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مقدمه
تحقق رشد پایدار در دنیای به شدت متالطم و متغیر مستلزم شناخت و استفاده از ابزارهای
جدید علمی است .امروزه شناخت مخاطرهها و ریسکها در حوزه اقتصادی ،اجتماعی،
جغرافیای سیاسی ،فناوری و زیستمحیطی برای هر کشوری بهعنوان یک پیشنیاز برای
تحقق رشد پایدار پیشنهاد شده است .بررسی تجربههای کشورها نشان میدهد که برخی از
آنها در رویارویی با ریسکها و شوکهای بیرونی تابآور بوده و قابلیت تحمل و عبور از
این شوکها را با کمترین هزینه دارند اما در برخی دیگر این تابآوری مشاهده نمیشود .در
این بین ایران نیز کشوری است که همواره در معرض شوکهای گوناگون درونی و بیرونی
قرار دارد که در برخی از موارد اثرهای بسیار بدی بر اقتصاد گذاشته است .اقتصاد مقاومتی
ایدهای بود که بهمنظور رویارویی با شوکهای بیرونی بهوسیله مقام معظم رهبری مطرح شد.
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با توجه به اینکه با گذشت زمان ،مفهومهای علمی رفتهرفته دقیقتر و جزئیتر میشوند،
الزم است با نگاهی کارشناسانه و با هدف اجراییکردن اقتصاد مقاومتی ،به بیان معنای
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دقیقتری از این مفهوم پرداخته شود؛ بهطوری که تمایز آن از مفهومهایی مانند :اقتصاد بومی،
اقتصاد پویا و  ...مشخص شود .عدم توجه به این امر و مترادف فرضکردن اقتصاد مقاومتی
با مفهومهای پیشگفته ،سرنوشتی به جز فراموشی این هدف مهم نخواهد داشت .البته گفتنی
است که مفهومهای پیشگفته بیگمان با یکدیگر همپوشانی و تعامل خواهند داشت و کسی
منکر این امر نیست اما خالصه کالم این میباشد که در جهت پیادهسازی اقتصاد مقاومتی،
توجه به معنای دقیق آن امری ضروری است.
در مطالعهها ،چهار برداشت متفاوت از اقتصاد مقاومتی وجود دارد .در برداشت نخست،
اقتصاد مقاومتی با اقتصاد اسالمی همسان در نظر گرفته میشود (نظری .)1393 ،از ویژگیهای
اقتصاد اسالمی ،اخالق است .با توجه به اینکه اقتصاد وسیلهای برای رسیدن به هدفهای
متعالی اسالم است؛ بنابراین اقتصاد مقاومتی رهیافتی از اقتصاد اسالمی میباشد که الزامهای
آن بهطور کامل مطابق با اصول اخالق اسالمی است (ارژنگ و دهقان.)1393 ،
در برداشت دوم اقتصاد مقاومتی ،رویکردی تحریممحور است .در حقیقت از دید آنها
اقتصاد مقاومتی چیزی بیشتر از اقتصاد تحریمی نیست.

در برداشت سوم ،اقتصاد مقاومتی را اقتصاد تابآور معرفی میکنند .در سالهای اخیر
واژه تابآوری بهصورت روزافزونی بهوسیله صاحبان کسبوکار ،جوامع حرفهای و دولتها
برای بهبود توانایی برای پاسخ و بازیابی سریع از بالیای طبیعی و حمالت تروریستی استفاده
شده است.
در برداشت چهارم اقتصاد مقاومتی معادل اقتصاد ریاضتی است .ریاضت اقتصادی را
میتوان به مثابه بنبست اقتصادی در نظر گرفت .از این دید اقتصاد مقاومتی با ریاضت
اقتصادی متفاوت است .اقتصاد مقاومتی امری پویا ،فعال ،درازمدت و هجومی است اما
ریاضت اقتصادی یا مقاومت اقتصادی امری کوتاهمدت ،انفعالی ،بخشی و مربوط به شرایط
بحرانی جامعه است (قربی.)1391 ،
آگاهانه و هوشمند به نام تحریم قرار گرفته است؛ بر مبنای استدالل منطقی و براساس
اظهارهای مقامهای تحریمکننده و نیز اقتصاددانان داخلی ،بهطور عمده نقاط آسیبپذیر
اقتصاد ایران تحت هجمه تحریمها قرار گرفتهاند؛ طبق این استدالل و براساس حقایق
آشکارشده ،مقاومسازی اقتصاد ایران و رفع آسیبپذیریها در مقام نظر ،آسانتر شده و در
این میان ،داشتن عزم و اراده جدی ،شرط الزم و کافی است.
در مقاله پیشرو ضمن بررسی ادبیات اقتصاد مقاومتی به لحاظ مفهومی ادبیات مربوط به
تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی بررسی میشود .برای این منظور در بخش دوم ،پیشینه تحقیق
به تفکیک مطالعههای داخلی و خارجی بررسی خواهد شد .در بخش سوم مبانی نظری تحقیق
و الگوهای ارائهشده درباره آسیبپذیری و تابآوری بحث شده است .بخش بعدی به ارتباط
بین اقتصاد مقاومتی با شاخصهای آسیبپذیری و تابآوری اختصاص دارد و سرانجام بخش
واپسین مقاله به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات کاربردی در اینباره میپردازد.

پیشینه تحقیق
نگارش مقالهها و گزارشهای گوناگون راجع به مقوله تابآوری و مقاومسازی اقتصاد در
نهادها و سازمانهای معتبر بینالمللی؛ اوالً ،نشان از اهمیت این موضوع دارد؛ ثانیاً ،این نکته
را یادآوری میکند که دغدغهها و مسائل اساسی سازمانها و نهاهای بینالمللی ،به مرور زمان
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اقتصاد ایران نیز از سال  1389در معرض دور جدیدی از شوکهای تحریمی برونزا،
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به دست فراموشی سپرده نمیشود .در ادامه به تفکیک مطالعههای داخلی و خارجی به بررسی
مطالعههای انجامشده درباره اقتصاد مقاومتی پرداخته میشود.

