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چكيده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درآمدهای نفتی و مقاومتاقتصادی در کشورهای
صادرکننده نفت با استفاده از دادههای پانل و روش برآوردی خودرگرسیون برداری
پانل ( )PVARطی دوره  1995-2015پرداخته است .نمونه کشورهای مورد بررسی
شامل الجزایر ،آذربایجان ،کانادا ،کلمبیا ،ایران ،قزاقستان ،کویت ،مکزیک ،نروژ ،عمان،
ص مقاومت
عربستان ،ترینیداد و توباگو ،امارات و مالزی است .در این مطالعه ،شاخ 
اقتصادی بریگاگلیو و همکاران ( )2009برای کشورهای نمونه طی دوره مورد بررسی
محاسبه شده است .مقایسه وضعیت کشورهای نمونه حاکی از این امر است که
ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد .نتایج حاصل از تحلیل
توابع واکنش آنی نشان میدهد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز مقاومت
اقتصادی را کاهش میدهد .همچنین نتایج آزمون علیت نشان میدهد که درآمدهای
نفتی علت مقاومت اقتصادیست.

واژگان كليدي:
مقاومت اقتصادی ،درآمدهای نفتی ،خودرگرسیون برداری پانل ( ،)PVARکشورهای
صادرکننده نفت ،آسیبپذیری ،تاب آوری
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر samira.arazm72@yahoo.com

 .2استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر(نویسنده مسئول)

hosseinpour.fatemeh@gmail.com
ghasemy110@gmail.com
 .3استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
hallafi.hr@gmail.com
 .4استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
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- 1مقدمه و بیان مساله

آگاهی به زمان ،مدیریت و تدبیر و همچنین بینش صحیح اجتماعی و سیاسی مقام
عظمای رهبری تضمین میکند که اندیشهها ،منویات و اوامر ایشان در جمهوری اسالمی
ایران راهگشای تنگناهای موجود پیشروی دولت و ملت ایران باشد .مداقه و بررسی
عمیق اندیشههای ایشان راه را برای برون رفت از دشواریها هموار ساخته و زمینه
را برای تسریع پیشرفت همه جانبه فراهم میسازد .این وظیفه بر دوش پژوهشگران
است تا با درک اهمیت موضوع سعی در روشنتر شدن ابعاد مختلف فرمایشات ایشان
نمایند .اقتصاد مقاومتی نیز یکی از مقوالتی است که مقام رهبری برای تفهیم الگوی
اقتصادی مطلوب نظام جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر و پس از وقوع اثرات
ناشی از تحریمهای بینالمللی علیه ایران مطرح نمودهاند .در ادبیات اقتصادی این
موضوع با عناوینی مانند تابآوری اقتصادی ،شکنندگی ،استحکام ،آسیبپذیری،
مقاومسازی ومقاومت اقتصادی  ...بیان میشود .اما اقتصاد مقاومتی را نمیتوان صرفاً
مقاومت اقتصادی دانست ،بلکه مقاومت اقتصادی از شاخصههای بارز اقتصاد مقاومتی
است .به عبارتی ،میتوان گفت مقاومتاقتصادی راهبردی از اقتصاد مقاومتی مد نظر
رهبر معظم انقالب به شمار میرود.
بریگاگلیو و همکاران ( )2009مقاومت اقتصادی را اینگونه تعریف کردهاند:
«مقاومتاقتصادی توانایی بهبود ،تعدیل یا ترمیم اثرات منفی ناشی از شوکهای
اقتصادی بیرونی است ».توجه به ساختار مقاومتاقتصادی هر کشور ،برای تأمین منافع
و استقالل آن کام ً
ال ضروری است .بررسی مفهوم مقاومتاقتصادی نشان میدهدکه
چرا برخی از کشورها علیرغم آسیبپذیری باال ،رشد اقتصادی باالیی دارند ،درحالیکه
برخی دیگر بهشدت از شوکها و تحوالت خارجی تأثیر میپذیرند و اقتصاد پر نوسانی
را تجربه میکنند.
از نظر مقام رهبری اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تالش برای خوداتکایی
است .الزمه اقتصاد مقاومتی فعال و پویا برنامهریزی استراتژیک و راهبردی ،مبتنی
بر مردمیکردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی و رفع موانع و
مشکالت این بخش است .مفهوم اقتصاد مقاومتی به این معناست که حتی در فرآیند
فشار ،روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و آسیبپذیری آن کاهش یابد
یا کمتر آسیب ببیند (سیف .)15 :1391 ،اقتصاد مقاومتی در اولین روزهای معرفی،
بیشتر بهصورت مقاومت اقتصادی معرفی میشد .حال این سؤال پیش می آید که آیا
اقتصاد مقاومتی همان مقاومت اقتصادی هست؟ اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی
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با هم تفاوت دارند اما میتوانند یکی هم تعبیر شوند .تفاوت در این است که اقتصاد
مقاومتی یک حرکت و استراتژی بلندمدت و کام ً
ال حساب شدهایست که برای طول
حیات یک کشور طراحی شده و مختص یک زمان خاص نمیباشد .اما مقاومت اقتصادی
تالش کوتاهمدت بودهاست .اقتصاد مقاومتی یک حرکت فعال ،پویا و هجومی است،
اما مقاومت اقتصادی حرکت انفعالی و دفاعی بوده ،و متأثر از حمله اقتصادی دشمن
میباشد(دهقانی :1391،ص.)1
در ادبیات اقتصادی درباره استراتژیهای مواجهه با فشارهای خارجی وارد شده
بر اقتصاد از مفاهیمی مانند تابآوری ،آسیبپذیری اقتصادی ،شکنندگی اقتصادی،
پایداری و تداوم ،استحکام و پیوستگی ،ثبات و ...استفاده شده است .از بین این مؤلفهها
آسیبپذیری و تابآوری با مقاومتاقتصادی شباهت دارند .مقاومتاقتصادی در واقع
یعنی آسیبپذیری کمتر و تابآوری بیشتر.
آسیبپذیری مفهومی گستردهاست که شامل معانی متفاوتیست .این واژه احتمال
ی آن،
مبتال شدن به آسیب جسمی و روانی را توصیف میکند .در وسیعترین معنا 
مفهوم آسیبپذیری به وضعیت افراد ،خانوادهها یا جوامع ،که در معرض یک یا چند
خطر قرار میگیرند اشاره دارد .همچنین به ناتوانی این افراد یا گروهها برای پیشبینی،
مقاومت و یا بازیابی پس از ابتالء به آثار منفی شوک اشاره میکند .عالوهبراین،
آسیبپذیری میتواند برای سیستمهای بسیار بزرگتر مانند اکوسیستم یا سیستمهای
اقتصادی استفاده شود(مورون و همکاران .)6 :2011،بريگاگليو و همکاران()2008
آسیبپذیریاقتصادی را حالتی تعریف میکنند که در آن اقتصاد در معرض شوک
برونزای ناشی از باز بودن اقتصاد قرار گیرد.
با بروز بحران بزرگ مالي در سال  2008و تسري اين بحران به اقتصادهاي باز ،توجه
به مفهوم تابآوري ملي به نحو فزايندهاي رشد كرد .در خصوص مفهوم تابآوری تعاریف
مختلفی ارائه شدهاست .عموماً این تعاریف حول مفهوم تابآوری در ارتباط با اجتماع
هستند؛ به این معنا که به چگونگی واکنش یک اجتماع در برابر برخی اتفاقات ناگوار
میپردازند .یکی از روشهای طبقهبندی خیل عظیم تعاریف دراینخصوص ،استفاده
از تقابل بودن در برابر شدناست(شعبانی و نخلی .)59 :1393 ،اصطالح تابآوری به
دو صورت با توانایی اقتصاد مرتبط است ،اوالً اینکه اقتصاد به سرعت پس از اثر منفی
شوکهایخارجی اقتصادی بتواند بهبودیابد .دوماً مقاومت اقتصاد در برابر اثرات این
شوکهای خارجی(بریگاگلیو و پیسینینو  :2012 ،ص .)188
حال با کنار هم نهادن آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی چهار سناریو با توجه به
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به ویژگیهای آسیب بدست میآید .این چهار سناریو ،همانطور که در شکل دیده
میشود ،به ترتیب عبارتند از  :بهترین حالت ،بد ترین حالت ،حالت خودساخته و حالت
پسر ولخرج (بریگاگلیو :2014 ،ص .)26
مفهوم نمودار بسیار روشن است :در حالت ( )1موقعیتی تصور شده است که
آسیبپذیری باال و تابآوری ضعیف باشد .کشوری که در این موقعیت قرار گیرد بیشترین
آسیبپذیری را از شوکهای خارجی دارد .در حالت ( )2کشوری علیرغم آسیبپذیری
باالی اقتصادش ،تدبیر سیاستی در آن قوی است میتواند شوکهای خارجی را
جذب کند .وضعیت کشور سنگاپور چنین وضعیتی است .حالت ( )3اقتصادهایی با
آسیبپذیری کم را شامل میشود که تابآوری اقتصادی ضعیفی دارد .این احتمال
وجود دارد که چنین اقتصادهایی نیز از شوکهای خارجی تأثیر زیادی بپذیرند و
نهایتاً در حالت چهارم که وضعیت عمده اقتصادهای پیشرفته و بزرگ دنیاست اقتصاد
آسیبپذیری کم و تابآوری قوی دارد .در واقع از بین این چهار سناریو ،سناریوی
بهترین حالت به مقاومت اقتصادی اشاره دارد .زیرا این حالت در مورد کشورهایی است
که دارای آسیبپذیری کم و انعطافپذیری باال میباشد.

