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چکیده
هدف اصلی این مقاله برآورد شاخصهای آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی است.
آسیبپذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر
شوکهای برونزا میشود .تابآوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت
در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطالق میشود .در این مقاله با استفاده از روش
حداکثر راستنمائی ،شاخص آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای
دوره  4731تا  )4339-1147( 4731برآورد شده است .پس از برآورد تعداد زیادی مدل ،از
بین آنها مدلهای برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخصهای برازش و آزمون
معنیداری ضرایب انتخاب گردید .نتایج مطالعه نشان میدهد که کشورهای عراق ،آنگوال،
لیبی و نیجریه دارای آسیبپذیری باال و امارات ،قطر ،کویت و عربستان سعودی دارای
آسیبپذیری پایینتری هستند .رتبه ایران در شاخص خالص تابآوری و در میان  41کشور
عضو اوپک برابر  6برآورد شده است.
واژههای کلیدی :تابآوری اقتصادی ،آسیبپذیری اقتصادی ،معادالت ساختاری،
شاخصهای چندگانه علل چندگانه.
طبقهبندی .O40، C33، O13:JEL

 4برگرفته از رساله حسن الجوردی به راهنمایی اسمعیل ابونوری
* نویسنده مسئول مکاتبات

برآورد شاخص آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی به روش...

 -4مقدمه
تحقق رشد پایدار در دنیای به شدت متالطم و متغیر مستلزم شناخت و بکارگیری ابزارهای
جدید است .امروزه شناخت مخاطرات و ریسکها در حوزه اقتصادی ،اجتماعی ،جغرافیای
سیاسی ،فناوری و زیستمحیطی برای هر کشوری به عنوان یک پیش نیاز برای تحقق
رشد پایدار ،از سوی مراکز تحقیقاتی و صاحب نظران پیشنهاد شده است .نحوه تعیین این
مخاطرات بر حسب مناطق و جوامع متفاوت بوده است .به عنوان مثال وجود سیل و زلزله،
تغییرات شدید آب و هوا ،وجود ریزگردها و آلودگی کالن شهرها ،تغییر سبک زندگی و
وجود تحریمهای هوشمند در کشورها میتواند به عنوان مخاطره تلقی شود .بررسی تجارب
کشورها نشان میدهد که برخی از آنها در مقابله با ریسکها و شوکهای بیرونی تابآور4
بوده و قابلیت تحمل و عبور از این شوکها را با حداقل هزینه دارا میباشند اما در برخی
دیگر این تابآوری مشاهده نمیشود.
تجارب کشورهای صنعتی واردکننده نفت طی ربع قرن اخیر نشان میدهد که این کشورها
توانستهاند ،با بکارگیری مجموعهای از سیاستها مانند متنوعسازی سبد انرژی ،افزایش
کارایی ،جایگزینی سایر نهادهها مانند کار و سرمایه به جای انرژی ،مدیریت مصرف و ایجاد
ذخایر استراتژیک ،میزان وابستگی خود به منابع فسیلی و آسیبپذیری اقتصاد خود در
برابر شوکهای ناشی از نوسانات قیمت نفت را کاهش دهند .برای مثال برخی مطالعات
نشان میدهد که وابستگی اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه
طی زمان نسبت به نفت کاهش یافته است و این امر بیانگر کاهش اهمیت نوسانات قیمت
نفت به عنوان یک منبع شوک خارجی است (دوال و همکاران .)1113 ،1با وجود این که
کشورهای واردکننده نفت طی دهههای گذشته با متنوعسازی سبد انرژی سعی نمودهاند
تا میزان تابآوری خود را در برابر نوسانات شدید قیمت نفت کاهش دهند ،چنین اقداماتی
در کشورهای صادرکننده نفت به ندرت مشاهده شده است .بنابراین ،این سوال مطرح
است که آیا اقتصاد کشورهای عضو اوپک نیز در برابر شوکهای برونزا تابآور بوده است
یا خیر؟ لذا با توجه به اهمیت نفت و نوسانات شدید و غیرمنتظره قیمت نفت و درآمدهای
ارزی کشورهای صادرکننده نفت ،در این تحقیق سعی شده است تا آسیبپذیری و
تابآوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک (الجزایر ،آنگوال ،اکوادر ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی،
Resilient
Duval et al.

