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A B S T R A C T 
 

The domain (area) of Economic Resilience can be divided into two parts, internal 

and external, because in order to achieve a resilient and resistant economy, both 

the reform of the socio- diplomatic- economic structure, and the setting up 

appropriate relations with the outside world, are important. Therefore, 

globalization, competitiveness power and risk of a country are introduced as the 

most important factors which affect the economic resilience of societies in 

comparison with other countries of the world. In this (that) regard, in the present 

study, adaptive competitiveness (relying on the efficiency enhancer), risk and 

globalization on the economic resilience in selected countries of the region; the 

vision 1404 document and the G7 group during the period 2010-2015 has been 

studied. According to the results of the study, countries which have higher 

competitiveness and lower risk enhancer, benefit from better economic resilience. 

in other words, the relationship between resilience and efficiency enhancer 

(development) as the main element (pillar) of competitiveness and risk index has 

been evaluated to be positive. Based on the results of the research, the social 

dimension of globalization has the highest the effect on economic resilience. 
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دستیابی   برایزیرا    ؛دکرتوان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم  آوری اقتصادی را میفعالیت تاب  ۀحیط
اجتماعی داخل پراهمیت است و  -سیاسی-هم اصالح ساختار اقتصادی  ،آور و مقاومبه یک اقتصاد تاب 

پذیری و میزان ریسک یک کشور  شدن، قدرت رقابتهم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی
آوری اقتصادی جوامع  ترین عوامل تأثیرگذار بر تابعنوان اساسیدر مقایسه با سایر کشورهای جهان به 

-پذیری)با اتکا بر بعد کاراییحاضر به بررسی تطبیقی رقابت   ۀدر این راستا در مطالعشود.  معرفی می
آوری اقتصاد  بر تاب  )اقتصادی، سیاسی و اجتماعی(  شدنو جهانی  )اقتصادی و سیاسی(  محوری(، ریسک

پرداخته شده است. بر اساس    2010-2015  ۀ در دور  G7انداز و گروه  در کشورهای منتخب سند چشم
آوری از وضعیت تاب   ،دارندرپذیری و ریسک کمتر برخوکشورهایی که از سطوح باالتر رقابت،  مطالعه  نتایج

ترین  عنوان اصلیکارایی به  ۀآوری با توسعمیان تاب   ۀبه بیان دیگر رابط  برند،می  اقتصادی بهتری بهره 
رقابت وپذیررکن  براساس  ی  است. همچنین  ارزیابی شده  ریسک مثبت  بعد تحقیق،  نتایج     شاخص 

     است. یآوری اقتصاد تاب تأثیر بر شدن دارای باالترین جهانی اجتماعی 
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اما    ؛ شوند های متناسب و خودکار پاسخ داده می العمل ل، مخاطرات با عکس ئا در یک جهان اید 
واقعی  جهان  روبه   ، در  برای  الزم  آمادگی  کشورها  از  با  بسیاری  و  ندارند  را  مخاطرات  با  رو شدن 

یک کشور و منطقه در مواجهه با  نداشتن  عنایت به وابستگی روزافزون کشورها به همدیگر، توفیق  
بر آن کشور وارد می تنها آسیب مخاطره، نه  اثرات آن مخاطره به  بلکه موجب می   ، کند هایی  شود 

کشورها  پای   سایر  بر  یابد.  انتقال  نیز  مناطق  آسیب   ۀ و  مفهوم  شواهد،  آن  این  دنبال  به  و  پذیری 
آوری کشورها نسبت به مخاطرات به توانایی ایستادگی،  تاب   ی طورکل است. به   آوری شکل گرفته تاب 

 (. 1393جانی و اوزجی،  ) د  کن می پذیری و احیا بعد از مخاطره داللت  مطابقت 

مقایس  و  تاب   ۀ بررسی  با  وضعیت  مواجهه  در  آنان  فاحش  اختالفات  از  نشان  کشورها  آوری 
که تاکنون برخی از کشورها قادر به مقاومت    ی ا گونه های وارده داشته است، به مخاطرات و شوک 

ند. این در  آوری خود را ارتقا ده پذیری و تاب اند میزان انعطاف اند و توانسته ها بوده در برابر تکانه 
انعطاف  از  نیز  بسیاری  مقابل ریسک رنج می   نبودن   پذیر حالی است که کشورهای  و در  های  برند 

و شکنندگی    ، احتمالی  استحکام  که  راستا کشورهایی  این  در    برای   د بای   ندارند، شکننده هستند. 
انعطاف مقاوم  افزایش  و  کنند سازی  اقدام  اقتصادی  به  ،  پذیری  است  الزم  منظور  شناسایی  بدین 

  ی آوری خود و کشورهای آوری بپردازند و تأثیر این عوامل را بر میزان تاب عوامل متعدد مؤثر بر تاب 
و  خود را شناسایی    شکست   با سطوح مقاومتی باال مقایسه نمایند، تا از این طریق بتوانند دالیل  

 د. کنن بهبود آن اقدام    برای 

ارائه  تعاریف  تاب بنابر  از  انتظار  شده  تاب می آوری  ریسک  افزایش  با  دچار  رود  کشورها  آوری 
به  ریسک  از  لذا  یابد.  کاهش  و  شده  اصلی تزلزل  از  یکی  میزان  عنوان  بر  تأثیرگذار  عوامل  ترین 

 شود. آوری کشورها یاد می تاب 

افزایش یافته است. با تشدید وابستگی متقابل میان    ش ی ازپ ش ی تنیدگی کشورها ب درهم   ، امروزه 
بح  بروز  منطق کشورها،  یک  در  به   ۀ ران  کشورها  می   ی راحت دورافتاده  سایر  برای  مخاطراتی  تواند 

آوری اقتصاد  عنوان عامل تأثیرگذار بر تاب شدن به توان از جهانی بنابراین احتماالً می   ؛ فراهم آورد 
 د.  کر یاد  

همان   رات ی تأث   ، شدن جهانی  است.  داشته  جوامع  مختلف  ابعاد  بر  قرار فراوانی  که    فتن ر نگ گونه 
گستر  در  ب   ۀ جوامع  وابستگی  دلیل  به  جهانی  مهارت   ازحد ش ی فرآیندهای  و  منابع  بومی  به  های 

ازحد نیز با مسائلی نظیر از دست دادن استقالل  شدن بیش تواند با مشکالتی همراه باشد؛ جهانی می 
برخی جوامع    که   دهند های مختلف در نقاط متعدد جهان نشان می ژوهش و هویت مقارن است. پ 

جهانی  مسیرهای  در  قرارگیری  افزایش  با  تاب خاص  می شدن،  دست  از  را  خود  دهند،  آوری 
(.  1395امیرزاده،  آوری بیشتری به دست بیاورند ) که برخی دیگر از جوامع ممکن است تاب درحالی 

جهانی چنا  جهانی نچه  در صحنه  کشورها  اثرگذاری  افزایش  با  باشد   شدن  انتظار  می   ، همراه  توان 
شدن توأم  بنابراین بررسی اثر جهانی   ؛ د شو آوری اقتصادی  شدن موجب افزایش تاب داشت جهانی 

 رسد.  ضروری به نظر می   ، آوری اقتصاد پذیری از باب تقویت کارایی بر تاب با افزایش قدرت رقابت 
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  سیاسی و اقتصادی   های بنا به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص   ، رو ن ی ا از 
آوری اقتصادی  بر تاب   )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی(   شدن پذیری و جهانی کشوری، رقابت ریسک  

پرداخته است.    0201- 5201  ۀ طی دور    3و گروه جی هفت   2انداز سند چشم در  کشورهای منتخب  
آوری اقتصادی کشورهای  عوامل مؤثر بر تاب   ۀ مقایس   ، دلیل انتخاب گروه کشورهای تحت بررسی 

آسیای جنوب غربی    ۀ با کشورهای منطق  ، آوری باالیی برخوردارند پیشرفته صنعتی که نسبتاً از تاب 
قفقاز(   آسیای مرکزی و  در برهه است  )خاورمیانه،  زمانی مختلف آسیب که  را  پذی های  باالیی  ری 

نتایج ده کر تجربه   اساس   بر  لذا  تاب   ، اند.  منظر  از  مطالعه  مورد  کشورهای  یکدیگر  هم  با  آوری 
های وارده بر  انداز که معموالً در مقابل شوک سند چشم   ۀ ند و هم کشورهای  حوز شو مقایسه می 

آوری  ر بر تاب از دیدگاه عوامل مؤث   ، تر هستند هفت شکننده اقتصاد نسبت به کشورهای جی   ۀ پیکر 
پیشرفت  کشورهای  می   ۀ با  مقایسه  می صنعتی  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  ارائ شوند.  در    ۀ تواند 

سیاستی  توصیه  به سیاست مقاوم برای  های  اقتصاد  ب سازی  در کشورهای سند  ه گذاران کالن  ویژه 
 د. کن انداز کمک شایانی  چشم 

 مبانی نظری. 2

 پذیری و ریسک  انعطاف. 1-2

طور خاص، بر توانایی  ای به اقتصادی و رقابت منطقه   ۀ پذیری در توسع اختصاص مفهوم انعطاف 
 های خارجی متمرکز شده است.  مقاومت، انطباق و پاسخ به اختالالت و بحران 

