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 .3مقدمه
وقوع شوکهای ناشي از قیمت نفت ،بحرآنهای مالي بینالمللي ،رکودهای جهاني
طي دهههای اخیر باعث شد تا مفهومي تحت عنوان آسیبپذیری اقتصادی وارد ادبیات
اقتصادی شود .در واقع ،در مواجهه با بحرآنها و شوکهای بینالمللي فوق بسیاری از
کشورها آسیبهای جدی دیدند و با بحرآنهای اقتصادی و سیاسي مواجه شدند و همین
موضوع باعث شد تا درجه آسیبپذیری اقتصادها در مواجهه با شوکها اهمیت یابد.
علي رغم وجود شوکهای فوق توانایي کشورها در مواجهه با شوکها و توانایي
بازیابي آنها که در واقع تابآوری اقتصادها را بازگو ميکند ،متفاوت بود :کشورهایي که
از سطی تابآوری قابل قبول برخوردار بودند ،سریع توانستند شوکها را در خود هضم
کنند و به مسیر قبلي خود بازگردند .بنابراین ميتوان گفت در طرف مقابل آسیبپذیری
اقتصادی کشورها ،تابآوری اقتصادی مطرح ميشود.
اصطالح تابآوری ابتدا توسط التن )1369( 1به عنوان دامنه تغییرات ناشي از اختالالت
و همچنین بهبود ایجاد شده پس از اختالالت تعریف شد که این اصطالح توسط هلینگ

8

( )1393در چارچوب «ثبات اکوسیستم ،»3عموميتر شد (حسن و اتمان .)8816 ،3از جنبه
اقتصاد کالن ،تابآوری به معنای ظرفیت و توانایي یک اقتصاد در مقابله با شوکهای
بیروني مانند تغییرات ساختاری ناشي از رقابت جهاني و داخلي و دیگر شوکهای بیروني
مانند بالیي طبیعي و جنگ است (حسن و اتمان .)8816 ،البته تابآوری را ميتوان توانایي
یا ظرفیت یک کشور در مقابله با شوکهای معکوس نیز تعریف کرد (باتیس و دیگران،6
.)8813
به طور کلي آسیبپذیری اقتصادی درجه تأثیرپذیری کشورها از شوکها و منحرف
شدن از مسیر رشد و توسعه را نمایش ميدهد و در طرف مقابل تابآوری اقتصادی درجه
1. Elton
2. Holling
3. Ecosystem Stability
4. Hassan & Othman
5. Bates, S. & et al
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و توانایي بازیابي مسیر رشد و توسعه را مورد تأکید قرار ميدهد .بنابراین این دو عامل در
کنار یکدیگر سطی رفاهي کشور را تعیین ميکنند .از آنجا که بهرهوری عوامل تولید
مهمترین عامل در تعیین سطی رفاهي کشورها است ،این اهمیت مي یابد که اثرپذیری
بهرهوری کشورها از درجه آسیبپذیری و تابآوری مورد واکاوی قرار گیرد .این
موضوع اساس شکلگیری مطالعه حاضر است .بنابراین در مطالعه حاضر پس از بررسي
ادبیات نظری مرتبط با بحث آسیبپذیری و تابآوری و همچنین ارتباط این دو با
بهرهوری ،تالش ميشود تا با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجي اثر تابآوری و
آسیبپذیری اقتصادی روی بهرهوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 .3مبانی نظری
.3-3آسيبپذیری و تابآوری اقتصادی

اگر چه آسیبپذیری در اقتصاد مفهوم جدیدی به شمار نميرود ،اما در سالیان اخیر
توجه زیادی به آن شده است .گایالمونت )1333( 1آسیبپذیری را ریسک صدمه دیدن یا
اثر منفي گرفتن از حوادث غیرقابل پیشبیني (شوک) معرفي ميکند .طبق تعریف سال
 8811بنیاد مطالعات و تحقیقات توسعه بینالمللي ( ،)8FERDIآسیبپذیری اقتصادی به
حالتي اتالق ميشود که در آن به دلیل وقوع حوادث غیرقابل پیشبیني بیروني ،فرآیند
توسعه اقتصادی یک کشور عقب بیفتد .گایالمونت ( )1333این حوادث غیرقابل پیشبیني
یا به عبارتي شوکهای برونزا را در سه گروه طبقهبندی نمود:
 -1شوکهای زیست محیطي ،یا بالیای طبیعي :زمین لرزه ،آتشفشان ،طوفان،
خشکسالي ،تندباد و ...
 -8شوکهای خارجي (تجارت و ارز) :رکود در تقاضای جهاني ،نوسانات جهاني
نرخ بهره و ...

1. Guillaumont
)2. The Foundation for International Development Study and Research (FERDI

 / 311فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 13بهار 17

 -3شوکهای داخلي (غیر محیطي) :به ویژه آنها که به وسیله بيثباتي سیاسي یا
تغییرات سیاسي غیرقابل پیشبیني تولید ميشوند.
عموماً بحث ميشود که دولتهای کوچک ،به ویژه آنهایي که جزیرهای هستند ،به
دلیل درجه باالی باز بودن اقتصاد و تمرکز صادراتي از لحاظ اقتصادی بیشتر آسیبپذیر
هستند و بیشتر در معرض شوکهای برونزا قرار ميگیرند که نتایص نامطلوبي برای توسعه
اقتصادی این کشورها دارد ،اما شواهد تجربي نشان ميدهد بسیاری از کشورهای کوچک
علي رغم اینکه در معرض شوکهای برونزای بیشتری هستند ،در مقایسه با دیگر
کشورهای در حال توسعه از تولید ناخالص داخلي سرانه باالتری برخوردار هستند .این امر
بدان معناست که این کشورها از فاکتورهایي برخوردار هستند که نتایص نامساعد را متعادل
ميسازند .این پدیده توسط بریگوگلیو (« )8883پارادوکس سنگاپور» نامیده شد.
پارادوکس سنگاپور به این واقعیت اشاره دارد که اگرچه این کشور با شوکهای اقتصادی
بیروني بسیاری مواجه است اما توانسته نرخ رشد اقتصادی باالیي را ثبت نماید و به تولید
ناخالص داخلي سرانه باالیي دست یابد که این واقعیت ناشي از آن است که این کشور
توانسته در مواجهه با شوکهای بیروني ،یک اقتصاد تابآور را ایجاد نماید (بریگوگلیو و
دیگران .)8883 ،کشور سنگاپور به راحتي و سریع ميتواند شوکهای اقتصادی را در خود
هضم کند و فرآیند بازیابي را تکمیل کند .در واقع این کشور عليرغم درجه باالی
آسیبپذیری اقتصادی از درجه باالی تابآوری نیز برخوردار است :تابآوری باال در
مقابل آسیبپذیری قرار ميگیرد و اثرات منفي آسیبپذیری را خنثي ميکند.
وجود شوکهای برونزای اقتصادی که در غالب موارد خارج از کنترل کشورها است،
موجب ميشود تا کشورهایي که درجه آسیبپذیری آنها باال است ،اثرپذیری بیشتری از
شوکها داشته و توانایي کمتری در کاهش آثار منفي شوکهای مزبور داشته باشند .این
باعث ميشود تا کشورهای با درجه باالی آسیبپذیری رفاه کمتری را تجربه نمایند.
آسیبپذیری از ویژگيهای ساختاری یک کشور بوده که منجر به افزایش نقاط ضعف
اقتصاد در برابر شوکهای برونزا ميشود و فرآیند توسعه بلندمدت را دچار مشکل
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ميسازد (آنگیون و باتیس .)8816 ،در طرف مقابل ،کشورهای برخوردار از سطی باالی
تابآوری در مواجهه با شوکهای برونزای اقتصادی ،قادر به ترمیم و بازسازی اقتصاد
خویش پس از وقوع شوکها هستند و این باعث ميشود تا این کشورها سطی رفاهي
باالتری را در قیاس با کشورهای با درجه پایین تابآوری تجربه نمایند .در اقتصاد ،زماني
یک سیستم اقتصادی تابآور شناخته ميشود که حداقل از سه توانایي برخوردار باشد:
الف) توانایی سيستم اقتصادی برای ترميم و بازیابی سریع از اثرات شوک-