4
1

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال سوم /شماره  /7پاییز 4739

13

نیجریه ،قطر ،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و ونزوئال )4برآورد گردد .از آنجا که
رویکرد غالب در محاسبه تابآوری و آسیبپذیری کشورها ،استفاده از شاخص ترکیبی
(روش غیر پارامتریک) بوده است ،این مقاله با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق ،یک
مدل مفهومی از تابآوری و آسیب پذیری ارائه و سپس یک مدل عملیاتی برای برآورد را
پیشنهاد داده و با بکارگیری روش پارامتریکی ،شاخص تابآوری و آسیبپذیری کشورهای
عضو اوپک را طی سالهای  4731تا 4731برآورد و نتایج را با روش شاخص ترکیبی مقایسه
مینماید.
ساختار مقاله بدین گونه است که در بخش دوم مفاهیم تابآوری ،آسیبپذیری و پیشینه
تحقیق ارائه شده است .تصریح مدل و روش برآورد در بخش سوم و یافتهها و نتیجه گیری
به ترتیب در بخش چهارم و پنجم ارائه شده است.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2تعاریف تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی
از آنجا که تابآوری یک موضوع بین رشتهای است در علوم مختلف نظیر روانشناسی،
فیزیک ،مهندسی ،مدیریت ،اقتصاد ،تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است .در لغتنامه
وبستر 1تابآوری به معنای «توانایی برای بازیابی بعد از وقوع فاجعه یا تغییر» تعریف شده
است .تابآوری در مهندسی سازهها به مفهوم «بازگشت سریع پس از تنش ،تحمل تنش
بیشتر ،کاهش تخریب در اثر مقدار معینی از تنش» ارائه شده است (بیوجونز و همکاران،7
 .)1147تابآوری در روانشناسی یعنی « تمایل افراد ،جهت حل و فصل مشکالت و
استرسها ،توان فرد جهت مقابله با مشکالت و استرسها و یا توان فرد جهت جلوگیری
از بروز مشکالت و استرسها» میباشد .یک سیستم اجتماعی در شرایطی تابآور محسوب
میشود که بتواند شوکهای موقت یا دائم را جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت در
حال تغییر وفق دهد ،یا تابآوری میتواند کارکرد سیستم در هنگامه آشفتگی باشد .برخی
از رایجترین تعاریف شناخته شده از آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی در جدول ( )4ارائه
شده است.

 4کشوور اندونزی طی سوالهای  4361تا  1113عضوو اوپک بوده است ،اما اکنون عضویت این کشور مورد بازنگری
قرار گرفته است ،زیرا اعضای اوپک دیگر اندونزی را به عنوان یک کشور صادر کننده نفت نمیشناسند.
1
Webster
7
Bujones et al.
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جدول ( :)1تعاریف تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی
نویسنده

(روز)1113 ،4

(دوال و
همکاران1113،7
)
(بورمن و
همکاران،9
)1147

تعریف
توابآوری پویا :سووورعتی که در آن
یک سوویسووتم بعد از شوووک شوودید
برای رسوویدن به وضووعیت مطلوب
بازیابی میشود.
تابآوری اقتصووادی ایسووتا :توانایی
یک سووویسوووتم یا نهاد برای حف
عملکرد (توداوم تولید) در صوووورت
تنش.
تواب آوری ذاتی :توانوایی مقوابلوه با
بحران
توابآوری سوووازشوووی :توانایی یک
سوویسووتم در شوورایط بحرانی برای
حف عملکرد بر اسووواس نوآوری یا
تالش بیشتر.
تابآوری اقتصادی به عنوان قابلیت
حف ستانده نزدیک به سطح بالقوه
پس از شوک تعریف میشود.

نویسنده

(آنگیون و
باتیس،1
)1149

( بریگوگلیو و
همکاران،1
)1110

تعریف
آسوووویووب پووذیووری از
ویژگی هوای سووواختاری
یک کشور بوده که منجر
به افزایش نقاط ضوووعف
اقتصاد در برابر شوکهای
یوورونووزا مووی شووووود،
آسیبپذیری مانع توسعه
درازمودت خواهد شووود.
توواب آوری بووه صوووورت
ظرفیت یک کشووور برای
بهبود یافتن از یک شوک
و یوا به مقاومت در برابر
تاثیر یک شووووک تعریف
میشود.
توابآوری اقتصوووادی به
صوورت توانایی سیاستی
یک اقتصاد برای مقاومت
و بازیابی از اثرات شوووک
تعریف شده است.

تاب آوری معیاری از ظرفیت یک اقتصوواد در مواجهه و مقایسووه با یک شوووک و
برگشت به موقعیت قبل از آن شوک تعریف شده است.