پذیری و ایجاد  ازحد، کاهش آسیب از طریق اجتناب از نوسانات بیش   ، پذیر یک اقتصاد انعطاف 
پذیری  قابلیت انعطاف   ، طورکلی کند. به های اقتصادی حمایت می ز رشد خود در مقابل شوک ایمنی ا 

می  را  آسیب اقتصادی  کاهش  با  ظرفیت  توان  بهبود  و  شوک  وقوع  احتمال  کاهش  کشور،  پذیری 
 (.   2016،  4کانتون و همکارن د ) کر های ممکن تقویت  مقابله با شوک   برای کشور  

پذیری منطقه  بنابراین هر آنچه رشد، توسعه و ثبات اقتصادی را افزایش دهد و نوسانات و آسیب 
 پذیری اقتصادی را فراهم کرده است. موجبات افزایش انعطاف   ، را کاهش دهد 

ارائه  تعاریف  تاب بنابر  از  اقتصادی شده  آسیب   ، آوری  و  ریسک  میزان  کشورها  هرچه  پذیری 
از ریسک در تمام مقاومت و تاب   میزان   ، افزایش یابد    آوری آنان کاهش خواهد یافت. لذا همواره 

 شود. آوری یاد می تاب   ۀ دهند عنوان عوامل کاهش ها اعم از اقتصادی، سیاسی و مالی به حوزه 

 
که از این میان آمار انداز، دربرگیرندۀ کشورهای جنوب غرب آسیاست )اعم از آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران( حوزۀ سند چشم . 2

کشور نامبرده   8موجود و در دسترس بوده است، بر این اساس  اشغالی ترکیه، پاکستان، اردن، مصر، قزاقستان و فلسطین ی، ایران،  سعودو اطالعات عربستان 

دلیل انتخاب کشورهای حاضر، همگنی نسبی فرهنگی و اقتصادی    اند.ه شدبحث و بررسی    اندازسند چشم حاضر تحت عنوان منتخب کشورهای    ۀدر مطالع

 هاست.  آنموجود میان 

 متحدۀ آمریکاست. . این گروه شامل هفت کشور صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگاستان، کانادا و ایاالت3

4 .  Canton et al 
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 پذیری پذیری و انعطاف شدن، رقابت جهانی   - 2-2

جهان و حرکت تدریجی جهان به سوی نوعی همگنی یا    در   شدن مرزهای جداکننده   محو به  
 (.  1382زند،  شجاعی شود ) شدن گفته می های مختلف، جهانی همگونی بیشتر در عرصه 

ها ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  های فراوان است. از میان این الیه شدن دارای ابعاد و الیه جهانی 
 ای است.    ویژه سیاسی دارای اهمیت  

اقتصادی:   ✓ می جهانی بعد  را  اقتصاد  مرزهای  شدن  آن  در  که  گرفت  نظر  در  فرآیندی  توان 
کمرنگ  روز  هر  کشورها  میان  می اقتصادی  کاال،  تر  فناوری،  منابع،  روزافزون  تحرک  و  شود 

ماورای مرزها، آسان  انسانی در  نیروی  و حتی  ) تر صورت می خدمات، سرمایه  بهکیش،  گیرد 
1380 .) 

آیتم  از  یک  به هر  که  اساسی هایی  جهانی عنوان  ارکان  می ترین  شناخته  اقتصاد    ، شود شدن 
 آوری فراهم آورد. توان تاب ی  ارتقا   برای های وافری  تواند فرصت می 

 تجارت آزاد   - 3-2

بازارهای خارجی به روی بازارهای داخلی گشوده شده و حجم    ۀ درواز   ، با کاهش موانع تجاری 
تر  . با افزایش حجم تجارت خارجی، کشورها به نقشی پررنگ یافت تجارت خارجی کشورها افزایش  

 شوند. المللی دست خواهند یافت و در برابر بسیاری از تهدیدها ایمن می های بین در عرصه 

با درج  از نوسانات مرتبط می پایین   ۀ مطالعاتی که باز بودن تجارت را  بیان می تر  کنند  دانند، 
اقتصاد جهانی می  با  بیشتر  یکپارچگی  به  قادر  را  تجارت کشورها  آزادی  این  کن که  از  د، کشورها 

می  سیاسی دست  اصالحات  به  می   و یابند  طریق  انتظار  منجر خواهد شد. همچنین  ثبات  رود  به 
کشورهای دیگر وابسته باشد، وضعیت اقتصادی آن  شدت به شرایط اقتصادی  چنانچه یک کشور به 

به  شوک نیز  معرض  در  بی شدت  به  احتماالً  و  گیرد  قرار  خارجی  ناخالص های  تولید  رشد    ثباتی 
 (. 2016،  5بریگوگلیو شود ) کشور منجر می آن  داخلی  

 آزادی سرمایه   - 4-2

به  در حال گسترش  ادغام  بین سرمایه سرعت  می های  مالی  بازارهای  و  انداز  تواند چشم المللی 
بهبود    ، اند انداز داخلی و محدودیت ارزهای خارجی مواجه بوده که با کمبود پس را  رشد کشورهایی 

 ها بشود. پذیری آن ببخشد و موجب افزایش انعطاف 
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 بازار کار    - 5-2

گذارد، تأثیر آن بر  وری اقتصادی تأثیر می آ شدن بر تاب هایی که جهانی ترین کانال یکی از مهم 
 های اشتغال، بیکاری و ساختار بازار کار است. فرصت 

بیکاری  ✓ و  به    : اشتغال  کار  بازار  آزادسازی،  فرآیند  در  معتقدند  تجاری،  آزادسازی  موافقان 
تجارت و    جه ی کند و شفافیت آن گسترش یافته، درنت پذیری بیشتر حرکت می سمت انعطاف 

اند،  هایی که به بازار جهانی راه یافته مبادالت اقتصادی، تقاضا برای نیروی متخصص را در بخش 
 (. 1392صمیمی و همکاران،  جعفری دهد ) افزایش می 

معتقدند  منتقدان جهانی  نابرابری دستمزدها  جهانی که  شدن  افزایش  و  فقر  بیکاری،  به  شدن 
 آوری داشته است. ن زده  و تأثیر منفی بر تاب دام 

وری پایین را به حذف از بازار  های کوچک با سطح بهره شدن ممکن است شرکت فرآیند جهانی 
 خواهد شد. منجر  ها  بیکار شدن شاغالن مشغول در آن که به    تحریک کند 

-دسترسی پیدا می ای جدید  سری کاالهای سرمایه های داخلی به یک شرکت   ، با آزادی تجارت 
ارزان دهد روش کنند که به آنان اجازه می  تر را  های جدید تولید را به کار بگیرند و عوامل تولید 
شود و  فیزیکی جایگزین نیروی کار می   ۀ تر کنند، بر این اساس سرمای جایگزین عوامل تولید گران 

 یابد. اشتغال کاهش می 

دن آثار نامطلوب گوناگونی بر امنیت شغلی داشته  ش جهانی   رفته هم ی رو   ، بنا به اعتقاد منتقدان 
کاهش امنیت    ، تنگاتنگی میان امنیت شغلی و امنیت ملی وجود دارد   ۀ است و از آنجایی که رابط 

صمیمی و همکاران،  جعفری ثباتی خواهد شد ) و موجب بی   کرده امنیت ملی را دچار مخاطره    ، شغلی 
 شود. اقتصاد منجر می   نداشتن   پذیری های شغلی به انعطاف اتی در اشتغال و فرصت ثب (. بی 1392

آزادان جابه  ✓ کار   ۀ جایی  کار    : نیروی  نیروی  مهاجرت  افزایش  پژوهشگران،  برخی  اعتقاد  به 
کننده در پی خواهد داشت. چنانچه یک کشور  مزایایی برای هر دو کشور فرستنده و دریافت 

تجربه کند، با مهاجرت نیروی کار در پی یافتن شغل نرخ بیکاری کاهش خواهد  بیکاری باال را  
های  گیری فرصت یافت و  به نفع نیروی کار باقیمانده در کشور مبدأ خواهد بود و موجب شکل 

  ، شود. همچنین، به کشورهایی که با کمبود نیروی کار مواجهند ها می شغلی بیشتری برای آن 
 مانده را پر کنند. خالی های  کند تا پست کمک می 

پذیرتر  های بیشتری برای کارگران فراهم و بازار کار را انعطاف جنبش آزاد نیروی کار  فرصت 
 پذیری اقتصاد منجر خواهد شد. پذیری بازار کار به بهبود انعطاف د. افزایش انعطاف کن می 

ری هر دو گروه  آو به زعم بسیاری از پژوهشگران، افزایش تحرک نیروی کار موجب کاهش تاب 
 کشورها خواهد شد. 