های بيرونی :این مسأله با انعطافپذیری یک سیستم اقتصادی مرتبط است که آن را
قادر مي سازد تا پس از آنکه از آثار منفي یک شوک اثر پذیرفت ،بتواند به سرعت
خود را بازیابي نماید .باید توجه داشت که توانایي یک سیستم اقتصادی در بازیابي از
شوکهای معکوس ،ممکن است به صورتهای گوناگوني محدود شود ،به عنوان
مثال ،چنانچه چالش های جدی همچون کسری بودجه قابل توجه یا نرخ باالی
بیکاری در یک سیستم اقتصادی وجود داشته باشد ،توانایي آن سیستم در بازیابي از
شوکهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت .از طرف دیگر ،این توانایي زماني
افزایش ميیابد که یک اقتصاد ابزارهای سیاستي انقباضي و احتیاطي الزم را در
اختیار داشته باشد تا هر زمان که نیاز بود با استفاده از این ابزارها بتواند آسیبهای
ناشي از شوکهای منفي و تحوالت نامطلوب بیروني را از بین برد .به عنوان نمونه،
دولتهای موفق در این زمینه ميتوانند از سیاست تنظیم مخارج خود یا تغییر نرخ
مالیاتي در جهت تعدیل اثرات نامطلوب وارد شده بر اقتصاد بهره گیرند .این ویژگي را
ميتوان «عمل متقابل در مقابل شوک »1نامید.
ب) توانایی سيستم اقتصادی در مقاومت در برابر شوکها :این نگاه به
تابآوری اقتصادی بیان ميدارد که اثرات منفي یک شوک ميتواند در سیستم
1. Shock-Counteraction
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اقتصادی هضم یا خنثي گردد ،از این رو ،اثر نهایي آن بر سیستم مذکور صفر یا قابل
چشمپوشي خواهد بود .این نوع از تابآوری زماني به وقوع ميپیوندد که اقتصاد
دارای مکانیسمي است که به شکل درونزا به شوکهای منفي واکنش نشان داده و
آثار آنها را کاهش دهد .ميتوان این جنبه از تابآوری اقتصادی را «توانایي هضم
شوکها »1نام گذارد .برای مثال ،وجود نیروی کار چند مهارتي و انعطافپذیر
ميتواند به عنوان یک ابزار هضم شوکها به شمار آید ،زیرا در شرایطي که یکي از
بخش های اقتصاد به دالیل بیروني دچار رکود تقاضا گردد ،نیروی انساني به سادگي
ميتواند جذب بخش دیگری شود که دارای تقاضای باالتری است.
ج) توانایی یک اقتصاد برای جلوگيری از بروز شوکها :این نوع از تابآوری
جزء خصلتهای ذاتي یک اقتصاد شمرده ميشود که با بحث آسیبپذیری اقتصاد
ارتباط مستقیمي دارد (بریگوگلیو و دیگران.)8883 ،
به طور کلي نحوه اثرپذیری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و چگونگي
مقاومت اقتصادی آنها در برابر آثار منفي شوکها با یکدیگر متفاوت است (نمودار .)1
در حالت کلي ،در کشورهای توسعه یافته ،به دلیل سرمایهگذاریهای گسترده در زمینه
کاهش ریسک ،سطی باالی منابع مالي ،توسعه مکانیزمهایي همچون بیمه ،بورس و غیره،
اثر اولیه شوک های منفي کمتر بوده و اقتصاد طي مدت زمان کوتاهي بازیابي و بهبود
ميیابد .حتي در برخي موارد ،عایدی ناشي از بازیابي بخشهای اقتصادی در کشورهای
توسعه یافته ،موجب افزایش بهرهوری و تولید نسبت به زمان پیش از بروز شوک ميشود.
در مقابل ،در کشورهای در حال توسعه ،به دلیل کمبود سرمایهگذاری ،فقدان یا عدم
توسعه نهادهایي همچون بیمه ،بورس و  ، ...اثر شوکهای منفي نسبت به کشورهای توسعه
یافته بزرگتر و طوالني تر بوده و هزینه نوسازی و احیاء نیز ،گرایش به منحرف نمودن و
اتالف منابع سرمایهگذاری دارد که نتیجه آن ،کاهش بهرهوری و رشد اقتصادی این نوع
کشورها در بلندمدت است.
1. Shock-Absorption
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اثر بر بهرهوری
(برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی)

واکنش کشورهای
توسعه یافته

شوک

واکنش کشورهای
در حال توسعه

زمان

نمودار  .3مقایسه واکنش کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته به شوکهای منفی