اگر چه این یک اصل کلی است که هر اقتصادی که در معرض مخاطرات قرار میگیرد
آسیب میبیند ،اما وسعت این آسیب به تابآوری یک اقتصاد بستگی دارد و از برآیند دو
شاخص آسیبپذیری و تابآوری میتوان «پایداری ملی» را مورد ارزیابی قرار داد .به طور
کلی طبق مطالعات انجام شده آن دسته از کشورهایی که به مولفههای تابآوری توجه
نمودهاند در مقایسه با سایر کشورها از تاب آوری باالتری برخوردار هستند .مولفههای تاب
4
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آوری شامل استحکام ،4افزونگی ،1پرتدبیری ،7پاسخ دهندگی 4و بازیابی 9میباشد .مقاومت
یا استحکام به توانایی جذب و تابآوردن در مقابل شوکهای نفتی اشاره دارد .افزونگی،
داشتن منابع کافی است که در صورت بروز شوک نفتی امکان حف رشد اقتصادی را
میسر نماید .برای مثال صندوقهای ثروت ملی 6در کشورهای صادرکننده نفت با هدف
کاهش آثار منفی نوسانهای قیمت نفت و فراهم نمودن منابعی برای سرمایهگذاری
تاسیس شدهاند (ادیبی ،التجائی.)4731 ،
جانی و ازوجی ( )4737توضیح دادند که برای تجزیه و تحلیل تاثیر مخاطرات بر مسیر
توسعه یک اقتصاد ضروری است که اقتصاد از دو منظر درجه آسیبپذیر بودن و درجه
مقاوم (استحکام) بودن مورد توجه قرار گیرد.
شکل ( ) 4تاثیر مخاطرات بیرونی بر مسیر توسعه یک اقتصاد را از زاویه آسیبپذیری و
مقاوم بودن نشان میدهد .طبق نظر جانی و ازوجی ( )4737اگر فرض شود که  3EPمسیر
توسعه یک اقتصاد در یک افق بلندمدت باشد در این مسیر همواره اقتصاد دچار مخاطرات
درونی و بیرونی خواهد شد که برخی از آنها قابل کنترل و برخی دیگر غیرقابل کنترل
میباشند .حال فرض میشود که در مسیر توسعه ،اقتصاد در نقطه  Aقرار گرفته و در
دوره  tمخاطراتی از بیرون و یا حتی از درون بر اقتصاد تحمیل شده است که به آن ورود
به تله مخاطرات گفته میشود .ورود این مخاطره ،بر اقتصاد بستگی به درجه مقاوم بودن
اقتصاد دارد .اگر اقتصاد از بعد مولفه مقاومت ضعیف باشد با ورود مخاطره اقتصاد آسیب
بیشتری خواهد دید طبیعتاً به جای آن که به نقطه  'Bبرسد به نقطه 𝑓) (𝑡2حرکت خواهد
کرد .بر عکس ،هر چه درجه مقاومت اقتصاد بیشتر باشد به جای آن که اقتصاد به نقطه
𝑓حرکت کند در نقاط باالتر از آن (شاید  'Bو دوره زمانی )𝑡1قرار می گیرد (مرحله اول).
در مرحله دوم ،دوره ماندگاری اثرات مخاطرات بر اقتصاد ملی (در حین تاثیرگذاری
مخاطرات) است که بین  𝑡2و  𝑡3قرار میگیرد .اقتصاد در این دوره با توجه به توانایی خود
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در زمینه افزونگی و کاردانی و تدبیر برای مقابله آماده میشود .هر چه اقتصاد زمان بیشتری
را در این دوره سپری کند ،به طور طبیعی برگشت اقتصاد به شرایط اولیه خود (در مسیر
توسعه) دشوارتر خواهد شد .بنابراین میتوان گفت در این مرحله بستگی به نوع و ساختار
اقتصاد ،هر چه درجه آسیبپذیری بیشتر باشد و در مقابل ،تابآوری در زمینههای افزونگی
و کاردانی و تدبیر آن کمتر باشد ،اثرات مخاطرات بتدریج در اقتصاد نمایان و نهادینه
خواهد شد (مرحله دوم).

شکل(:)1تاثیر مخاطرات بیرونی بر مسیر توسعه یک اقتصاد
منبع :جانی و ازوجی ()4737

طبق مطالعه جانی و ازوجی ( )4737از آنجا که در مرحله دوم تا حدود زیادی مخاطره و
اثرات آن مورد شناسایی قرار گرفتهاند ،سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی در مرحله
دوم نسبت به مرحله اول ،بهتر میتوانند شرایط را درک کرده و پاسخهای منطقی برای
آن اتخاذ کنند تا زمینه برای تغییر جهت مسیر توسعه کشور و برگشت به شرایط اولیه
فراهم شود .اما اقتصاد ملی چگونه می تواند به شرایط اولیه خود برگردد و یا اینکه از این
«تله مخاطرات» رهایی یابد .در این خصوص باید گفت که خروج از تله مذکور به توانایی
در واکنش و میزان تطابقپذیری با شرایط جدید (جمع آوری اطالعات ،برداشت صحیح و
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مشترک از موقعیت جدید ،تمایل به برگشت و سازماندهی مجدد) و همچنین توانایی در
احیاء (برخورداری از دانش باال در تدوین و بکارگیری سیاستهای عمومی ،کسب وکار و
غیره) بستگی دارد .هر چه اقتصاد در زمینه این ویژگیها از سطح باالتری برخوردار باشد،
انتظار بر این است که سریعاً از نقطه  cبه سمت باال و حتی فراتر از  'Cحرکت نماید
(مرحله سوم) .شایان ذکر است اتخاذ تدابیری که منطبق با شرایط اقتصاد ملی و تقویت
بنیانها و مولفههای کالن اقتصادی نباشد باعث میشود اقتصاد از نقطه  Cبه سطح 'C
هم نرسد و در همان مسیری حرکت کند که مخاطرات بیرونی بر اقتصاد تحمیل نموده
است.
بنا بر مطالب فوق میتوان فرایند تاثیر مخاطره و یا مخاطرات بر اقتصاد را به سه مرحله
شامل ورود مخاطرات ،تاثیر مخاطرات و پس از تاثیر مخاطرات تقسیمبندی نمود .درک
این که مخاطرات تا چه میزان توانسته است مسیر توسعه اقتصاد ملی را از مسیر اصلی
خود منحرف کند و یا تدابیری که موجب شود مسیر توسعه اقتصاد ملی با شتاب بیشتری
حرکت کند در سیاستگذاری میتواند مهم و کلیدی باشد .لذا برای اینکه دولتمردان
تدابیر و استراتژیهای مطمئنتری را در پیش گیرند الزم است عالوه بر شناخت دقیقتر
عوامل محیطی اثرگذار بر اقتصاد ،ابعاد و مولفههای آسیبپذیری و تابآوری نیز مورد
توجه بیشتری قرار گیرد.
-2-2پیشینه پژوهش
اگرچه مفاهیم آسیبپذیری اقتصادی و برآورد شاخص آن قدمت طوالنی دارد ،اما در
زمینه موضوع تاب آوری اقتصادی مطالعات محدودی در سطح جهان انجام گرفته است.
روش غالب برای برآورد شاخص تابآوری و آسیبپذیری ،استفاده از شاخص ترکیبی
(روش غیر پارامتریک) و یا مدلهای تعادل عمومی بوده است .مجموعه این مطالعات در
جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)2مطالعات صورت گرفته در حوزه آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی
نویسندگان
آنگیون و
باتیس
()1149