نمودار -1انواع ترکیبهای آسیبپذیری وتاب آوری اقتصادی (منبع :بریگاگلیو)2014 ،

منابع فسیلی انرژی یکی از عواملی است که تمدن جدید بر پایه آنها بنیان
نهاده شدهاست .تولید بدون استفاده از انرژی تقریبا غیر ممکن است .از طرفی برای
کشورهای صاحب منابع انرژی منبع درآمد قابل توجهای است .این درآمدها میتواند با
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مقاومسازی اقتصاد در ارتباط باشند .از آنجا که هدف از مقاومتاقتصادی در یک کشور
ایجاد اقتصادی مقاوم و مطمئن در برابر شوکهای خارجی است ،این شوکها ممکن
است از ناحیه درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت که اکثرا ً وابسته نفت
هستند ،رخ دهند .در ابالغیه مقام معظم رهبری در بندهای  14 ،13و  ،15و ادبیات
اقتصادی موجود دربارهی سرایت نوسانات درآمد نفتی به اقتصادهای وابسته به نفت
(بیماری هلندی و نفرین منابع) به عنوان یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد کشورهای
صادرکنندهی منابع طبیعی است.
وابستگی ساختار اقتصادی بیشتر کشورهای صارکننده نفت به درآمدهای حاصل
از صادرات نفت موجب تأثیرپذیری آنها از شرایط رکود یا رونق حاکم بر اقتصاد سایر
کشورها میشود .به عبارتی نوسان درآمدهای نفتی موجب نوساناتی هم در بعد اقتصادی
و همچنین در ابعاد اجتماعی میشود ،بهعبارت دیگر بحرانهای اقتصادی و سیاسی در
بازارجهانی از طریق نوسانات قیمت نفت ،بهسرعت به کشورهای نفتی منتقل میشود.
حال کشوری می تواند از این وضعیت به خوبی خارج شود که آسیبپذیری کمتر و
تابآوری باالیی داشته باشد .بنابراین ضروری است میزان آسیب پذیری و تاب آوری
این قبیل کشورها از شوکها و نوسانات خارجی مربوط به بازار انرژی مورد مداقه
بیشتری قرار گیرد.
با توجه به لزوم کاهش آسیبپذیری اقتصاد از شوکهای برونزا و همچنین بررسی
دقیق و تجربی بند  13ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،حائز اهمیت است
که به میزان آسیبپذیری اقتصادهای صادرکنندهی مواد خام از درآمدهای حاصل از
صادرات این منابع پرداخته شود.
کمیمقاومتاقتصادی
باتوجهبهاینکهبراساسادبیاتاقتصادیامکانساختشاخص ّ
کمی این شاخص در ایران و سایر
وجود دارد ،این پژوهش سعی دارد تا به بررسی ّ
کشورهای صادر کننده نفت بپردازد و در این راستا به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر
مقاومتاقتصادی بپردازد.
این مطالعه در پنج بخش تنظیم شده است .بخش دوم به مرور ادبیات موضوع و
پیشینه پژوهش میپردازد .بخش سوم به روش تحقیق و بررسی دادهها و مدل تحقیق
خواهد پرداخت .بخش چهارم یافتهها و نتایج تجربی تحقیق ارائه خواهد شد .بخش
پنجم به جمعبندی و نتیجه گیری خواهد پرداخت.
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 -2ادبیات موضوع و پیشینه
 -1-2ادبیات نظری