الف) مطالعههای داخلی
شعبانی و نخلی ( )1393به بررسی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج و در بیان مقام
معظم رهبری پرداخته است .در این کار به تمایز میان مؤلفههای موجود در ادبیات اقتصادی
متعارف که به نوعی به مفهوم اقتصاد مقاومتی شباهت دارد ،پرداخته شده است.
فروغیزاده ( )1393به تبیین مفهومی اقتصاد مقاومتی و نیز شاخصسازی اقتصاد مقاومتی
پرداخته و با الهام از تعریف تاب آوری اقتصادی در ادبیات اقتصادی رایج ،به تعریف چند
شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی پرداخته است که عبارت هستند از :تابآوری دولت،
تابآوری تجارت خارجی ،تابآوری در بخش تولید ،تابآوری محیط اقتصاد کالن و
12

تاب آوری اجتماعی .وی با استفاده از روش  AHPبه وزندهی و تعیین میزان اهمیت
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زیرشاخصها در شاخصهای ترکیبی پرداخته و تابآوری محیط اقتصاد کالن را بهعنوان
مهمترین شاخص ،اولویتبندی و سرانجام شاخصهای اقتصاد مقاومتی را در ایران ارزیابی
و سیاستهایی برای مقاومسازی اقتصاد ایران ارائه کرده است.
رمضانیان و غیاثوند ( )1391به ارزیابی میزان تابآوری اقتصادی طی دوره زمانی
1399ـ 1351پرداخته است .شاخص تابآوری با استفاده از مطالعههای بریگوگلیو و بورمن

و همکاران تعریف و اندازهگیری شده است .نتیجهها نشان میدهد که تابآوری اقتصاد ایران
طی دوره مورد بررسی تا سال  1383روند افزایشی داشته اما از سال 1399ـ 1381روند نزولی
داشته است.
غیاثوند و عبدالشاه ( )1391به ارزیابی شاخصهای تابآوری اقتصادی برای اقتصاد ایران
پرداخته است .شاخصهای اندازهگیری تابآوری در دو گروه شاخصهای سطح ملی و
منطقهای دستهبندی شدهاند.
ابونوری و الجوردی ( )1391با ارائه یک الگوی مفهومی ،تابآوری اقتصاد ایران را برای
دوره 1391ـ 1351با استفاده از شاخص ترکیبی برآورد میکنند .نتیجهها نشان میدهد که
برآورد شاخص تابآوری اقتصاد ایران در سال  1391کمترین مقدار و در سال  1359بیشترین

مقدار راه داشته است .پایینبودن شاخص تابآوری اقتصادی ،نشاندهنده آسیبپذیری
اقتصاد در برابر شوکهای خارجی است .همچنین نتیجهها نشان میدهد که شاخص
تابآوری اقتصادی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیمی دارد.
مقتدایی و یاوران بخشایش ( )1391در مقالهای با استفاده از روش دیماتل به تحلیل روابط
علّی بین شاخصهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند .نتیجههای این بررسی نشان
میدهد که اثرگذارترین شاخص در اقتصاد مقاومتی ،پدیدساختن هماهنگی در سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است و شاخص افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی در یک کشور
اثرگذارترین عامل نسبت به دیگر عوامل در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

ب) مطالعات خارجی
رویکرد داده ـ ستانده ریسکمحور اندازهگیری کردند.
روز ( )Rose, 2004با بهکارگیری یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،تابآوری
اقتصادی آب منطقه پورتلند در ایالت اورگان امریکا در برابر زمینلرزه شبیهسازی شده با
پیشفرض  6/1ریشتر و با قطعی آب برای مدت  9ـ 3هفته پیش و بعد از بازسازی را برآورد
کردند .آنها نشان دادند که وجود یک سازوکار قیمتی در وضعیت بحرانی میتواند در افزایش
تابآوری اقتصادی اثرگذار باشد.
بریگوگلیو ( )Briguglio, 2004مفهومی به نام پارادوکس سنگاپور مطرح میکند؛ این
مفهوم بیان میدارد که کشوری مانند سنگاپور در حالی که مجاری آسیبپذیری بسیار فراوانی
دارد ،باز هم در اندیشه افزایش درآمد سرانه بوده و توجهی نسبت به مقاومسازی اقتصاد
نمیکند .بریگوگلیو از این بحث نتیجه میگیرد که کشورهای دارای آسیبپذیریهای دائمی
و ذاتی باید توجه بیشتری به مفهوم مقاومسازی کنند و در معاوضه بین رشد حداکثری و
مقاومسازی ،حد بهینه را برگزینند .به گمان نویسنده ،مهمترین مجاری آسیبپذیری هر کشور
عبارت هستند از :درجه باالی بازبودن اقتصاد ()A high degree of economic openness
بهطوری که کشور نسبت به شرایط اقتصاد جهانی بهطور کامل تأثیرپذیر و تحت خطر است.
وابستگی به صادرات محدود و عدم متنوعسازی ،وابستگی به واردات کاالهای استراتژیک از
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پاتون و جوهانسون ( )Paton & Johnston, 2001تابآوری اقتصادی را با استفاده از
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جمله انرژی و تولیدهای صنعتی که بهعلت عدم امکان اجراییسازی سیاست جانشینی
واردات تشدید میشود ،انزوای اقتصادی ،وابستگی به محیط پیرامونی و دوربودن از بازارهای
جهانی که به هزینه باالی حملونقل و هزینه نهایی میانجامد.
بریگوگلیو و همکاران (9998م ) با استفاده از یک مدل سیستمی و شاخص ترکیبی،
تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی را برای  86کشور در بحران مالی 9993ـ9991م برآورد
کردند .براساس دو مؤلفه آسیبپذیری ذاتی و میزان تابآوری ،کشورها به چهار دسته :الف)
بدترین مورد (آسیبپذیری ذاتی باال و تابآوری پایین)؛ ب) بهترین مورد (آسیبپذیری
ذاتی پایین و تابآوری باال)؛ ج) خودساخته (( )Selfmadeآسیبپذیری ذاتی باال و
تابآوری باال)؛ د) پسر ولخرج (( )Prodigal Sonآسیبپذیری ذاتی پایین و تابآوری
پایین) تقسیم شدهاند.
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بورمن و همکاران ( )Boorman et al, 2013با استفاده از شاخص ترکیبی و بهکارگیری
ده مؤلفه و  19متغیر ،تابآوری پنج گروه از کشورهای توسعهیافته ( 39کشور) ،اروپای
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مرکزی و شرقی ( 13کشور) ،مستقل مشترک المنافع ( 8کشور) ،در حال توسعه آسیایی (11
کشور) ،شمال و شرق میانه آفریقا ( 13کشور) ،جنوب صحرای آفریقا ( 95کشور) و نیمکره
غربی ( 93کشور) را در دوره زمانی 9911ـ1995م برآورد کردهاند.
باتیس و همکاران ( )Boorman et al, 2014با بهکارگیری الگوریتم «کمترین بیشینه
مشترک» تارجان مجموعهای از متغیرهای سنجش تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی را
شناسایی و با استفاده از روش شاخص ترکیبی ساده ،تابآوری و آسیبپذیری اقتصادی
کشور سنگاپور را برآورد کردند.
انگیون و باتیس ( )Boorman et al, 2015با استفاده از شاخص ترکیبی و بهکارگیری
 13متغیر ،خالص تابآوری ـ آسیبپذیری  91کشور را برای دوره 9999ـ9999م محاسبه
کردند .نتیجههای این بررسی نشان داد که کشورهای توسعهیافته دارای تابآوری باال و
کشورهای کمتر توسعهیافته دارای آسیبپذیری باال هستند.