چکیده
بوا اسوووتفاده از روش شووواخص ترکیبی و با
بکووارگیری  17متغیر ،خووالص توواب آوری-
آسوویبپذیری  39کشووور برای دوره -1113
 1111محاسبه شده است.

نتایج
کشورهای توسعه یافته دارای تابآوری باال و
کشوووورهووای کمتر توسوووعووه یووافتووه دارای
آسیبپذیری باال هستند.
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نویسندگان
باتیس و
همکارن
()1141

بورمن و
همکاران
()1147

پنت و
جوهانسون
()1147

1

بریگوگلیو و
همکاران
()1110

چکیده
بووا بکووارگیری الگوریتم «کمترین بیشوووینووه
مشووترک» تارجان 4مجموعهای از متغیرهای
سونجش تابآوری و آسوویبپذیری اقتصادی
شوناسوایی شوده اسووت و با استفاده از روش
شوووواخص ترکیبی سوووواده ،توواب آوری و
آسیبپذیری اقتصادی کشور سنگاپور برآورد
شده است.
با اسووتفاده از شوواخص ترکیبی و با بکارگیری
 41مولفووه و  91متغیر ،توابآوری  9گروه از
کشووورهای توسووعه یافته (71کشووور) ،اروپای
مرکزی و شووورقی ( 47کشوووور) ،مسوووتقول
مشوترک المنافع ( 0کشوور) ،در حال توسعه
آسوویایی ( 41کشووور) ،شوومال و شوورق میانه
آفریقا ( 47کشوووور) ،جنوب صوووحرای آفریقا
( 13کشووور) و نیمکره غربی ( 17کشووور) در
دوره زمووانی  4333تووا  1144برآورد شوووده
است.

برای برآورد تابآوری اقتصووادی از مدل داده
 سوتانده 7اقتصادی ریسک -محور 1استفادهشده است.

با بکارگیری یک مدل سویستمی و با استفاده
از یووک شوووواخوص ترکیبی ،توواب آوری و
آسوویبپذیری اقتصووادی  06کشووور در برابر
بحران مووالی در دوره  1114-1117برآورد
شوده اسوت .بر اساس دو مولفه آسیبپذیری

نتایج
تابآوری سنگاپور بیشتر از آسیبپذیری آن
اسوت .تابآوری سونگاپور ناشی از حکمرانی
خوب دولووت و مزایووای ادغووام در بووازارهووای
جهانی اسوت .آسیبپذیری سنگاپور ناشی از
مولفه زیسوووتمحیطی ،به دلیل ویژگی های
جغرافیایی و تغییرات آب و هوایی است.
تابآوری کشووور عربسووتان طی سووالهای
مطالعه رو به افزایش بوده اسووت ،اما شاخص
تابآوری سایر کشورهای منتخب عضو اوپک
(اکوادر ،نیجریه و ونزوئال) نوسووانی میباش ود.
همچنین نتایج برآورد شووواخص تابآوری به
تفکیک مولفه ها برای سوووال ( 1113قبل از
شووووک مالی) نشوووان میدهد که نقاط قوت
تواب آوری عربسوووتوان سوووعودی مربوط به
مولفههای سوویاسووت مالی ،سوویاسووت پولی،
سوووالمت بانکی ،تنوع صوووادرات ،اسوووتحکام
صوووادرات و ذخوایر بوده اسوووت .نقاط قوت
توواب آوری نیجریووه مربوط بووه مولفووه هووای
سوویاسووت مالی ،اثر بخشووی دولت ،سووالمت
بانکی ،اسوتحکام صادرات ،اندک بودن بدهی
خارجی خصوصی و ذخایر بوده است.
بوا هدف تهیه یک چارچوب تصووومیم گیری
منوواسووووب برای بهبود برآورد توواب آوری
اقتصادی ،معیارهای اندازه گیری کمّی شامل
شووواخص تابآوری ایسوووتا ،متوسوووط زمان
عملکرد ،9ماکزیمم افت عملکرد 6و زمان الزم
الزم برای بازیابی پیشنهاد شده است.
طبق این مطالعه برخی ازکشورهای ثروتمند
نفتی از جملوه ایران ،ونزوئال و نیجریه دارای
آسووویوبپوذیری ذاتی باال و تابآوری پایین
(بوودترین مورد) می بوواشووونوود .کویووت بووا
آسووویوبپووذیری و توابآوری بوواال از جملووه
4

Tarjan
Pant & Johnston
7
Input Output
1
Risk Based
9
Time Averaged Level of Operability
6
Maximum Loss of Sector Functionability
1
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نویسندگان

