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 مرورد  ،2008 مرایی  بحررا   از بعد ویژه به اخیر، هاي سال در اقتصاد مقاومتی موضوع

 اجتمرایی،  اقتصرادي،  هراي   اسر.  زیرسیترت    گرفتره  قرار حوزه این نخبگا  توجه

 بتواننرد  کره  شروند  طراحری  يا گونره  بره  باید ... و یطیمح ت.یز فناوري، حکمرانی،
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 پیشررف.  بره  تنها نه مقاوم. اقتصادي، اهمی. بر کیدأت یلل که پیداس. ناگفته

 سرب   بره  آوري  تاب به پرداختن ضرورت و ماهی. به بلکه ،باره نیا در جوامع ردیگ

 نوسرانات  از ناشری  اس.  مخاطرات رو روبه آنها با کشور اس. که مخاطراتی وجود

 مخاطرات از اي  نمونه ینوا  بهایمللی   بین هاي  و تحری  نف. صادرات از حاصل منابع

 برابرر  در ملری  اقتصراد  مقاومر.  کره  اسر.  آ  هشرداردهنده  ایرا  اقتصاد بر بیرونی

 شده گذاري  هدف پایدار و شتابا  تحقق رشد و بوده مه  بتیار خارجی هاي  اختالل

 اس.  ملی اقتصاد مقاوم. سطح ارتقاي متتلزم کشور سایه 20 انداز چش  سند در
توجرره برره رویرردادها و مشررکالت متنرروع و بزرگرری کرره برخرری کشررورها  بررا

ارائرره  ،انرد   آورده بره وجرود  هراي اخیرر در حروزه اقتصرراد برراي ایررا         طری سرال  
هراي کشرور     د  اقتصراد متناسر  برا یرفیر.    کرر  یک ایگوي منتج  برراي مقراوم  

رسررد  اقتصرراد مقرراوم، اقتصررادي اسرر. کرره در برابررر      ضررروري برره نیررر مرری  
ایملررل معیارهررایی   هرراي وارده کمترررین آسرری  را ببینررد  در ادبیررات بررین   شررو 

و  1بریگرراگلیوپررذیري اقتصرراد وجررود دارد      بررراي شررناخ. میررزا  مقاومرر.   

                                                                                                                                              
1. Briguglio 
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هررایی بررراي میررزا    مطایعررات زیررادي در ایررن زمینرره داشررته و شرراخ   1بررورمن
 اند   آوري اقتصاد معرفی کرده  تاب

قتصاد براي بازگش. به کارکرد یادي خود آوري اقتصادي میزا  توانایی ا  تاب
دهد  شرو  وارده بره اقتصراد     می ه با شو  وارده را مورد بحث قرارهپس از مواج

 ،جعفرري  )دانر   هاي درونی اقتصاد باشد تواند ناشی از یوامل بیرونی یا ضعف می
 ،کشید  به دور خود نیتر.  به معناي حصار يمقاوم. اقتصاد(  بنابراین 25: 1392
هراي وارده   هاس. که مقاوم. اقتصاد را در برابر شرو   یک مجمویه سیاس. بلکه

 .دهد افزای  می
آوري   در ادبیررات جهررانی از مفهرروم مشررابه اقتصرراد مقرراومتی بررا ینرروا  ترراب

آوري را به توانرایی بازگشر.     ها، تاب  نامه شود  در بتیاري از یغ.  اقتصادي یاد می
کننرد  در ادبیرات     رجی نراگوار تعبیرر مری   بر اثرر آثرار خرا    نخت.سریع به حای. 

: توانایی بازیابی و برگش.  شود  اقتصادي، اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف می
توانایی ایترتادگی و   ؛هاي خارج از سیتت   شد  شو   بعد از وارد نخت.به حای. 

 توانایی اجتناب از شو   ،ها یعنی جذب شو  و سوم مقابله در مقابل تکانه
هراي اخیرر مرورد توجره مطایعرات       ناپرذیري در سرال    ها و آسری    این توانایی

بانرک جهرانی،    2014خارجی نیز قرار گرفته اس.  گزارش توسرعه جهرانی سرال    
از  2013مجمرع جهرانی اقتصراد و اجرالو داووو      2013پرذیري   گزارش رقاب.

ی اسر.  آوري اقتصراد ملر    ایمللری درخصروت تراب     هراي برین    نمونه اسناد سازما 
 ( 18: 1393)غیاثوند، 

مقایره   نخت.حاضر بخ     این مقایه در پنج بخ  سازما  یافته اس.  مقدمه
دهد  در بخر  دوم مبرانی نیرري در رابطره برا اقتصراد مقراومتی و          را تشکیل می

هاي آ  ارائه شده اس.  در بخ  سوم پیشینه تحقیق، بخ  چهارم روش   شاخ 
 گیري ارائه شده اس.     پایانی نتیجهتحقیق و برآورد مدل و در بخ

 . مبانی نظری1

هاي اخیر تعاریف مختلف و دقیقری از مقاومر. در اقتصراد ارائررره شرده        در سال
                                                                                                                                              
1. Boorman 
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تواند به دو صرورت ایترتا و     می 2آوري اقتصادي  تاب (2009) 1روو نیر ازاس.  
توانرایی یرک سیترت  در حفر       3آوري اقتصررادي ایترتا    پویا تعریف شرود  تراب  

له بنیرادي  ئ)مانند تداوم تویید( هنگام بروز شو  اس.  این تعریف با مت اش فهیوی
تشررردید   عیفجرا تراز اس. که هنگام وقوع   اقتصاد، یعنی تخصی  کاراي منابع ه 

 شود   می
تواند مقاومر.    گیرد و می  بر می  تر که مالحیات پویا را در ک تعریف یمومیی

سریتی اس. که یک سیتت  از یک شو  شدید بهبود »نامیده شود،  4صادي پویااقت
 ترر  دهیر چیپ نتبتاًاین نوع مقاوم. «  آورد به دس.کند تا حای. مطلوب  را   پیدا می

همرراه برا تعمیرر و بازسرازي را شرامل       بلندمردت گذاري   له سرمایهئاس.، زیرا مت
ل بعد از حادثه هتتند  مقاوم. هر  از  شود که فرایندهایی قابل اجرا براي مراح  می

هاي تصمیمات سیاسری یمرومی یرا خصوصری       هاي داخلی و ه  از محر   محر 
ها، توانایی جذب زیا  یا بهبود سریع   در زما  بحرا   (1999شود )میلتی،   ناشی می

باشد  مقاوم. ذاتری اشررراره بره     6یا اکتتابی )تطبیقی( 5تواند یملکردي )ذاتی(  می
توانرد قبرل از حرررادثه      هررا می  ها دارد  این توانایی  توانایی معمویی مقابله با بحرا 

افزای  پیدا کند  مقاوم. تطبیقی اشاره به توانایی حف  وییفه در شررایط بحرانری   
 از طریق مهارت و تالش زیاد دارد 

ایملل دو مطایعه مطرح درخصروت مقاومر. اقتصرادي     در ادبیات اقتصاد بین
گیري مقاوم. اقتصادي کشورها معرفری    هایی را براي اندازه  ود دارد که شاخ وج

 2003بریگراگلیو و گرایی در سرال       ین مطایعه، مطایعره نختت  کند یمگیري   و اندازه
 برا ینروا    شاخصری  در را اقتصادي پذیري  آسی  شاخ ، 2003 اس.  آنها در سال

مقاومر.   مفهروم  بره « مقاومر.  برراي  شرده  تعردیل  اقتصادي پذیري  آسی  شاخ »

                                                                                                                                              
1. Rose 

2. Economic Resilience 
3. Static Economic Resilience 

4. Dynamic Economic Resilience 

5. Operational (Inherent) 

6. Acquired (Adaptive) 
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مقاومر.   سراده  شراخ   یرک  ینروا   بهرا  سرانه GDPا کردند  آنه مرتبط ياقتصاد
 را پرذیري   آسری   با مقابله براي کشور توانایی این متغیر زیرا مطرح کردند، ياقتصاد