منبع :رنگر و سورمینسکي)8813( 1

بنابراین چنانچه اقتصادی از درجه تابآوری باالیي برخوردار نباشد دائما شوکهای
متعدد خارجي را جذب ميکند و این باعث کاهش رفاه و درآمد سرانه کشورها ميشود.
به طور کلي تاب آوری به عنوان شرایط محیطي که در آن عوامل اقتصادی به فعالیت
اقتصادی ميپردازند ،به عنوان شاخص توضییدهنده تفاوت تولید و رشد اقتصادی کشورها
باید مورد توجه قرار گیرد .در شرایط محیطي با تابآوری پایین عوامل اقتصادی مکرر و
پیوسته تحت تأثیر شوکها قرار ميگیرند .تحت این شرایط پتانسیلهای تولید و
سرمایهگذاری به عرصه ظهور نخواهد رسید و این اقتصادها توسعه پایدار را تجربه نخواهند
کرد.
 .3-3عوامل تعيينکننده تابآوری و آسيبپذیری اقتصادی
با مرور ادبیات آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی با طیف گستردهای از شاخصهای
آسیبپذیری و تابآوری و عوامل اثرگذار بر آنها مواجه ميشویم :شاخص
آسیبپذیری بریگوگلیو ،شاخص آسیبپذیری سازمان ملل ،شاخص تابآوری بورمن،
1. Ranger and Surminski
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شاخص تابآوری  ،FMشاخص تابآوری سازمان ملل و بانک توسعه آسیایي و شاخص
تاب آوری بریگوگلیو .با توجه به اینکه مبنای مطالعه حاضر شاخص آسیبپذیری و
تابآوری بریگوگلیو و دیگران ( )8889است در ادامه این شاخصها و عوامل اثرگذار بر
آنها بررسي خواهد شد.
 .3-3-3عوامل تعيينکننده آسيبپذیری اقتصادی
بریگوگلیو و دیگران ( )8889در مطالعه خود نشان دادند که تأثیرپذیری یک کشور از
شوکهای بیروني اقتصاد از برخي ویژگيهای اقتصاد آن کشور منشأ ميگیرد .برخي از
این ویژگيها عبارتند از« :درجه باز بودن اقتصاد»« ،میزان وابستگي اقتصاد به درآمدهای
صادراتي ناشي از چند محصول خاص» و نیز «وابستگي به واردات کاالهای استراتژیک».
الف) درجه باز بودن اقتصاد :درجه باالی باز بودن اقتصاد موجب ميشود که یک
کشور از شرایط بیروني اقتصاد که بر آنها هی کنترل مستقیمي ندارد تاثیرپذیری
باالیي داشته باشد .ميتوان گفت باز بودن درهای اقتصاد یک کشور بر روی تجارت
خارجي نشانه قدرت اقتصادی یک کشور است زیرا نشان ميدهد که آن کشور مي-
تواند به شکل موفقیتآمیزی در بازارهای بینالمللي فعالیت و مشارکت نماید .در
طرف مقابل یک کشور با فعالیت آزادانه در فضای تجارت بینالملل ،خود را در
معرض سطی باالیي از شوکها قرار ميدهد ،شوکهایي که آن کشور تقریباً هی
کنترلي بر روی آن ندارد.
ب) ميزان وابستگی اقتصاد به درآمدهای صادراتی ناشی از چند محصول

خاص :وابستگي یک کشور به صادرات طیف محدودی از کاالها و خدمات،
ریسک فقدان تنوع صادارتي را افزایش داده و موجب افزایش آسیبپذیری اقتصادی
ناشي از باز بودن اقتصاد ميشود.
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ج) ميزان وابستگی به واردات کاالهای استراتژیک :یکي دیگر از مشکالتي که
اقتصاد یک کشور را آسیبپذیر ميسازد وابستگي به کاالهای استراتژیک است،
زیرا هر لحظه ممکن است واردات این کاال به دلیل هزینههای باالی واردات و یا
محدودیتهای دسترسي ،که ممکن است از طرف شرکای خارجي اعمال شود ،قطع
شود و آنگاه کشور واردکننده با مشکالت عدیدهای که خارج از کنترل اوست
روبرو گردد.
 .3-3-3عوامل تعيينکننده تابآوری اقتصادی
بریگوگلیو و دیگران ( ،)8889تابآوری اقتصادی را متأثر از «ثبات اقتصاد کالن»،
«کارایي بازار اقتصاد خرد»« ،حکمراني خوب» و «توسعه اجتماعي» ميدانند:
الف) ثبات اقتصاد کالن :ثبات اقتصاد کالن ،منوط به تعامل و تعادل میان تقاضای
کل و عرضه کل است .اگر در یک اقتصاد ،تقاضای کل هماهنگ با عرضه کل
جابجا شود مي توان گفت آن کشور دارای یک اقتصاد متعادل داخلي است؛ به
گونه ای که در این شرایط ،کشور ،وضعیت مالي پایدار ،نرخ تورم پایین و نرخ
بیکاری نزدیک به نرخ طبیعي را تجربه خواهد کرد .در واقع ،ثبات اقتصاد کالن نشان
ميدهد که یک کشور از لحاظ اقتصادی تا چه حد توانمند است تا شوکهای
اقتصادی منفي را هضم نموده و یا در مقابل آنها عکسالعمل مناسب نشان دهد.
وضعیت بودجه دولت یک معیار مناسب برای نتیجهگیری در مورد میزان مقاومت
اقتصادی یک کشور است .زیرا این وضعیت نتیجه سیاستهای مالي دولت است که
یکي از مهمترین ابزارهای در اختیار دولت محسوب ميشود و ماهیت «عمل متقابل
در برابر شوک» که یکي از وجوه تابآوری اقتصادی است را شکل ميدهد .بدیهي
است اگر دولت کسری بودجه باالیي نداشته و در وضعیت سالم مالي قرار داشته
باشد ،این توانمندی را دارد که در مواجهه با شوکهای منفي ،با بهرهگیری از
سیاستهای مالیاتي و هزینهای ،تبعات این شوکها را کاهش دهد.
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تورم و بیکاری نیز نشانگرهای خوبي برای اندازهگیری مقاومت اقتصادی هستند،
ضمن اینکه به شکل بالقوهای ميتوانند حاوی اطالعات ضمني پیرامون متغیر کسری
بودجه نیز باشند .این بدان علت است که تورم و بیکاری عالوه بر سیاستهای مالي،
شدیداً تحت تأثیر سیاستهای پولي هستند .اگر کشوری با سطی باالی بیکاری و
تورم مواجه باشد کوچکترین شوک بیروني ميتواند هزینههای سنگیني را بر آن
اقتصاد تحمیل نماید .در مقابل ،یک اقتصاد متعادل با نرخ تورم و نرخ بیکاری
قابلقبول در مواجهه با شوکهای معکوس ،بدون تحمل هزینههای رفاهي باال
ميتواند مقاومت کند .از اینرو ،این دو متغیر از بعد «قابلیت هضم شوکها» در
زیرمجموعه شاخص تابآوری اقتصادی ميگنجند.
بدهي خارجي نیز یک معیار مناسب از تابآوری اقتصادی است ،زیرا کشوری
که با سطی پاییني از بدهيهای خارجي روبهرو باشد ناگزیر نیست برای کاهش
اثرات شوکهای بیروني ،منابع داخلي خود را به حراج بگذارد .این متغیر به ماهیت
«عمل متقابل در مقابل شوک» مرتبط است.
ب) کارایی بازار اقتصاد خرد :در علم اقتصاد ،بازارها و عملکرد کارای آنها از
طریق مکانیزم قیمتها ،بهترین راه برای تخصیص منابع در اقتصاد به شمار ميرود.
چنانچه بازارها در مواجهه با شوکهای معکوس ،به سرعت به تعادل برسند ،آنگاه اثر
شوکها ميتواند به راحتي در اقتصاد هضم شود اما چنانچه در مواجهه با شوکهای
معکوس گرایش به عدم تعادل در بازار ادامه داشته باشد ،آنگاه منابع به صورت کارا
در اقتصاد تخصیص داده نميشود که نتایص خود را در هزینههای رفاهي همچون
خروج سرمایه ،بیکاری منابع و اتالف یا کمبود در بازار کاال آشکار خواهد نمود .به
عنوان مثال ،مورد بازارهای مالي را در نظر بگیرید .چنانچه ،در مواجهه با شوکهای
معکوس ،بازار به صورت کارا و با استفاده از ابزارهای نرخ بهره و قیمت دارایي
واکنش نشان دهد ،سرمایه ميتواند در اقتصاد باقي بماند چون که شوکهای منفي
در متغیرهای قیمتي منعکس شدهاند و نه در حجم فیزیکي سرمایهگذاری که تأثیر
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مهمي بر فعالیت اقتصادی دارد .اما اگر قیمتها در بازار مالي موفق نشوند خود را به
درستي تنظیم کنند ،آنگاه احتمال بیشتری هست که در مواجهه با یک شوک
معکوس سرمایه از اقتصاد خارج شود که در ادامه بر فعالیت اقتصادی و بیکاری اثر
خواهد گذاشت .فروض مشابهي را ميتوان برای شیوهای که بازارهای نیروی کار یا
محصوالت در اقتصاد به تعادل ميرسند در نظر گرفت.
ج) حکمرانی خوب :حکمراني خوب ،در اتخاذ سیاستهای پیشبیني شده ،آشکار
و صریی دولت (که نشاندهنده شفافیت فعالیتهای دولت است)؛ بوروکراسي
شفاف؛ پاسخگویي دستگاههای اجرایي در قبال فعالیتهای خود؛ مشارکت فعال
مردم در امور اجتماعي و سیاسي و نیز برابری همه افراد در برابر قانون ،تبلور ميیابد.
به طور کلي ميتوان گفت که حکمراني خوب ،تمرین مدیریت (سیاسي ،اقتصادی،
اجرایي و )...منابع یک کشور برای رسیدن به اهداف تعیین شده است .این تمرین
دربر گیرنده راهکارها و نهادهایي است که افراد و گروههای اجتماعي از طریق آن،
توانایي دنبال کردن عالیق و حقوق قانوني خود را با توجه به محدودیتها داشته
باشند.
د) توسعه اجتماعی :توسعه اجتماعي یکي از ابعاد اصلي پروسه توسعه و بیانگر سیستم
اجتماعي در راستای دستیابي به عدالت اجتماعي ،ایجاد یکپارچگي و انسجام اجتماعي،
افزایش کیفیت زندگي و ارتقاء کیفیت انسانها است .توسعه اجتماعي بر دو شاخص
«سالمت» و «تحصیالت» تأکید ویژه دارد .جامعهای که از سالمت و تحصیالت
برخوردار است به راحتي در مواجهه با شوکها عکسالعمل نشان ميدهد .در واقع
سرمایه انساني کارآمد قدرت انعطافپذیری که از ارکان تابآوری است را به ارمغان
ميآورد.
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 .1-3بهرهوری ،آسيبپذیری و تابآوری اقتصادی