روز ()1111

چکیده
ذاتی و میزان توابآوری ،کشوووورهوا به چهار
دسووته  -4بدترین مورد (آسوویبپذیری ذاتی
بوواال و توواب آوری پووایین)- 1 ،بهترین مورد
(آسیبپذیری ذاتی پایین و تابآوری باال)7 ،
 خودسووواخته( 4آسووویب پذیری ذاتی باال و1
توواب آوری بوواال) و  -1پسوووور ولووخوورج
(آسوویبپذیری ذاتی پایین و تابآوری پایین)
تقسیم شدهاند.7
بووا بکووارگیری موودل تعووادل عمومی قووابوول
محاسوووبه ،1تابآوری اقتصوووادی آب منطقه
پورتلنود در ایالت اورگان آمریکا در برابرزمین
لرزه شووبیه سووازی شووده با پیش فرض6.4
ریشتر و با قطعی آب برای مدت  7تا  3هفته
قبل و بعد از بازسازی برآورد شده است..
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نتایج
کشووورهای خود سوواخته اسووت .پاکسووتان و
بنگالدش دارای آسووویوب پذیری و تاب آوری
پایین (پسور ولخرج) می باشوند .کاسووتاریکا،
اسوتونی ،مالزی و چین خودسواخته هستند.
کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا ،کانادا،
فرانسوووه ،ژاپن و آلمان دارای آسووویبپذیری
ذاتی پوایین و توابآوری بواال (بهترین مورد)
میباشند.
وجود یک مکانیزم قیمتی در شوورایط بحرانی
می تواند در افزایش تابآوری اقتصادی موثر
باشد.

 -3روششناسی تحقیق
 -1-3رویکرد میمیک 5و معادالت ساختاری
مدل میمیک یا مدل شاخصهای چندگانه علل چندگانه 6روشی برای اندازهگیری
متغیرهای پنهان 3از جمله تابآوری و آسیبپذیری است .روش معادالت ساختاری 0رابطه
بین متغیر پنهان غیر قابل مشاهده و شاخصها و علل مشاهده را نشان میدهد .این مدل
در بسیاری از علوم اجتماعی از جمله اقتصاد و مدیریت کاربرد گستردهای دارد .یکی از
اولین تحقیقات در اقتصاد با استفاده از روش معادالت ساختاری توسط گلدبرگر)4337( 3
انجام شده است .در این مطالعه شکل خاصی از معادالت ساختاری به نام شاخصهای
چندگانه علل چندگانه استفاده شده است .مدل میمیک دارای دو قسمت اصلی شامل

4

Selfmade
Prodigal Son
 7در این تقسیم بندی حد آسیبپذیری و تاب آوری به ترتیب برابر  1/1و  1/9در نظر گرفته شده است که مبنای
این تقسیم بندی توضیح داده نشده است
1
Model Equilibrium Computable
9
MIMIC
6
)Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC
3
Latent Variable
0
)Structural Equation Model (SEM
3
Goldberger
1
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معادله ساختاری و اندازهگیری است .معادله ساختاری با یک مجموعه از شاخصهای قابل
مشاهده متناظر است:
𝑖𝑢 𝑌i = 𝜆𝑖 𝜂 +
() 4
که  𝑌iنشان دهنده شاخص های قابل مشاهده شامل متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی سرانه و ثبات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی η ،متغیر پنهانui ،ها خطاهای تصادفی
و 𝜆ها پارامترهای ساختاری مدل اندازهگیری هستند ،و معادله اندازهگیری به صورت زیر
است:
η = γ1 x1+ γ2 x2+⋯+ γp xp + ν
() 1
که در اینجا  xpنشان دهنده یک مجموعه از متغیرهای علّی قابل مشاهده از قبیل قدرت
مالی ،سالمت سیاستهای پولی ،سالمت سیاستهای مالی ،ثبات سیاسی ،اندازه جمعیت،
باز بودن اقتصاد ،وابستگی به نفت ،وابستگی به واردات کاالهای اساسی ،تنوع جغرافیای
صادرات ،تمرکز صادرات ،اثر بخشی دولت وکنترل فساد استγp،پارامترهای ساختاری
مدل v ،جمله خطا و  ηمتغیر پنهان (تابآوری و آسیبپذیری) است.
معادالت ( )4و ( )1را میتوان به صورت زیر بازنویسی نمود:
()7
𝜈 𝑌 = 𝜆𝜂 +
() 1
𝜈 𝜂 = 𝛾𝑥 +
یکی دیگر از فروض آن است که بین جمالت خطا همبستگی وجود ندارد:
𝐸(𝜐𝜈) = 0, E(𝜈 2 ) = 𝜎 2 ,
𝐸(𝜐′𝜐 ) = 𝜃 2
() 9
برای حصول یک تابع از متغیرهای قابل مشاهد ،معادله ( )1در ( )7جایگذاری میشود:
𝜈 𝑌 = (𝛾𝑥 + 𝜈)𝜆 +
() 6
در ادامه میتوان با تعریف    Yو  w  رابطه ( )9را بهصورت زیر بازنویسی
کرد که در این صورت ،میتوان فرم تقلیل 4یافته مدل  MIMICرا به دست آورد:
Y = ∏X + W
() 3
حال مدل فوق به صورت دستگاه معادالت ماتریسی بیان میشود:
ε1
Y λ
() 0
] [ [ 1 ] [ 1 ] [𝜂] +
ε2