 ، بریگراگلیو 2006 سرال  در ترا  شد سب  پذیري  منفی آسی  بار گیرد  شاید  می دربر

 اقتصرادي    مقاوم. وي، نگاه دهد  از را ارائه آوري اقتصرادي  تاب شاخ  یننختت

 :دهد یم نشا  را اقتصاد یک در متتتر توانایی سه حداقل
 ؛ها  شو  این از اجتناب در اقتصاد ییتوانا  1
 ؛ها  شو  این اثر تحمل در اقتصاد توانایی  2
  بیرونی کننده  یتخر اقتصادي هاي  شو  از سریع بازیابی در اقتصاد توانایی  3

 یرا  خنثری  هرا   شرو   که اس. متصور هنگامی ها  شو  برابر در ایتتاد  توانایی

 از اقتصراد  کره  اسر.  ممکرن  هنگرامی  مقاومر.  نروع  ایرن  ناچیز باشرند  همچنرین  

جرذب  »ینروا    برا  کره  دهد کاه  را ها  شو  آثار که باشد هایی برخوردار  مکانیت 
 ابزاري تواند  می ریپذ انعطاف بازاري وجود ،مثال برايشود    می از آ  نام برده« شو 

 ( 13: 2011 ،کند )بریگاگلیو یمل ها  شو  براي جذب
 کره  کررده  آوري اقتصرادي پیشرنهاد   تاب سنج  براي را چارچوبی بریگاگلیو

برازار، حکمرانری    يریپرذ  انعطراف چهار یامل اساسی پایداري اقتصاد کال ،  شامل
 اس.  خوب و توسعه اجتمایی

را آوري اقتصررادي    دومین مطایعه درخصوت تراب  (2013) دیگرا بورمن و 
و بازارهراي   توسرعه  درحرال بررسی توانایی کشرورهاي   منیور به  آنها اند انجام داده
شراخ  مقاومر.   »اي با ینوا    ها، در مقایه  مقابله با شو  براي( EMDC) 1نویهور

آوري   مقردار تراب  « هرا   کشرورها در مقابرل شرو    آوري   گیري تاب  نتال: اندازهنسنتی
آوري   اقتصرررادي ایررن کشررورها را بررسرری کردنررد  بررراي سرراخ. شرراخ  ترراب

 اند   بندي شده طبقه شاخ ریز 10متغیر در  52اقتصرادي 
 هاي اصلی یبارتند از:  شاخ 

 .نتب. بدهی دوی. به  مایی   سالم. در سیاس(GDP)؛ 
 .پویی   سالم. در سیاس ( اختالف نرخ تورم با تورم کشورهايG7)؛ 

                                                                                                                                              
1. Emerging Market and Developing Countries 
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 سررازگاري سیاسرر.   سررایري و   )نمررره کیفیرر. دیرروا  دویرر. یاثربخشرر
 ؛(سایري ریزي جلونگر و دیوا  برنامه
  شراخ  توسرعه مرایی کره متغیرهرایی نییرر راهبرري         حکمرانی خروب(
 ؛شود(  ها، جنبه حقوقی حکمرانی و شفافی. سیاسی را شامل می شرک.
 .شاخ  کیفی. دارایری، سررمایه و ریترک درآمرد کره از       بانکی سالم(

 ؛آید(  به دس. می IMFشاخ  سالم. مایی 
 تنوع کای و مقصد صادراتی که از شاخ  تمرکز صادراتی  تنوع صادراتی(
 ؛آید(  می به دس.
 نتب. صادرات به  یدم وابتتگی صادراتی(GDP)؛ 
 نتب. تراز تجاري به  استحکام بیرونی(GDP ایمللری بره     ، نتب. منابع برین
 ؛(ينیام ارز ییتوانا اریمع، مدت کوتاهبدهی 
 ها بره    )نتب. ایتبار خصوصی سپرده بدهی بخ  خصوصیGDP  .نترب ،

 ؛(GDPهاي خارجی از افراد کشور به   مطایبات بانک
 ایمللی به   )نتب. ذخایر بین ایمللی  ذخایر بینGDP گرذاري    و نتب. سرمایه
  (GDP بهخای  

 همچنرین بریگراگلیو و   ،شده در دیدگاه برورمن  هاي مطرح  شاخ به با توجه 
 نیترر  مهر   ینروا   بره هراي زیرر     شراخ   ،ها برراي اقتصراد ایررا      محدودی. داده

ها برراي    گیرند  تمامی شاخ   آوري اقتصاد مورد ارزیابی قرار می  هاي تاب  شاخ 
دیر برین صرفر و   اند و مقرا   استاندارد شده آوري اقتصرادي  گیري شاخ  تاب  اندازه
سررازي اشرراره   در بخرر  روش تحقیررق برره نحرروه شرراخ خواهنرد داشرر. )  100
 شود(   می

 تمرکز تجاری .1-1

خود را  تجارتنمایانگر آ  اس. که یک کشور تا چه حد،  تجاريشاخ  تمرکز 
بر روي محصویت مختلف توزیع کرده اس. )کنفرانس تجارت و توسعه سرازما   

کشور  و واردات این شاخ  مجموع توا  دوم نتب. سه  صادرات(  2008ملل، 
دهرد    آ  کشور نشا  مری  و واردات صادرات کل بههاي کاییی مختلف را  از گروه
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، اسر. ن صرفر و یرک   سرازي شرده و دامنره تغییررات آ  بری      این شراخ  نرمرال  
خرود را برر روي محصرویت     و واردات یک کشرور صرادرات   قدر هر که ينحو به

مقدار این شاخ  به صفر بیشتر نزدیک بروده و مقردار    ،بیشتري توزیع کرده باشد
هرچره یرک کشرور تمرکرز تجراري        اسر.  تجاريحداکثر تمرکز  دهنده نشا یک 

در  متئلهیذا این  ؛تر خواهد بود  پایینآ   يریپذ مقاوم.میزا   ،بایتري داشته باشد
 شود   استانداردسازي متغیر یحاظ می

 ١٣٧٩-١٣٩5روند تغییرات متغیر تمرکز تجاری طی دوره  .١نمودار 

 
 تحقیق محاسبات :مأخذ

هراي   مشخ  اسر. شراخ  تمرکرز تجراري در سرال      1که در نمودار  طور هما 
گیرري یافتره و میرزا      بتیار پایین اس. که پس از آ  افرزای  چشر    1383-1379

  اس. افتهیوابتتگی تجاري به کایهاي محدود افزای  

 سالمت بانکی .1-2

دهنرده   یرک سیترت  هشردار    ینوا  به 1داد  ایگوي کملز در این شاخ  با مبنا قرار
کره   طرور  ا همسریع به دنبال ارزیابی وضعی. سالم. شبکه بانکی کشور هتتی   

هراي    ایمللی نیز با استفاده از شراخ    د و بانک تتویه بینکر( مطرح 2000) 2ایوانز
توانند نقاط اصرلی    هاي کملز می  ده اس.، شاخ کر دأییتشده توسط ایوانز  معرفی

                                                                                                                                              
1. CAMELS 

2. Evans 
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شناسرایی کررده و دییرل مربوطره را نیرز       یخروب  بره پذیري سیتت  بانکی را   آسی 
 زیرشاخ  تشکیل شده اس.: 6دهند  این متغیر از  توضیح
 هراي  یری مجموع دارا به پایره  سرمایه تقتی  )حاصل سرماای   کفایت  1-2-1
 در برار  یننخترت  نترب.  اس.(  این درصد برحت  ریتک ضرای  به شده موزو 
 سرال  آ  در برال  کمیتره   دش معرفی دنیا هاي بانک به 1بال کمیته توسط 1988 سال

 پیمرا  » به بعدها که کرد پیشنهاد ها بانک به را سرمایه حداقل شروط از اي مجمویه
( و رما  2011) (، دنگ2014) شد  بر اساو مطایعات آسپال و داوا  معروف «بال

 توانرایی  باشرد،  رتبیشر  بانک یک سرمایه کفای. شاخ  (، هرچه2013) و سارجو
را  هرا  بانرک  بره  مراجعرات  افرزای   و مشکل بروز با بدهی پرداخ. براي بیشتري
 داش.  خواهند
 تترهیالت » ،«جاري غیر مطایبات» نتب. سه اساو )بر دارایی کیفیت  1-2-2

 شرود(  کیفیر.    گیرري مری    انردازه  «درآمدزا هاي دارایی» و «اقتصادي هاي فعایی. در
 ارزش  اسر.  ارتبراط  در آنهرا  مرایی  یملکررد  برا  ماًیمترتق  هرا   بانرک  در هرا   دارایی

