهش نرخ اشتغال در این دوره است. بررسی وضعیت 

این دو متغیر در این دوره از مهم ترین دالیل کاهش تاب آوری اقتصاد و افزایش آسیب پذیری بوده است.

در سال 1394 میزان خالص تاب آوری مثبت شد. یکی از دالیل مهم افزایش تاب آوری در این سال تحریم های 
گسترده ای بود که از سال 1391 به بعد علیه ایران وضع شد. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی و با ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، وضعیت تاب آوری اقتصادی کشور در این سال تا حدودی تقویت شده است. عالوه بر این 
عامل، یکی از مهم ترین عوامل بهبود تاب آوری در این سال، حکم رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. با توجه به 

نتایج مقاله دو راهکار اساسی پیشنهاد می شود:

سیاست گذاران با شفاف سازی اطالعاتی و غیراطالعاتی بازارهای کسب و کار داخلی، ایجاد ثبات در بازار و 
شاخص های کالن اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نرخ ارز باید بستر الزم را برای کاهش آثار منفی شوک های خارج از کشور و 
انعطاف پذیری بیشتر در برابر آن ها فراهم کنند. همچنین، می توان با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش وابستگی به 
واردات کاالهای استراتژیک، گسترش آزادی در معامالت اقتصادی، کاهش کسری بودجه با انضباط مالی، مهار تورم با افزایش 

بهره وری، کاهش بیکاری و توجه به مؤلفه های حکم رانی خوب، تاب آوری کشور را افزایش و آسیب پذیری را کاهش داد.

مالحظات اخالقي

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در این پژوهش مشارکت داشته اند. 

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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