مبانی نظری
وجود شوکهای برونزای اقتصادی که در غالب موارد خارج از کنترل کشورهاست ،باعث
میشود تا کشورهایی که درجه آسیبپذیری آنان باال میباشد ،اثرپذیری بیشتری از شوکها
داشته و توانایی کمتری در کاهش آثار منفی شوکهای پیشگفته داشته باشند .در برابر،
کشورهای برخوردار از سطح باالی تابآوری در رویارویی با شوکهای برونزای اقتصادی،
قادر به ترمیم و بازسازی اقتصاد خویش پس از وقوع شوکها هستند .شاید بتوان کاهش
آسیبپذیری و افزایش تابآوری را مترادف با اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد .همانگونه که
علم اقتصاد ،بهبود شرایط زندگی روزمره مردم را بهعنوان یکی از اهداف نهایی خود در نظر
میگیرد ،اقتصاد مقاومتی نیز همین راهکار را با فرض وجود اقدامهای خصمانه دشمنان
برخی محققان و سازمانهای بینالمللی بهمنظور معرفی شاخصهای کارآمد آسیبپذیری و
تابآوری صورت پذیرد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

آسیبپذیری اقتصادی
واژه آسیبپذیری برگرفته از واژه التین  Vulnerareبه معنای مجروحکردن است که به معنای
در معرض آسیب قرارگرفتن و تزلزل و ناپایداری است (.)Merriam Webster dictionary
این مفهوم از زمانی در ادبیات اقتصادی رواج یافت که مطالعههایی روی برخی از کشورهای
کوچک با قدرت اقتصادی پایین و ریسک فراوان ـ به لحاظ عملکرد اقتصادیـ انجام شد.
بخش قابلتوجهی از مطالعههای آسیبپذیری اقتصادی با استفاده از مشاهدههای تجربی
اثبات میکند که بهطور معمول کشورهای کوچک و بهویژه جزیرهای ،بهعلت درجه باالی
آزادی اقتصادی و تمرکز بیش از حد اقتصاد بر روی صادرات ،نسبت به دیگر کشورها ،بیشتر
در معرض آسیبپذیری اقتصادی هستند .همین موضوع باعث میشود تا شوکهای خارجی
بر اقتصاد این کشورها اثرگذاری باالیی داشته باشند و این حقیقت به یک عدم مزیت بزرگ
برای این کشورها بدل شود زیرا ریسک را در فرایندهای رشد این اقتصادها باال میبرد
( .)Briguglio et al, 2008با این حال مشاهده میشود بسیاری از کشورهای کوچک بهرغم
اینکه در معرض بسیاری از شوکهای بیرونی اقتصاد قرار دارند اما سطح باالیی از تولید
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پیگیری میکند .اهمیت این موضوع به آن انجامیده تا کوششهای قابلتوجهی از سوی

15

ناخالص داخلی سرانه دارند؛ بنابراین وجود شوکهای برونزای اقتصادی که در غالب موارد
خارج از کنترل کشورهاست ،باعث میشود تا کشورهایی که درجه آسیبپذیری آنان باال
میباشد ،اثرپذیری بیشتری از شوکها داشته و توانایی کمتری در کاهش آثار منفی شوکهای
پیشگفته داشته باشند .در برابر ،کشورهای برخوردار از سطح باالی تابآوری در رویارویی
با شوکهای برونزای اقتصادی ،قادر به ترمیم و بازسازی اقتصاد خویش پس از وقوع
شوکها هستند.
بنابراین آسیبپذیری اقتصادی بیانگر ویژگیهای ذاتی ،پایدار یا شبه پایدار یک کشور است
که آن کشور را در معرض درجه باالیی از شوکهای اقتصادی خارج از کنترل قرار میدهد
( .)Briguglio & Galea, 2003در وضعیت معمولی ،ممکن است اقتصاد کشورهای گوناگون
از نظر متغیرهای کالن اقتصادی مانند :نرخ رشد ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری و  ...در وضعیت مطلوبی
16