به  از کشور  غیرماهر خارج  کارگران  کار،  نیروی  تحرک  افزایش  می با  جایگزین  سادگی  توانند 
زنی کارگران داخلی کاهش یافته و  کارگران غیرمتخصص داخلی شوند، در این حالت قدرت چانه 
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(. این در  1999،  6سیاست توسعه   ۀ گزارش کمیت شود ) فشارهای مضاعف بر دستمزد آنان وارد می 
حقوق و مزایای نیروی کار متخصص افزایش    ، حالی است که با گسترش صادرات و افزایش تولید 

دستمزد نیروی کار غیر ماهر یا تغییری نکرده یا    ، طور که در باال اشاره شد خواهد یافت و همان 
یافت  خواهد  کاهش  نیز  مواردی  جهانی   ؛ در  با  و    ، شدن بنابراین  ماهر  کارگران  دستمزد  شکاف 

در  نابرابری  افزایش  به  و  یافت  خواهد  افزایش  نابرابری  غیرماهر  افزایش  زد.  خواهد  دامن  آمدی 
-های اقتصادی و اجتماعی انعطاف های اجتماعی شده و هنگام بروز شوک موجب کاهش همبستگی 

 پذیری کاهش خواهد یافت. 

می ه ب   ، متخصصان   که ی هنگام  مهاجرت  متخصص  مدیران  را  ویژه  آنان  جای  ناکارآمدها  کنند، 
ناکارآمد می  مدیران  و  بروز    ، گیرند  ندا زمان  را  شرایط  مدیریت  توان  کاهش    رند بحران  موجب  و 

 پذیری اقتصاد خواهند شد. انعطاف 

مهاجرفرست را با تنگنای نیروی   ۀ توسع نیافته و درحال کشورهای توسعه   ، انسانی  ۀ خروج سرمای 
 د و موجب وابستگی مستمر این کشورها به جوامع صنعتی خواهد شد. کن رو می انسانی ماهر روبه 

گیتی    ۀ شدن، به افزایش بسیار سریع انتقال و انتشار اطالعات در پهن جهانی  : اجتماعی بعد   ✓
افراد با فقر اطالعات و دانش مواجه هستند،    ، یافته منجر شده است. در کشورهای کمترتوسعه 

روز کرده و پتانسیل  ه انتقال اطالعات و دانش به این کشورها، سطح اطالعات و دانش افراد را ب 
را   سرمای خوبی  افزایش  سرمای   ۀ برای  افزایش  با  است.  آورده  وجود  به  در    ۀ انسانی  انسانی 
 (.  1999سیاست توسعه،    ۀ گزارش کمیت پذیری اقتصاد ارتقا خواهد یافت ) انعطاف   ، بلندمدت 

توسع  با  روش   ، اطالعات   ۀ اما  اقتصادی،  الگوهای  از  فرهنگی  بسیاری  معیارهای  و  زندگی  های 
 تغییر خواهد کرد.   

تنها به سطح درآمد خود توجه    ، گیری مصرف ، فرد در تصمیم 7مصرف دوزنبری   ۀ بر اساس نظری 
فرد خود    ، گیرد. درواقع ندارد، بلکه مصرف او تحت تأثیر مصرف و درآمد سایر افراد جامعه قرار می 

جایگاه وی در میان افراد    ، سایر افراد مقایسه کرده و آنچه تأثیر قابل توجه در مصرف او دارد را با  
 (. 1388رحمانی،  نه صرف درآمد فرد)   ، اوست   ۀ گروه یا جامع 

به  درحال باتوجه  که در کشورهای  افرادی  اطالعات،  انتشار  باالی  بسیار  زندگی  سرعت  توسعه 
توسعه به   ، کنند می  کشورهای  ساکنین  رفاه  از  می سرعت  مطلع  مقایس یافته  به  شروع  لذا    ۀ شوند. 

کنند و هنگامی که سطح زندگی خود را  یافته می ردیفانشان در کشورهای توسعه زندگی خود و هم 
افتادگی را ناشی از عملکرد  این عقب   ، کنند. افراد افتادگی می تر بیابند، احساس عقب از آنان پایین 

اقتصادی خود می یف رژیم ضع  از دولت    که دانند  های  انزجار ملت  به  بلندمدت  شود،  می منجر  در 
 ثباتی سیاسی دامن بزند.  تواند به بی وجودآمده می شکاف به 
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روحی  اساس  بر  افراد  جامع _تقلیدی    ۀ همچنین  در  مردم  سایر  از  آنکه  عقب    ۀ برای  جهانی 
گرایی صرف)از نوع کاالهای لوکس  سازی خود با دیگران دست زده و به مصرف به هماهنگ  _نمانند 

آورند. از آنجایی که امکانات تولید داخلی در کشورهای در حال توسعه توان  و غیرضروری( روی می 
به  این کشورها  ندارد،  را  مصارفی  به چنین  تقاضای شکل پاسخگویی  به  پاسخگویی  گرفته  منظور 

 به واردات کاالهای لوکس خواهند بود.  ناگزیر  

روحی  به  باتوجه  و  درآمدی  باالی  طبقات  نوع مصرف  در  رویه  تغییر  این  تقلیدی، سطوح    ۀ با 
کنند خود را مشابه طبقات باالتر  متوسط درآمدی نیز الگوی مصرف خود را تغییر داده و تالش می 

رو کن  )متوسط  متوسط  در طبقات  افراد حاضر  مسیر  این  در  متوسط مصرفشان    ند.  میل  باال(  به 
ماندگی، حجم بسیار باالیی از درآمدشان را به مصرف کاالهای  اجتناب از عقب   برای افزایش یافته و  

 دهند.  غیرضروری اختصاص می 

برای همین شخص در پی افزایش    ، گیرد فرد از درآمدش پیشی می  مصرف   اً در این فرآیند گاه 
های مشروع اما دارای تبعات  برای رسیدن به این هدف از راه  و   ت های گوناگون اس درآمد خود با راه 

کاری، کار کردن اهالی خانواده، وام گرفتن، کمک گرفتن  اجتماعی مانند: اشتغال دوم و سوم، اضافه 
ها اثرات منفی بر نهاد خانواده و کارکردهای آن  کنند. این راه از اقوام و فروش وسایل استفاده می 

کود  تربیت  می ازجمله  سرمایه کان  که  افراد گذارد  نیز  گاهی  انسانی کشور هستند.  در    ی های  که 
برای باال بردن درآمد، قیمت کاالها و خدمات خود را متناسب و گاه با    ، مشاغل غیردولتی هستند 

برند. این راهکار مشکالتی را برای کارمندان و کارگران که درآمد  سوءاستفاده فراتر از تورم باال می 
گذارد. حال اگر افرادی که  کند، اثر می ارند و درآمدشان در برابر تورم تغییر چندانی نمی کافی ند 

د، به  یستن گفته درآمد خود را افزایش دهند و پایبند به اصول اخالقی ن های پیش توانند از راه می ن 
و تأمین  های نامشروع را برای باال بردن درآمد  روند و راه دنبال کسب درآمد به هر شکل ممکن می 

گیری، احتکار  کنند مانند: استفاده از اموال دولتی، قاچاق، اختالس، رشوه نیازهای خود انتخاب می 
 (. 1388نیا،  سیدی فروشی ) و گران 

مرفه است،    ۀ متوسط که خواهان رسیدن به طبق   ۀ مرفه و به تبع آن طبق   ۀ در این رویه، طبق 
د  ن متوسط توان خرید نخواه   ر ی ضعیف و ز   ۀ اما طبق   ؛ را تهیه خواهند کرد   کاالهای مصرفی و لوکس 

 شکاف طبقاتی را در پیش رو خواهد داشت.    و   داشت 

کمتر از    که ی کنند و درصورت مرفه مقایسه می   ۀ افراد طبقات پایین در این مسیر خود را با طبق 
 (. همان کنند ) عدالتی می ها داشته باشند، احساس محرومیت و بی آن 

متوسط و پایین نیز، رفتارهای متظاهرانه دارند، چون توان    ۀ در این وادی برخی از افراد طبق 
تن چیزی  آورند، برخی نیز تظاهر به داش ها نیست به اجناس بدلی یا قرض روی می خرید در آن 

قیمت  کیفیت و ارزان (. در این راستا بازار کاالهای تقلبی، بی 1377پور،  رفیع کنند که ندارند ) می 
است  لوکس  مشابه کاالهای  کاالهای    ، که  روی  به  توسعه  در حال  بازار کشورهای  در  و  داغ شده 

 کشور چین باز خواهد شد. کیفیت همچون کاالهای تولیدشده توسط  متنوع اما بی 



                                                           
 

 

 ابوالفضل شاه آبادی و همکاران/  تاثیر جهانی شدن و رقابت پذیری بر تاب آوری اقتصادی کشورهای... 
128 

 1، شماره 8، دوره  99بهار 

 

کشور را به دنیای خارج وابسته خواهد    ، اول   ۀ شدن در وهل ناشی از جهانی   تغییر الگوهای مصرف 
ذخایر ارزی کشور تخلیه خواهد    ، اقتصاد کمکی شود   ۀ دوم بدون آنکه به تولید و چرخ   ۀ د، در وهل کر 

تقاضا مواجه ش تولید داخل کم   ۀ شد، در مراحل بعد چرخ  با عدم  ده و رونق خود را از دست  کم 
پذیری در قبال  اعتمادی، نفاق و عدم مسئولیت گرفته و بی خواهد داد، شکاف طبقاتی عمیق شکل 

های انسانی و اجتماعی از بین خواهد رفت. چنانچه  سرمایه   ت ی جامعه به وجود خواهد آمد و درنها 
تکانه  شرایطی  نه تحت چنین  وارد شود، کشور  اقتصاد  به  تو ای  روند  تنها  پیگیری  و  آن  ان جذب 