اقتصاد مقاومتی از مقوالتی است که مقام رهبری برای تفهیم الگوی اقتصادی مطلوب
نظام جمهوری اسالمی ایران در مطرح نمودهاند .یکی از پذیرفته شدهترین برداشتها از
اصطالح اقتصاد مقاومتی و مقاومتی کردن اقتصاد به شرح زیر است :کاهش آسیبپذیری
اقتصادازشوکهایناشیازتحریمهاوهمچنینافزایشتوانبازسازیاقتصادپسازاعمال
هر تحریم .از آنجا که این مفهوم ،مفهومی جدید است که با توجه به شرایط بسیار خاص
اقتصاد ایران در برهه زمانی کنونی پایهریزی شده است شاید نتوان هیچ مبنای نظری که
دقیقاً به این مفهوم پرداخته باشد را در ادبیات مدون علم اقتصاد یافت .اما سیف ()1391
از مفهومی تحت عنوان تابآوری اقتصادی با عنوان «فنریت اقتصادی» و نزدیکترین
مفهوم به اقتصاد مقاومتی یاد میکند که توسط بریگاگلیو ( )2008معرفی شده است.
بریگاگلیو مفهوم تابآوری اقتصادی را برای توضیح معمایی که مشاهدات مربوط به
عملکرد اقتصادی کشور سنگاپور در ذهن اقتصاددانان ایجاد کرده بود معرفی میکند.
کشور سنگاپور یک اقتصاد بسیار باز با تمرکز صادرات باال و وابستگی زیاد به واردات
است .به عبارت دیگر این کشور «آسیبپذیری اقتصادی » باالیی دارد .آسیب پذیری
اقتصادی اشاره به شرایط و پتانسیل ذاتی یک اقتصاد برای متأثر شدن از شوکهای
خارجی دارد .نکته حائز اهمیت این که ،کشور سنگاپور علیرغم این آسیبپذیری
ذاتی ،طی سالیان متمادی عملکرد اقتصادی با ثباتی در جهت توسعه از خود به
نمایش گذاشته است .این مشاهده تحت عنوان تناقض سنگاپور در ادبیات شناخته
میشود .بریگاگلیو تابآوری یا انعطافپذیری اقتصادی را به عنوان توجیهی برای رفع
این تناقض معرفی میکند .وی بیان میکند که مفهوم فنریت اقتصادی به اقدامات
انجام شده توسط سیاستگذاران و کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی که یک کشور
اشاره دارد که آن کشور را قادر میسازد تا در برابر آثار منفی شوکها مقاومت کند و یا
آنها را ترمیم کند .با استناد به مفهوم تابآوری اقتصادی ،معمای سنگاپور این چنین
حل میشود که :اگر چه شواهد اولیه نشان میدهند که اقتصاد سنگاپور ،اقتصادی با
آسیبپذیری باالست ولی تابآوری باالی اقتصادی در این کشور سبب شده تا این
کشور از شوکهای منفی خارجی تأثیر زیادی نپذیرد.
روشن است که آسیبپذیری یک اقتصاد یک پدیده ذاتی است و حاصل عملکرد
طوالنی مدت خرده نظامهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در هر کشوری
است .از طرف دیگر ،تابآوری اقتصادی اشاره به عکس العملها و تغییرات سیاستی
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یک اقتصاد دارد که به مدیریت عوارض ناشی از شوک منجر میشود .اگر شوک خارجی
را یک بیماری قلمداد کنیم ،آسیبپذیری اقتصادی را میتوان پتانسیل ابتالء قلمداد
نمود و تابآوری اقتصادی را اثربخشی درمان .با توجه به ذکر تعبیری از اقتصاد
مقاومتی در باال روشن شد که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی برای مقاومسازی
به معنای فعاالنه آن است .در واقع با در نظر گرفتن مقاومت اقتصادی بهصورت فعال،
میتوان گفت که مقاومت اقتصادی دارای دو جنبه است :کاهش آسیبپذیری و افزایش
تابآوری .بنابراین مقاومت اقتصادی عبارتست از توانایی اکتسابی یک اقتصاد برای
بهبود و تعدیل اثرات ناشی از شوکهای اجتنابناپذیر و نامطلوب اقتصادی( بریگاگلیو
و همکاران ،2006،ص .)6
بیشتر فرهنگهای لغت ،مقاومت را اینگونه تعریف کردهاند« :توانایی بهبود سریع
اثرات ناشی از یک حادثه نامطلوب» .در ادبیات اقتصادی این مفهوم حداقل به شکل
سه توانایی مرتبط با اقتصاد ،تعبیر و تفسیر شده است.
-1توانایی اقتصاد برای ترمیم و بهبود سریع اثرات شوکهای بیرونی .این ویژگی
مقاومت اقتصادی را میتوان «عمل متقابل در مقابل شوک» دانست.
-2توانایی مقاومت در برابر شوکها .میتوان این جنبه از مقاومتاقتصادی را
«توانایی هضم شوکها» نام گذارد.
-3توانایی یک اقتصاد برای جلوگیری از بروز شوک .این نوع از مقاومت جزو
ویژگیهای ذاتی یک اقتصاد شمرده شده است که با بحث آسیبپذیری اقتصاد ارتباط
مستقیمی دارد ،که در مباحث بعدی به آن پرداخته میشود.
برای روشن شدن بیشتر بحث ،در ادامه سعی خواهد شد به تشریح دو اصطالح
آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی پرداخته شود.
بریگاگلیو و همکاران ( )2008برای ساختن شاخصی از آسیبپذیری اقتصادی
از سه شاخص درجه باز بودن اقتصاد ،تمرکز صادراتی و وابستگی به واردات کاالهای
استراتژیک استفاده میکنند که هر سه شاخص مقیاسی از میزان وابستگی به بخش
خارجی است .اما بدیهی است که شرایط یک اقتصاد در یک لحظه از زمان برای متأثر
شدن از یک شوک خارجی تنها به میزان ارتباطات تجاری کشور بستگی ندارد .برای
روشنتر شدن موضوع دو اقتصاد فرضی را در نظر بگیرید که ارتباطات تجاری کام ً
ال
مشابهی با بخش خارجی دارند ولی انباشتهی سرمایهای یکی از دو کشور بیشتر شامل
سرمایه فیزیکی است و کشور دوم با وفور سرمایه انسانی روبروست .در این شرایط آیا
میتوان آسیبپذیری هر دو کشور از شوک خارجی را یکسان قلمداد کرد .قبل از هر
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اقدام سیاستی(به عنوان تابآوری) ،مشخص است که قابلیت جابجایی سرمایههای
انسانی بین بخشهای تولیدی بسیار بیشتر از سرمایههای فیزیکی است و این موضوع
میتواند آسیبپذیری ذاتی کشورهای مذکور را متفاوت کند .این مثال نشان میدهد
که میتوان مجموعه گستردهای از متغیرها را به عنوان تعیین کنندههای آسیبپذیری
اقتصاد قلمداد نمود ،متغیرهایی چون بافت تولید ،چینش نهادی ،سرمایه انسانی،
سطوح تکنولوژی ،فرهنگ کار و . ...
بریگاگلیو در مطالعه سال  2014خود بطور کاملتری چارچوب تابآوری و
آسیبپذیری اقتصادی که ارکان اصلی در شاخص مقاومت اقتصادی میباشند را
برای کشورهای کوچک من الجمله ایران ارائه کرده است .بریگاگلیو در شاخص
مقاومتپذیری خود از یک منطق دو بخشی استفاده میکند به این معنا که یک چشم
به آسیبپذیری بیرونی اقتصاد (در معرض ریسکهای خارجی) ،و چشم دیگری به
توان مقابله با آسیبهای بیرونی (استحکام در واکنش به ریسکهای خارجی) دارد.
مطالعات انجام شده بر روی شاخص آسیبپذیری اقتصاد عمدتاً ناشی از این فرض
است که برخی از ویژگیهای ذاتی و ساختاری اقتصاد باعث میشوند که اقتصادها در
معرض شوکهای ناخواسته قرار بگیرند .این ویژگیها شامل درجة بازبودن اقتصاد،
وابستگی به واردات کاالهای استراتژیک ،وابستگی به صادرات یک کاالی خاص و
مقصد صادراتی و درجه دولتی بودن اقتصاد هستند.
-1درجه باز بودن اقتصاد .درجه باز بودن اقتصاد به معنای باال بودن جمع صادرات و
واردات به کل تولید ناخالص داخلی است .درجه باز بودن اقتصاد را می توان با شاخص
نسبت معامالت بینالمللی به تولید ناخالص ملی محاسبه کرد .یک اقتصاد باز معموالً
به اقتصادی گفته میشود که در آن یک کشور از شرایط بیرونی اقتصاد که بر آنها
هیچ کنترل مستقیمی ندارد تاثیرپذیری باالیی داشته باشد.
-2وابستگی به صادرات یک کاال و مقصد صادراتی خاص .محدود بودن کاالهای
صادراتی و یا مقصد صادرات باعث افزایش ریسک تجارت بینالمللی میشود .برای
مثال در کشورهای صادرکننده نفت که وابستگی باالیی به درآمدهای نفتی دارند یک
نوع از آسیبپذیری در این کشورها به حساب میآید.
-3وابستگی به واردات کاالهای استراتژیک و یا کاالهای سرمایهای .یکی دیگر از
مشکالتی که اقتصاد یک کشور را آسیبپذیر میکند وابستگی به واردات کاالهای
استراتژیک است ،زیرا هر آن ممکن است واردات این کاال به دلیل هزینههای باالی
واردات و یا محدودیتهای دسترسی که ممکن است از طرف شرکای خارجی اعمال
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شود ،قطع شود و آن گاه کشور وارد کننده با مشکالت عدیدهای روبرو خواهد بود.
-4درجه دولتی بودن اقتصاد .یکی از تهدیدهای اقتصادی باال بودن غیر منطقی سهم
دولت در اقتصاد و درجه دولتی بودن اقتصاد است .این پدیده عالوه بر تخصیص ناکارآی
منابع باعث افزایش رانت و فساد اقتصادی میشود .همچنین قدرت تحرک دولتها را
گرفته در صورت بروز شوکهای خارجی به اقتصاد و دولت آسیبهای جدی وارد میشود.
بعد دیگری از شاخص بریگاگلیو به توان و مقابله داخلی اقتصاد در برابر تکانههای
خارجی(تاب آوری) اختصاص دارد .طبق مطالعه بریگاگلیو ( :2006ص  )8مقاومت
اقتصادی دارای  4مؤلفه به شرح زیر میباشد.