 ارزش کرره یدرحررای اسرر.، آ  وثررایق شررد  نقررد ارزش برره وابتررته تتررهیالت،
  اس. بازار ارزش به وابتته ها گذاري  سرمایه
 و دارایری  بازدهی» هاي نتب. از شاخ ، این )در ها بانک سودآوری  1-2-3
اسر.(      شده استفاده «یملیاتی حاشیه و سود حاشیه» هاي نتب. و «سرمایه بازدهی

 هراي  فعاییر.  بره  را خرود  منابع از درصد چند ها بانک که دهد می نشا  نتب. این
  اند داده تخصی  سودآور
 نترب. » مانند ییها مؤیفه اساو بر نقدینگی کیفی. )بررسی نقدینگی  1-2-4
 پوشر   نترب. » ،«نوسرانات  پوشر  » ،«نقردینگی  بحرا  شرایط در بانک مقاوم.
 شررایطی  در هرا  شود(  بانرک   می انجام «پرنوسا  بدهی نتب.» و «مدت کوتاه بدهی
 یرا  خرود  مشتریا  از ای  يریگ سپرده بازار در خود نیاز مورد وجوه مایی مینأت که
  شوند می نقدینگی ریتک متتعد دهند، می دس. از را یبانک نیب بازارهايدر 

 و(« شرع   و کارکنرا  ) وري بهرره » هراي  نترب.  )از اردیمیت  کیفیت  1-2-5

                                                                                                                                              
1. Basel Committee On Banking Supervision 



 13تی     مپذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاو راهبردهای افزایش مقاومت

 را پرویی  واحرد  هر هزینه میزا  مدیری.، کیفی. ارزیابی کند(   می استفاده «ییکارا»
 و کرارایی  افرزای   به منجر آ  کاه  یذا  دهد  می نشا  شود،  می داده تتهیالت که

 موضروع  ایرن  بیرانگر  مردیری.  کیفیر.  د  شاخ شو  می مایی نهادهاي سودآوري
 هرا  گرروه  ردیگر  با مقایته در «هزینه مدیری.» و «سود کت » در ها بانک که اس.

 خلرق  یرفی. که سپرده به تتهیالت نتب. نیز «ییکارا» در  داشتند بهتري یملکرد
  شود  می گرفته نیر در دهد می نشا  سپرده محل از را تتهیالت
 بره  حتاسری. » بخ  سه در شاخ ، )این بازار ریسک ب  حساسیت  1-2-6
 «سرهام  قیمر.  بره  نترب.  حتاسری. » و «بهره نرخ به نتب. حتاسی.» ،«ارز نرخ

 کند(  می گیري اندازه شاخ  این تغییرات ریتک پوش  براي را ها بانک سرمایه

 ١٣٧٩-١٣٩5روند تغییرات متغیر سالمت بانکی طی دوره  .2نمودار 

 
 محاسبات تحقیق :مأخذ

تغییرات متغیر سالم. بانکی طی دوره مورد بررسی نمای  داده شده  2در نمودار 
شود در ابتداي دوره این شراخ  ایرداد پرایینی را      که مالحیه می طور هما اس.  

نیرز   1385شود و تا سرال    روند رو به رشد آغاز می 1383دهد که از سال   نشا  می
رشرد   مجردداً  1390ادامه دارد  سپس کاه  شاخ  را شراهد هترتی  و از سرال    

اکثر خرود  بره حرد   1392و  1391هراي    شاخ  سالم. بانکی را داری  که در سال
و اصرالحات سیترت     1392رسد و با روي کار آمد  دویر. یرازده  در سرال      می

 شود   روند کاهشی شاخ  شروع می ،بانکی
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 وابستگی تجاری .1-3

  هرچره  اسر. دهنده میرزا  حجر  تجرارت خرارجی کشرور        وابتتگی تجاري نشا 
آ  نیرز بیشرتر    يریپرذ   یآس ،کشوري حج  صادرات و واردات بیشتري داشته باشد
ترر    پرذیر   تواند اقتصراد را آسری     خواهد بود  زیرا وابتتگی به درآمدهاي صادراتی می

نیازهراي   نیترأم کشور در  ،کند و همچنین هرچه واردات کایهاي اساسی بیشتر باشد
خود در شرایط بحرانی دچار مشکل خواهد شد  وابتتگی حرداقل نیمری از    نختتین

ول خات که موجر  خواهرد شرد در صرورت ایجراد      صادرات کشور به یک محص
اخالل در صادرات آ  محصول، ه  بخ  وسیعی از توییرد و اشرتغال داخرل و هر      

از درآمدهاي ارزي کشور دچار نقصا  گردد  وابتتگی به صادرات  یتوجه قابلسه  
هراي    رود و اقتصاد را در معرض شرو    اقتصاد به شمار می يها يریپذ  یآسیکی از 
گرچه تجارت آزاد و تعرامالت گترترده برا    ادهد    از تحری  خرید کای قرار میناشی 

اقتصاد جها  بایث افزای  رفاه جامعه شده و درآمرد کشرور را از طریرق صرادرات     
دهد، اما محدودبود  کایهاي صادراتی یا مقصد صادرات بایرث افرزای      افزای  می

اقتصاد بایرد هر  تنروع     يریپذ  یآسشود  براي کاه    می یایملل نیبریتک تجارت 
تري را صادر کنری  و هر      صادراتی کشور را افزای  داده و کایها و خدمات گتترده

شرکاي تجاري خود را افزای  دهی  و با تعرداد بیشرتري از کشرورهاي دنیرا تعامرل      
داشته باشی   تنوع بخشید  به صادرات با تقوی. بخر  توییرد و خردمات از طریرق     

کررد  اقتصراد قابرل تحقرق اسر.        ا یبن دان وري و   مایی، افزای  بهرههاي   حمای.
اقتصراد   يریپذ  یآسایمللی یکی از راهکارهاي کاه    تنوع بخشید  به بازارهاي بین

شرو    ،شرود کره برا تحرری       بود  بازار براي صادرات موج  مری  خواهد بود  متنوع
 درآمدي از ناحیه صادرات به کشور وارد نشود 

اي   بود  بره کایهراي اسرتراتژیک و سررمایه     وابتته ،دیگر خطرپذیري اقتصادجنبه 
هراي ناشری از تحرری  صرادرات ایرن        اس.  این وابتتگی اقتصاد را در معرض شرو  

افرزای    صرورت  بره دهرد  در اینجرا شرو       دسته از کایها به داخرل کشرور قررار مری    
گیررد  همچنرین اگرر ایرن       هاي تویید و کاه  تویید ناخای  ملری صرورت مری     هزینه

وابتتگی از طریق چند کشور محدود برطرف شود، خطرر برروز شرو  چنردین برابرر      



 15تی     مپذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاو راهبردهای افزایش مقاومت

ایمللی اصل بر ایرن اسر. کره شررکاي تجراري خرود را         شود  در مورد تجارت بین  می
از حد معینری برایتر نبرری      هر کشورگتترده کنی  و سطح تعامالت تجاري خود را با 

 یراحتر  بهکه در صورت تحری  یا بروز شو ، اقتصاد دچار تالط  شدید نشود و بتواند 
گیري میزا  وابترتگی تجراري کشرورها از      به دنبال جایگزین مناس  باشد  براي اندازه

 شود   حاصل جمع صادرات و واردات بر تویید ناخای  داخلی استفاده می

 ١٣٧٩-١٣٩5د تغییرات متغیر وابستگی تجاری طی دوره رون .٣نمودار 

 
 : محاسبات تحقیقمأخذ

 1385کنری   در سرال     میزا  شاخ  وابتتگی تجاري را مالحیه مری  3در نمودار 
ای  و پس از آ  روند رو به اف.   بیشترین میزا  وابتتگی تجاري را در کشور داشته

ج  تجرارت خرارجی را در   کمترین ح 1393شاخ  شروع شده اس. که در سال 
 کشور شاهد هتتی  و پس از آ  شاخ  وارد افزای  اندکی شده اس. 

 المللی ذخایر بین .1-4

ها، افزای  ذخایر بایث افزای  اطمینا  و قدرت خرود    جداي از بعضی محدودی.
فضراي بیشرتري برراي     ،موجودي بایي ذخرایر  گرید یبارت بهشود    اي آنها می  بیمه

بیشرتري جهر. اتخراذ     نفرس  ایتمادبره  همچنرین  ودهرد   میگیرا    مانور به تصمی 
 ي  بنابراین موجودي بایي ذخایر مانند سرپر دهد  هاي انبتاطی در رکود می  سیاس.