قرار داشته باشند؛ اما همزمان در رویارویی با شوکها و نوسانهای بیرونی و غیرقابل کنترل مانند:
تحولهای اقلیمی ،تحولهای زیستمحیطی یا نوسانهای ناشی از مشکالت ساختار اقتصاد
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جهانی دچار شکنندگی باالیی بوده و در اصطالح آسیبپذیرتر باشند.
اهمیت این موضوع به آن انجامیده است تا کوششهایهای قابلتوجهی از سوی برخی
محققان و سازمانهای بینالمللی به منظور معرفی شاخصهای کارآمد آسیبپذیری و
تابآوری صورت پذیرد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 .1شاخص آسیبپذیری اقتصادی سازمان ملل
شاخص آسیبپذیری اقتصادی سازمان ملل ،آسیبپذیری ساختاری کشورها را نسبت به
شوکهای برونزای اقتصادی و محیطی اندازهگیری میکند .هر چه اندازه این شاخص برای
یک کشور کمتر باشد ،بهتر بوده و به این معناست که آن کشور سطح آسیبپذیری کمتری
را دارد .شاخص پیشگفته از هشت مؤلفه تشکیل شده است که هر یک در زیرشاخصهای
گوناگونی قرار دارند و زیرشاخص های یادشده نیز در دو شاخص اصلی «در معرض (شوک)
قرارگرفتن» ـ هر چه بیشتر باشد ،آسیبپذیری کمتر استـ و «اندازه شوک» ـ هر چه کمتر
باشد ،آسیبپذیری کمتر استـ جای دارند که همگی با هم تشکیل شاخص آسیبپذیری
اقتصادی را میدهند.

نمودار  :1شخص آسیبپذیری سازمان ملل
جمعیت
دوری از بازارهای اصلی
تمرکز صادرات کاالیی

سهم جمعیت در مناطق کم ارتفاع ساحلی
بیثباتی در صادرات کاال و خدمات
تلفات بالیای طبیعی

شاخص در معرض
زیرشاخص ساختار

قرار گرفتن

اقتصادی
زیر شاخص محیط
زیرشاخص شوکهای
تجاری
زیرشاخص شوکهای

شاخص شوک

طبیعی

 .2شاخص آسیبپذیری بریگوگلیو و همکاران
بریگوگلیو و دیگران (9998م) در مطالعه خود نشان دادند که اثرپذیری یک کشور از شوکهای
بیرونی اقتصاد از برخی ویژگیهای اقتصاد آن کشور سرچشمه میگیرد .برخی از این ویژگیها
عبارت هستند از :الف) درجه بازبودن اقتصاد؛ ب) میزان وابستگی اقتصاد به درآمدهای صادراتی
ناشی از چند محصول خاص؛ ج) وابستگی به واردات کاالهای استراتژیک که شاخص
آسیبپذیری کل از میانگین ساده مؤلفههای پیشگفته محاسبه شده است.
جدول  :1مؤلفههای شاخص آسیبپذیری بریگوگلیو و همکاران
ردیف

مؤلفههای آسیبپذیری

1

درجه بازبودن اقتصاد

9

درجه باالی بازبودن اقتصاد باعث میشود که یک کشور از شرایط بیرونی اقتصاد
که بر آنها هیچ کنترل مستقیمی ندارد اثرپذیری باالیی داشته باشد

میزان وابستگی اقتصاد به

وابستگی یک کشور به صادرات طیف محدودی از کاالها و خدمات ،ریسک فقدان

درآمدهای صادراتی ناشی از چند

تنوع صادارتی را افزایش میدهد و باعث افزایش آسیبپذیری اقتصادی ناشی از

محصول خاص

3

توضیحات

وابستگی به واردات کاالهای
استراتژیک

بازبودن اقتصاد میشود
ممکن است واردات کاالهای استراتژیک بهعلت هزینههای باالی واردات یا
محدودیتهای دسترسی اعمالشده از سوی شریکان خارجی قطع شود و آنگاه
کشور واردکننده با مشکالت عدیدهای که خارج از کنترل وی است روبهرو شود
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بیثباتی در تولیدات کشاورزی

زیرشاخص موقعیت

شاخص آسیبپذیری اقتصاد

سهم جنگلداری ،کشاورزی و شیالت

زیرشاخص اندازه

 .3شاخص آسیبپذیری اتکینز
اتکینز و همکاران ( )Atkins et al, 1998از روش رگرسیون بهمنظور محاسبه شاخص
آسیبپذیری استفاده کرد .وی بیثباتی تولید ناخالص داخلی را بهعنوان نماینده آسیبپذیری
در نظر گرفت سپس این متغیر را بر آزادی اقتصادی (نسبت صادرات کاالها و خدمات غیرعامل
به تولید ناخالص داخلی) ،فقدان تنوع (شاخص تنوع آنکتاد درباره صادرات) و اثر بالیای
طبیعی (نسبتی از جمعیت که از بالیای طبیعی متأثر شدهاند) رگرس کرد و عدد ضریب هر
یک از این متغیرها را بهعنوان وزنی برای میانگینگیری از مؤلفههای آسیبپذیری بهکار برد.