-1ثبات اقتصاد کالن .ثبات اقتصاد کالن با متغیرهایی که با عدم تعادل مرتبط هستند
مانند تغییرات قیمتی ،کسری بودجه و بدهی دولت ،پرداختهای تراز حسابهای
جاری ،بیکاری و نرخ ارز اندازهگیری میشود .یکی از آشکارترین این عدم تعادلها
نوسان تولید ناخالص داخلی است که اقتصاد را به سمت ناپایداری سوق میدهد.
مؤلفههای ثبات اقتصادی مرتبط با شاخص انعطافپذیری بهوسیله بریگاگلیو بیان
شدهاست .این مؤلفهها شامل سه متغیر زیر میباشند:
• نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی،
• شاخص فالکت که بهوسیله جمع نرخ بیکاری و تورم ساخته میشود،
• نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی.
بدیهی است که اگر دولت ،کسری بودجه باالیی نداشته و در وضعیت سالم مالی
قرار داشته باشد این توانمندی را دارد که در مواجهه با شوکهای منفی ،با بهرهگیری
از سیاستهای مالیاتی و هزینهای ،تبعات این شوکها را کاهش دهد .بنابراین کسری
بودجه در شکل استاندارد خود یعنی با تقسیم بر میزان تولید ناخالص داخلی ،یکی
از اجزاء شاخص پیشنهادی برای اندازهگیری مقاومتاقتصادی است (همان منبع).
اگر اقتصادی سطوح پایینی از بیکاری و تورم داشته باشد ،این احتمال وجوددارد که
شوکها هزینههای رفاهی قابل توجهی بر آن تحمیل نکنند .به این معنا است که بیکاری و
تورمباانعطافپذیریماهیتجذبشوکهادرارتباطهستند(بریگاگلیو :2014،ص.)17
نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی با ایجاد مقیاس خوبی از تابآوری،
برای اندازهگیری مقاومتاقتصادی مطرح شده است .به این دلیل که یک کشور با
سطح باالیی از بدهی خارجی ممکن است با پیدا کردن منابع سختتری برای این
منظور اثرات شوکهای خارجی را جبران کند .بنابراین این متغیر اندازهگیری مقاومت
اقتصادی ،ماهیت شوک متقابل را نشان میدهد.
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-2کارایی بازار .بریگاگلیو و همکاران ( :2009ص  )8استدالل کردند که اگر بازارها
پس از یک شوک خارجی بهسرعت برای رسیدن به تعادل تنظیم شوند ،آنگاه اثر
شوکها می تواند بهسرعت از بین رفته و تعدیلهای نسبی به راحتی انجام میگیرد.
این شاخص بر پنج حوزه اصلی تمرکز دارد:
• اندازۀ دولت
• ساختار قانونی و رعایت حقوق مالکیت
• رونق کسب و کار جهت دسترسی به پول سالم
• آزادی تجارت بینالملل
• مقررات مربوط به کار ،تجارت و امور اعتباری
اما بریگاگلیو برای اندازهگیری شاخص مقاومتاقتصادی صرفاً دو شاخص اندازه
دولت و آزادی تجارت بینالملل را مناسب دانست .که اندازۀ دولت با چهار معیار
اندازهگیری میشود که شامل (درصد مصرف دولتی نسبت به کل مصرف جامعه ،درصد
یارانهها و پرداختهای انتقالی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ،نرخ سرمایهگذاری
انجام شده از سوی دولت برای نهادهای عمومی ،نرخ نهایی مالیات بر درآمد به همراه
سطوح درآمدی که مشمول مالیات میگردند .میزان آزادی تجارت بینالملل را میتوان
با درآمدهای دولتی حاصل از تعرفهها ،موانع قانونی تجارت ،اندازۀ بخش تجارت در
تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز و نیز کنترل صورت گرفته از سوی دولت در قبال بازار
سرمایه بینالملل سنجید (همان منبع).
-3حکمرانیخوب .حکمرانی خوب با حفاظت از حاکمیت قانون و حقوق مالکیت،
همچنین با ارائه خدمات عمومی کارآمد از طریق مرجعی که مکانیسمها و فرآیندها
را به کار میگیرد و نهادهای مدیریت برای امور کشور ،در ارتباط است (بریگاگلیو،
 :2014ص  .)20بریگاگلیو و همکاران ( )2009فرض میکنند که یکی از ارکان مقاومت
اقتصادی حکمرانی سیاسی خوب است .آنها مؤلفه حکمرانی را در شاخص مقاومت
خود با استفاده از «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» حوزه آزادی اقتصادی شاخص
جهانی اندازهگیری میکنند .حکمرانی خوب طبق تعریف عبارت از نظامی از ارزشها،
سیاستها و نهادها که به وسیله آن جامعه ،اقتصاد ،سیاست و مسائل اجتماعی خود
از طریق تعامل سه بخش دولت ،خصوصی و مدنی مدیریت میکند .بدون رعایت
مکانیسم حکمرانی خوب ،کوچکترین شوک نامطلوب منجربه بینظمی اقتصادی و
اجتماعی شده و موجبات سلب آسایش مردم را فراهم میسازد .در این شرایط اثرات
آسیبپذیری اقتصادی ،بیشتر خود را نمایان میکنند .شاخص آزادی اقتصادی در
جهان ،شامل متغیری است که بر ساختار قانونی و امنیت اقتصادی ناشی از رعایت
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حقوق مالکیت تمرکز دارد .این متغیر به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده حکمرانی
مطلوب قابل استفاده است .این شاخص ،شامل موارد زیر است:
• استقالل قضایی و قضاوت
• استقالل دادگاهها و بیطرفی آنها
• صیانت از حقوق مالکیت معنوی
• میزان دخالت نظامیان در قانونگذاری
• یکپارچگی نظام حقوقی و قانونگذاری
معموالً کشورهای آسیبپذیر از این شاخص امتیاز کمتری کسب میکنند.
-4توسعهاجتماعی .توسعهاجتماعی بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی از طریق نهادینه
کردن اخالق توسعه ،بهویژه اخالق توسعهاجتماعی برای حصول به همبستگی اجتماعی
و افزایش کیفیت زندگی در جهت برقراری عدالت اجتماعی و ارتقای ضریب امنیت
اجتماعی است (ارمکی و همکاران :1390 ،ص  .)28بریگاگلیو و همکاران ()2009
توسعهاجتماعی را بهعنوان یکی از اجزاء شاخص مقاومتاقتصادی برشمردند .این مؤلفه
در اصطالح با آموزش ،سالمت و همچنین با اجزای غیردرآمدی شاخص توسعهانسانی
اندازهگیری میشود .آنها استداللکردند توسعهاجتماعی و انسجاماجتماعی اجزای
ضروری مقاومتاقتصادی میباشند .بهطوریکه این عامل نشان میدهد که تا چه حد
روابط اجتماعی در یک جامعه بهدرستی توسعه داده شدهاند و دستگاههای اقتصادی
بدون ممانعت ناآرامیهای مدنی قادر به اجرای مؤثر خواهند بود.انسجام اجتماعی
نیز میتواند نشان دهد که تا چه حد گفتگوی اجتماعی در اقتصاد مؤثر است ،که به
نوبة خود رویکردهای مشترک نسبت به انجام اقدامات اصالحی در برابر شوکهای
جانبی را قادر میسازد .بنابراین ،این فرضیه که توسعه اجتماعی بهطورمستقیم
مربوط به انسجاماجتماعی است را نمیتوان بهطورتجربی ،به دلیل نبوده داده آزمایش
کرد(بریگاگلیو و همکاران :2009 ،ص .)10
در راستای موضوع تحقیق حاضر میتوان گفت نفت و گاز (انرژیهای فسیلی) یکی
ازکلیدیترین و در عین حال سیاسیترین کاالها در جهان مدرن امروزی است .اهمیت
این کاال برای کشورهای صادرکننده نفت بسیار زیاد است .از طرفی تداوم در وابستگی
به این درآمدها طی مکانیزمهای متفاوتی ساختار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این
کشورها را به نحوی دستخوش تغییر نموده است .برای مثال عمده کشورهای صادرکننده
نفت از معضالتی چون تنوع صادراتی پایین ،شرکای تجاری محدود ،سطح توسعه
یافتگی سیاسی و اجتماعی پایین ،ثبات اقتصادی کم و بازارهای مالی توسعه نیافته
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رنج میبرند .با مرور مباحث قبلی میتوان دریافت که تمامی این معضالت میتوانند بر
آسیب پذیری و تاب آوری یک اقتصاد موثر باشد .بنابراین میتوان بیان نمود که وجود و
استمرار درآمدهای نفتی از کانالهای مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی توان تأثیر
گذاری بر مقاومت اقتصادی را دارا میباشند .با این نگرش پژوهش حاضر به دنبال بررسی
تأثیر درآمدهای نفتی بر مقاومت اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت میباشد.
در ادامه سعی شده است تا عواملی که مقاومت اقتصادی یک کشور را تحت
تاثیر قرار میدهند با توجه به مرور ادبیات موضوع عنوان نمود .در این میان میتوان
به مطالعه هیل و همکاران ( )2010و آگوستین و همکاران ( ،)2013ویلسون و
همکاران( )2015اشاره نمود.
متغیرهای مختلفی برای اثرگذاری مقاومت اقتصادی یک منطقه یا ناحیه خاصی تا
کنون توسط اقتصاددانان متفاوتی مورد کاووش قرارگرفتهاست .برخی مانند بریگاگلیو و
همکاران(  ،)2006،2009،2014بورمن و همکاران( )2013و  ...در واقع به اندازهگیری
و شاخصسازی این مفهوم میپردازند ،اما عدهای نیز اثر این متغیرها را بر مقاومت
اقتصادی بررسی میکنند .در مجموع تعدادی از این متغیرها شناسایی شده و بهعنوان
عواملی که میتوانند بر میزان مقاومت اقتصادی اثر داشته باشند مورد مطالعه قرار
میگیرند .در زیر این عوامل بهطور خالصه در جدول  1آمدهاست.
جدول -1عوامل اثر گذار بر مقاومت اقتصادی
عامل