رسد موجودي بایي   به نیر می که یدرحایکند    هاي خارجی یمل می  در برابر شو 
هاي بتیار مهمری در ایرن زمینره      شود، اما هزینه  کشور می ذخایر بایث بهبود وضع

دهرد کره     ایمللی پول نشرا  مری    این، مطایعه اخیر صندوق بین بر وجود دارد  یالوه
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 افتهی  کاه سطح خاصی از موجودي ذخایر بعد از  جیتدر بهاي   هاي خودبیمه  جنبه
گرذاري خرارجی مثبر. حراکی از قردرت مرانور برای برراي بخر             اس.  سرمایه

خصوصی و بخ  یمومی خواهد بود  اجزاي این زیربخ  شرامل نترب. ذخرایر    
 اس.  GDPگذاري خای  به   و نتب. سرمایه GDPایمللی به   بین

هراي خرارجی از قبیرل طرال، ارز      ایمللی بنا به تعریف شامل دارایی ذخایر بین
دیر آمریکا اس. کره   برحت ایمللی پول  در صندوق بین خارجی، وضعی. ذخایر

تررر کرره ویررایف و  در تعریررف کلرری شرروند  توسررط مقامررات پررویی نگهررداري مرری
ایمللری(   تروا  گفر.: ذخرایر )برین     کند می ایمللی را بیا  می هاي ذخایر بین ویژگی

هراي   ها و دارایی هاي طال، بتتانکاري از موجودي یبارت اس.خارجی یک کشور 
هاي خارجی مورد قبول باشد و براي این منیور و نیرز   رجی که در تتویه بدهیخا

هرا در   مردت ترراز پرداخر.     ها و یدم تعرادل کوتراه   براي ایتتادگی در برابر نوسا 
ایمللری،   نگهرداري ذخرایر برین     دسترسی مؤستات پویی کشور قرار داشرته باشرد  

در این صورت دیگر نیراز بره   زیرا  ،کند هاي مؤثر را تتهیل می  گیري سیاس. شکل
هاي تعدیل پری  از موقرع نیتر.  داشرتن ذخرایر فرراوا  در برابرر         انجام سیاس.

سرازد کره ترا از یهرور اصرالحات ناخوشرایند کره         ها را قادر مری  ها، دوی. کتري
ایمللری      بنابراین هرچه ذخایر برین ساز خواهد بود، جلوگیري کنند مشکل .یدرنها

هراي مخرایف     تر خواهد بود و در مقابل شو   قتصاد مقاوما ،یک کشور بیشتر باشد
 پذیري کمتري خواهد داش.   آسی 

 ١٣٧٩-١٣٩5طی دوره  المللی بینروند تغییرات ذخایر  .4نمودار 

 
 : بانک جهانیمأخذ
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ایمللی کشور طی دوره مورد بررسری نمرای  داده     تغییرات ذخایر بین 4در نمودار 
شرود حرداکثر میرزا  ذخرایر کشرور در سرال         که مالحیه می طور هما شده اس.  

کمتررین میرزا     1389بوده که پس از آ  با کاه  مواجره شرده و در سرال     1385
 خود را داشته اس. 

 استحکام بیرونی .1-5

شرامل  تر را به دنبال خواهد داش.  اجزاي آ    تر، اقتصاد مقاوم  بخ  خارجی قوي
ایمللری    ی از تویید ناخای  ملی، نتب. منابع بیننتبت صورت بهتراز حتاب جاري 

 مدت، موجودي منابع طبیعی اس.   به بدهی کوتاه

 ١٣٧٩-١٣٩5روند تغییرات متغیر استحکام بیرونی طی دوره  .5نمودار 

 
 : محاسبات تحقیقمأخذ

 1380شود استحکام بیرونری کشرور در سرال      استنباط می 5که از نمودار  طور هما 
ی. را داشته اس. که پس از آ  روند کاهشی این شاخ  شروع شده بهترین وضع

  سپس رونرد رو بره رشرد    ترین حد خود قرار دارد در پایین 1383اس. و در سال 
هرایی یرک رونرد صرعودي را نشرا         متغیر مذکور شروع شده که با فراز و نشری  

 دهد   می

 بدهی بخش خصوصی .٦-1

هاي بدهی بخ  خصوصری شرامل بردهی خرارجی و بردهی داخلری         زیرشاخ 
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شود  بدهی داخلی بیشتر شامل ایتبارات بانکی محلری بره بخر  خصوصری و       می
هراي دارایری منجرر      ثبات کرد  حباب  تواند به بی  رشد بی  از حد آ  اس. که می

جهر.  تر وام و ایتبار از خارج   هاي خارجی، گتترش سریع  شود  با توجه به بدهی
تأمین مایی بخ  خصوصی، به دییل احتمال قطع ناگهانی جریا  ورود سررمایه بره   

سرهام و   ،شرود  متغیرهراي جرزن آ      پذیري اقتصاد می  بایث کاه  مقاوم. ،داخل
ها به تویید ناخرای     تغییرات بی  از سه سال از ایتبار خصوصی سپرده پویی بانک

ارجی بره توییرد   هراي خر    وسط بانرک داخلی و نتب. مطایبات ساکنا  این کشور ت
 ناخای  داخلی اس. 

 ١٣٧٩-١٣٩5روند تغییرات متغیر بدهی بخش خصوصی طی دوره  .6نمودار 

 
 : بانک جهانیمأخذ

بدهی بخ  خصوصی روند رو بره رشردي را در دوره مرورد     6با توجه به نمودار 
افتاده اس. کره   اتفاق 1390دهد  بیشترین میزا  این متغیر در سال   بررسی نشا  می

  در اس.یل. آ   نیتر مه  1386هاي پویی انبتاطی بانک مرکزي از سال   سیاس.
هاي انقباضی پویی تا حدودي در پی  گرفته شد که نتیجره آ     دوی. ده  سیاس.

و رکود حراک  برر برازار در ایرن      اس.اف. نتبی شاخ  بدهی بخ  خصوصی 
انتهراي دوره از   دهد و در یتوجه قابلها را کاه    دورا  نتوانت. حج  این بدهی

کراه  نتربی    ،هاي انقباضی  با روي کار آمد  دوی. یازده  و سیاس. 1392سال 
 شاخ  را شاهد هتتی  
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 حکمرانی خوب .1-7

سرازوکارهاي پیشرین توسرعه     يناکارآمرد حکمرانی خوب ایگویی اس. که در پی 
 خروب   حکمرانی شده اس.  ئهاراایمللی   یافته و مجامع بین  توسط کشورهاي توسعه

آ   لهیوسر  بهها و نهادها که   ها، سیاس.  طبق تعریف یبارت اس. از نیامی از ارزش
جامعه، اقتصاد، سیاس. و متائل اجتمرایی خرود را از طریرق تعامرل سره بخر        

 ،شرامل سرازوکارها   خروب کنرد  حکمرانری     دوی.، خصوصی و مدنی مدیری. می
ها و نهادهراي مردنی     آنها به شهروندا  گروه واسطه بهفرایندها و نهادهایی اس. که 

کننرد  موضروع حکمرانری      منافع خود را دنبال و حقوق قانونی خرود را اجررا مری   
 ،شرده کره در آ  برر کراه  فقرر       شایتته با هدف دستیابی به توسعه پایدار مطرح

 و رشرد و توسرعه زنرا     تر. یز طیمححفای. و تجدید  ،ایجاد شغل و رفاه پایدار
پرور،   )قلری  یابرد  شود که همه اینها با حکمرانی خوب امکرا  تحقرق مری    تأکید می

1383 :85 ) 
حکمرانی خوب براي یک سیترت  اقتصرادي و یملکررد صرحیح آ  و برراي      

داري با مترائلی ماننرد حاکمیر. قرانو  و       ضروري اس.  حکوم. يریپذ مقاوم.
هراي جرانبی     از این نوع، شو  حقوق مایکی. در ارتباط اس.  بدو  سازوکارهایی

 ازاجتمرایی و نراآرامی شروند      ،اقتصرادي  ومررج  هررج توانند منجر به   می یراحت به
توانرد    شود  از سوي دیگر، حکمرانی خوب مری   بزرگ می يریپذ  یآسآثار  ،رو نیا

 اقتصاد را تقوی. کند  يریپذ انعطاف
پاسرخگویی،   و ضویژگی ایترا ش  اساو بر را خوب حکمرانی جهانی بانک

قرانو  و   مقررات، حاکمی. کیفی. دوی.، اثربخشی خشون.، فقدا  و سیاسی ثبات
 سره  کرار  اسراو  درواقرع  شرده  معرفری  شراخ   کند  ش   می فتاد تعریف کنترل

 کار از تبعی. به نیز جهانی بانک که اس. ماستروزي و کري کافمن، یعنی اقتصاددا 

 شر   همرین  برر اسراو  را  خرود  هاي  مقایته و گزارش اقتصاددا  سه این ارزشمند

 و ارائهمحاسبه  WGIهاي   شاخ  قای  در بای شاخ  ش  کند   می ارائه شاخ 

 و اثربخشری  پاسرخگویی  قانو ، حاکمی. مانند مثب. هاي  ویژگی اندازه هرشود    می

و  سیاسری  ثبراتی   بری  و اضرافی  مقرررات  فتراد،  و باشرد  بیشتر جامعه یک در دوی.
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 .اس. تر  مناس  جامعه آ  در حکمرانی باشد، کمتر خشون.