شاخصهای تابآوری
18

تابآوری معادل واژه انگلیسی  Resilienceاست .در فرهنگ لغت ،این کلمه ،خاصیت
کشسانی ،بازگشت پذیری و ارتجاعی معنا شده است .این واژه را قابلیت ارتجاع ،فنریت،
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جهندگی ،کشسانی ،برگشتپذیری ،انعطافپذیری و ترمیمپذیری نیز ترجمه کردهاند .برای
اندازهگیری میزان تابآوری در برابر مخاطرههای برونزا ،کشور بهعنوان یک نظام در نظر
گرفته میشود که دربرگیرنده زیرسیستمهاست .چندین روش برای سنجش تابآوری این
زیرسیستمها بهویژه در جایی که با اقتصاد یا زیستبوم اقتصادی مرتبط میشوند ،موجود
است اما آنچه یک نظام اقتصادی را تابآور میسازد ،متفاوت از آن چیزی است که به یک
نظام زیستمحیطی چنین قابلیتی را میدهد چه از نظر تهدیدها و مخاطرهها و چه از لحاظ
ارتباطهای درونی با دیگر نظامها .از اینرو ،اصطالح تابآوری ممکن است به پدیدههای
رفتاری در علوم مهندسی ،فیزیولوژی ،محیط زیست ،رفتار انسان ،علوم اقتصادی و  ...در
دامنه وسیعی از موقعیتها اطالق شود ( .)Agaibi & Wilson, 2005اما در اقتصاد،
تابآوری به توانایی یا ظرفیت یک کشور در رویارویی با شوکهای معکوس اطالق میشود
( .)Bates et al, 2014شاخصهای گوناگونی بهمنظور اندازهگیری تابآوری وجود دارد
که در اینجا چهار مورد از مهمترین شاخصها بررسی میشود.

 .1شاخص تابآوری FM
مؤسسه  Oxford Metricaمؤسسهای تحلیلی و مشورتی غیروابسته است که به انجام
تحقیقهایی درباره ریسک و عملکرد مالی میپردازد .مؤسسه پیشگفته ،هر ساله شاخص
تابآوری جهانی  FMرا منتشر میسازد .شاخص پیشگفته به ارزیابی تابآوری کسبوکار
کشورها در رویارویی با اختالل در زنجیره تأمین ( )supply chainاختصاص دارد .شاخص
تابآوری  ،FMمقیاسی ساده از تابآوری است و در ترکیب با دیگر اطالعات ،راهنمایی
برای ریسک زنجیره تأمین شمرده میشود که در نمودار  ،9ساختار این شاخص آورده شده
است (گزارش سال 9911م مؤسسه .)Oxford Metrica
نمودار  :9چارچوب شاخص تابآوری جهانی FM
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کیفیت ریسک

اقتصاد

 میزان قرارگرفتن در معرضمخاطرههای طبیعی
 بهرهوری (تولید ناخالص داخلی سرانه) ریسک سیاسی -شدت وابستگی به نفت

زنجیره تأمین

 کیفیت مدیریت مخاطرهها -ریسک طبیعی

 کنترل فساد زیرساختها -کیفیت عرضهکننده داخلی

 کیفیت مدیریت ریسکآتشسوزی

 .2شاخص تابآوری گروه پژوهشی سنتیننتال ()Centinental Resilience Index
بورمن و همکاران ( )Boorman et al, 2013بهمنظور ساخت شاخص تابآوری  19متغیر
را در ده زیرشاخص با یکدیگر ترکیب کردند .در مطالعه آنان ،شاخص مقاومتپذیری
اقتصادی افزون بر عناصر سالمت مالی و سیاستهای اقتصاد کالن ،عناصر ساختاری و نهادی
نیز لحاظ شد و با ترکیب این دو گروه از عناصر دیدی ترکیبی از تابآوری ارائه دادند .در
سامانه نمرهدهی در مطالعه بورمن و همکاران ،عدد  199نشاندهنده میانگین وزنی تمام

اقتصاد مقاومتی :افزایش تابآوری و کاهش  / ...حسین امیری و محمدحسین کریم

شاخص تابآوری جهانی FM

مشاهدههاست و عددهای زیر (باالی)  199برای یک کشور این معنا را میدهد که این کشور
بدتر (باالتر) نسبت به مقدار جهانی است.
نمودار  :3متغیرها و زیرشاخصهای تابآوری بورمن و همکاران
شاخص مقاومتپذیری اقتصاد

ذخایر

بخش خصوصی

بدهیهای خارجی

استحکام بیرونی

وابستگی وارداتی

تنوع صادراتی

سالمت بانکداری

حکمرانی

سیاستهای پولی

اثربخشی دولت
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سرمایه

مباحث حقوقی

ریسک درآمدی

شفافیت سیاسی

سیاست مالی
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کیفیت داراییها

راهبری شرکتها

 .3شاخص تابآوری سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی
سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی ()United Nations and Asian Development Bank, 2012
به انتشار گزارشی با عنوان رشد سبز ،منابع و تابآوری پرداختند .در این گزارش ،فاکتورهای
اساسی سازنده تابآوری بهصورت زیر تعریف شدند:
استحکام ( :)Robustnessتوانایی یک نظام در تابآوردن در برابر اختاللهای بیرونی
بدون آنکه در عملکرد آن ،زیان قابلتوجهی مشاهده شود ،استحکام نامیده میشود که عوامل
اثرگذار بر آن عبارت هستند از:
الف) دسترسی به موجودی سرمایه (همه انواع آن)؛
ب) توسعه زیرساختها (بهعنوان مثال ،سامانه توزیع انرژی)؛
ج) توزیع برابر درآمد؛
د) طبیعت و تنوع روابط میان اقتصاد ،اجتماع و نظامهای زیستمحیطی.

افزونگی ( :)Redundancyبه میزانی که نظامهای گوناگون میتوانند نیازهای اساسی
مشابه را بهمنظور دستیابی به هدفهای مشابه همپوشانی کنند ،افزونگی گفته میشود .در

حقیقت ،در صورتی که زیرساختها و نهادهای حساس یک کشور طوری طراحی شوند که
برای دستیابی به هدفها و مقاصد؛ برخوردار از طیفی از روشها ،سیاستها ،راهبردها و
خدمات همپوشان باشند ،احتمال فروپاشی کشور در تنش یا از کار افتادن برخی زیرساختها
کاهش مییابد .از جمله عوامل اثرگذار بر افزونگی عبارت هستند از:
الف) تنوع ژنتیکی و زیستمحیطی؛
ب) ناهمگونی طبیعی ()Landscape؛
ج) تنوع و افزونگی نهادها.