بهرهوری یکي از مهمترین جنبههای زندگي اقتصادی به شمار ميرود (بایورت و ایلماز،1
 .)8818بهبود در بهرهوری و به ویژه بهرهوری نیروی کار ،شرایط را برای رشد دائم اقتصادی
مهیا ميسازد .بهرهوری بدون شک یکي از مهمترین تعیینکنندههای رشد اقتصادی و رفاه
مردم است .دقت در تعریف بهرهوری به خوبي چرایي اهمیت بهرهوری را مشخص ميسازد:
 سیورسن )8811( 4بهرهوری را کارایي در تولید تعریف مينماید :یعني رابطهستاده با نهاده.
 التروف ( 3)8818بهرهوری را توانایي نهادههای تولید تعریف ميکند.همانطور که مالحظه ميشود بهرهوری تعیینکننده مقدار تولید از یک مقدار مشخص
عوامل تولید است .به طور قطع هرچه بتوان با یک مقدار مشخص عوامل تولید ،محصول
بیشتری بدست آورد ،سطی رفاه جامعه افزایش خواهد یافت .البته باید دقت داشت بهرهوری
صرفاً به معنای تولید بیشتر نیست ،بلکه بهرهوری هماهنگ کردن کمیت ،کیفیت و هزینه در
رقابت است .بنابراین بهرهوری به شدت همبسته با کیفیت است (محمودزاده و فتیآبادی،
.)1336
وقتي اهمیت بهرهوری مشخص ميشود همزمان این سوال اساسي مطرح ميشود که
عوامل اثرگذار بر بهرهوری کدام هستند؟ نقش مهم سرمایه انساني در رشد بهرهوری در
ادبیات اقتصادی به وسیله بسیاری از محققان تأکید شده است .سرمایه انساني همواره به عنوان
یکي از مهمترین منابع رشد در تئوریهای اقتصادی شناخته شده است .از دیدگاه اقتصاد
کالن ،کیفیت بهتر منابع انساني ،نوآوریهای فني و عایدی سرمایه را افزایش و توسعه پایدار
را رونق ميبخشد .بهبود در کیفیت سرمایه انساني منجر به کاهش هزینههای تولید ميشود و
بنگاهها را قادر ميسازد تا به دادوستد کاالهای با کیفیت باال و با قیمت پایینتر بپردازند.
آموزش به عنوان یک ویژگي تعیینکننده در سرمایه انساني به عنوان محرک افزایش رشد
1. Bayyurt & Yilmaz
2. Syverson
3. Latruffe
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بهرهوری نیروی کار و کاهش نابرابریهای اجتماعي و فقر شناخته ميشود (نواک و توماس،
 .)8813نقش تعیینکننده و مثبت سرمایه انساني در ارتقاء بهرهوری از سوی کارورز1

( ،)1333آگری )8818( 2و نواک )8813( 3نیز مورد تأکید واقع شده است.
ول ( 4)1398اثرگذاری آموزش (به عنوان یکي از اجزای سرمایه انساني) بر بهرهوری
نیروی کار و تولید را از طریق چهار کانال اثر کارگر ،5اثر تخصیصي ،6اثر انتشار ۷و اثر
تحقیق و توسعه ۸تشریی ميکند:
 اثر کارگر (یا اثر خود بهرهوری) :اگر فرض شود که بنگاهها تنها یک کاال با یکنهاده تولید یعني آموزش تولید ميکنند و بقیه منابع به صورت داده شده است ،آنگاه
اثر کارگر به بهره وری نهایي مثبت ناشي از آموزش اشاره دارد .در این حالت ،فرض
ميشود کارگراني که از سطی باالتر آموزش برخوردارند ،در کار با منابع موجود
کاراتر هستند ،یعني این کارگران ستاده فیزیکي بیشتری تولید ميکنند و منحني
امکانات تولید را به سمت بیرون انتقال مي دهند .به عبارت دیگر ،آموزش منجر به
افزایش ساعات کاری تولید مؤثر نیروی کار ميشود .در واقع اثر کارگر عمدتاً «در
ارتباط با پیچیدگي فرایند تولید فیزیکي» است ،زیرا پیچیدگي بیشتر تکنیکهای
تولید موجب مي شود فضای بیشتری برای اثر کارگر به منظور بهبود اثر کارایي (فني)
کارگر فراهم گردد .از این رو ،افزایش نسبت کارگران با مهارت متوسط و باال،
نسبت به کارگران با مهارت پایین ،ميتواند سطی بهرهوری را در واحدهای فیزیکي
افزایش دهد.