 ١٣٧٩-١٣٩5روند تغییرات متغیر حکمرانی خوب طی دوره  .٧نمودار 

 
 : بانک جهانیمأخذ

-83 يهرا  سرال مقدار این شراخ  در   شود  مشاهده می 7که در نمودار  طور هما 
که در ادامه با کاه  شراخ  مواجره شردی      دهد یمایداد مناسبی را نشا   1379

نیز ادامره یافتره اسر. و پرس از آ  رشرد شراخ         1389که این شاخ  تا سال 
 حکمرانی را شاهد هتتی  

 دولت اثربخشی .1-8

شرود    ها بایرث مری    بیشتر دویتمردا  براي طراحی سیاس.و ایتبار یرفی.  ،قدرت
پاسخ دهد  افزای  یرفیر. دویر. برراي دنبرال      ها شو تر به   اقتصاد بهتر و سریع
بیشتر بایث تحریک مثب. بخ  خصوصی شرده و   احتمال بهها،   کرد  این سیاس.

هراي    درنتیجه مقاوم. بیشتري را براي اقتصاد به ارمغا  خواهد آورد  زیرشراخ  
ها را نشرا     این سیاس. يجلو روبهاین مفهوم کیفی. بوروکراسی و توانایی اجراي 

 دهد   می
 WGIسایري کره توسرط     گیري این شاخ  از امتیاز کیفی. دیوا   براي اندازه

نمررره:  2هرراي اثربخشرری دویرر. و همچنررین متوسررط   بررراي محاسرربه زیرشرراخ 
 WGIکه مانند بای توسرط   جلو روبهو بوروکراسی  يزیر برنامهسازگاري سیاس. و 

 گردد   ، استفاده میشود یممحاسبه 
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 حکمرانی خوب
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 ١٣٧٩-١٣٩5دولت طی دوره  اثربخشید تغییرات متغیر رون .8نمودار 

 
 : بانک جهانیمأخذ
نمای  داده شده اس.  بیشترین میزا  این  8روند تغییرات این شاخ  در نمودار 

آمده اس. و کمترین میزا  آ   به دس. 1391و همچنین سال  1383متغیر در سال 
حاصل شده اس.  در طی دوره مورد بررسی تغییررات کلری خنثری     1385در سال 

گفر.   تروا   یمر بوده و متیر رو به رشد یا نزول را طی نکرده اس. و تا حدودي 
شاخ  در طی دوره یکدیگر را خنثری نمروده اسر.  بیشرترین      يها  ینشفراز و 

 يهرا  سرال و بیشترین روند صعودي طری   1383-1385 يها سالاف. شاخ  طی 
 رخ داده اس.  1391-1378

 پایداری اقتصاد کالن .1-9

در توصیف یک محیط اقتصاد کال  بر پنج شاخ  نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهرره  
کتري  که یدرصورتشود    ها تأکید می  وضعی. مایی دوی. و وضعی. تراز پرداخ.

در سطح معقویی باشد و نررخ ترورم نیرز کر  و      (GDPنتبتی از  صورت بهبودجه )
بینی باشد، نرخ واقعی ارز رقابتی و نزدیک به سرطح تعرادیی و وضرعی.      پی قابل 

محریط اقتصراد کرال      ،ها مناسر  رشرد و توسرعه باشرد      نرخ بهره و تراز پرداخ.
شرایط باثباتی خواهد داش.  این تصویري اس. که یموماً در کشورهاي پیشررفته  

برای و متغیرر    يهرا  نرخغایباً با  توسعه درحالکشورهاي  ،شود  در مقابل  مشاهده می
تورم، کتري بودجه فزاینده و ناپایدار نوسانات شردید نررخ واقعری ارز و کترري     

 ها مواجه هتتند   مزمن تراز پرداخ.
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انداز ملری    ثبات اقتصاد کال  مبناي اصلی رشد پایدار اقتصادي اس.، زیرا پس
پذیري صادرات، تراز   قاب.گذاري خصوصی را افزای  داده و با تقوی. ر  و سرمایه
بخشد  رشد پایدار اقتصادي متتلزم کرارکرد آزاد و رقرابتی     ها را بهبود می  پرداخ.

گرذاري بخر      و ایجاد یک محیط امرن اقتصرادي برراي تشرویق سررمایه      ها م.یق
 يمرؤثر توانرد نقر  بتریار      خصوصی بوده و در این ارتباط ثبات اقتصاد کال  مری 

هاي اقتصادي و ایتبار   ثبات اقتصاد کال  درباره جه. سیاس. وهیال  داشته باشد  به
 ،اقتصرادي برراي بخر  خصوصری     کارآمدمتوییا  پویی و مایی کشور در مدیری. 

  (2: 1380، پور رمضا یراقی و  دارد )خلیلی به دنبالیالئ  مهمی 
ت ثبات اقتصاد کال  با متغیرهایی که با یدم تعادل مرتبط هتتند مانند تغییررا 

هراي جراري،     هراي ترراز حتراب     قیمتی، کتري بودجه و بدهی دویر.، پرداخر.  
 ،هرا  تعرادل شود  یکی از آشرکارترین ایرن یردم      گیري می  بیکاري و نرخ ارز اندازه

 دهد   نوسا  تویید ناخای  داخلی اس. که اقتصاد را به سم. ناپایداري سوق می
همبتررتگی ثبررات اقتصررادي و   »( در مقایرره 2006) 1بریگرراگلیو و دیگرررا  

کره ثبرات در اقتصراد در ارتبراط مترتقی  برین        کند یمبیا   «اقتصاد يریپذ انعطاف
اقتصراد در شررایط تعرادل داخلری       برهمکن  تقاضا و یرضه کل در اقتصاد اس.
تورم قیمتری قابرل قبرول باشرد و      ،خواهد بود اگر موقعی. مایی پایدار داشته باشد

عی نزدیک باشد، همچنین اقتصاد در تعادل خارجی نیرز در  نرخ بیکاري به نرخ طبی
 شردت  بره   این متغیرها شود یمحتاب جاري منعکس  يها پرداخ.موقعی. تعادل 

هراي مناسربی برراي      توانند شراخ    اقتصادي هتتند و می يها اس.یس ریتأثتح. 
 ثبرات  يهرا  مؤیفره  هراي مضرر باشرند      ه با شو هپذیري اقتصادي در مواج  انعطاف

  ایرن  شده اسر. بریگاگلیو بیا   لهیوس به يریپذ انعطافاقتصادي مرتبط با شاخ  
 شامل سه متغیر هتتند: ها مؤیفه

  نتب. کتري بودجه بهGDP؛ 

  ؛شود  جمع نرخ بیکاري و تورم ساخته می لهیوس بهشاخ  فالک. که 

  نتب. کتري تراز تجاري بهGDP  

                                                                                                                                              
1. Briguglio et al. 
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هرا    پذیري طبیعری آ  در مقابلره برا شرو       اي دوی. با انعطاف  موقعی. بودجه
کره   دهرد  یمر سای  به دویر. اجرازه    يا بودجهمرتبط اس.  به این دییل که جایگاه 

 مضر تعدیل کند  يها شو خود را متناس  با  يها اتیمایمخارج و 
پذیري یا یدم آ  همبتتگی دارند بره ایرن     ها و بیکاري با انعطاف  تورم قیم.