پرتدبیری ( :)Resourcefulnessتوانایی تشخیص ،اولویتبندی و برگزیدن راهحل
بهمنظور حل مشکالت ،پرتدبیری نامیده میشود .در حقیقت ،پرتدبیری به معنای سازگاری
مثبت است .در حالت کلی ،پرتدبیری به معنای آن است که چنانچه نهادها و نظام حکمرانی
به چالش کشیده شوند و در عملکرد آنها اختالل پدید آید ،چنانچه صنایع و اجتماعات از
ظرفیت باالی خود سازماندهی برخوردار باشند ،قادر خواهند بود بهصورت خودجوش،
واکنش نشان داده و با چالشها و نااطمینانیهای پدید آمده رویارویی کنند .مهمترین عوامل
اثرگذار بر پرتدبیری عبارت هستند از:
الف) وجود نهادهایی که قدرت را میان گروههای ذینفع متعادل سازند؛
ب) وجود نهادها و شبکههایی که به آموزش و ذخیره دانش و تجربهها بپردازند؛
ج) وجود نهادهایی که انعطافپذیری در حل مشکالت را پدید آورند؛
د) فرصتهای خودسنجی و تغییر و مدیریت نهادها و عملکرد.

 .4شاخص تابآوری بریگوگلیو و دیگران
بریگوگلیو و دیگران در مطالعهای تحت عنوان معرفی و اندازهگیری تابآوری اقتصادی به
معرفی و اندازهگیری شاخص تابآوری اقتصادی برای برخی از کشورها کردند .آنها در
مطالعه پیشگفته ،اجزای شاخص تابآوری اقتصادی پیشنهادی خود را «ثبات اقتصاد کالن»،
«کارایی بازار اقتصاد خرد»« ،حکمرانی خوب» و «توسعه اجتماعی» عنوان کردند.
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جدول  :9اجزای شاخص تابآوریپذیری بریگوگلیو و همکاران
ردیف

متغیرهای تشکیلدهنده

زیرشاخصهای تابآوری

 نسبت بودجه مالی به تولید ناخالص داخلی -مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری

1

ثبات اقتصاد کالن

9

کارایی بازار اقتصاد خرد

3

حکمرانی خوب

 نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی تسلط بخش خصوصی بر صنعت بانکداری*

 اندازهای که بانکهای خارجی اجازه رقابت در بازار را دارند اعتبار عرضهشده برای بخش خصوصی کنترل نرخ بهره بهوسیله بازار اعتبار استقالل قضایی بیطرفی دادگاهها حمایت از حقوق مالکیت فکری -دخالت نظامیدر قوانین
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 نظام سیاسی و یکپارچگی نظام قضایی1

توسعه اجتماعی

 -شاخص سالمت و آموزش مورد استفاده در محاسبه شاخص توسعه انسانی

دوفصلنامه علمی ترویجی اقتصاد مقاومتی /سال سوم  /شماره  / 6پاییز و زمستان 1397

 .5شاخص آژانس توسعه بینالمللی امریکا
آژانس توسعه بینالمللی امریکا ()United States Agency for International Development
( )USAIDتاب آوری را توانایی مردم ،خانوارها ،جوامع ،کشورها و نظامها برای تسکین،
وفقدادن و بهبود پیداکردن از شوکها و تنشها تعریف میکند که این تواناییها به کاهش
آسیبپذیری و تسهیل رشد فراگیر میانجامد.
برای تجزیهوتحلیل تابآوری ،ده عامل تابآوری شامل مشروعیت و اثربخشی نهادها،
در دسترسبودن ،کارایی ،تنوع و فراوانی منابع و شبکهها و اتصاالت ،نگرشها و هنجارها،
نوآوری و حافظه نهادی ،در سه گروه نهادها ،منابع و تسهیلکنندههای تطبیقی طبقهبندی
میشوند .نهادها قوانین و مقرراتی را ارائه میکنند که جوامع را حکمرانی میکنند .منابع،
داراییهای ملموس در دسترس برای آنهاست و تسهیلکنندههای تطبیقی ،عناصر غیرملموس
سرمایه و الگوهای اجتماعی هستند که محیط مناسبی را برای تابآوری پدید میآورند تا
* .بریگوگلیو و همکاران در مطالعه سال 9996م تحت عنوان مفهوم سازی و اندازهگیری تابآوری اقت صادی

کارایی بازار اقتصاد خرد را تابع اندازه دولت و آزادی تجارت بینالملل عنوان کرده بودند.

پس از وقوع شوکها ،اقتصاد جهش بهتری داشته باشند؛ برای مثال ،شبکهها و اتصالهای
گرههایی را در جامعه و بین نهادهای دولتی و اجتماعی پدید میآورند .هر چه که مردم آن
جامعه و گروه های اجتماعی و دولت بیشتر به هم متصل و متحد باشند ،بهتر میتوانند در
برابر شوکها مقاومت کنند و راههای جدیدی برای تعدیل شرایط پیدا کنند.
عوامل تابآوری در نظامهای گوناگونی مطالعه میشوند که یکی از مرسومترین
دستهبندیهای نظامها ،طبقهبندی پنجگانه (سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی)
است که در مطالعههای دیگر نیز به چشم میخورد .روش بهکارگیری این چارچوب بر پایه
تجزیهوتحلیل سه مرحلهای است :نخستین گام ،تجزیهوتحلیل محتوایی است که بهوسیله
تجزیهوتحلیل عاملی زیرنظامها دنبال شده و با تجزیهوتحلیل تابآوری به پایان میرسد.
جدول  .3مراحل سهگانه ساخت شاخص تابآوری USAID
 .1سابقه کشور
تجزیهوتحلیل محتوایی