Y2 λ2

و تخمین بردار 𝜂 با استفاده از رابطه ( )3انجام میشود:

Reduce Form

4
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() 3

79

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
𝑋8
]𝜈[ [𝜂] = [𝛾1 𝛾2 γ3 𝛾4 𝛾5 𝛾6 𝛾7 𝛾8 𝛾9 𝛾10 𝛾11 𝛾12 𝛾13 𝛾14 𝛾15 𝛾16 ] X 9 +
X10
X11
X12
X13
X14
X15
𝑋16
] [

نمای کلی مدل مفهومی تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی در شکل ( )1ارائه شده است،
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در این مدل ،تابآوری و آسیبپذیری متغیرهای پنهان میباشند و برخی از متغیرهای
مشاهدهگر تاب آوری شامل سالمت سیاست مالی و پولی ،قدرت مالی و متغیرهای
مشاهدهگر آسیبپذیری شامل باز بودن اقتصاد ،واردات کاالهای اساسی ،وابستگی نفتی
است .شکل ( )7مدل عملیاتی آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی را نشان میدهد.

شکل( :)3مدل عملیاتی تابآوری و آسیبپذیری
منبع :برداشت محقق بر اساس مبانی تجربی

بریگوگلیو و همکاران ( )1110از شاخصهای نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص
داخلی  ،شاخص فالکت (بیکاری و تورم) و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی
برای سنجش تابآوری اقتصادی استفاده نمودهاند .از طرفی بورمن و همکاران ()1147
نرخ تورم و انحراف معیار نرخ تورم (کارایی سیاست پولی) ،بدهی دولت به بانک مرکزی و
کسری بودجه (کارایی سیاست مالی) را مورد استفاده قرار دادهاند و آنگیون و بایتس
( )1149شاخصهای مخارج مصرفی بخش خصوصی و دولتی ،تشکیل سرمایه ناخالص و
پول و شبه پول ،به عنوان شاخص توانمندی مالی را بکار بردند .در هر سه مطالعه بیان
شده است که تابآوری موجب افزایش تولید ناخالص داخلی میشود.
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بریگوگلیو و همکاران ( )1110برای سنجش آسیبپذیری اقتصادی ناشی از شوکهای
مالی ،شاخص های باز بودن اقتصاد ،تمرکز صادرات و وابستگی به واردات استراتژیک را
ارائه نمودهاند .بورمن و همکاران ( )1147جهت سنجش آسیبپذیری اقتصادی در برابر
شوکهای مالی از شاخص تنوع و تمرکز صادرات و تراز حساب جاری به تولید ناخالص
داخلی استفاده نمودند و آنگیون و بایتس ( )1149برخی از عوامل آسیبپذیری اقتصادی
را ناشی از وابستگی به واردات و واردات مواد غذایی (به استثنای سوخت) میدانند.
همچنین آنها معتقدند که آسیبپذیری موجب بیثباتی در تولید ناخالص داخلی میشود.
متغیرهای آثار تابآوری -آسیبپذیری شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و ثبات
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است .بر اساس مدل مفهومی الگوی تحقیق متغیرهای
علّی به همراه عالمت مورد انتظار در جدول ( )7ارائه شده است.
جدول ( :)3متغیرهای شاخص و علی الگو
متغیر
تابآوری ()Res
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
ثبات رخ رشد تولید ناخالص داخلی
قدرت مالی
انحراف معیار تورم
نرخ تورم سالیانه
نسبت ذخیره بدهی به درآمد
نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی
ثبات سیاسی
کیفیت مقرات
بیکاری
آسیبپذیری ()VnL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه
ثبات رخ رشد تولید ناخالص داخلی
جمعیت
باز بودن اقتصاد
وابستگی به نفت
وابستگی به واردات کاالهای اساسی
تنوع جغرافیایی صادرات
تمرکز کاالیی صادرات
اثر بخشی دولت
کنترل فساد

نماد

نوع متغیر

عالمت مورد انتظار

y1
y2
x1
x2
x3
x4
x5
x14
x15
x16

آثار (شاخص)
آثار (شاخص)
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی

مثبت
منفی
منفی
منفی
منفی
مثبت
مثبت
منفی

y1
y2
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13

آثار (شاخص)
آثار (شاخص)
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی
علی

منفی
مثبت
مثبت
مثبت
منفی
مثبت
منفی
منفی
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 -2-3دادهها
دوره زمانی مطالعه سالهای  4731تا  )4339-1147( 4731است و دادهها از منابع
معتبر آماری استخراج شدهاند .برای تخمین مدل تابآوری -آسیبپذیری از بسته نرم
افزاری استاتا 4نسخه چهاردهم (هوبر )1141 ،1و برآوردگر حداکثر درستنمائی استفاده
شده است.