سابق خود را نخواهد داشت بلکه به محض وقوع شوک معضالت موجود در کشور با آن همساز شده  
 د.  کر و ضربات ناشی از تکانه را چندین برابر خواهد  

نمی دولت  : بعد سیاسی  ✓ اقتدار سیاسی محسوب  منبع  تنها  و  اصلی  بازیگران  شوند،  ها دیگر 
های  المللی و غیردولتی، بازیگران فراملی، شرکت های بین همانند سازمان بلکه بازیگران جدید  

آفرینی آنان در  طور روزافزونی قدرت نقش شدن هستند که به جهانی  ۀ چندملیتی و ... در عرص 
توان گفت ما در حال چرخش از رویکرد  می   رو ن ی ازا ؛  مرزی افزایش یافته است فرآیندهای برون 

 (. 1395آجیلی و بانکیان،  )   م ی شدن اقتدار هست   وصی محور به رویکرد خص دولت 

تصدی  ،شدنجهانی می وظایف  کاهش  را  دولت  بخش گری  حضور  با  را  اقتصادی  شرایط  و  دهد 
از هزینه  ؛ کندتر میخصوصی رقابتی از فعالیتلذا  ها به بخش  های دولت کاسته خواهد شد و بسیاری 

دارد )مولدتر است سپرده میخصوصی که   را در پی  این تجدید ساختار کارآمدی دولت  گمل و  شود، 
 های وارده افزایش خواهد یافت.ها قدرت پاسخگویی به شوکبا کارآمدتر شدن دولتو    (2008،  8همکاران 

ز حاکمیت ملی، مرزهای ملی  توان اشدن سیاست، دیگر نمیدر عصر جهانیکه  ای هم معتقدند  عده
اقتدار در حیط امنیت ملی سخن گفت. فقدان  این واقعیت است که    ۀو  بر  تأکیدی  جغرافیایی خاص، 

هایی  شدن، منافع و امنیت ملی کشورها را با چالشاقتدار، خصلت ارضی خود را از دست داده است. جهانی
اند که اند، به این نتیجه رسیدههنداشتمنیت خود  رو کرده و کشورهایی که ابزار الزم برای دفاع از اروبه

 (.  1389حمیدی و سرفرازی، د )شوپذیری آنان میشدن، باعث صدمهمشارکت در روند جهانی

   پذیری رقابت   - 6-2

عنوان قدرت صادرات کشورها معرفی کردند.  اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک رقابت را به 
رقابت  قدرت  آنان  تعبیر  به  بین بنا  تجارت  از  درآمد  قدرت کسب  با صادرات  پذیری همان  المللی 

پذیری کشور کامالً واضح بود و در توانایی  هزینه است. برای آنان مفهوم رقابت کاالهای ارزان و کم 
 (. 2018،  9پتریلی شد ) صادرات هر نوع کاالیی خالصه می 

دهد،  (، که یک رویکرد چندوجهی را برای رقابت ارائه می 1992)   10پس از معرفی مدل پورتر 
عنوان یک مفهوم پیچیده با متغیرهای مختلف در نظر گرفته  پذیری در یک کشور به مفهوم رقابت 
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، بلکه بر موفقیت کلی اقتصادی کشور تکیه دارد  نیست   صرفاً مفهومی متکی بر صادرات   که   شود می 
 (. 1992پورتر،  ) 

اقتصاد  جهانی  سال  WEF)  11مجمع  در  رقابت2015(  به،  را  کشور  از مجموعه »عنوان  پذیری  ای 
وری کند که بهرهمعرفی و استدالل می  «وری یک کشوربهره  ۀکنندها و عوامل تعیینمؤسسات، سیاست

 (. 2015، 12شواب ترین موتور رشد اقتصادی بلندمدت، استانداردهای زندگی و رفاه است )اصلی

بندی  دهد که یک رتبه انجمن جهانی اقتصاد نشان می در  شده توسط اقتصاددانان  تعریف ارائه 
نوبه خود باید به رشد اقتصادی  اقتصاد کشور است که به   یشتر وری ب بهره   ۀ دهند نشان رقابتی باالتر  

رفاه   و  زندگی  استانداردهای  افزایش  به  اقتصادی  رشد  این  بر  پایدارتر منجر شود. عالوه  و  باالتر 
 (. 2015همان ،  شود ) شهروندان کشور منجر می 

رشد    ۀ دهند بندی رقابتی باالتر نشان کند با توجه به آنکه یک رتبه (، بیان می 2018،  پتریلی ) 
انتظار می  لذا  پایدارتر است،  و  باالتر  رقابت اقتصادی  باالتر  مقاومت  رود سطوح  افزایش  به  پذیری 

پذیری  رت رقابت بنابراین میان قد   ؛ اقتصاد منجر شود   ۀ های وارده بر پیکر اقتصادی در برابر تکانه 
 مثبت وجود دارد.   ۀ پذیری آنان رابط کشورها با قدرت انعطاف 

ای کوچک به  جزیره و  توسعه  کشورهای درحال   که   کنند ( بیان می 2003،  13بریگوگلیو و گالی ) 
پذیری بسیار باالیی  آسیب دلیل آزادی تجاری بسیار باال و تمرکز در کاالهای صادراتی معموالً از  

ای کوچک  جزیره و  توسعه  گروه کشورهای درحال   و جز   که ی برند. اما کشور سنگاپور درحال رنج می 
های تجاری به رشد اقتصادی باال  است، توانسته با بهبود فضای رقابتی و توانمندسازی زیرساخت 

  ، شدن دی اقتصادی و جهانی آوری خود را افزایش دهد. بر اساس این مطالعه آزا دست یابد و تاب 
تاب   یی تنها به  کاهش  هم موجب  چنانچه  و  شد  خواهد  اقتصاد  قدرت  آوری  افزایش  با  زمان 

        آوری اقتصادی کشورها شود. تاب   ی تواند موجب ارتقا می   ، کار گرفته شود ه پذیری ب رقابت 

 شدهمروری بر مطالعات انجام. 3

کشور    64کشور صنعتی و    21کشور ازجمله    85(، آمارهای مربوط به  2006،  14کوز و همکاران ) 
طی ادوار    که   دند. در این مطالعه استدالل شده کر بررسی    1960- 2000  ۀ درحال توسعه را طی دور 

ریسک  و  نوسانات  افزایش  چنانچه    ، گذشته  اما  است،  شده  اقتصادی  رشد  نرخ  کاهش  موجب 
میزان اثرگذاری منفی نوسانات بر رشد کاهش خواهد    ، های مالی و اقتصادی افزایش یابد یکپارچگی 

قادرند نوسانات بیشتری را تحمل    ، کنند یافت. بر این اساس، کشورهایی که از تجارت آزاد استفاده می 
 دمدتشان خللی وارد شود.  کنند بدون آنکه به روند رشد بلن 
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  1980- 1990  ۀ توسعه را طی دور تایی از کشورهای درحال  70  ۀ (، یک نمون 2007،  15مسچی و ویوارلی ) 
یافته روی بیاورند،  توسعه، به تجارت با کشورهای توسعه دند. بر اساس نتایج چنانچه کشورهای درحال کر تحلیل  

تر  یافته منجر به وخیم زیرا تجارت با کشورهای توسعه   ؛ اقتصادی کشورهایشان افزایش خواهد یافت ثباتی  بی 
های فناوری میان شرکای  شود. بر طبق این مطالعه، تفاوت شدن وضعیت توزیع درآمدی این اقتصادها می 

 یافته است. تجاری عامل مهمی در ایجاد شکنندگی اقتصادهای کمتر توسعه 

لوچنکو دی )  و  بین  2009،  16جیوانی  کشورها،  اقتصاد  بر  تجارت  بودن  باز  اثر  بررسی  در   ،)
شده بخش  قائل  تمایز  مختلف  و  های  به    28دربارۀ  اند  مربوط  تولیدی  دوره    61بخش  طی  کشور 

آن ده کر بحث    1999-1970 می اند.  استدالل  سطح    که   کنند ها  افزایش  به  منجر  تجارت  بودن  باز 
کا  تولید  در  کشورها  می ال تخصص  خاص  صادراتی  های  کاالهای  تمرکز  با  و  امر  این  پی  در  شود، 

 یابد. پذیریشان کاهش می انعطاف   جه ی شوند و درنت پذیر می اقتصادها ضربه 

(، برای کشورهای مکزیک، آفریقای جنوبی، برزیل و روسیه، دریافت  2014و    2011،  17هگرتی ) 
گذاری مستقیم خارجی موجب کاهش نوسانات  شدن از کانال افزایش جریان سرمایه افزایش جهانی که  

بر میزان و وسعت اثرگذاری نوسانات اثرات غیرمستقیمی نیز خواهد    FDIاقتصاد کالن شده است. اما  
 آن مبهم است.    م ی رمستق ی اثرگذاری غ  ۀ داشت که نحو 

کشور   11گذاری و میزان نوسانات هر یک از توابع را برای  (، تابع مصرف و سرمایه2014،  هگرتی)  
از بحران سال   بعد  نتایج حاصلهکرصورت جداگانه بررسی  به  2008قبل و  به  باتوجه  آزادی   ،ده است. 