 .9تعریف جوامع
 .3تجزیهوتحلیل قرارگرفتن جامعه در معرض شوکها و تنشها
 .1بیان ریاضی پرسشهای مشخصی برای زیرنظامها

تجزیهوتحلیل عاملی

 .9گردآوری دادهها
 .3ترکیب دادهها
 .1تجزیهوتحلیل دادهها
 .1تجزیهوتحلیل شوک بینبخشی و اثر محرک تنشزا
 .9تجزیهوتحلیل جامع چگونگی در معرض شوک قرارگرفتن و عوامل تابآوری جهت

تجزیهوتحلیل تابآوری

مشخصکردن تابآوری نسبی زیرنظام
 .3تجزیهوتحلیل اینکه تا چه حد زیرنظامها توانایی تسکین ،تطبیق و بازیابی در برابر شوکها و
تنشها را دارند

نسبت اقتصاد مقاومتی با آسیبپذیری و تابآوری
در چند سال اخیر ،اصطالح اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده است .این
اصطالح نخستینبار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال  1389مطرح شد .وی با
تکیه بر دو علت فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش ،اقتصاد مقاومتی را به
معنا و مفهوم کارآفرینی معرفی کردند سپس وی در مرداد سال  1391مؤلفهها و الزامهای
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جدول سه اجزای سه گام ساخت شاخص تابآوری را نشان میدهد.
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اقتصاد مقاومتی را براساس رونق تولید و اشتغال ،رشد اقتصادی و رفاه ،مصرف متعادل و
پرهیز از اسراف و تبذیر ،استفاده از تولیدهای داخلی ،مردمىکردن اقتصاد ،کاهش وابستگى
به نفت ،فشار اقتصادی دشمن بر کشور ،پافشاری بر اقتصاد دانشبنیان ،تبیین کردند .همچنین
وی اقتصاد مقاومتی را داشتن اقتصادی رو به رشد با آسیبپذیری کمتر در برابر ترفندهای
دشمن معنا و معرفی فرموده و مواردی مانند :حمایت از بخش خصوصی ،حمایت از تولید
ملى و بخش درونزای اقتصاد ،رسیدگی به اقتصاد دانشبنیان ،فعالکردن واحدهای کوچک
و متوسط اقتصادی ،استفاده از تمام ظرفیتهاى دولتى و مردمى را بهعنوان ارکان اقتصاد
مقاومتی معرفی کردند.
مقام معظم رهبری در آغاز سال  ،1399هدف از مطرحکردن اقتصاد مقاومتی را
استحکامبخشیدن به کشور و غیرقابل نفوذساختن آن در برابر دشمن ،مقاوم در ساخت درونی
24

خود و متالطمنشدن با تغییرهای گوناگون در این گوشه و آن گوشه دنیا دانستند .همچنین
انتخاب سیاستهاى اقتصاد مقاومتى بهعنوان سیاستهای اقتصاد را بهعنوان یکی از الزامهای
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اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودند .در شهریور سال  1399نیز بر مقاومبودن در برابر بحرانها و
جزرومدهاى بینالمللى بهعنوان محور اقتصاد مقاومتی افشاری فرمودند .در ادامه روند
پیشگفته ،در اواخر بهمن سال  1399نیز بهصورت جامع و دقیق ،سیاستهای کالن بیست
و چهار گانه اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودند.
وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم «مقاومسازی اقتصاد ملی در برابر تغییرها،
مخاطرهها و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت» با متون علمی رایج در حوزه
اقتصاد ،همان افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری است .تابآوری و آسیبپذیری
مفهومهای نوینی هستند که به معنای توانایی رویارویی با شوکها و انعطافپذیری مطرح
است و در پی مخاطرههای ی است که بسیاری از کشورها را مورد تهدید قرار داده و آنها را
از راه رشد خود منحرف کرده است (غیاثوند و عبدالشاه.)1391 ،
رابطه مشخص و واضحی بین تابآوری و آسیبپذیری وجود دارد .آسیبپذیری با در
معرض شوکهای خارجی قرارگرفتن همراه است و تابآوری با سیاستهایی که کشورها
را قادر میسازد در برابر آثار منفی حاصل از شوکهای خارجی ،تابآور باشند یا آسیبها
را کمینه کنند .نکته مهم در این مبحث این است که نمیتوان بروز خواص بد اقتصادی در