توضیحات

منبع

شاخص آسیبپذیری شامل( درجه باز بودن اقتصاد ،وابستگی به بریگاگلیو و همکاران
( 2009و ،)2014
صادرات یک کاالی خاص ،وابستگی به واردات
کاالهای استراتژیک و درجه دولتی بودن اقتصاد)
شاخص
مقاومتپذیری

شامل( ثبات اقتصاد کالن ،کارایی بازار ،حکمرانی خوب و بریگاگلیو و همکاران
( 2009و )2014
توسعه اجتماعی)

شاخص
مقاومتپذیری

شامل(سالمت در سیاست مالی ،سالمت در سیاست
پولی ،اثربخشی دولت ،حکمرانی خوب ،سالمت بانکی،
تنوع صادراتی،عدم وابستگی صادراتی ،استحکام بیرونی،
بدهی بخش خصوصی و ذخایر بینالمللی)

بورمن و همکاران
()2013

باز بودن اقتصادی

در شاخص آسیبپذیری بریگاگلیو آمده است.

مارتین و سانلی()2014

تنوع صادرات
کارایی

مارتین و سانلی()2014
در شاخص مقاومتپذیری بریگاگلیو آمده است.

مارتین و سانلی()2014

عامل

منبع

توضیحات

کسب و کار

سانلی و مارتین(،)2014
سووبودا و کلمن()2014
و هان و گوتز()2015

سرمایه انسانی

در شاخص مقاومتپذیری بریگاگلیو بهعنوان شاخص توسعه سووبودا و کلمن( )2014و
انسانی( )HDIکه زیر شاخصی از توسعه اجتماعی است .کیتساس و بیشاب()2016

فعالیت نوآوری تحقیق
و توسعه()R&D

سووبودا و کلمن()2014

توزیع درآمد

هان و گوتز( )2015و
ویلسونوهمکاران()2015

تنوع اقتصادی

هان و گوتز( )2015و
ویلسونوهمکاران()2015

آموزش
بهداشت

بهعنوان زیر شاخصی از توسعه اجتماعی در شاخصسازی ویلسونوهمکاران()2015
بریگاگلیو آمده است.

ثروت نفت

ویلسونوهمکاران()2015

تراکم جمعیت

کیتساس و بیشاب()2016

ساختار صنعنی

کیتساس و بیشاب()2016

 -2-2پيشينه پژوهش

منبع :بررسی های تحقیق

در این بخش سعی خواهد شد به مرور پیشینه تجربی موضوع پرداخته شود و به صورت
زیر طی جداول  2و  3خالصه گردد.
جدول  -2مطالعات خارجی
نویسندگان
(سال) -روش

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافته

بریگاگلیو و پسینینو چرا در دوره  2009-2008رکود یافتهها این شاخص را برای شرق آسیا در مقایسه به
اقتصادی جهانی شرق آسیا را ایاالت متحده و اتحادیه اروپا باالتر نشان داده است،
( -)2012محاسبه
کمتر از ایاالت متحده ( )USو نتیجه مذکور ممکن است خفیفتر بودن رکود اقتصادی
شاخص و مقایسه
رتبه شاخص رشد با اتحادیه اروپا ( )EUتحت تأثیر جهانیدراینمنطقهراتوضیحدهد.اینمطالعههمچنین
شرق آسیا را بسیار ناهمگن و با تفاوتهای عمدهای در
قرار میدهد؟
تاب-آوری()GWR
واقعیتهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشورها،
بیشتر از ایاالت متحده و اتحادیه اروپا نشان میدهد.

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر مقاومتاقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت  /سمیرا آرزم ،فاطمه حسین پور ،ابراهیم قاسمی ورنامخواستی ،حمیدرضا عبداللهیان

ساختار بخشی

مارتین و سانلی( )2014و
سووبودا و کلمن()2014
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نویسندگان
(سال) -روش

مهمترین یافته

اهداف و یا سئواالت اصلی

هدف پژوهش ارائه یک مدل
سووبودا و کلمنتووا
برای توضیح عوامل تعیینکننده
( -)2014روش
تابآوری و در نتیجه به دست
تجزیه و تحلیل
همبستگی و درخت آوردن درک درستی از مفهوم
تابآوری و تصمیمگیریهای
تصمیمگیری
مؤثر در مورد ابزار مناسب
سیاست منطقهای است.

نتایج حاصل از این پژوهش بر عواملی مانند سرمایه
انسانی ،عملکرد اقتصادی منطقه ،نوآوری و تحقیق و
توسعه ،بازار کار و ساختار اقتصادی منطقه بهعنوان
تعیین کننده مقاومت اقتصادی تأکید میکنند.

جیاناکیس و برگمن هدف این مقاله بررسی عوامل
مؤثر بر تابآوری در برابر بحران
(-)2017مدل
رگرسیون لجستیک اقتصادی در مناطق اروپایی است.
چند سطحی

نتایج نشان می دهد که سطح تحصیالت و توسعه
اقتصادی تأثیر مثبتی بر تاب آوری هر دو اقتصاد
بزرگ و کوچک در منطقه اروپا داشته است.
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نیز همگنی
فضایی(مکانی) در اروپا را از نظر توانایی واکنش در
برابر شوک های اقتصادی ،تقویت می کند.

کلیمک و همکاران
( -)2019روش
داده -ستاده و
تحلیل حساسیت

هدف پژوهش تعیین کمی
تابآوری(مقاومت) اقتصادی با
تحلیل حساسیت داده-ستاده
برای بهبود پیشبینی رشد
اقتصادی و بازسازی اقتصاد است.

توانایی بخش های صنعتی خاص در برابر شوک های
اقتصادی در کشورها  ،بخش ها و زمان بسیار متفاوت
است .همچنین نتایج نشان می دهد که پیش بینی
های رشد مبتنی بر حساسیت که بهبود خاص
بخش و کشور را در نظر می گیرند  ،بهتر از مدلهای
استاندارد اقتصاد سنجی استاندارد است.

جدول  -3مطالعات داخلی
نویسندگان
(سال) -روش

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافته

غیاثوند و عبدالشاه
(-)1394محاسبه
کمی شاخص

هدف محاسبه میزان تابآوری
اقتصاد ایران بر مبنای شاخص
بورمن و همکاران در طول دورة
زمانی  1357-1392و مقایسه
آن با شاخص بریگاگلیو است.

نتایج نشان میدهد که تابآوری صرفنظر از روندهای
افزایشی یا کاهشی در طول دورهها ،پایین بوده است و
تقریبا در تمامی دوره مورد بررسی کمتر از  0/5است.
در سال  1380تابآوری به دلیل کاهش کسری بودجه و
کاهش نرخ تورم و همچنین بهبود حکمرانی به حداکثر
خود رسیده و در سالهای بعد روند کاهشی پیدا کرده
است .این شاخص از سال  86به بعد ،در پایینترین
حد خود قرار دارد .انها دلیل اصلی آن را بدتر شدن
مولفههای حکمرانی و کارایی بازار معرفی کردهاند.

ابونوری و الجوردی
( -)1395روش
حداکثر راستنمایی

هدف پژوهش برآورد
شاخص آسیبپذیری و
تابآوریاقتصادی کشورهای
اوپک در دوره 1374-1392
است.

نتایج این تحقیق نشان میدهد که کشورهای مثل
آنگوال ،عراق ،لیبی و نیجریه دارای آسیبپذیری باال
و امارات ،قطر ،کویت و عربستان دارای آسیبپذیری
پایینتر هستند .رتبه ایران در شاخص خالص تابآوری
در میان  12کشور عضو اوپک  6برآورد شدهاست.

میرجلیلی و بزرگی
( -)1397محاسبه
شاخص و براورد
رگرسیون

هدف محاسبه شاخص تابآوری نتایج نشاندهندۀ روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد
اقتصادی و بررسی رابطه آن با ایران با شیب مالیم است .بیشترین میزان شاخص در
سال  1393و کمترین آن در سال  1384میباشد .بررسی
تولید ناخلص داخلی است.
ارتباط میان شاخص تابآوری و تولید ناخالص داخلی
سرانه ،بیانگر وجود رابطه مثبت در دورۀ مورد بررسی
است .بهاینصورت که با افزایش تابآوری اقتصادی،
تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش مییابد.

امیری و همکاران
(-)1397محاسبه
شاخص

هدف ا این مقاله ،ارائه روشی نتایج این مطالعه نشان میدهد طی سالهای  1375تا
 1383و نیز  1385تا  1393و  1395خالص تابآوری
برای تحلیل و اندازهگیری
شاخص آسیب-پذیری و تابآوری منفی بوده ،اما در سالهای  1384و ، 1394این شاخص
مثبت است .مهمترین دلیل مثبت بودن این شاخص در
در اقتصاد ایران است.
این سال ،حکمرانی خوب و توسعه انسانی بوده است.
همچنین،درسالهای1385تا1393خالصتابآوریمنفی
شده و طی چند سال اخیر هر دو شاخص آسیب-پذیری
و تابآوری افزایش یافتهاند ،اما شاخص آسیبپذیری
بیشتر از شاخص تابآوری بوده که نشاندهنده
افزایش درجه آسیبپذیری در اقتصاد ایران است.
منبع :بررسی های تحقیق

وجه نوآوری مقاله حاضر نسبت به مطالعات پیشین:

با توجه به مطالعات عنوان شده در بخش پیشینه و تا آنجا که بررسی شده است،
کمتر مطالعهای به بررسی عوامل اثرگذار بر مقاومت اقتصادی در کشورهای صادرکنندة
نفت پرداخته است .در این پژوهش سعی بر آزمون تجربی رابطه بین صادرات نفت و
گاز با میزان مقاومت اقتصادی در کشورهای صادرکنندة نفت دارد ،که تا کنون مورد
بررسی قرار نگرفته است.