 گذاری شده و بر نوسانات مصرف تأثیری نداشته است.بازارهای مالی منجر به کاهش نوسانات سرمایه

دریافت    1980- 2000های  کشور طی سال   33(، طی بررسی اطالعات مربوط به  2015،  18ابوبکر ) 
یافتگی  شود، اما هرچه میزان توسعه کشورها می باز بودن تجارت باعث افزایش نوسانات اقتصادی  که  

 اقتصاد کشورها کمتر است.   ۀ نوسانات وارده بر پیکر   ۀ دامن   ، و کارایی باالتر باشد 

پانل برای  های داده (، بر اساس تجزیه و تحلیل 2016،  19بریگوگلیو و وال )  کشور به این نتیجه    172های 
پذیری آنان را افزایش و  شود و آسیب ثبات شدن اقتصاد کشورها می باز بودن تجارت منجر به بی رسیدند که  

دهد. این در حالی است که چنانچه کشورها از حکمرانی اقتصادی و سیاسی  پذیری آنان را کاهش می انعطاف 
 ود. ش یابد و حتی معکوس نیز می خوب برخوردار باشند، اثرات منفی آزادی تجارت کاهش می 

پذیری اقتصادی کشور رومانی  پذیری ملی و انعطاف (، رویکردهای مختلف  رقابت 2017، 20سایما و جیورج ) 
های رقابت جهانی، عملکرد  اند. بر این اساس روند شاخص بررسی کرده   2008قبل و بعد از بحران    ۀ را در دور 

پذیری اقتصادی کشور رومانی  ه است. بنابر نتایج، انعطاف شد تحلیل    پذیری انسانی و انعطاف   ۀ زیست، توسع محیط 
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پذیری اقتصادی و کاهش  روندی نزولی را طی نموده است. علت اصلی اندک بودن انعطاف   2008- 2014طی دوره  
 ذکر شده است.   د ی وری اندک عوامل تول پذیری و بهره پایین بودن سطح رقابت   ، این شاخص 

پذیری  د: اول آنکه، چنانچه یک کشور از قدرت رقابتکن(، دو فرضیه را بررسی می 2018،  پتریلی)
باشد برخوردار  بحران   ،باالتر  برابر  در  مقاومآن کشور  اقتصادی  آنکه، های  نیز  بود. فرض دوم  تر خواهد 

رقابت پیششاخص  به  قادر  جهانی  بهپذیری  بود.  خواهد  آتی  ادوار  اقتصادی  رشد  بررسی  بینی  منظور 
ناخالص داخلی و انحراف استاندارد رشد    دیپذیری جهانی با رشد تولفرضیات، رابطه بین شاخص رقابت

  ۀو روسیه طی دور کایآمر متحدهاالتیاروپا، نروژ، سوئیس، ایسلند، ا ۀادی در کشورهای عضو اتحادیاقتص
  د ی پذیری جهانی و تولضعیف بین رقابت  ۀرابط  ۀ دهنده است. نتایج تحقیق نشانشدارزیابی    2015-2006

سال داخلی  رقابتناخالص  شاخص  دیگر  بیان  به  است،  آتی  پیشهای  به  قادر  رشد  بیپذیری  نرخ  نی 
  ،پذیری و انحراف از تولید، نتایج حاکی از آن است که میان رقابتحالنی های آتی نیست. باااقتصادی سال

رقابت  ۀرابط معنا که هرچه قدرت  بدان   ، دارد  باشدمنفی وجود  باالتر  اقتصادی   ،پذیری کشورها  توان 
 های وارده افزایش خواهد یافت. مقابله با شوک برای کشورها

تابشا بررسی شاخص  به  بسیاری  داخلی  مطالعات  آنکه  وجود  با  است،  ذکر  و  یان  اقتصادی  آوری 
پذیری رقابت  یشدن و ارتقاای به بررسی اثر جهانیاند اما تاکنون مطالعههای محاسبه آن اهتمام ورزیدهراه

تأثیر به  العات داخلی  آوری اقتصاد ملی نپرداخته است. بر این اساس با توجه به آنکه در میان مط بر تاب
شدن و مطالعات خارجی صورت گرفته نیز تنها بعد اقتصادی جهانی شدهآوری توجه نشدن بر تابجهانی

شدن متشکل از سه بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی،  اند، این مطالعه به تحلیل جهانیدهکررا بررسی  
 ورهای برگزیده پرداخته است. آوری اقتصادی کشپذیری و ریسک کشوری بر تابرقابت یارتقا

 هاداده لیوتحل هی. معرفی و تجز4

زمانی   ۀ های ساالنه طی دورانجام آن از داده  برایتوصیفی است و  -حاضر مبتنی بر روش تحلیلی ۀمطالع
المللی  میالدی استفاده شده است، این اطالعات از آمارهای بانک جهانی، صندوق بین  2015تا    2010

آزادی اقتصادی بنیاد فریزر، مجمع جهانی اقتصاد و سایت خدمات ریسک سیاسی    ۀپول، یونسکو، سالنام
 گردآوری شده است.

 آوری شاخص تاب  -4-1

عنوان نخستین پژوهشی بود که به ساخت شاخص  ( به 2003،  بریگوگلیو و همکاران )   ۀ از آنجایی که مطالع 
شده توسط آنان تکیه  های بعد به شاخص ارائه آوری پرداخت، بسیاری از مطالعات جهانی در سال ترکیبی تاب 

سال  طی  و همکاران کردند.  بریگوگلیو  بعد  کامل   ، های  را  خود  میان شاخص   ؛ دند کر   تر شاخص  از  های  لذا 
نویسندگان    شدۀ های پذیرش ( به یکی از شاخص 2008، بریگوگلیو و همکاران ) آوری، شاخص تاب   ۀ شد ی معرف 

ده  کر ( استفاده  2008،  بریگوگلیو و همکاران ) جهانی تبدیل شده است. مطالعه حاضر نیز از شاخص ترکیبی  
بحث از میانگین چهار رکن ثبات اقتصاد کالن )متشکل از شاخص فالکت و نسبت  این  آوری  است. شاخص تاب 

وکار(، حکمرانی خوب  یی بازار اقتصاد خرد )محدودیت اعتبار، کار و کسب ( ، کارا GDPبدهی دولت درصدی از  
  بهداشت( تشکیل شده است. شاخص  ۀ آموزش و شاخص توسع   ۀ اجتماعی )متشکل از شاخص توسع   ۀ و توسع 
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باالترین ارزش و عدد صفر    100است، عدد    100یک عدد در بازه صفر تا    ، آوری اقتصادی برای تاب   شده ی معرف 
  در   شده آوری است. مقدار عددی محاسبه باالتر از تاب   ۀ های باالتر نشانگر درج کمترین ارزش را دارد. ارزش 

تا    2010در طول دوره   و گروه جی هفت   انداز سند چشم   ۀ حوز در  آوری برای کشورهای برگزیده  شاخص تاب 
 . 21( ارائه شده است 1مذکور در جدول )   ۀ و همچنین مقدار متوسط این شاخص طی دور   5201

 2010- 2015  ۀ هفت طی دور انداز و گروه جی سند چشم   ۀ آوری اقتصادی در منتخب کشورهای حوز روند شاخص تاب   . 1جدول  

 متوسط 
2010-2015 

 رتبه  نام کشورها  2010 2011 2012 2013 2014 2015

 1 کانادا  88.56 88.28 87.35 87.68 89.51 89.71 88.51
 2 انگلستان  80.73 80.63 80.89 81.61 84.82 87.99 82.77
 3 ایاالت متحده آمریکا  78.42 78.95 80.62 81.81 84.15 86.22 81.69
 4 آلمان  75.46 78.8 77.6 78.17 81.33 84.91 79.37
 5 فرانسه  78.59 78.7 77.16 76.1 79.05 78.69 78.05
 6 ژاپن  75.93 75.14 73.31 73.95 75.44 77.35 75.18
 7 اشغالی فلسطین  72.35 72.61 72.39 73.86 77 78.20 74.4
 8 ایتالیا  67.06 68.12 67.56 67 67.48 68.8 67.66
 9 سعودی عربستان  65.9 64.45 67.28 67.01 59.84 66.82 65.21
 10 اردن  59.96 60.79 59.18 59.89 58.41 62 60.03
 11 قزاقستان  56.61 57.26 60.54 59.89 62.01 61.46 59.62
 12 ترکیه  51.14 54.44 55.2 55.17 55.26 53.96 54.19
 13 ایران  38.4 37.49 34.38 29.75 38.85 39.34 36.36
 14 پاکستان  33.2 32.67 33.77 34.67 34.73 36.6 34.27
 15 مصر  35.80 32.65 33.12 31.42 29.52 30.34 32.14

                                                                                                                      های پژوهش مأخذ: یافته 

ارائه  آمارهای  به  توجه  ا  ، شدهبا  انگلستان،  کانادا،  ترتیب کشورهای  و  کایآمر  متحده االتیبه  آلمان   ،
تحت بررسی بیشترین میزان   ۀطی دور  78.05و    79.37،  81.69،  82.77،  88.51فرانسه با متوسط مقادیر  

ترین عملکرد را در میان کشورهای حاضر به خود اختصاص آوری اقتصادی را کسب نموده و مطلوبتاب
امتیازهای  داده با  ترتیب  به  ایران  و  پاکستان  مصر،  کشورهای  همچنین    36.36و    34.27،  32.14اند. 