هراي مضرر     در شرایط با بیکاري و ترورم انرد  باشرد، شرو     دییل که اگر اقتصاد 
هاي رفاهی زیادي بر جامعه تحمیل نخواهد کرد  درنتیجه بیکاري و تورم در   هزینه

 ها ماهی. منطقی دارند   جذب شو 
پذیري   معیار مناسبی براي سنج  مقاوم. GDPنتب. کتري تراز تجاري به 

هراي    به این دییل که یک کشور با ترراز تجراري منفری برراي کنتررل شرو        ،اس.
این  یذادر کنترل نرخ ارز و ثبات اقتصادي اس.   يا دهیید، دچار مشکالت زا برو 

 کند   ها را برآورده می  کرد  شو  در خنثی يریپذ انعطافمتغیر میزا  

 ١٣٧٩-١٣٩5دوره روند تغییرات متغیر پایداری اقتصاد کالن طی  .٩نمودار 

 
 : بانک جهانی و محاسبات تحقیقمأخذ

روندي صعودي اس.  هرچنرد   ،دهد روند پایداري اقتصاد کال   نشا  می 9نمودار 
برره یلرر.  1388هرراي مختلررف داراي نوسرراناتی برروده اسرر.  در سررال     در دوره
 هاي پویی و مایی انبتاطی دوی. نه  کمترین میزا  پایداري اقتصراد کرال     سیاس.

را شاهد هتتی  که در ادامه روند رو به رشد این شاخ  نشا  از بهبرود وضرعی.   
نیز با جه  تورم و افزای  نرخ ارز ناشری از   1391اقتصادي کشور اس.  در سال 

ایمللی یلیه کشرورما  ایرن شراخ  رونرد رو بره نزویری را         هاي بین  وضع تحری 
و اقردامات دویر. جهر.     تجربه کرده اس. که با روي کار آمد  دویر. یرازده   
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وضعی. شاخ  صعودي شده و رونرد   ،هاي پویی و مایی  بخشید  به سیاس. نی 
 کنی    را در شاخ  مشاهده می یباثبات

 وابستگی بودجه به نفت .1-10

 نفتری(  درآمرد  شرامل ) یملناخای   تویید افزای  بایث نف. افزای  قیم. اگرچه

 کننرده  مصررف  کره  داشر.  نیر در باید اما ،شود  می نف. صادرکننده براي کشورهاي

 بره  هتتند  توسعه درحال کشورهاي یمده طور به نفتی، مشتقات و نهایی محصویت

 نداشرتن  و توانرایی  یردم  دییرل  به خود اغل  نف. صادرکننده کشورهاي که نیا دییل

 هترتند،  نفتی مشتقات و محصویت واردکننده خام، نف. فرآوري یزم براي فناوري

 دشرده یتوی شرده محصرویت    تمرام    افزای  بهاي افزای  قیم. نف. بایث بنابراین

 واردات ریرایی  ارزش افرزای   بره  منجر نیز این که شود  صنعتی می کشورهاي توسط

 برین  رابطره  رود  مری  انتیرار  بنابراین  شود  می ایرا  ازجمله ،توسعه درحال کشورهاي

 .باشد منفی یک رابطه سهام بازار هاي  افزای  شاخ  با نفتی درآمد افزای 
اي در   آ  نقر  یمرده     یواید حاصل از فروش نف. در کشورهاي صادرکننده

درآمدهاي دوی. و افزای  رونق و رفاه یمومی این کشورها دارد  این یواید جزن 
گرذاري    توا  آ  را ه  از طریق سرمایه  درآمد ملی این کشورها محتوب شده و می

گذاري خارجی در راه توسعه اقتصرادي بره کرار بررد       طریق سرمایهداخلی و ه  از 
 جهرا   نفتری  ذخرایر  ازدرصد  11 31بود  [(  ایرا  با دارا1387)مهرآرا و حائري، 

 نفتی ذخایر داراي کشور چهارمین ینوا  به و زیخ نف. کشورهاي ترین  غنی از یکی
نف. و  درواقع(  1391اقتصادي بانک مرکزي،  د )نماگرهايشو  محتوب می جها 

 شردت  بره درآمدهاي حاصل از تویید و فروش آ ، یملکرد و کارایی کل اقتصاد را 
تح. تأثیر قرار داده اس.  بنابراین درآمدهاي نفتی نقر  اسرتراتژیکی در سراختار    

  دومرین توییدکننرده برزرگ در میرا     ینروا   بره اقتصاد ایرا  دارند  از طرفی، ایررا   
مهر  و اصرلی نفر. در برازار      کننرده  یرضهنف. اوپک، یک  صادرکنندهکشورهاي 

تواند بر بازار جهانی نفر. اثرر بگرذارد و هر  از آ        جهانی انرژي اس. که ه  می
(  در ایرن  1391، چهرارم  ماهره  سره تأثیر بپذیرد )نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، 

درآمدهاي دویر. در شررایطی کره    ند توا  اي به بازارهاي نف. می  موقعی. هر تکانه
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هاي   ساختار اقتصاد را از کانال ،وابتتگی بودجه دویتی به درآمدهاي نفتی بای باشد
   افتره ی لیر تنزمختلف تح. تأثیر قرار دهد  از آنجا که ارزش سهام، برابر با مجموع 

جریانات نقدي آینده اس. و این جریانات نقدي تح. تأثیر حوادث و رخدادهاي 
  توانند تح. تأثیر تکانره نفتری نیرز قررار بگیرنرد       می جهیدرنتاقتصاد کال  هتتند، 

رسد که بیا  شود بازار سهام اطالیات مربوط به پیامردهاي    کامالً منطقی به نیر می
دهرد )جرینرد،     سرهام انعکراو مری    يهرا  م.یقرا جذب و در  ناشی از تکانه نفتی

2008 ) 

 ١٣٧٩-١٣٩5روند تغییرات متغیر وابستگی بودجه به نفت طی دوره  .١0نمودار 

 
 : بانک مرکزي ایرا مأخذ

مشخ  اس. اهمی. نف. در بودجه دوی. در ابتداي  10که در نمودار  طور هما 
افزای  یافته و به حردود   جیتدر بهکه  باشد یم درصد 65دوره مورد بررسی حدود 

هاي انبتراطی مرایی ایرن      به یل. سیاس. 1385رسیده اس. که از سال درصد  80
بره یلر.    1391رسیده اس.  از سرال  درصد  60وابتتگی کاه  یافته و به حدود 

میزا  وابتتگی بودجه به نفر. کراه     ،تحری  نف. ایرا  و مشکالت فروش نف.
 یافته اس. 

 تحقیق پیشینه. 2

 آوري  هراي تراب    گیرري شراخ     انجام شرده کره بره انردازه     يها پژوه  نیتر مه 
اند، کارهاي صورت گرفتره توسرط بریگراگلیو و برورمن       اقتصادي کشورها پرداخته  

 که به آنها اشاره شد  اس.
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 کره  بودنرد  افررادي  ننخترتی  مایترا  دانشگاه از (2006همکاران  ) و بریگاگلیو

 شراخ   2003 سرال  در ترر   یپر  دادند  آنهرا  ارائه ي رااقتصاد   آوري  تاب شاخ 

 از اقتصادها برخی اقتصادي پذیري  بودند  آسی  ارائه کرده را اقتصادي پذیري  آسی 

 از خارج نیروهاي ریتأث تح. زیادي حد تا که اقتصادشا  شود  می ناشی حقیق. این

 دامنره  بره  برود   وابترته  و اقتصاد بود  باز به خاطر اغل  که گیرد  می قرار کنتریشا 

 را داخلری  اقتصراد  یراحت به خارجی هاي  شده، شو  صادر محصویت از محدودي

 در يریپرذ   یآسر  شاخ  بررسی مقایه مربوط به یننختتدهد    می قرار ریتأث تح.