 -4یافتهها
از آنجائی که هدف از الگویابی معادالت ساختاری ،رسیدن به بهترین مدل از نظر معیارهای
برازش و سازگاری عالمت های متغیرها با مبانی نظری است ،پس از برآورد تعداد زیادی
مدل ،از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخصهای
برازش و آزمون معنیداری ضرایب انتخاب گردید .طبق مبانی نظری معادالت ساختاری،
برای رفع مشکل شناسائی پارامترهای الگو ،باید یکی از شاخصهای تحت تاثیر تابآوری
اقتصادی را به یک مقدار از قبل تعیین شدهای تثبیت نمود (که نرم افزار استاتا این مقدار
از پیش تعیین شده را برابر یک در نظر میگیرد) که این عمل سبب میشود در برآورد
مدل ،مقادیر مطلق متغیرها مورد نظر نباشند بلکه مقادیر نسبی آنها مورد توجه باشد .در
برآورد الگوی تاب آوری اقتصادی متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به مقدار از
پیش تعیین شده یک تثبیت شده که تخمین الگو نتایج قابل قبولتری را ارائه میکند .با
توجه به تعداد زیاد کشورها (الجزایر ،انگوال ،اکوادور ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه،
قطر ،عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و ونزوئال) در ادامه نتایج تخمین الگوی
تابآوری و آسیبپذیری به صورت دادههای تلفیقی ارائه میشود.
 -1-4برآورد مدل
در این الگو از دادههای کشورهای عضو اوپک بدون در نظر گرفتن دوره زمانی آنها استفاده
شده است و در انتخاب الگوی برتر روش فری و وکهانمان )4301( 7بکار گرفته شده
است که مبنای قضاوت برای انتخاب الگوی برتر سازگاری عالمت ضرایب متغیرها با مبانی
نظری است.
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نتایج تخمین نشان میدهد که در معادله آسیبپذیری متغیرهای بازبودن اقتصاد،
وابستگی به نفت ،وابستگی به واردات کاالهای اساسی ،تنوع جغرافیایی صادرات ،تمرکز
کاالیی صادرات ،اثر بخشی دولت و کنترل فساد در کشورهای منتخب بر متغیر
آسیبپذیری موثر هستند .در معادله تابآوری نیز متغیرهای انحراف معیار تورم ،نرخ تورم
سالیانه ،نسبت ذخیره بدهی به درآمد ،نسبت کسری بودجه به  ،GDPثبات سیاسی،
کیفیت مقررات و بیکاری موثر هستند .الزم به ذکر است که این نتایج بعد از چندین
مرحله تخمین تحت عنوان تخمینهای بهینه استخراج شدهاند که دارای بیشترین قدرت
توضیح دهندگی رفتار الگوی نظری تحقیق هستند که نتایج به صورت زیر است:
+ 1/114 X10i
)(3/17

1/133X7i + 1/413 X8i + 1/171 X9i
)(−7/33
)(6/31
) (3/06

VnLi = −

+1/114 X11i −1/113 X12i −1/110 X13i
) (−1/73

()41

− 1/467X4i − 1/716 X5i
)(−4/60

)(−9/41

)(−44/99

− 1/719 X3i
)(−4.63

1/131X2i
Re𝑠𝑖 = −
)(−1/73

+1/113X14i +1/116X15i −1/173X16i
)(−3/90

)(0/33

)(0/33

+

)(0/90

+

Cov (Res, VnL) = −14371
)(−41/94

اعداد داخل پرانتز مقادیر آماره  tمیباشند .مشاهده میگردد که کلیه متغیرها از نظر
آماری در سطح اطمینان  31درصد معنی دار و از نظر عالمت مورد انتظار نیز تا حدود
زیادی قابل قبول هستند .4برای تخمین شاخص تابآوری و آسیبپذیری در کشورهای
منتخب ،متغیرهای مربوطه در معادله ( )3جایگذاری و نتایج نرمال شده است که نتایج

 4عالمت متغیر های باز بودن اقتصاد و تنوع جغرافیایی صادرات در خالف انتظار بود ،باز بودن اقتصاد تاثیر منفی و
تنوع جغرافیایی تاثیر مثبت بر آسیبپذیری داشته است.
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برآورد شاخص تابآوری ،آسیبپذیری و خالص تابآوری و رتبه هر کشور در جدول ()1
ارائه شده است.
جدول ( :)4برآورد میانگین مقادیر تابآوری ،آسیبپذیری و خالص تابآوری
کشورهای عضو اوپک در مدل تلفیقی
کشور

تابآوری

رتبه

آسیبپذیری

رتبه

خالص تابآوری

رتبه

الجزایر

1/70

3

1/67

6

-1/19

3

آنگوال

1/11

44

1/34

1

-1/99

44

اکوادر

1/11

9

1/61

0

-1/43

9

ایران

1/11

6

1/61

3

-1/11

6

عراق

1/13

41

1/00

4

-1/10

41

کویت

1/66

7

1/71

41

1/71

7

لیبی

1/76

41

1/39

7

-1/16

41

نیجریه

1/13

3

1/34

1

-1/11

3

قطر

1/04

1

1/43

44

1/61

1

عربستان

1/99

1

1/16

3

1/13

1

امارات

1/03

4

1/44

41

1/33

4

ونزوئال

1/71

0

1/60

9

-1/73

0

منبع :با استفاده از نرم افزار Stataو  Excelبرآورد شده است.