1. Corvers
2. Aggery
3. Nowak
4. Welch
)5. The Worker Effect (or 'own productivity' effect
6. Allocative Effect
7. Diffusion Effect
8. Research Effect
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اثر تخصيصی :این اثر به کارایي (تخصیصي) بزرگتر ناشي از به کارگیری کارگران
آموزش دیده در تخصیص بهتر تمامي نهادههای تولید (از جمله خود آموزش) بین
استفادههای جایگزین اشاره دارد .به عنوان مثال ،اگر یک نهاده تولید ثابت برای
تولید دو کاال ( یا چند کاال) وجود داشته باشد ،آموزش ممکن است درآمد کل بنگاه
را از طریق تخصیص بهتر نهادههای تولید میان ستادههای جایگزین افزایش دهد.
اگرچه در این حالت فرض مي شود که فرآیند تولید به صورت فني کارا است زیرا
بنگاه روی منحني امکانات تولید قرار دارد (بیان شده به وسیله واحدهای فیزیکي)،
لیکن کارگران آموزش دیده دانش بیشتری از چگونگي حداکثرسازی ارزش تولید
نهایي (بیان شده به وسیله واحدهای پولي) از نهادههای تولید دارند .لذا آموزش،
مهارت برای تصمیمگیری بهتر بر اساس اطالعات موجود را فراهم ميسازد ،در نتیجه
انتظار بر آن است افزایش نسبت کارگران با مهارت باال و متوسط ،سطی بهرهوری
باالتری را بر اساس واحدهای پولي ایجاد نماید.

 اثر انتشار :این اثر بیان ميکند که کارگران آموزش دیده به دلیل آنکه خالقترهستند ،توانایي بیشتری در تطابق با تغییرات تکنولوژیکي دارند و بنابراین آموزش،
فرآیند انتشار تکنولوژی را سرعت ميدهد .همچنین سطی باالتر آموزش توانایي
انتخاب میان نوآوریهای با منافع ببیشتر و کمتر را افزایش ميدهد و نااطمیناني در
مورد تصمیمات سرمایه گذاری را با توجه به فرآیندها و تولیدات جدید کاهش
ميدهد .بنابراین آموزش احتمال موفقیت و تطابق اولیه نوآوریها را افزایش ميدهد.
لذا افزایش نسبت کارگران با مهارت باال و متوسط ،در مقایسه با کارگران با مهارت
پایین ،تطابق موفقتر و سریعتر نوآوری و رشد باالی بهرهوری را به دنبال دارد.
 اثر تحقيق و توسعه :این اثر به نقش آموزش باال به عنوان یک نهاده مهم درفعالیت های تحقیق و توسعه اشاره دارد :نیروی آموزش دیده یک فاکتور کلیدی
برای فرایند فني و رشد بهرهوری به شمار ميرود .از آنجا که فعالیتهای تحقیق و
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توسعه ،بسیار پیچیده هستند ،نسبت باالی کارگران با مهارت باال و متوسط یک پیش
نیاز به منظور افزایش دانش فني و دستیابي به رشد بهرهوری به شمار خواهد رفت.
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری ميتوان به کیفیت نهادی اشاره نمود .کاسا

1

( ) 8813کیفیت محیط نهادی را به عنوان یکي از فاکتورهای مهم در بهرهوری بیان نمود.
کیفیت نهادی شامل مواردی همچون کیفیت حکمراني ،سیستم حقوقي و سیاسي ،کیفیت
خدمت عمومي ،اعتماد به سیستم قضایي ،کنترل فساد ،ثبات سیاسي و امکانات مشارکت
مدني و  ....است که هزینه مبادله را از طریق افزایش امنیت دارایيهای خصوصي و اجرای
قراردادها کاهش و بهرهوری را افزایش ميدهد .در واقع ،افزایش کیفیت نهادی بنگاهها را
قادر ميسازد تا بیشتر بر تولید و ارتقای تکنولوژی تمرکز نمایند و با مشکالت کمتری
همچون امنیت ،فساد و  ...مواجه باشند .الساگني و دیگران )8816( 8نیز بر نقش تعیینکننده
کیفیت نهادی بر رشد و ارتقاء بهرهوری تأکید مينمایند.
از جمله دیگر عوامل اثرگذار بر بهرهوری ميتوان به تورم اشاره نمود .بولمن و
سیمون )8883( 3بیان نمودند که تورم ميتواند بر توانایي بنگاه به منظور بهبود بهرهوری
آنها اثر بگذارد که البته این موضوع به صورت دو سویه است ،یعني بهرهوری بر تورم اثر
ميگذارد و تورم نیز بر بهرهوری اثر ميگذارد .در مورد اول ،بهرهوری باالتر منجر به
کاهش هزینه های تولید گردیده و از طریق قیمت محصول منجر به کاهش تورم ميشود.
در واقع رشد باالتر بهرهوری موجب شوک مثبت عرضه و کاهش فشارهای تورمي خواهد
شد .در مورد دوم ،محیط تورمي ،منجر به کاهش کارایي مکانیزم قیمتها ميشود؛ بنابراین
وقتي قیمتها به صورت مکرر تغییر ميکنند ،تصمیمگیری بنگاهها در خصوص میزان بهینه
نهادهها با توجه به افزایش گسترده در قیمتها دشوار ميشود .در واقع در شرایط تورمي،
تغییر قیمتها به خوبي بیانگر حقایق اقتصادی نیست .همین امر سبهب ميشود تا تصمیمگیران