جوامع را فقط ناشی از آسیبپذیری دانست بلکه افزون بر آسیبپذیری ،تابآوری نیز بسیار
مهم است .ممکن است کشورهایی به لحاظ آسیبپذیری ،مرتبه باالیی داشته باشند ،اما بهعلت
اتخاذ سیاستهای تابآوری بسیار مطلوب ،به خواص مطلوب اقتصادی دست پیدا کنند .در
حقیقت نتیجههای مطلوب یا نامطلوب اقتصادی ،بستگی به تعامل میان آسیبپذیری و
تابآوری دارد .ممکن است کشوری بسیار آسیبپذیر باشد اما درآمد سرانه باال و بیثباتی
درآمدی کمی داشته باشد.
نقد و بررسی تعابیر گوناگون از اقتصاد مقاومتی روشن ساخت که اقتصاد مقاومتی یک
راهبرد اقتصادی برای مقاومسازی به معنای فعاالنه آن است .در این تعبیر ،منظور از اقتصاد
مقاومتی فقط مقاومسازی نقاط آسیبپذیر اقتصادی و با پافشاری بر جنگ اقتصادی یا
کاهش آسیبپذیری؛ ب) افزایش تابآوری.
برنامهریزی در جهت کاهش آسیبپذیری که افزون بر نقش اصیل خود با تأثیر بر
تابآوری و افزایش آن شکل فعاالنهتری به خود میگیرد و نیز کوشش برای افزایش
تابآوری اقتصاد کشور میتواند به اقتصادی مقاوم در کشور بینجامد .نمونه بارز برنامهریزی
برای کاهش آسیبپذیری میتواند در سیاستگذاریهای ناظر بر کاهش وابستگی بودجه
عمومی و مخارج دولت به درآمدهای نفتی تبلور یابد .تابآوری بهعنوان جنبه دیگر اقتصاد
مقاومتی بهصورت قابلیتهای اقتصاد در شناسایی ،پدیدساختن ظرفیتهای بهرهبرداری و
خلق راهبردهای بهرهبرداری متبلور میشود .در حقیقت ،تابآوری قابلیت نظام اقتصادی در
رویارویی با اختاللها و تغییرهای منفی است؛ بهگونهای که؛ اوالً ،بتواند آنها را پیشبینی
کند؛ ثانیاً ،ظرفیت الزم برای استفاده از جنبههای مثبت آنها را داشته باشد و در صورت
نداشتن پدید آورد؛ ثالثاً ،راهبردهایی خلق کند که بتواند حداکثر بهرهمندی از تغییرها را ببرد.
با چنین قابلیتی ،نظام اقتصادی نظامی تابآور خواهد بود و خواهد توانست در صورت
رویارویی با شوکهای منفی ،به راحتی از عهده حل تحمل برآید.
همانگونه که اشاره شد ،الزم نیست اقتصادی که تابآور است بتواند بهطور دقیق
کارکردهای پیشین خود و بهویژه مشابه آنچه را پیش از آن انجام میداده است ،انجام دهد.
ممکن است بر اثر تغییرهای پدیدآمده ،نظام کارکردهای جدیدی برای خود پدید آورده ،از
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این رهگذر ،کارآمدی باالتری نیز کسب کند .آنچه مهم است اینکه اقتصاد تابآور توان مدیریت
تغییرهای مثبت و منفی را دارد و میتواند از آنها در جهت اهداف خود بهرهبرداری کند.

از اینرو میتوان اقتصاد مقاومتی را بهصورت راهبردی تعریف کرد که در پی کاهش آسیب-

پذیری و افزایش تابآوری است .به عبارت دیگر ،نتیجه اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است
که افزون بر آسیبپذیری پایین ـ بهویژه آسیبپذیری ناشی از سیاستگذاریـ قابلیت جذب،
مدیریت و بهرهبرداری از شوکهای مثبت و منفی پدیدآمده بر اثر تحولها را دارد.

جمعبندی و نتیجهگیری
در دنیای متالطم و نااطمینان امروز ،نظامهای اقتصادی و اجتماعی با مخاطرههای گوناگونی
روبهرو هستند که قابلیت پیشبینی پایین دارند و دانش بشر درباره آثار و پیامدهای آنها
26

اندک است .بهترین راه رویارویی با این مخاطرهها بهکارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
در این نظام ،اقتصادی مقاوم است که بتواند مخاطرههای موقت و دائم را جذب کرده و خود
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را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد بدون اینکه کارکرد خود را از دست بدهد.
در حقیقت وجه اشتراک اقتصاد مقاومتی به مفهوم مقاومسازی اقتصاد ملی در برابر تغییرها،
مخاطرهها و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به هدفهای
اقتصادی است.
در جریان این تطور مفهومی ،اظهارنظرهای گوناگونی درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی در
محافل علمی و دانشگاهی و نیز نشستهای علمی ،اجتماعی و سیاسی صورت گرفت.
حاصل تحقیق پیشرو آن است که اقتصاد مقاومتی ،راهبردی اقتصادی است که؛ اوالً ،به
معنای مقاومت اقتصادی ،اقتصاد بسته و درونگرا و اقتصاد ریاضتی نیست؛ ثانیاً ،راهبردی
مقطعی و کوتاهمدت نیست بلکه راهبردی کالن و بلندمدت میباشد که قرار است اقتصاد
کشور بر آن تکیه کند؛ ثالثاً ،این راهبرد مقاومسازی به معنای انفعالی و کوتاهمدت اقتصاد نیز
نیست .این راهبرد زمانی مترادف مقاومسازی اقتصادی است که مقاومسازی اقتصادی از
مفهوم انفعالی خود فراتر رفته و بُعدهای دیگری شامل :اصالحات اقتصادی ،جذب شوکهای
خارجی ،استفاده از ظرفیت و توان داخلی کشور و تعاملهای بینالمللی و دیگر مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری را نیز در برگیرد؛ برای مثال ،کشوری که ظرفیت

و توان داخلی خود را بهکار گرفته و بهصورت درونزا توسعه خود را تعریف کرده است و
همواره در تعامل با دنیا و دیگر کشورها در پی استفاده از ظرفیتهای آنهاست ،مقاومتر از
کشوری میباشد که بدون عنایت به ظرفیتهای داخلی و تعاملهای بینالمللی ،به فکر توسعه
و مقاومسازی است .پرداختن به مقاومسازی اقتصادی فقط با رویکرد انفعالی با روح
سیاستهای اقتصاد مقاومتی منافات دارد اما اگر مقاومسازی اقتصادی بهصورت فعال در نظر
گرفته شود میتواند تعبیر مناسبتری از اقتصاد مقاومتی باشد .با چنین تعبیری از اقتصاد
مقاومتی ،این مفهوم شامل دو جنبه کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری است.
در پایان باید به این نکته توجه شود که اقتصاد مقاومتی هدف نیست بلکه الزم است
بهعنوان یک قید در راهبرد رسیدن به رشد و توسعه اقتصاد لحاظ شود .قدر مسلّم لحاظکردن
مقاومتی مستلزم انجام تحلیل هزینه فایده اجتماعی است .شاید بیشترین ارزش اندیشیدن
درباره اقتصاد مقاومتی را بتوان اهمیتیافتن برقراری توازن بهینه بین مواردی مانند:
جهانیشدن و متکی به داخل بودن ،مداخله دولت و آزادی اقتصادی ،بنگاههای بزرگ و
کوچک ،کارایی ،کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری دانست.
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