 اند. آوری از خود به نمایش گذاشتهتاب ۀترین عملکرد را در حوزضعیف 

 شدن  شاخص جهانی  -4-2

توسط انیسیتو    2002استفاده شده است. این شاخص در سال    KOFحاضر از شاخص جهانی    ۀ در مقال 
سه بعد کلی اقتصادی، سیاسی و    KOFبسط داده شد. شاخص    2008اقتصادی سوئیس ساخته و در سال  

گیری  ، کاال و خدمات را اندازه د ی عوامل تول   ۀ دهد. بعد اقتصادی این شاخص تحرک آزادان اجتماعی را پوشش می 

 
 اند. . نتایج تا دو رقم اعشار گزارش شده 1
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شدن  کشد. در جهانی شدن را به تصویر می های دولت در فرآیند جهانی ش سیاست کند. بعد سیاسی، نق می 
 ه است.  شد ها تحلیل  تعامل انسان   رفته هم ی ها، اطالعات، فرهنگ و رو اجتماعی نیز پراکندگی ایده 

شدن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به یک عدد در بازه  برای جهانی  شده یهای معرف هر یک از شاخص
عدد  بدیل میت  100تا    1 عدد    100شوند.  و  ارزش  متوسط   1باالترین  مقدار  دارد.  را  ارزش  کمترین 

   ( نشان داده شده است.2در جدول ) 2010-2015شدن و ابعاد آن طی دوره شاخص کلی جهانی

دوره هفت طی  انداز و گروه جیشدن و ابعاد آن در منتخب کشورهای حوزه سند چشممتوسط شاخص  جهانی.  2جدول  
2015-2010 

 های پژوهش مأخذ: یافته   

 

کانادا به ترتیب با متوسط  و    آلمان، انگلستان، فرانسه   ه شد بر اساس جدول فوق، از میان کشورهای مطالعه 
اند  بیشترین میزان ادغام در فرآیندهای جهانی را به خود اختصاص داده  83و   86.88،  87.67،  98.08مقادیر  

  کا ی آمر   ۀ متحد االت ی شدن هستند. ا شاخص کلی جهانی   ۀ و در جمع کشورهای تحت بررسی دارای باالترین رتب 
ایران، پاکستان،  در جایگاه ششم قرار گ   79.86نیز با میانگین   رفته است. این درحالی است که کشورهای 

 برند. قزاقستان و مصر هر یک از کمترین میزان ادغام در فرآیندهای جهانی بهره می 

 پذیری شاخص رقابت  - 4-3

ترین معیارهای سنجش رقابت کشورهاست و  شده یکی از شناخته   22( GCIپذیری جهانی ) شاخص رقابت 
  ر ی متغ  114مؤلفه و    12یابد. این شاخص شامل  ساالنه توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده و انتشار می 

 
22. Global Competitiveness Report 

بعد سیاسی 
 شدنجهانی

بعد اجتماعی  
 شدنجهانی

بعد اقتصادی 
 شدنجهانی

شاخص کل  
 شدنجهانی

رتبه شاخص  
 کل 

 نام کشورها 

 آلمان 1 98.08 84.61 76.83 86.51
 انگلستان 2 87.67 79.36 87.96 97.64
 فرانسه 3 86.88 76.63 84.68 99.35
 کانادا 4 83 69.24 86.58 93.19
 ایتالیا 5 81.35 68.11 76.73 99.21
 آمریکا متحدهایاالت  6 79.68 64.02 79.83 95.18
 فلسطین اشغالی 7 76.59 71.1 83.64 75.04
 اردن  8 75.25 71.34 71.41 83.01
 ژاپن  9 75.16 60.3 74.9 90.28
 ترکیه 10 70.09 51.77 64.88 93.63
 عربستان سعودی  11 64.37 58.35 68.4 66.02
 مصر  12 63.46 44.7 52.49 93.18
 قزاقستان  13 57.6 45.13 60.9 66.76
 پاکستان  14 52.96 31.5 39.79 86.96
 ایران   15 49.38 26.14 42.33 79.68
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بندی  طبقه   « عوامل پیشرفته بودن » و   « های کارایی دهنده افزایش » ، « الزامات بنیادین » است که در سه سطح 
یافتگی کشورها به هر یک از سه سطح نامبرده وزن مخصوصی داده شده و  اساس مراحل توسعه شده است. بر  
شود. باتوجه به آنکه در اکثر کشورهای تحت بررسی )تمام کشورها  پذیری کشورها محاسبه می شاخص رقابت 

ی است، مطالعه  پذیر درصد( در ساخت شاخص رقابت   50جز پاکستان( بعد کارایی محور دارای باالترین وزن ) به 
 ده است.  کر   پذیری استفاده ترین بعد رقابت عنوان اساسی حاضر از بعد کارایی به 

شود. هرچه  محاسبه می   7تا    1ارقام    ۀ طور کمی در محدود پذیری و هر یک از ابعاد آن به شاخص رقابت 
  ۀ سهولت مقایس برای  پذیری کشور بیشتر است. در این مطالعه  تر باشد، قدرت رقابت نزدیک  7شاخص به عدد  

ضرب شده است. مقدار متوسط    10پذیری در عدد  آوری اقتصادی، شاخص رقابت پذیری با تاب وضعیت رقابت 
 ( نشان داده شده است. 3در جدول )   2010- 2015دوره  پذیری طی  رکن کارایی محوری شاخص رقابت 

 2010- 2015هفت طی دوره  انداز و گروه جی سند چشم ۀ  محوری در منتخب کشورهای حوز متوسط شاخص  کارایی .  3جدول  

 پذیری( شاخص کارایی محوری)رقابت رتبه  کشورها 
 56.18 1 آمریکا متحدهایاالت 

 54.43 2 انگلستان
 53.73 3 کانادا
 52.63 4 ژاپن 
 52.43 5 آلمان

 50.62 6 فرانسه
 47.72 7 اشغالیفلسطین
 47.25 8 سعودی عربستان

 43.77 9 ایتالیا
 43.27 10 ترکیه

 42.05 11 قزاقستان 
 40.23 12 اردن 
 37.5 13 ایران 
 36.7 14 مصر

 36.5 15 پاکستان 
  پژوهشهای مأخذ: یافته                    

اند. همچنین  طور متوسط بیشترین میزان کارایی محوری را از آن خود کرده آمریکا، انگلستان و کانادا به متحده ایاالت     
 برند. پذیری بهره می محوری و قدرت رقابت کشورهای پاکستان، مصر و ایران از کمترین میزان متوسط کارایی 

 کشوری  شاخص ریسک  -4-4

-های مختلفی وجود دارد که در این بین یکی از معتبرترین طبقه گیری ریسک در کشورها شیوه اندازه منظور  به 
  22المللی ریسک کشوری  است. راهنمای بین   23( ICRGالمللی ریسک کشوری ) ها، مربوط به راهنمای بین بندی 

 
1. ICRG (International Country Risk Guide) 
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د، این شاخص کنمیبندی  متغیر را در سه زیر مقوله ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی طبقه
اندک بودن ریسک در کشور   ۀدهندنشان  ،تر باشد نزدیک  100بین صفر تا صد است و هر چه به عدد  

( 4در جدول )   2010-2015کشوری طی دوره  مقدار متوسط شاخص ریسک بین تحت بررسی است.  
   .نشان داده شده است

 2010- 2015هفت طی دوره  انداز و گروه جی سند چشم ۀ متوسط شاخص  ریسک کشوری در منتخب کشورهای حوز .  4جدول  

 کشوری   شاخص ریسک بین  رتبه   کشورها 
 55.73 1 آلمان 
 55.01 2 کانادا 
 53.69 3 ژاپن 

 52.70 4 سعودی عربستان 
 51.02 5 آمریکا متحده ایاالت 

 50.98 6 انگلستان 
 40.30 7 اشغالی فلسطین 

 48.23 8 فرانسه 
 48.19 9 ایتالیا 

 47.30 10 قزاقستان 
 44.97 11 اردن 
 42.44 12 ایران 
 41.47 13 ترکیه 
 40.21 14 مصر 

 38.87 15 پاکستان 
                                                                                               های پژوهش مأخذ: یافته 

 

متوسط بیشترین میزان شاخص ریسک یعنی کمترین میزان  طور  کشورهای آلمان، کانادا و ژاپن به
اند. همچنین کشورهای پاکستان، مصر و ترکیه از کمترین میزان حقیقی ریسک را به خود اختصاص داده

بین  ریسک  میزان  باالترین  عبارتی  به  و  ریسک  بهره میشاخص  رتبکشوری  با  نیز  ایران  عددی   ۀبرند. 
 ر گرفته است.ام جدول قرا12در جایگاه  42.44

 شناسی تحقیق . روش5 

پذیری  شدن، رقابتآوری با جهانیتاب  ۀدر پژوهش حاضر به پیروی از مطالعات تجربی و تبیین رابط
شایان ذکر است از رشد تولید    تصریح شده است.  الگوی خطی زیرکشوری در بخش پیشینه،  و ریسک بین

 عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.ناخالص داخلی کشورها نیز به