 -5نتیجهگیری
در این تحقیق برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل متغیرهای موثر بر تابآوری و آسیبپذیری
در کشورهای عضو اوپک از روش معادالت ساختاری و برای بدست آوردن رابطه بین متغیر
پنهان غیر قابل مشاهده و شاخصها از روش میمیک استفاده شده است .یافتههای تخقیق
بیانگر آن است که مهمترین متغیرهای موثر بر تابآوری شامل متغیرهای نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی سرانه و ثبات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است .مجموعه متغیرهای
تاب آوری شامل متغیرهای قدرت مالی (پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی)،
متغیرهای سالمت پولی (که شامل دو متغیر انحراف معیار تورم و نرخ تورم سالیانه) ،متغیر
سالمت سیاستهای مالی (شامل دو متغیر نسبت ذخیره بدهی به درآمد و متغیر نسبت
کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی) ،متغیر ثبات سیاسی ،متغیر کیفیت مقررات و
متغیر بیکاری است .مجموعه متغیرهای علّی آسیبپذیری نیز شامل متغیرهای باز بودن

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال سوم /شماره  /7پاییز 4739

14

اقتصاد (نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی) ،وابستگی به نفت (نسبت صادرات نفت
به کل صادرات) ،وابستگی به واردات کاالهای اساسی (واردات مواد غذایی به کل واردات)،
تنوع جغرافیای صادرات ،تمرکز کاالیی صادرات ،اثر بخشی دولت و کنترل فساد در نظر
گرفته شدهاند .دادههای مورد استفاده این تحقیق شامل دوره زمانی -4339( 4731-31
 )1147بودهاست .برای تخمین الگوها از بسته نرمافزاری استاتا و برآوردگر حداکثر
درست نمائی استفاده شده و با توجه به هدف تحقیق که رسیدن به بهترین مدل از نظر
معیارهای برازش و سازگاری عالمتهای متغیرها با مبانی نظری بوده است تعداد زیادی
مدل برآورد گردیده و از بین آنها مدلهای برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری،
شاخصهای برازش وآزمون معنی داری ضرایب شده انتخاب گردیدهاند .یافتههای تحقیق
بیانگر آن است که کشورهای عراق آنگوال ،لیبی و نیجریه دارای آسیبپذیری باال و امارات،
قطر ،کویت و عربستان سعودی دارای آسیبپذیری پایین هستند .قطر ،امارات متحده
عربی ،کویت و عربستان دارای خالص تابآوری باالو عراق ،آنگوال ،لیبی و نیجریه دارای
خالص تابآوری پایین هستند .رتبه خاالص تاب آوری ایران در بین  41کشور عضو اوپک
برابر  6است ،هر چه عدد خالص تابآوری به عدد یک نزدیکتر باشد ،کشور تاب آورتر
است .بنابراین رتبه تابآوری ایران در دوره مورد مطالعه در مقایسه با کشورهایی همانند
عربستان ،امارات و قطر پائین تر و در مقایسه با کشورهای الجزایر ،ونزوئال ،نیجریه ،لیبی،
آنگوال و ونزوئال باالتر است .دسته بندی کشورهای تابآور (امارات ،قطر ،کویت و عربستان)
و همچنین کشورهای با تابآوری پائین (عراق و آنگوال) در این تحقیق با نتایج بدست
آمده از روش شاخص ترکیبی در سایر مطالعات (ابونوری ،الجوردی )4731 ،منطبق است.
مطابق با پیشینه پژوهش آن دسته از کشورهایی که به مولفههای تابآوری (شامل
استحکام ،افزونگی ،پرتدبیری ،پاسخ دهندگی و بازیابی) توجه نمودهاند در مقایسه با سایر
کشورها از تابآوری باالتری برخوردار هستند .همانگونه که در ادبیات موضوع بیان شد
مقاومت یا استحکام به توانایی جذب و تابآوردن در مقابل شوکهای نفتی اشاره دارد و
الزمه مقاومت کاهش وابستگی کشورهای عضو اوپک به درآمدهای نفتی و تنوعبخشی به
صادرات غیرنفتی است .همچنین کاهش وابستگی بودجه (درآمد) دولتها به نفت از طریق
افزایش و تنوعبخشی به درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی قویّا توصیه میشود .از
طرفی طبق آنچه در ادبیات بیان شد افزونگی به معنای داشتن منابع کافی است که در
صورت بروز شوک نفتی امکان حف رشد اقتصادی را میسر مینماید و اغلب منجر به
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تاسیس صندوقهای ثروت ملی میشود .شاخص لیانبرگ مادوئل برای بررسی کارکرد و
شفافیت این صندوقها مورد استفاده قرار میگیرد .طبق آمار موسسه صندوقهای ملی
شاخص شفافیت لیانبرگ مادوئل کشورهای تابآور امارات ،کویت و قطر بیش از  9است.
بطور کلی با توجه به یافتههای این تحقیق پیشنهاد میگردد برای افزایش تابآوری و
کاهش آسیبپذیری ،اصالحات و ثبات سیاستهای اقتصادی با هدف کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی ،توسعه و تنوع در صادرات ،کاهش کسری بودجه همراه با انظباط مالی،
مهار تورم همراه با افزایش بهره وری و انصاف ،و کاهش بیکاری همراه با افزایش کیفیت
آموزش مورد توجه جدی کشورهای دارای رتبه تابآوری پایین قرار گیرد.
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