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر مقاومتاقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت  /سمیرا آرزم ،فاطمه حسین پور ،ابراهیم قاسمی ورنامخواستی ،حمیدرضا عبداللهیان

نویسندگان
(سال) -روش

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافته
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 -3روش تحقيق

این تحقیق از نوع کاربردی است .تحقیق به صورت کمی و تحلیلی انجام میپذیرد.

روشهای گردآوی و تحلیل داده ها

روش مورد نظر برای تجزیه و تحلیل در این مطالعه خودرگرسیون برداری در قالب
داده های تابلویی و آزمونهای اقتصاد سنجی مرتبط است .روش جمعآوری دادهها
و اطالعات مورد نياز به صورت بررسی كتابخانهای است که از طريق كتب ،مقاالت،
آمارنامهها ،منابع آماری مختلف و اسناد و مدارك قابل دسترسی از طریق كتابخانهها،
پايگاههای اطالعاتی و اینترنتی جمعآوری میشود.
جامعه و نمونه

در این پژوهش با توجه به موضوع مورد بحث ،کشورهایی انتخاب شدهاند که خالص
صادرات نفت در آنها مثبت باشد ( خالص صادرات نفت ،صادرات نفت منهای واردات
نفت است) .اما با توجه به محدودیت اطالعات برای ساخت شاخص مقاومتاقتصادی
در این کشورها ،تنها نمونه کوچکی از آنها باقی مانده است که شامل ایران،الجزایر،
آذربایجان ،امارات ،ترینیداد وتباگو ،کانادا ،کلمبیا ،قزاقستان ،کویت ،مکزیک ،نروژ،
عمان ،عربستان و مالزی میباشد.
مراحل انجام و به کارگیری روش

مطالعات تجربی متکی بر تکنیکهای سری زمانی یا آمار مقطعی مشکالت آماری
از جمله ناهمسانی واریانس  ،وجود خود همبستگی و ...به همراه دارد.به همین
دلیل در سالهای اخیر توجه بیشتر به سمت دادههای پانل (سری زمانی-مقطعی)
معطوف شده است .دادههای پانل به مجموعه دادههایی گفته میشود که براساس
آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی ( ،)Nکه اغلب به صورت
تصادفی انتخاب میشوند ،در طول یک دوره زمانی مشخص ( )Tمورد بررسی قرار
گرفتهاند .در این صورت ،داده آماری را دادههای پانل مینامند .به عبارتی دیگر ،اگر
ویژگیهای دادههای مقطعی برای دو سال یا بیشتر مورد بررسی قرار گیرند ،ساختار
شکل گرفته مشاهدات ،مجموعه دادههای پانل یا مجموعه دادههای طولی نامیده
میشود(دوگرتی ( .))2007همانگونه که بالتاجی ( )2005اشاره نموده است از
جمله مزایای استفاده از روش دادههای پانل این است که وجود ناهمسانی واریانس را
محدود میکند ،همچنین با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی ،دادههای پانل
با اطالعات بیشتر ،تغییرپذیری بیشتر ،همخطی کمتر میان متغیرها ،درجات آزادی
بیشتر و کارایی بیشتر ارائه مینماید .همچنین میتوان به منظور مطالعه پویایی بین

در روابط فوق اندیس  iنشاندهندهی مقطع مورد نظر و اندیس  tبیانگر زمان
میباشد و بردار  Yitشامل متغیرهای  lnerبیانگر لگاریتم شاخص مقاومتاقتصادی،
 lnoilexبیانگر لگاریتم درآمدهای نفتی (صادرات نفت و گاز) lnhc ،بیانگر لگاریتم
سرمایهانسانی (نرخ ثبت نام اولیه در مدارس) lnef ،بیانگر آزادی اقتصادی lngdp ،بیانگر
تولیدناخالصداخلیوlnpdبیانگرتراکمجمعیتمیباشدɛit.نیزجزخطامیباشد.دراین
پژوهش هدف اصلی بررسی رابطه درآمدهای نفتی با میزان مقاومتاقتصادی میباشد.
برای محاسبه شاخص مقاومتاقتصادی از مطالعه بریگالیو استفاده شدهاست .این
مطالعه برای شاخصسازی مقاومتاقتصادی دو دسته متفاوت از متغیرهای اقتصادی
را بهکارگرفته است که این پژوهش مبنای کار را برای تحلیل براساس شاخص
بریگاگلیو قراردادهاست .قابل ذکر هست شاخص مقاومتاقتصادی بریگاگلیو شامل
زیرشاخصهایی است که با توجه به دسترسبودن دادهها پروکسیهای مناسب برای
هر کدام از اینمتغیرها ،مقاومتاقتصادی اندازهگیری شدهاست .شاخص بریگاگلیو
شامل ثبات اقتصاد کالن ،کارایی بازار اقتصاد خرد ،توسعه اجتماعی و حکمرانیخوب
بوده که هر کدام از این موارد نیز دربرگیرندهی عواملی میباشند.
هر کدام از شاخصهای مقاومت اقتصادی شامل مؤلفههایی هست که هر کدام
از آنها نیز زیرشاخصهایی را شامل میشوند .شاخص بریگاگلیو شامل ثبات اقتصاد
کالن (نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ،کسری بودجه ،شاخص فالکت
بصورت مجموع نرخ بیکاری و تورم) ،کارایی بازار اقتصاد خرد ( اندازه دولت و آزادی
تجارت بینالملل) ،توسعه اجتماعی ( آموزش و سالمت) و حکمرانی خوب (صدا و

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر مقاومتاقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت  /سمیرا آرزم ،فاطمه حسین پور ،ابراهیم قاسمی ورنامخواستی ،حمیدرضا عبداللهیان

متغیرها از این روش استفاده کرد .به عالوه ،دادههای پانل تاثیراتی را که نمیتوان به
سادگی در دادههای مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد ،بهتر معین میکنند و محقق
را قادر میسازند تا مدلهای رفتاری پیچیدهتر را مطالعه کنند .به طور کلی ،دادههای
پانل تحلیلهای تجربی را به صورتی غنی میسازد که در صورت استفاده از دادههای
سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد.
در این مطالعه برای تخمین از روش خود رگرسیون برداری پانل ()Panel VAR
استفادهشده است که با توجه به برونزا بودن درآمدهای نفتی و برای بررسی اثر شوک نفت
بر متغیرها الگوی مقید استفاده شده است ،به این صورت که متغیر نفت از یک فرایند
خود توضیحی ( AR(3پیروی میکند .الگوی مورد استفاده در ادامه آورده شده است.
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پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،اثر بخشی دولت ،کیفیت مقررات ،کنترل
فساد و حاکمیت قانون) میباشد .همینطور شاخص مقاومتاقتصادی بورمن نیز شامل
سالمت در سیاست مالی (بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی ) ،سالمت
در سیاست پولی ( تفاوت بین تورم داخلی با تورم کشورهای  ،) G7اثربخشی دولت
(کیفیت بوروکراسی و توانایی اجرای رو به جلوی این سیاستها ) ،حکمرانیخوب (صدا
و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،اثر بخشی دولت ،کیفیت مقررات ،کنترل
فساد و حاکمیت قانون) ،سالمت بانکی (کیفیت داراییها ،سرمایه و ریسک درآمد)،
تنوع صادراتی (میزان صادرات یک محصول به کل صادرات و همچنین میزان صادرات
به یک کشور به کل صادرات) ،عدم وابستگی پولی (صادرات به تولید ناخالص ملی)،
استحکام بیرونی (تراز حساب جاری بهصورت نسبتی از تولید ناخالص ملی ،نسبت
منابع بینالمللی به بدهی کوتاهمدت ،موجودی ذخایر به لحاظ ماه واردات و طبقهبندی
نظام نرخ ارز) ،بدهی بخش خصوصی (اعتبارات بانکی محلی به بخش خصوصی ،نسبت
سهامها و تغییرات طی سه سال اعتبار بخش خصوصی توسط سپرده پولی بانکها
به تولید ناخالص داخلی و نسبت مطالبات ساکنان کشور توسط بانکهای خارجی به
تولید ناخالص داخلی) و ذخایر بینالمللی (نسبت ذخایر بینالمللی به تولید ناخالص
داخلی و نسبت سرمایهگذاری خالص به تولید ناخالص داخلی) میباشد.
شاخص مقاومت اقتصادی براساس دیدگاه بریگاگیلیو و همکاران ( )2009محاسبه
شده است .بدین صورتکه نخست هر کدام از مؤلفههای اصلی با استفاده از فرمول
زیر استاندارد شده ،سپس از میانگین این مقادیر شاخص مقاومتاقتصادی بهدست
آمدهاست .این مقادیر بین صفر و یک میباشند ،هرچه به سمت یک میل کند یعنی
میزان شاخص مقاومت اقتصادی بیشتر و بالعکس.