 .شد منتشر بریگاگلیو توسط 1995 سال

 و اقتصرادي  پرذیري   آسی »ینوا   با يا مطایعه در (2006) دیگرا  و بریگاگلیو
 مقاومر. اقتصرادي   میزا  2008 سال در« گیري  اندازه و اقتصادي: مفاهی    آوري  تاب

 برای  آ  اجرزاي  کره  مروزو   شراخ   یک استفاده از با کشورها از اي  مجمویه در را

 فهرسر.  در نیرز  ایررا   کشرور  ایرن مطایعره،   کردنرد  در  بررسری  اس.، شده مطرح

 64 رتبره  0 514 شاخ  با مقدار کشور 86 بین که دارد قرار مطایعه مورد کشورهاي
 .دارد قرار حای. بدترین در که اس. داده اختصات خود به را

و  توسرعه  درحالبررسی توانایی کشورهاي  منیور به (2013) دیگرا بورمن و 
شراخ   »اي با ینروا     ها، در مقایه  ( براي مقابله با شو EMDCبازارهاي نویهور )

مقدار مقاومر.   «ها  گیري مقاوم. کشورها در مقابل شو   سنتیننتال: اندازهمقاوم. 
این کشورها را بررسی کردند  رویکرد این مطایعه چنین اس. که با کمک شاخ  

توا  یواملی را شناسایی کررد کره توانرایی تعرداد زیرادي از        مقاوم. اقتصادي، می
دهرد ترا بتواننرد      زای  مری و بازارهراي نویهرور را افر    توسرعه  درحرال هراي    کشور
به آنها واکن  نشا  دهند  براي ساخ.  مؤثر طور بههاي خارجی را جذب و   شو 

  نترایج  انرد  شرده   يبند طبقهزیرشاخ   10متغیر در  52شاخ  مقاوم. اقتصادي 
 یتروجه  قابرل  طور بهو بازارهاي نویهور  توسعه درحالدهد که کشورهاي   نشا  می

اند  همچنین نتایج حراکی از    هاي خارجی تقوی. کرده  مقاومتشا  را در برابر شو 
از سرال   ویرژه  بره  افتره ی توسرعه کشرورهاي   يمقاوم. اقتصادآ  اس. که شاخ  

 ، بدتر شده اس. 2003
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هرراي توسررعه سررازما  ملررل متحررد بررراي تعیررین کشررورهاي   کمیترره سیاسرر.
ارائره   CDP-EVI از این شاخ  موسوم بهنتخه نهایی  افتهی توسعهو  توسعه درحال

زا توییرد شرده اسر.       هاي بررو    کرد  خطر شو  کرد  این شاخ  براي منعکس
این شاخ  معتقد هتتند که ایرن شراخ  توانرایی محاسربه      دهندگا  توسعهایبته 

تالط  ایجادشده توسط متغیرهاي ناشی از سیاسر. را نردارد  ایرن شراخ  از دو     
گررفتن در   ، یکی اندازه شو  و دیگرري میرزا  قررار   اس. شدهجزن اصلی تشکیل 

 معرض شو   هرکدام از این دو جزن از اوزا  برابري برخوردار هتتند 

 تحقیق شناسی ش رو. 3

تواند نقطه شروع خوبی باشرد، امرا بره دییرل       هاي بورمن و بریگاگلیو، می  شاخ 
نیراز کنرد     سازي این مفهوم بری   هاي بومی براي کمی  تواند ما را از تالش  متعدد نمی
گیري نیترتند و نیازمنرد     براي اقتصاد ایرا  به نحو یینی قابل بهره بایهاي   شاخ 
، زیرا تلقی داخلی از اقتصاد مقاومتی انردکی متفراوت از برداشر.    باشند میتعدیل 

هاي جهانی صرفاً با   رایج اس.  به این معنا که مفهوم مقاوم. اقتصادي در شاخ 
مررتبط اسر.     ،شرود   هاي موق. و ناگهانی که از خارج به اقتصاد وارد مری   کریت

موقعیر.   تبع بهبود  موقعی. تکانه و  بود  و استثنا فرض مندرج در آ  مفهوم گذرا
برر فررض    اقتصاد مقاومتی در داخل مبتنری  يپرداز مفهوم که یدرحایمقاوم. اس.  

اس.  تصرریح بره اینکره اقتصراد      شرایط مقاوم. تبع بهاستمرار و فشار خارجی و 
رود، نرایر    ، بلکه راهبردي بلندمدت به شمار مری مدت کوتاهمقاومتی نه یک نتخه 

هاي مقاوم. اقتصادي نیز تا حد زیرادي ناشری     به همین تفاوت اس.  نوع سیاس.
 يهرا   هایی اس. که براي یک اقتصاد متصور اسر. و فررض شراخ      از نوع تکانه

توانرد منشرأ آسری       هاي صرفاً اقتصادي غیرتعمدي می  رایج آ  اس. که تنها تکانه
 هاي ناشی از سیاسر. خصرمانه اقتصرادي مرورد      شود  این درحایی اس. که شو 

توجه قرار نگرفته اس. و به همین دییل ه  در اجرزاي شراخ  مقاومر. جرایی     
متی را یرا پدافنردي یرا    بررخالف تعراریفی کره اقتصراد مقراو      ،گرر ید ا یر ب بهندارد  
اندازي کال  به اقتصاد جمهوري اسرالمی    دانند، رویکرد بومی، چش   مدت می  کوتاه

رویکرد، ما در پی اقتصاد  نیدر اشود    ایرا  دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می
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منطقره   نختر. ال هتتی  که ه  اسالمی باشد و ه  ما را بره جایگراه اقتصراد      ایده
مهر    يها مؤیفهدین معنا اساساً در ایگوي اسالمی ایرانی پیشرف.، یکی از برساند  ب

ایگو باید متضمن مقاوم. و تحقق آ  باشد  در این مقویه اس. که اقتصاد مقاومتی 
 ( 3: 1391 ،)پیغامی شود یمو نوآوري  يریپذ تکیر ،مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی

 ،ه در برای توضریح دادیر    متغیرر کر   10براي تویید شاخ  اقتصراد مقراومتی   
شرده توسرط بریگراگلیو و     بر اسراو مطایعرات انجرام    کنی   این متغیرها  استفاده می

اقتصراد و برر اسراو میرزا       يریپرذ  مقاومر. برر   مرؤثر متغیرهراي   ینوا  بهبورمن 
گیرري میرزا      انرد  برراي انردازه     در اقتصاد ایرا  اسرتخراج شرده   ها دادهدسترسی به 

شد   سازي و استاندارد شوند تا قابلی. ترکی   متغیرها نرمال دبایمقاوم. اقتصادي 
 ها سه گام وجود دارد:  براي محاسبه شاخ  داشته باشند 

: متغیرهایی که برا مقاومر. اقتصرادي رابطره منفری      کمدن اتغیمها جهت هم  1
 شوند   شد  یکس می جه. ه دارند، براي 

سرازي بره مجمویره      طی فراینرد نرمرال  : تمامی متغیرها سازی اتغیمها  نماال  2
مقادیر بین صفر و یک قرار دارنرد  در ایرن    همه  آ شوند که در   جدیدي تبدیل می

 توا  مقادیر تمامی متغیرها را با ه  مقایته کرد   حای. می
zi =

Xi−Xmin

Xmax−Xmin
                  (1)  

Xmaxها اس.  : حداکثر مقدار داده  Xminها،   ده: حداقل امکا  داXi :مقدار هر 
  اس.شده شاخ   : استانداردZiو  ها  یک از داده

بود  یک اقتصاد متتلزم این اس. که تمام متغیرها مقرادیر   : مقاومدهی  وزن  3
نیرر از میرزا  اهمیر. آ  در      مطلوبی داشته باشند  اگر یکی از این متغیرها صررف 

توجه به اثرات بازخوردي که دارد اقتصاد در وضعی. نامناسبی قرار داشته باشد، با 
 اندازد   آوري یک اقتصاد را به خطر می  تاب

آوري، وز  برابر به تمرام    گرفته در خارج در حوزه تاب به تبعی. از مطایعات انجام
بره  شاخ  مقاوم. اقتصادي یددي بین صفر و یک  .یدرنها  شده اس.متغیرها داده 

مقاوم. کمترر اقتصراد    دهنده نشا باشد،  تر کینزدچه به صفر  خواهد آمد که هر دس.
 دهد   باشد، مقاوم. بیشتر را نشا  می تر کینزدچه مقدار شاخ  به یک  و هر
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هاي این مقایه از بانک اطالیات سري زمانی بانک مرکزي ایررا  و بانرک     داده
سایه از سرال   17صورت فصلی و دوره زمانی   ها به  جهانی اخذ شده اس.  این داده