𝑹𝑰𝒊𝒕 = 𝒇(𝑺𝑲𝑶𝑭𝒊𝒕 ،𝑷𝑲𝑶𝑭𝒊𝒕، 𝑬𝑲𝑶𝑭𝒊𝒕 ،𝑬𝑰𝑪𝑹𝒊𝒕،𝑷𝑰𝑪𝑹𝒊𝒕،𝑮𝑪𝑰𝒊𝒕،𝑮𝑫𝑷𝒊𝒕 )  

 :استزیر  صورتبهتعریف متغیرها و عالمت مورد انتظار هر یک  در الگوی فوق 

itRIآوری کشور : شاخص تابi  در دورهt   
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itSKOFکشور   اجتماعی شدن: شاخص جهانیi  در دورهt  و عالمت مورد انتظار آن∂
𝑅𝐼

𝑆𝐾𝑂𝐹
≥ 0 

itPKOFکشور  سیاسی شدن: شاخص جهانیi  در دورهt   و عالمت مورد انتظار آن∂
𝑅𝐼

𝑃𝐾𝑂𝐹
≥ 0  

tiEKOFکشور  اقتصادی شدن: شاخص جهانیi  در دورهt  و عالمت مورد انتظار آن∂
𝑅𝐼

𝐸𝐾𝑂𝐹
≥ 0 

itEICRکشور  اقتصادی : ریسکi  در دورهt   و عالمت مورد انتظار آن∂
𝑅𝐼

𝐸𝐼𝐶𝑅
≥ 0 

itPICR  :کشور  سیاسی ریسکi  در دورهt   و عالمت مورد انتظار آن∂
𝑅𝐼

𝑃𝐼𝐶𝑅
≥ 0 

itGDP :کشور  رشد تولید ناخالص داخلیi  در دورهt  و عالمت مورد انتظار آن∂
𝑅𝐼

𝐺𝐷𝑃
≥ 0 

itGCI  :پذیری کشور قدرت رقابتi  در دورهt  و عالمت مورد انتظار آن∂
𝑅𝐼

𝐺𝐶𝐼
≥ 0 

 هاآزمون ایستایی داده  -5-1

می  کاذب  رگرسیون  مشکل  بروز  باعث  متغیرها  نامانایی  که  آنجایی  است  از  ضروری  شود، 
بنابراین پیش    ؛ د شو برای آزمون ریشه واحد پانل استفاده    شش آزمون معرفی یکی از  از  حداقل  

آزمون   واحد  ریشه  آزمون  ابتدا  مدل  برآورد  لین چو از  در حالت    24لوین،  مدل  متغیرهای  برای 
ی دارای مقدار ثابت و روند( در سطح بررسی و نتایج آن در جدول ذیل گزارش  های مقطع )داده 

 شده است.  

انداز طی هفت و سند چشمچو با مقدار ثابت و روند برای کشورهای جینتایج آزمون ریشه واحد لوین، لین.  5جدول  
 2010-2015ۀ دوِر

  هفتکشورهای جی اندازکشورهای چشم
 سطح سطح متغیر

Prob Statistic Prob Statistic 
0.00 5.1- 0.07 1.47- RI 
0.00 6.37 - 0.00 7.11- SKOF 
0.00 8.9- 0.00 50.80- PKOF 
0.00 12.18- 0.00 6.44- EKOF 
0.00 8.59 - 0.00 4.37- GCI 
0.00 4.43- 0.00 7.91 - EICR 
0.00 12.29 - 0.00 3.81- PICR 
0.00 6.43- 0.00 7.5 - GDP 

                                                                                            های پژوهشمأخذ: یافته

 صفر هستند.   ۀ جمع از درج از این آزمون، متغیرهای تحت بررسی در سطح هم   آمده دست به با توجه به نتایج  

 . برآورد مدل 5-3

 ده است.شارائه ( 8و )( 7های لیمر و هاسمن در جدول )نتایج آزمون

 
 1. Levin, Lin and Chu 
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 2010-2015طی دورۀ   هفتنتایج آزمون لیمر و هاسمن برای کشورهای جی .7جدول

 آزمون  نوع  آزمون آماره آماره آزمون آزمون نتیجه

 آزمون لیمر 7.28 0.00 پانل  مدل تأیید
 آزمون هاسمن  46.59 0.00 ثابت  اثرات مدل تأیید

                                                                                          های پژوهشمأخذ: یافته    

 2010- 2015طی دوره  اندازسند چشم نتایج آزمون لیمر و هاسمن برای کشورهای .8جدول 

 آزمون  نوع  آزمون آماره آماره آزمون آزمون نتیجه

 آزمون لیمر 14.84 0.00 پانل  مدل تأیید
 آزمون هاسمن  1.36 0.96 تصادفی اثرات مدل تأیید

                                                                                              های پژوهشمأخذ: یافته

شده در جداول فوق برای هر دو گروه کشورهای مورد های گزارشبر اساس نتایج حاصل از آزمون 
پانلمطالعه می از روش  استفاده    برای  توان  به روش برآورد کشورهای جید، همچنین  کربرآورد  هفت 

 گیرد. به روش اثرات تصادفی صورت می اندازاثرات ثابت و برآورد کشورهای حوزۀ چشم

آوری و متغیرهای مستقل در کشورهای تحت  بررسی رابطه میان تاب  برای  شده یمعرف نتایج الگوی  
    ( ارائه شده است.9روش حداقل مربعات پویا در جدول ) یریکارگبهبا بررسی 

 EGLSبه روش    2010-2015انداز طی دورۀ و سند چشم  هفتبرای کشورهای جی. نتایج برآورد مدل 9جدول 

 (RIآوری اقتصاد )متغیر وابسته: تاب 
 متغیر هفت کشورهای عضو جی اندازکشورهای سند چشم

0.16 
(0.4 ) 

0.39 
(0.00 ) 

GCI 

0.51 
(0.00 ) 

1.63 
(0.00 ) 

SKOP 

0.17- 
(0.01 ) 

0.02- 
(0.58 ) 

PKOF 

0.09 
(0.14 ) 

0.71- 
(0.00 ) 

EKOF 

0.49 
(0.00 ) 

0.11 
(0.00 ) 

EICR 

0.27 
(0.00 ) 

0.06 
(0.00 ) 

PICR 

0.09 
(0.33) 

0.35 
(0.01 ) 

GDP 

10.09- 
(0.34 ) 

33.5 - 
(0.00 ) 

C 

0.93 0.99 R-squared 
0.92 0.99 Adjusted R squared 
0.00 0.00 Prob(F-statistic) 
1.96 2.03 D-W  

                                                                  .دهدرا نشان می  probاعداد داخل کروشه 
 های پژوهش مأخذ: یافته
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تأثیر مثبت    هفت عضو جی  هایپذیری در گروه کشوررقابت  ریمتغنتایج برآوردها حاکی از آن است که  
رشد اقتصادی باالتر و پایدارتر است،    ۀ دهندبندی رقابتی باالتر نشانرتبه  و معنادار داشته است. چرا که

های وارده بر پیکره اقتصاد منجر پذیری به افزایش مقاومت اقتصادی در برابر تکانهلذا سطوح باالتر رقابت
معنا  انداز بیآوری کشورهای حوزه در سند چشمپذیری بر تاباین درحالی است که رقابتخواهد شد.  

پایین بودن قدرت رقابتتوان نابوده است و علت آن را می از  سطح   در  کشورها پذیری این دست  شی 
پذیری انداز، رقابتپذیری کشورهای حوزۀ چشم به ناتوانی در رقابت  توجه اجهانی دانست. بر این اساس، ب

آوری در سطح پذیری بر تابحاصل از تأثیر رقابتنتایج  معنا بوده است.  آوریشان بیاین کشورها بر تاب
 ، ابوبکر)با مباحث موجود در بخش مبانی نظری است و با نتایج مطالعات  منطبق    هفتیکشورهای ج

 سو است.  ( هم2018، پتریلی ؛2017، سایما و جیورج ؛2015

ارتقا فوق  جدول  نتایج  جهانی  یبنابر  تاب  اجتماعی  شدن وضعیت  وضعیت  بهبود  آوری موجب 
آوری با تاب  اجتماعی   شدنمثبتی میان جهانی  ۀشده است. بدان معنا که رابط  تحت بررسی  کشورهای

دارد.   این کشورها وجود  در  از طریقچرا که جهانیاقتصادی  اطالعات، هم  شدن  جوشی  جریان سریع 
مزایای    در این کشورها توانستهو کمک به توسعۀ انسانی    خارجیها و کاهش مناقشات داخلی و  فرهنگ

آوری اقتصادی شدن اجتماعی بیشترین تأثیر را بر تابشایان ذکر است جهانیبسیاری در پی داشته باشد.  
 انداز بوده است.هفت باالتر از کشورهای سند چشمکشورها داشته است. این ضریب برای کشورهای جی

آوری اقتصادی کشورهای تحت بررسی تأثیری منفی داشته است؛ یعنی  بر تاب  شدن سیاسیجهانی
المللی، اقتدار کشورها با  های بینهای جهانی، توسعۀ بخش خصوصی و سازمانبا افزایش قدرت سازمان

تاب و  مواجه شده  تابچالش  بر  این شاخص  است.  داده  کاهش  را  کشورهای  آوریشان  اقتصادی  آوری 
است. با یک درصد افزایش    بوِدهانداز، منفی و معنادار  معنا و در کشورهای حوزۀ چشمبیهفت منفی و  جی

 واحد کاهش یافته است.   0.17انداز آوری اقتصادی کشورهای حوزۀ چشمشدن سیاسی، تابجهانی

هفت  آوری کشورهای عضو جیشدن اقتصادی بر تابنتایج حاصل از مطالعه، گویای تأثیر منفی جهانی
 0.71آوری این کشورها  شدن اقتصادی، تابی که با یک درصد افزایش در شاخص جهانیاگونهبه است.  