1. Kaasa
2. Lasagni et al
3. Bulman & Simon
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ترکیبهای غیربهینه ای از عوامل تولید را به خدمت بگیرند و این موضوع کاهش بهرهوری
را به دنبال خواهد داشت (ابریشمي ،مهرآرا ،نوری و محقق.)1393 ،
افزون براین ،افزایش نااطمیناني درباره تورم ،بنگاههای تولیدی را به باالبردن
غیرضروری موجودی انبار و پرهیز از سرمایهگذاری درزمینه پژوهشهای بلندمدت سوق
ميدهد .پیامد این رویداد کاهش رشد بهرهوری خواهد بود (بولمن و سیمون.)8883 ،
همچنین کاهش اطمینان ناشي از تورم ریسک اشتباهات کارآفریني را افزایش داده و به
طور بالقوه منجر به کاهش سرمایهگذاری ميشود که این عوامل بر بهرهوری اثر منفي دارد
(ابریشمي ،مهرآرا ،نوری و محقق.)1393 ،
اما برونینگار و پاننبرگ ( )8888بر نقش مخرب بیکاری بر بهرهوری نیز تأکید
ميکنند .بیکاری به خصوص از نوع بلندمدت آن ميتواند مهارتهای نیروی کار را تحلیل
برد و از این ناحیه تأثیر منفي بر بهرهوری داشته باشد .نقش مخرب بیکاری بر بهرهوری
نیروی کار موضوعي است که در تئوری «ماندگاری رکود »1نیز بر آن تأکید شده است.
طبق این تئوری وقتي بیکاری رخ ميدهد بخشي از مهارت و توانایي نیروی کار از بین
ميرود و به راحتي نمي توان به سطی تولید قبلي بازگشت ،بنابراین رکود ماندگار مي شود
و خروج از آن زمانبر.
بامرور ادبیات اقتصادی مشاهده ميشود که عواملي چون سرمایه انساني ،کیفیت
نهادها ،بي ثباتي ،تورم ،بیکاری و  ...از جمله مواردی هستند که برای توضیی تغییرات
بهرهوری ذکر شده اند .با کمي مداقه مالحظه خواهد شد که بخش عمده متغیرهای ذکر
شده در زیرشاخصهای آسیبپذیری یا تابآوری اقتصادی جای ميگیرند .برای مثال
تورم و بیکاری در زیرشاخص ثبات اقتصاد کالن شاخص تابآوری بریگوگلیو جای
مي گیرد ،یا کیفیت نهادها با زیرشاخص حکمراني خوب شاخص بریگوگلیو همخواني
دارد .بنابراین مي توان گفت عموم متغیرهای اثرگذار بر بهرهوری در دو شاخص
آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی قابل تجمیع ميباشند .این بدان معناست که
1. Heysteresis
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آسیبپذیری اقتصادی و تابآوری اقتصادی نقش تعیینکننده در بهرهوری اقتصادی بازی
ميکنند .کشوری که به واسطه درجه باالی آسیبپذیری مدام با شوکهای اقتصادی
مواجه ميشود و بيثباتي را تجربه ميکند نميتواند فضایي را فراهم سازد که در آن
سرمایه انساني و تکنولوژی که ارتقادهنده بهرهوری هستند ،رشد یابند .در فضایي که
بيثباتي ویژگي حاکم بر آن است ،سرمایهگذاری در سرمایه انساني و تحقیق و توسعه
بسیار غیراقتصادی مينماید و اینها مواردی است که برای ارتقاء بهرهوری ضروری است.
در طرف مقابل کشوری که از سطی قابل توجه تابآوری اقتصادی برخوردار است در
مقابل شوکها و بيثباتيها مقاوم بود و به راحتي مسیر ارتقاء بهرهوری را طي ميکند.
 .1مروری بر مطالعات تجربی
اگرچه مطالعاتي اثر آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی بر رشد اقتصادی و
سرمایهگذاری را بررسي نمودهاند اما مطالعهای که به طور مشخص اثر آسیبپذیری و
تابآوری اقتصادی را روی بهرهوری سنجیده باشد وجود ندارد .در خصوص مطالعات
مربوط به آسیبپذیری و تابآوری و ارتباط آنها با رشد اقتصادی و سرمایهگذاری
ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کوردینا )8883( 1در مطالعه خود به بررسي آسیبپذیری اقتصادی و رشد اقتصادی
با به کارگیری مدلهای رشد نئوکالسیک پرداخت .نتایص مطالعه وی نشان داد که
آسیبپذیری ،سرعت همگرایي میان اقتصادها در سطوح مختلف توسعه را کاهش ميدهد.
همچنین اقتصادهای آسیبپذیرتر متمایل به داشتن سرمایه سرانه و تولید سرانه باالتر هستند
اما سطی مصرف سرانه پایینتری دارند .وی نتیجه گرفت که اقتصادهای آسیبپذیرتر به
منظور غلبه بر شوکهای برونزا ،پسانداز و سرمایهگذاری بیشتری انجام ميدهند که این
امر موجب ميشود بهرهوری نهایي سرمایه پایینتر باشد .از طرف دیگر ،از آنجا که در
اقتصاد آسیبپذیر عمده منابع جهت فائق آمدن بر اثرات آسیبپذیری به کار برده
1. Cordiina
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ميشوند ،مصرف نیز پایینتر است؛ این موضوع بدان معناست که در برخي کشورهای
آسیبپذیر ممکن است دستیابي به سطوح باالی درآمد سرانه و پسانداز از طریق کاهش
مصرف و رفاه ایجاد شده باشد.
بریگوگلیو و دیگران ( )8889تابآوری اقتصادی را توانایي ناشي از سیاستهای
اقتصادی یک کشور در تحمل و بازیابي از اثرات شوکهای خارجي تعریف نمودند.
آن ها در مطالعه خود ،چهار عامل ثبات اقتصاد کالن ،کارایي بازار اقتصاد خرد ،حکمراني
خوب و توسعه اجتماعي را مهمترین عوامل تابآوری اقتصادی معرفي ميکنند .ایشان
تابآوری اقتصادی و آسیبپذیری اقتصادی را به عنوان متغیرهای توضییدهنده تفاوت
تولید ناخالص کشورها مورد توجه قرار ميدهند .نتایص مطالعه ایشان نشان ميدهد که
آسیبپذیری اقتصادی اثر منفي و تابآوری اقتصادی اثری مثبت بر درآمد سرانه کشورها
دارد.
هالگیت )8813( 1در مطالعه خود تحت عنوان «تابآوری اقتصادی ،تعریف و اندازه-
گیری» بیان ميکند که بالیای طبیعي همچون سیل ،طوفان ،زمینلرزه و  ،...عالوه بر
خسارات و تلفات انساني ،به دلیل ایجاد اخالل در عملکرد سیستم اقتصادی ،تبعات
اقتصادی همچون کاهش تولید ،کاهش درآمد ،کاهش در اشتغال و درآمد مالیاتي دولت
را بهدنبال داشته که متعاقباً موجب ک اهش رفاه خواهد شد .وی در مطالعه خود ،تابآوری
کل اقتصاد را ترکیبي از تابآوری در دو سطی اقتصاد خرد و اقتصاد کالن بیان داشت .بر
این اساس ،ایشان شاخصي معنادار و قابل اندازهگیری از تابآوری ارائه نمود که در آن