 شوند   را شامل می 1395تا  1379

 آوری اقتصادی  شاخص تاب گیری اندازه. 4

آوري اقتصادي، کار تجربی بورمن و همکارا  اس. که   مبناي محاسبه شاخ  تاب
و نویهررور  توسرعه  درحرال بررسری توانرایی کشررورهاي    منیررور بره  2013در سرال  

(EMDSبراي )  متغیرر در   52ها ارائه شد که براي ساخ. شاخ  از   مقابله با شو
هراي مربروط بره      در دسرترو نبرود  داده   لیبه دیزیرشاخه استفاده شده اس.   10

هاي   برخی از این متغیرها براي کشور ایرا ، برخی متغیرها حذف و برخی شاخ 
بود  یک اقتصاد مترتلزم ایرن اسر. کره تمرام متغیرهرا        دیگر جایگزین شد  مقاوم

نیر از میزا  اهمیر. آ     قادیر مطلوبی داشته باشند  اگر یکی از این متغیرها صرفم
در اقتصاد در وضعی. نامناسبی قرار داشته باشد، با توجه به اثرات برازخوردي کره   

 اندازد   دارد مقاوم. یک اقتصاد را به خطر می
برابر به  آوري، وز   از مطایعات انجام گرفته در خارج در حوزه تاب .یبه تبع

شاخ  مقاوم. اقتصادي بین صفر و یرک   .یدرنهاتمام متغیرها داده شده اس.  
ترر باشرد، مقاومر. کمترر و هرچره مقردار         خواهد بود که هرچه به صرفر نزدیرک  

 تر باشد، مقاوم. اقتصادي کشور بیشتر اس.   شاخ  به یک نزدیک

 ١٣٧٩-١٣٩5ه آوری اقتصادی طی دور  روند تغییرات متغیر تاب .١١نمودار 

 
 : محاسبات تحقیقمأخذ

داراي رونرد   1380شراخ  مقاومر. اقتصرادي ترا سرال       11با توجه بره نمرودار   
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رسریده   0.73به بایترین رقر  خرود یعنری     1380افزایشی بوده که در ابتداي سال 
آوري اقتصادي ایرا  مطلروب بروده اسر.  در      دهد وضعی. تاب  اس. که نشا  می

رسد  سپس برا یرک     می 0.6با کاه  همراه بوده و به رق   1380-81ادامه از سال 
بره   1388روند کاهشی خود را ادامه داده که در سال  1381افزای  موق. در سال 
اشاره شد در ایرن سرال    قبالًکه  طور هما ( رسیده اس.  0.31کمترین میزا  خود )

ه اسر.  بعرد از ایرن    پایداري اقتصاد کال  نیز کمترین میزا  خرود را تجربره کررد   
آوري اقتصادي را شاهد هتتی  کره ترا سرال      روند رو به رشد شاخ  تاب ،کاه 
ایمللری    هراي برین    و وضع تحری  1391یابد و با اتفاقاتی که در سال   ادامه می 1390

با روي کار آمد  دویر.   1392یابد  از سال   رخ داده اس.، این شاخ  کاه  می
 را شاهد هتتی   یازده  روند صعودي شاخ 

 گیری نتیجه

هاي خارجی یا مقابله برا آ  و    آوري اقتصرادي به توانایی اقتصاد در جذب شو   تاب
گوینرد  مطایعرات نشرا       بازیابی و بازسازي سریع آثار منفی شو  بعد وقوع آ  مری 

هرا    شرو   گونه نیاداده اس. که اقتصادهاي کوچک بیشتر در معرض آسی  ناشی از 
اقتصرادي و ذاتری آ     يهرا  رسراخ. یزاقتصراد ناشری از    ریپذ  یآسند  نقاط قرار دار

گذاري در اقتصاد اسر.     بخشی به اقتصاد ناشی از سیاس. اس.  درحایی که استحکام
 سازي در جه. اقتصاد مقاومتی قابل طرح اس.:  دو سطح شاخ  درمجموع

مقراومتی  سازي براي احکام سیاستی و قرانونی ذیرل اقتصراد      شاخ  ،نخت.
هاي کلری اقتصراد مقراومتی      هایی براي درجه تحقق سیاس.  همانند معرفی شاخ 

تواند نهادهاي نیارتی مانند مجمع   ها می  این شاخ  که ابالغی رهبر معی  انقالب
تشخی  مصلح. نیرام و مجلرس شروراي اسرالمی را در ایفراي دقیرق رسرای.        

 نیارتی خود یاري رساند 

هاي کال  اقتصادي که آیا   رصد متیر حرک. شاخ  سازي براي  شاخ  ،دوم
خارجی و توا  مقاوم. داخلی در جه. بهبرود اسر. یرا خیررن ایرن       يریپذ  یآس

امرا تصرویر    ،ها ممکن اس. به صراح. در احکام قانونی درج نشده باشرند   شاخ 
 دهند   آوري ارائه می  کال  خوبی از موقعی. اقتصاد کشور در متیر مقاوم. و تاب
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 1379-1395آوري اقتصراد ایررا  در دوره     در این مقایه به محاسبه میزا  تاب
، کرار تجربری برورمن و    آوري اقتصررادي   شراخ  تراب  پرداختی   مبناي محاسربه  

بررسی توانایی کشرورهاي در حرال توسرعه و     منیور به 2013همکارا  که در سال 
 خرارجی  از مطایعات .یتبعبه   ارائه شد ،ها  ( براي مقابله با شو EMDSنویهور )

آوري، وز  برابرر بره تمرام متغیرهرا داده شرده اسر.          حوزه تراب  گرفته درانجام 
استخراج گردید  این شاخ  هرچه به صفر  آوري اقتصادي  شاخ  تاب .یدرنها

ترر باشرد،     و هرچه مقدار شاخ  به یرک نزدیرک   آوري کمتر  تابتر باشد،   نزدیک
 بیشتر اس.  آوري اقتصرادي کشور  تاب

داراي رونرد افزایشری بروده کره در      1380آوري اقتصادي تا سرال    شاخ  تاب
دهرد    رسیده اس. کره نشرا  مری    0.73به بایترین رق  خود یعنی  1380ابتداي سال 
برا کراه     1380-81آوري اقتصادي ایرا  مطلوب بوده اس.  از سرال    وضعی. تاب

 طرور  همرا  ( رسیده اس.  0.31به کمترین میزا  خود ) 1388همراه بوده که در سال 
اشاره شد در این سال پایداري اقتصاد کال  نیز کمترین میزا  خود را تجربره   قبالًکه 

آوري اقتصرادي را    رونرد رو بره رشرد شراخ  تراب      ،کرده اس.  بعد از این کاه 
ترراز تجراري،    )افزای  نرخ ارز، کتري 1391شاهد هتتی  و با اتفاقاتی که در سال 

ایمللی( رخ داده اس.، این شاخ  کراه     هاي بین  افرای  نرخ تورم و وضع تحری 
هاي پرویی، مرایی و     و سیاس.با روي کار آمد  دوی. یازده   1392یابد  از سال   می

 ایمللی روند صعودي شاخ  را شاهد هتتی    ارزي و تعامالت بین
آوري اقتصرادي بره     برراي افرزای  تراب    ددویر. بایر   ،با توجه به نتایج مقایه

هاي تمرکز تجاري، وابتتگی تجاري، سالم. بانکی، وابتتگی بودجره بره     شاخ 
اخیرر   يهرا  سالنف. و پایداري اقتصاد کال  توجه بیشتري داشته باشد  هرچند در 

تروا  برا ایجراد تنروع در       اما مری  ،آوري اقتصاد کشور افزای  یافته اس.  میزا  تاب
و کشورهاي تجاري، اصالح نیام بانکداري، افزای  سه  ماییرات و کراه     کایها

ثبات بیشتر از طریرق کنتررل    وابتتگی بودجه به نف. و حرک. به سم. اقتصاد با
مناس  تورم و کاه  نرخ بیکاري، بهبود تراز تجراري و کراه  کترري بودجره     

  آوري اقتصاد را افزای  داد   میزا  تاب
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  سم.: تهرا  ،احلی بودج 
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6  
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هراي مجلرس شروراي اسرالمی،       گزارش پژوهشی مرکز پژوه  ،«ملیآوري   تاب
  13582، شماره متلتل اطالعاس اقتصادی
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