در رابطه فوق j ،نشاندهنده مؤلفه های اصلی شاخص مقاومت اقتصادی و
نشاندهنده تعداد کشورهای صادرکننده نفت می باشد.
داده ها و اطالعات مربوط به زیر شاخصها مقاومت اقتصادی بدین صورت است:
-1شاخص ثبات اقتصاد کالن شامل مجموع بیکاری و تورم (شاخص فالکت) ،کسری
بودجهوبدهیهایخارجیبهصورتدرصدیازGDPمیباشد.اینشاخصازمیانگیناینسه
زیرشاخصبدستمیآید.دادههایموردنیازازصندوقبینالمللیپولجمعآوریشدهاست.
i

 -4یافتههای تحقیق

شاخص مقاومت اقتصادی بریگاگیلیو و همکاران ( )2009بر اساس آنچه پیشتر گفته شد
برای کشورهای نمونه محاسبه شده است .نمودار ( )2این شاخص مقاومت اقتصادی را
برایبرخیازکشورهاینمونهآماریموردمطالعهدردورهی2015-1995نشانمیدهد.

نمودار ( : )2شاخص مقاومت اقتصادی بریگاگلیو و همکاران  ،منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نمودار ( )2و نیز محاسبات تحقیق میتوان دریافت که میزان
مقاومتاقتصادی بریگاگلیو برای همه کشورهای صادرکنندهی نفت در دوره مورد
بررسی بهطور نوسانی در حال افزایش است .مقاومتاقتصادی ایران تقریباً در دوره

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر مقاومتاقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت  /سمیرا آرزم ،فاطمه حسین پور ،ابراهیم قاسمی ورنامخواستی ،حمیدرضا عبداللهیان

-2کارایی بازار خرد برای هر اقتصادی در برخورد با آثار منفی شوکها از طریق قادر
کردن اقتصاد به تخصیص مجدد منابع از اهمیت اساسی برخوردار است .اندازه دولت و
آزادی تجارت بینالملل برای اندازهگیری این شاخص استفاده شدهاند .دادههای مورد
نیاز از زیر شاخصهای آزادی اقتصادی برگرفته از بنیاد هریتیج میباشد.
-3حکمرانی خوب در این مطالعه از میانگین شش زیر شاخص آن یعنی صدا و
پاسخگویی ،ثبات سیاسی و عدم خشونت ،اثر بخشی دولت ،کیفیت مقررات ،کنترل
فساد و حاکمیت قانون بدست آمدهاست .دادههای مورد استفاده از مؤسسه پی آر اس
گروپ جمعآوری شدهاست.
-4برای محاسبه شاخص توسعه اجتماعی طبق مطالعه بریگاگلیو و همکاران
( )2009از زیر مؤلفههای آموزش و سالمت از شاخص توسعه انسانی بینالملل استفاده
شده است .دادههای مورد نیاز از پایگاه اطالعاتی سازمان ملل بدست آمدهاست.
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مورد بررسی مقاومتاقتصادی ضعیف است بهطوریکه در بازه  2008-2013نسبت به
همه کشورها کمترین میزان را دارد .ایران در دوره  2002-2007مقاومتاقتصادی
متوسطی دارد که در سالهای  2004و  2005نسبت به کشورهای عضو اوپک مانند
عربستان و الجزایر در وضعیت بهتری میباشد.
مقایسه شاخص محاسبه شده برای همه کشورهای نمونه نشان میدهد در این
دوره قزاقستان کمترین میزان مقاومتاقتصادی ،و کشورهای پیشرفتهای مانند کانادا
و نروژ بیشترین میزان مقاومتاقتصادی را داشتهاند.

نمودار ( :)3مقایسه مقاومتاقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان براساس شاخص بریگاگلیو در
دوره ( 1995-2015منبع :یافتههای تحقیق)

با توجه به نمودار ( )3مقاومتاقتصادی ایران بر اساس شاخص بریگاگلیو در طی
دوره مورد بررسی از متوسط سایر کشورهای مود بررسی کمتر میباشد.
در ادامه پیش از برآورد مدل مورد نظر ،برای جلوگیری از بروز مشکل رگرسیون
کاذب ،ابتدا باید متغیرها را از نظر مانایی آزمون قرار داد .در این پژوهش برای مانایی
متغیرهای مدل ،از آزمون ریشه واحد نوع فیشر براساس دیکی-فولر تعمیم یافته
( )ADFاستفاده شده است .در این آزمون فرضیه صفر وجود ریشه واحد برای متغیرها
در همه مقطعها است .نتایج نشان میدهد تمامی متغیرها با عرض از مبدأ در سطح
 5درصد مانا هستند.
برای تعیین وقفه بهینه به روش  Panel VARاز معیارهای اطالعاتی تعدیل شده
آکائیک ( ،)AICشوارتز ( )SCو کوئین ( )HQاستفاده میشود در این مطالعه وقفه
بهینه  ،وقفه سوم کمترین مقدار معیار را دارا میباشد.

جدول ( :)4نتایج آزمون علیت

Prob

آماره آزمون F

علیت

0.0006

5.990

lner→ lnoilex

0.095

2.145

lnoilex → lner

0.213

1.504

lner→lnhc

0.247

1.386

lnhc→lner

0.008

4.026

lner→lnef

0.063

2.454

lnef→lner

0.794

0.342

lner→lnpd

0.829

0.295

lnpd→lner

0.101

2.091

lner→lngdp

0.0001

7.249

lngdp→lner

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج آزمون علیت در جدول ( )4نشان میدهد که علیت از مقاومتاقتصادی به
درآمدهای نفتی در سطح اطمینان  95درصد و بالعکس آن در سطح اطمینان 90
درصد ،علیت از شاخص مقاومتاقتصادی به سمت شاخص آزادی اقتصادی در سطح
اطمینان  95درصد و بالعکس آن در سطح اطمینان  90درصد و علیت از تولید ناخالص
داخلی به شاخص مقاومتاقتصادی در سطح  95درصد وجود دارد .پس میتوان گفت
ص مقاومتاقتصادی و شاخص
بین شاخص مقاومتاقتصادی و درآمدهای نفتی ،شاخ 
آزادیاقتصادی علیت دو طرفه و بین مقاومتاقتصادی و  GDPعلیت یکطرفه میباشد.

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر مقاومتاقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت  /سمیرا آرزم ،فاطمه حسین پور ،ابراهیم قاسمی ورنامخواستی ،حمیدرضا عبداللهیان

از این رو الگوی خود رگرسیون برداری پانل با سه وقفه برآورد میشود .همانگونه
که پیشتر در معادله ( )1اشاره شده است ،با توجه ماهیت برونزای متغیر درامد نفتی،
برای حفظ متغیر در مدل برای تحلیل واکنش های آنی ضرایب خود رگرسیون بررداری
پانل به گونهای مقید شده است که متغیر نفت از یک فرایند خود توضیحی (AR(3
پیروی میکند.
نتایج آزمون علیت بین متغیر مقاومت اقتصادی با متغیرهای توضیحی درجدول
( )4ارائه شدهاست.
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یکی از کاربردهای الگوی خود رگرسیون برداری پانل  ،بررسی واکنش متغیرهای
الگو به شوکهای بوجود آمده در هر یک از متغیرهاست .توابع عکسالعمل آنی بهمنظور
بررسی رابطه بین مقاومت اقتصادی و درآمدهای نفتی و همچنین رابطه این متغیر
با سایر متغیرهای توضیحی از طریق مدل خودرگرسیون برداری مبتنی بر دادههای
تابلوئی ( )PVARمورد ارزیابی قرار میگیرد .بهطوری که اثر یک شوک مشخص بر
روی متغیر بررسی میگردد و نشان داده میشودکه اگر یک تغییر ناگهانی در یک
متغیر رخ دهد ،اثر آن بر روی خود متغیر و دیگر متغیرها در طول دورههای مختلف
چه مقدار خواهد بود .نموادر ( )4توابع عکسالعمل آنی مقاومتاقتصادی را در برابر
شوکهای ناشی از متغیرهای توضیحی مدل نشان میدهند .در این نمودارها خطوط
وسطی بیانگر عکسالعملهای آنی متغیر مقاومت اقتصادی تا  10دوره بوده و خطوط
باال و پایین کرانههای مثبت و منفی برای انحراف معیار عکسالعملهای آنی در سطح
 5درصد است.