بسیاری از ابعاد مهم غیراقتصادی تابآوری (همچون اثرات انساني) خارج گردیده است.
در این چارچوب ،تاب آوری اقتصاد کالن عبارت است از نسبت کاهش مصرف کل به
مقدار معین از کاهش سرمایه که هر چه کاهش مصرف کل به ازای مقدار معین کاهش
سرمایه کوچکتر باشد ،اقتصاد کالن تابآورتر خواهد بود .از سوی دیگر ،تابآوری
اقتصاد خ رد عبارت است از نسبت کاهش رفاه خانوارها به مقدار معین کاهش مصرف کل
1. Hallegatte
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که هر چه کاهش رفاه خانوارها به ازای مقدار معین کاهش مصرف کل کوچکتر باشد،
اقتصاد خرد تابآورتر خواهد بود .تابآوری اقتصاد خرد به توزیع کاهش رفاه میان
خانوارها (به عنوان مثال درآمد پیش از حادثه آنها و توانایي آنها در صاف نمودن
شوک ها طي زمان) و همچنین سیستم حمایت اجتماعي (به عنوان مثال مکانیزم تقسیم
ریسک و حمایت از افراد آسیبپذیرتر) بستگي دارد.
باتیس و همکاران )8813( 1به بررسي آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی کشور
سنگاپور پرداختند .طبق مطالعه آنان ،فاکتورهای سیاسي (ثبات سیاسي ،کیفیت قوانین و )...
و اقتصادی (همچون تمرکز صادراتي ،مصرف خانوار و  )...ابعاد قابل کنترل شاخص
تابآوری و آسیبپذیری ميباشند در حالي که مؤلفههای اجتماعي (نرخ باسوادی،
هزینههای سالمت و  ،)...محیطي (مناطق حفاظت شده ،واردات انرژی و  )...و خارجي
(همچون هزینه حمل و نقل) ابعاد غیرقابل کنترل هستند .نتایص مطالعه آنها نشان داد که
تابآوری این کشور بیش از میزان آسیبپذیری آن است .طبق مطالعه آنان عمدهترین
دالیل تابآوری سنگاپور حکمراني خوب دولت و مزایای ادغام در بازارهای جهاني بوده
و ویژگيهای جغرافیایي و تغییرات آب و هوایي عمدهترین دالیل آسیبپذیری آن است.
حسن و اتمان ( )8816در مطالعه خود اثر تابآوری اقتصادی را بر سرمایهگذاری
بخش خصوصي در برخي بخشهای اقتصاد مالزی مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار
دادند .نتایص مطالعه آنان نشان داد که گسترش سرمایهگذاری خصوصي به طور چشمگیری
وابسته به تابآوری اقتصادی است؛ بدین معني که هر چه ساختار اقتصاد مالزی تابآورتر
باشد ،سرمایهگذاری خصوصي نیز باالتر خواهد بود.
در این میان مطالعاتي نیز در داخل کشور در زمینه آسیبپذیری و تابآوری
اقتصادی صورت پذیرفته است .رمضانیان و غیاثوند ( )1333نیز به ارزیابي میزان تابآوری
اقتصاد ایران طي دوره زماني  1396-1338پرداختهاند و از متغیرهایي همچون ثبات اقتصاد
کالن ،کارایي بازارهای خرد ،حکمراني خوب ،توسعه اجتماعي ،صحت سیاستهای مالي،
1. Bates et al
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صحت سیاستهای پولي ،اثربخشي دولت ،نظارت همه جانبه ،سالمت بانکي ،تنوع
صادرات ،آزادی صادرات ،استحکام خارجي ،بدهي خصوصي و  ...به منظور تعریف
شاخص تابآوری استفاده نمودهاند .نتایص پژوهش آنان نشان داد از اواسط دهه هشتاد،
شاخص تابآوری دچار شکست ساختاری شده و از نیمه دوم دهه هشتاد تابآوری
اقتصاد ایران در برابر مخاطرات اقتصادی بیروني کاهش یافته و در سالهای انتهایي دوره
مورد مطالعه در سطی بسیار پاییني قرار داشته است.
مغاری و همکاران ( )1336در مطالعه خود تحت عنوان «اثر آسیبپذیری و
تابآوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلي کشورهای منتخب عضو اوپک» با استفاده از
رویکرد دادههای تابلویي به بررسي رابطه تولید ناخالص داخلي و شاخصهای
آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی طي دوره  8888الي  8813پرداختند .ایشان جهت
محاسبه شاخصهای تابآوری و آسیبپذیری از متغیرهایي همچون نرخ بیکاری ،نرخ
تورم ،شاخص فالکت ،ثبات سیاسي بدون خشونت و  ...استفاده نمودند .نتایص مطالعه ایشان
نشان داد که آسیبپذیری اقتصادی ،رابطهای عکس و تابآوری اقتصادی رابطهای مستقیم
با تولید ناخالص داخلي داشته و اثر تابآوری اقتصادی بیشتر از آسیبپذیری اقتصادی
بوده است که این موضوع بیانگر آن است که به دلیل وابستگي آسیبپذیری و تابآوری
اقتصادی به عملکرد اقتصادی و سیاسي دولتها ،رفاه اقتصادی ملتها بیشتر تحت تأثیر
سیاستها قرار دارد ،به طوری که توسط رویکردهای سیاستي مناسب ميتوان بر
آسیبپذیری ذاتي غلبه و اثرات آن را کاهش داد.
ابونوری و الجوردی ( ،)1336شاخص آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی
کشورهای عضو اوپک را برای دوره  1393تا  )1336-8813( 1338برآورد نمودند .طبق
مطالعه آنها ،متغیرهای باز بودن اقتصاد ،وابستگي به نفت ،وابستگي به واردات کاالهای
اساسي ،تنوع جغرافیای صادرات ،تمرکز کاالیي صادرات ،اثربخشي دولت و کنترل فساد
در کشورهای منتخب بر متغیر آسیبپذیری مؤثر هستند .متغیرهای انحراف معیار تورم،
نرخ تورم سالیانه ،نسبت ذخیره بدهي به درآمد ،نسبت کسری بودجه به  ،GDPثبات
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سیاسي ،کیفیت مقررات و بیکاری بر تابآوری مؤثر هستند .نتایص مطالعات آنها نشان داد
که کشورهای عراق ،آنگوال ،لیبي و نیجریه دارای آسیبپذیری باال و امارات ،قطر ،کویت
و عربستان صعودی دارای آسیبپذیری پایینتری هستند.
 .1محاسبه شاخص آسيبپذیری و تابآوری اقتصادی
در این مطالعه ،به منظور محاسبه شاخصهای آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی ،از
روش مورد استفاده در مطالعه بریگوگلیو و دیگران ( )8889استفاده شده است که در بخش
 8-8تفصیل آن ارایه شد .متغیرهایي که در این مطالعه برای محاسبه شاخص آسیبپذیری
و تابآوری بریگوگلیو مورد استفاده واقع شده به شرح جدول ( )1و ( )8است.
جدول  .3مؤلفههای شاخص آسيبپذیری استفاده شده در مطالعه