می کاهش  جهانیواحد  فرآیندهای  در  بررسی  تحت  کشورهای  ادغام  با  بنابراین  شیابد؛  های وکشدن 
میزان تابراحتبهاقتصادی   و  قرار میی وارد کشورها شده  تأثیر  را تحت  آنان  در    حال نیباادهد.  آوری 

فرآیندهای جهانیکشورهای حوزۀ چشم این کشورها در گسترۀ  اندک  بسیار  ادغام  علت  به  شدن انداز 
 یم. هست آوری شدن اقتصادی بر میزان تابتأثیری شاخص جهانیاقتصادی شاهد بی

م تاب  اقتصادی   شدن جهانی  نفی تأثیر  مطالعات  بر  نتایج  اقتصادی  وال )آوری  و  ؛  2016،  بریگوگلیو 
کرده و نتایج مطالعات ( را تأیید  2007،  مسچی و ویوارلی  ؛2009،  جیوانی و لوچنکودی  ؛2015  ،ابوبکر

   .کندنمی( را تأیید 2006، کوز و همکاران ؛ 2014و    2011،هگرتی

احتمال خطرپذیری   کاهش  با  که  است  این  بر  ریسک،  انتظار  مدیریت  تابو    کشورها آوری  سطح 
یابد.   مناطق کمتر    توجه  باافزایش  ریسک  آنکه هرچه  رتب  ،دشوبه  ریسک  از منظر شاخص   ۀ کشورها 

آوری اقتصادی مثبت و معنادار شاخص ریسک و تاب ۀرفت رابطد، انتظار میکرباالتری را کسب خواهند 
د.  کن فرضیه را تأیید می  یدرستبه  در ارتباط با هر دو نوع ریسک اقتصادی و سیاسی  نتایج تخمین،  دشو
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آوری اقتصادی کشورهای کشورها، میزان تاب  اقتصادی  شاخص ریسک  ،به عبارتی، با یک درصد افزایش
با  همچنین  یابد.  می  شیافزا  واحد   0.49انداز  چشم  ۀآوری کشورهای حوزواحد و تاب  0.11هفت  عضو جی

هفت آوری اقتصادی کشورهای عضو جیکشورها، میزان تاب  سیاسی  یک درصد افزایش شاخص ریسک 
تاب  0.06 و  این    یابد. می  شی افزا  واحد  0.27انداز  چشم  ۀآوری کشورهای حوزواحد  تأثیر   خصوصدر 

انداز بیشتر از تأثیر سند چشمآوری اقتصادی کشورهای  بر تاب  )اقتصادی و سیاسی(  ریسک  هایشاخص
توان ناشی از باال بودن علت را می  هفت است.آوری اقتصادی گروه کشورهای جیها بر تاباین شاخص

به باال بودن میزان ریسک این گروه کشورها چنانچه   توجه  باآسیا دانست.    ریسک کشورهای جنوب غرب
 ، این بخش از نتایج مطالعه  ش خواهد یافت.آوریشان بسیار افزایکاهش یابد، میزان تاب  سکشانیراندکی  

 سوست.( هم2006، کوز و همکاران)با پژوهش  توسط 

هفت مثبت و معنادار بوده است و فرضیه را تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو جی 
آوری اقتصادی این ناخالص داخلی میزان تاب کند. به عبارتی با یک درصد افزایش در رشد تولید  تأیید می 
انداز به علت رشد ناخالص داخلی اندک و یابد. اما در کشورهای حوزۀ چشم واحد افزایش می  0.35کشورها 

 معنا بوده است. بی آوری این کشورها  رشد منفی در برخی از کشورها رشد تولید ناخالص داخلی بر تاب   بعضاً 

 ها شنهادیپو  گیری. نتیجه6

سریع و عمیق و وابستگی متقابل فراگیر    ۀ بیش از هر زمان دیگری، جهان با تغییرات فزایند  ،امروزه
 اعتمادی گسترده نسبت به آینده است. ای از بیسابقهگیری سطوح بیشکل  آنعواقب    و  همراه شده است

های  مالی و اقتصادی، مهاجرتهای  ثباتی شدن با تهدیدات انسانی، افزایش بیبسیاری معتقدند جهانی
، افزایش نابرابری بین کشوری و وابستگی  کشورها  دروننامنظم، افزایش شکاف دستمزدها، نابرابری و فقر  

یافته، بحران هویت ملی و کاهش استقالل ملی  یافته به کشورهای توسعهصرف کشورهای کمتر توسعه
پذیری اقتصادی را به چالش  ها شده و انعطافنموجب تهدید رفاه جوامع و افزایش بحرا  کههمراه است  

 خواهد کشید. 

شدن با رشد تجارت جهانی، رشد همگرایی  کنند جهانیاما از سوی دیگر بسیاری از افراد عنوان می
سطح   یهای تجارت و ارتباطات، ارتقاگذاری مستقیم خارجی، کاهش هزینهبازارهای مالی، رشد سرمایه

های جمعیتی و ترویج هماهنگی و اجتناب از تعارض یری بازار کار، رفع چالشپذعلم و فناوری، انعطاف 
است توسع  ؛همراه  و  رشد  ایجاد  به  توسع  ۀلذا  اقتصادی،  ثبات  پایدار،  و  توان   ۀمستمر  افزایش  انسانی، 

شده، بنابراین میزان مقاومت و توان مواجهه با  منجر    در سطح جهانی  یرگذاریتأث  یپذیری و ارتقارقابت
 یابد. اقتصاد افزایش می ۀهای وارده بر پیکرشوک

پذیری و کاهش  وری و افزایش توان رقابتکارایی و بهره  ۀچنانچه ادغام در بازارهای جهانی با توسع
 د.  کن سازی اقتصادی عمل  شدن همسو با مقاومتوان انتظار داشت جهانیمی  ، ریسک  کشورها همراه باشد

  ناخالص   دیتولو رشد    ریسک کشوری،  پذیریشدن، رقابترسی تأثیر جهانیحاضر به بر  ۀمطالع  ،رون یازا
هفت پرداخته و گروه جی  اندازچشم  سند  حوزه  در  آوری اقتصادی در کشورهای برگزیدهبر تاب  داخلی

پذیری، ریسک اقتصادی و  شدن اجتماعی، رقابتجهانی  که  دهدها نشان میاست. نتایج حاصل از تحلیل
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جهانی و  مثبت  تأثیری  سیاسی،  تابریسک  بر  معنادار  و  منفی  تأثیری  اقتصادی  اقتصادی شدن  آوری 
 هفت داشته است.کشورهای عضو جی

جهانی جهانیهمچنین  و  مثبت  تأثیری  سیاسی  ریسک  و  اقتصادی  ریسک  اجتماعی،  شدن  شدن 
 داشته است.  اندازچشمتصادی کشورهای حوزه آوری اقسیاسی تأثیری منفی و معنادار بر تاب

 شود:  های سیاستی ذیل ارائه می، توصیههابا توجه به نتایج حاصل از بررسی

های شود سیاست پیشنهاد می   ، است   مثبت آوری  شدن بر تاب باتوجه به اینکه تأثیر بعد اجتماعی جهانی  ✓
 آوری اعمال شود.افزایش سطح تاب   برای الزم در راستای افزایش روابط اجتماعی بین کشورها  

تأثیر    توجه  با ✓ جیبه  کشورهای  )در  بیمنفی  و  چشم هفت(  حوزۀ  کشورهای  )در   انداز( معنای 
اقتصادجهانی تجاری، بحث و بررسی های  دربارۀ آزادسازیشود  پیشنهاد می،  آوری بر تاب  ی شدن 

  ۀ هدفمند پیگیری شوند.گون بهو  گیرندبیشتری قرار 

اقتصادی در راستای ایجاد  اتخاذ سیاست ✓ پایدار و  های کالن  رشد تولید ناخالص داخلی مستمر و 
 آوری. کاهش ریسک و افزایش تاببرای و امنیت اقتصادی و مالی در کشورها  کاهش نوسانات

سیاست ✓ بیناتخاذ  روابط  برقراری  و  مناسب  خارجی  و  های    برای  شدهیزیربرنامهالمللی مستحکم 
پذیری در  قدرت رقابت  یهای سیاسی و با هدف افزایش قدرت کارایی و ارتقاثباتیجلوگیری از بی

 سازی اقتصاد.  راستای مقاوم

 مالحظات اخالقی

 حامی مالی

 این مقاله حامی مالی ندارد. 

 مشارکت نویسندگان

 تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند. 

 تعارض منافع 

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

 تعهد کپی رایت 

( رعایت شده است.CCرایت )طبق تعهد نویسندگان، حق کپی  
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