نمودار ( :)4توابع عکسالعمل آنی(منبع :یافته های تحقیق)

جدول ( :)5نتایج تجزیه واریانس برای میزان مقاومتاقتصادی برای دوره  10ساله

lngdp

lnpd

lnef

lnhc

lnoilex

lner

انحراف معیار

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

100

0.157

1

0.838

0.799

0.128

0.016

0.130

98.08

0.170

2

2.133

1.400

0.143

0.225

0.800

95.29

0.189

3

2.771

1.771

0.191

0.277

2.23

92.75

0.197

4

3.233

1.703

0.356

0.445

3.18

91.07

0.202

5

3.610

2.004

0.451

0.690

3.61

89.62

0.205

6

3.895

4.039

0.546

1.253

3.82

86.44

0.210

7

4.028

8.61

0.593

2.160

3.76

80.83

0.217

8

4.044

14.73

0.629

3.238

3.50

73.85

0.227

9

4.060

20.125

0.662

4.125

3.22

67.80

0.237

10

(منبع :یافته های تحقیق)

ستونهای جدول ( )5میزان درصد افزایش واریانس پیشبینی مقاومتاقتصادی را
به دلیل شوکهای مختلف نشان میدهد که مجموع هر سطر بایستی برابر  100درصد
باشد .مطابق نتایج بهدست آمده ،در دوره اول ( کوتاهمدت) صد در صد توضیحات در
مقاومتاقتصادی توسط خودش صورت گرفتهاست .همانطور که مالحظه میشود در
دوره دوم  67.80درصد از نوسانات مقاومتاقتصادی توسط خودش 3.22 ،درصد توسط
درآمدهای نفتی 4.125 ،درصد توسط سرمایه انسانی 0.662 ،درصد توسط شاخص
آزادی اقتصادی 20.125 ،درصد توسط تراکم جمعیت و  4.060درصد توسط GDP

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر مقاومتاقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت  /سمیرا آرزم ،فاطمه حسین پور ،ابراهیم قاسمی ورنامخواستی ،حمیدرضا عبداللهیان

همانگونه که مشاهده میشود واکنش مقاومت اقتصادی به شوکهای ناشی از
درآمدهای نفتی (صادرات نفت و گاز) منفی میباشد .این واکنش نسبت به سرمایه
انسانی نیز مشابه درآمدهای نفتی منفی میباشد .واکنش مقاومتاقتصادی به شوکهای
شاخص آزادیاقتصادی در کوتاهمدت اندکی مثبت و در میانمدت و بلندمدت منفی
میباشد .واکنش مقاومتاقتصادی به شوکهای ناشی از تراکم جمعیت در کوتاهمدت
مثبت و در بلندمدت منفی میباشد .این واکنش نسبت به  GDPمثبت میباشد.
منظور از محاسبه شاخص تجزیه واریانس این است که مشخص شود بهطور نسبی
میزان سهم و اهمیت یک تکانه ناشی از متغیر ،در تغییرات خودش به تغییرات سایر
متغیرها چقدر است .نتایج تجزیه واریانس مقاومتاقتصادی برای ده دروه در جدول
( )5ارائه شده است.
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توضیح داده میشود .با توجه به جدول در بلندمدت همچنان درصد باالئی از نوسانات
مقاومتاقتصادی توسط خودش توضیح داده شدهاست .پس از آن تراکم جمعیت،
سرمایه انسانی و  GDPسهم باالتری در توضیح تغییرات مقاومتاقتصادی دارند.
 -5بحث ،نتيجهگيري و پیشنهادها
 -1-5بحث

گرچه مطالعات زیادی در داخل و خارج شاخص آسیبپذیری اقتصادی و تابآوری
اقتصادی را به صورت کمی محاسبه نمودهاند اما همانگونه که قب ً
ال نیز ذکر شد
تحقیقات اندکی به بررسی رگرسیونی عوامل موثر بر مقاومت اقتصادی ،تابآوری
و آسیبپذیری اقتصادی پرداختهاند .در این بخش به مقایسه نتایج تحقیق حاضر با
همان تحقیقات اندک پرداخته خواهد شد .در این پژوهش نتایج حاکی از علیت بین
تولید ناخالص داخلی و شاخص مقاومت اقتصادی است .همچنین شوک تولید داخلی
باعث افزایش مقاومت اقتصادی میگردد و این نتایج در تایید نتایج مطالعه میرجلیلی
و بزرگی ( )1997و جیاناکیس و برگمن ( )2017است .اما نتیجه مربوط به سرمایه
انسانی (نرخ آموزش اولیه در مدارس) که نشاندهنده عدم ارتباط آن با شاخص مقاومت
اقتصادی است ،با نتایح مربوط به مطالعه جیاناکیس و برگمن ( )2017که در مورد
اقتصادهای اروپایی ست متفاوت است .این میتواند به علت ساختار متفاوت دو گروه
کشورهای مورد بررسی باشد .در مورد محاسبه شاخص نتایج این تحقیق در تایید
سایر مطالعاتی است که در داخل انجام شده است.
 -2-5نتیجه گیری

توجه به ساختار مقاومت اقتصادی هر کشور ،برای تأمین منافع و استقالل آن کام ً
ال
ضروری است .بررسی مفهوم مقاومت اقتصادی نشان میدهد که چرا برخی از کشورهای
آسیبپذیر ،علیرغم چالشهای پیشرو به سطح باالیی از تولید سرانه ناخالص داخلی
دست یافتهاند ،در حالیکه برخی دیگر بهشدت از شوکها و تحوالت خارجی تأثیر
پذیرفته و اقتصاد پر نوسانی را تجربه میکنند .حال با توجه به مفهوم مقاومت اقتصادی
سؤالی پیش میآید که چه عواملی باعث ایجاد مقاومت اقتصادی در یک کشور میشود یا
عوامل مؤثر بر مقاومت اقتصادی کدامند؟  ..آیا درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده
نفت میتواند باعث ایجاد مقاومت اقتصادی شود ،یا وابستگی به درآمدهای نفتی در
این کشورها میتواند اثر منفی بر مقاومت اقتصادی داشته باشد یا مانعی برای برای
بوجود آمدن مقاومت اقتصادی باشد .شناخت این ارتباط سیاستگذاران کشورهای

 -3-5پیشنهادها

یافتههای این تحقیق نشان داد که درآمدهای نفتی در مجموعه کشورهای موجود در
نمونه اسباب کاهش مقاومت اقتصادی را فراهم آورده است .این یافته تأکیدی مجدد
به سیاستگذاران این ممالک در راستای لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و
نیز متنوع سازی اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت است .نتایج این پژوهش همچنین
نشان داد که ایران نسبت به متوسط کشورهای موجود در نمونه دارای مقاومت اقتصادی
کمتری است .در راستای این یافته بالفاصله این سئوال به ذهن میرسد که چرا ایران
چنین وضعیتی دارد؟ پاسخ به این سئوال نیازمند انجام پژوهشی با محوریت همین
سئوال است .از این رو به پژوهشگران پیشنهاد میگردد که در مطالعات آتی به بررسی
این موضوع بپردازند.

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر مقاومتاقتصادی در کشورهای صادرکنندهی نفت  /سمیرا آرزم ،فاطمه حسین پور ،ابراهیم قاسمی ورنامخواستی ،حمیدرضا عبداللهیان

صادرکننده نفت را قادر میسازد تا در برابر شوکهای حاصل از درآمدهای نفتی
مقابله کنند یا اینکه آنها را بهبود بخشند .از اینرو ،در این پژوهش سعی شد رابطه
درآمدهای نفتی (صادرات نفت و گاز ) و مقاومت اقتصادی در کشورهای صادرکننده
نفت مورد بررسی قرار گیرد.
با مقایسه وضعیت مقاومت اقتصادی ایران با متوسط سایر کشورها مشخص شد که
ایران نسبت به سایر کشورها در اکثر سالها میزان مقاومت اقتصادی کمتری را دارد.
در بررسی علیت گرنجر ،مشخص شد که رابطه دوطرفه علیت بین مقاومتاقتصادی
و درآمدهای نفتی وجود دارد .همچنین نمودار واکنشهای آنی نیز حاکی از واکنش
منفی مقاومت اقتصادی به شوکهای ناشی از درآمدهای نفتی میباشد .نتایج این
تحقیق تاییدی است بر دالیل نگرانیهای رهبر معظم از بابت آسیبپذیری اقتصاد از
ناحیه اتکا بیشتر از اندازه کشور به درآمدهای نفتی است.
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