درجه بازبودن اقتصاد
از میانگین صادرات و واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلي استفاده شده است و دادههای مذکور از
بخش آمار و دادههای آنکتاد گردآوری شده اند.
ميزان وابستگی اقتصاد به درآمدهای صادراتی ناشی از چند محصول خاص
به منظور محاسبه میزان وابستگي اقتصاد به درآمدهای صادراتي ناشي از چند محصول خاص از
شاخص  Export Concentrationمحاسبه شده توسط سازمان آنکتاد استفاده شده است که وابستگي به
صادرات نفت و گاز مهمترین جزء این شاخص است .این شاخص که شاخص هرفیندال هیرشمن ( HHI:

 )Herfindahl-Hirschman Indexنیز نامیده ميشود ،درجه تمرکز محصوالت را اندازهگیری مينماید
و مقدار آن بین صفر و یک است؛ هر چه این شاخص به یک نزدیکتر باشد ،بیانگر آن است که صادرات
یک کشور عمدتاً بر تعداد محدودی کاال تمرکز دارد.
وابستگی به واردات کاالهای استراتژیک
در مطالعه حاضر این متغیر به واردات انرژی و واردات غذاها و محصوالت کشاورزی اساسي به عنوان
درصدی از واردات کل اشاره دارد که دادههای مذکور از بخش آمار و دادههای آنکتاد گردآوری
شدهاند.
منبع :یافتههای تحقیق
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به منظور محاسبه شاخص آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی ،نخست هر یک از
متغیرهای دخیل در شاخصها برمبنای روش بریگوگلیو و دیگران ( )8889با استفاده از
فرمول زیر استاندارد گردیدهاند:

()1
که در آن 𝑖

𝑖

نماد شاخص استاندارد شده

𝑖

𝑖

𝑖

برای کشور  iدر یک سال مشخص است.

پس از آن میانگین ساده آنها به عنوان شاخص آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی
محاسبه و استخراج گردیده است (جدول  1و  8پیوست) .شاخص آسیبپذیری اقتصادی
عددی بین صفر و یک بدست خواهد آمد که هرچه عدد فوق به یک نزدیکتر باشد،
بیانگر آسیبپذیری بیشتر اقتصاد از شوکها و نوسانات خارجي است ،و در مقابل ،هر چه
عدد مذکور کوچکتر باشد (به صفر نزدیکتر باشد) آسیبپذیری اقتصادی کمتر خواهد
بود .شاخص تابآوری اقتصادی نیز عددی بین صفر و یک بدست خواهد آمد که هرچه
عدد فوق به یک نزدیکتر باشد ،بیانگر تابآوری اقتصادی باالتر است ،و در مقابل ،هر چه
عدد مذکور کوچکتر باشد (به صفر نزدیکتر باشد) تابآوری اقتصادی پایینتر خواهد
بود .نکته قابل ذکر این است که برای زیرشاخصهای «نسبت بدهي خارجي به تولید
ناخالص داخلي»« ،مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری» و «نسبت بودجه مالي به تولید ناخالص
داخلي» که ویژگي منفي ميباشند ابتدا متغیرهای مذکور در منفي ضرب شدند و سپس با
استفاده از فرمول ( )1استاندارد شدند .این موضوع باعث ميشود تا برای مثال کشورهایي
که باالترین نرخ بیکاری و تورم را دارند کمترین امتیاز را در این زیرشاخص تابآوری
کسب کنند.
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جدول  .3اجزای شاخص تابآوری محاسبه شده در مطالعه
ثبات اقتصاد کالن
-

نسبت بدهي خارجي به تولید ناخالص داخلي :از نسبت مازاد یا کسری بودجه به تولید ناخالص داخلي ( Cash surplus/deficit (% of
) )GDPارائه شده از سوی بانک جهاني استفاده شده که عبارت است از درآمد (از جمله کمک های مالي) منهای مخارج و خالص حق
مالکانه دارایيهای غیرمالي.

-

مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری :مجموع نرخ تورم قیمت مصرفکننده و نرخ بیکاری ارائه شده از سوی بانک جهاني به عنوان
مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری استفاده شده است.

-

نسبت بودجه مالي به تولید ناخالص داخلي :از نسبت مجموع بدهي خارجي به درآمد ناخالص ملي ( External debt stocks
) )(% of GNIارائه شده از سوی بانک جهاني استفاده شده است.

کارایی بازار اقتصاد خرد
زیرشاخص «قوانین و مقررات اعتبار ،نیروی کار و کسب و کار» موجود در شاخص آزادی اقتصادی به عنوان زیرشاخص کارایي بازار
اقتصاد خرد در نظر گرفته شده است .زیرشاخص «قوانین و مقررات اعتبار ،نیروی کار و کسب و کار» شامل سه جزء زیر است:
-

مقررات بازار اعتبار :مالکیت بانکها ،اعتبار عرضه شده برای بخش خصوصي ،کنترل نرخ بهره.

-

مقررات بازار نیروی کار :مقررات استخدام و حداقل دستمزد ،مقررات استخدام و اخراج ،میزان قدرت چانهزني ،قوانین ساعات
کار ،هزینه اجباری اخراج کارگران ،خدمت اجباری.

-

مقررات کسب و کار :نیازهای مدیریتي ،هزینههای اداری ،شروع یک کسب و کار ،پرداختهای اضافي/رشوه/پارتي،
محدودیتهای صدور مجوز ،هزینههای مالیاتي.

حکمرانی خوب
زیرشاخص «حقوق مالکیت و سیستم قانوني» موجود در شاخص آزادی اقتصادی به عنوان زیرشاخص حکمراني خوب در نظر گرفته شده
است .شایان ذکر است شاخص آزادی اق تصادی ،متناسب با عملکرد هر کشور در هر یک از اجزاء زیرشاخص «حقوق مالکیت و سیستم
قانوني» امتیازی بین صفر تا  18به آن کشور ميدهد و نهایتاً میانگین ساده آنها را به عنوان امتیاز هر کشور در زیرشاخص«حقوق مالکیت و
سیستم قانوني» معرفي مينماید .اجزای زیرشاخص «حقوقي مالکیت و سیستم قانوني» شامل پنص حوزه زیر است:
-

استقالل قضایي

-

بيطرفي دادگاهها

-

حمایت از حقوق مالکیت فکری

-

دخالت نظامي در قوانین

-

سیستم سیاسي و یکپارچگي سیستم قضایي

توسعه اجتماعی
زیرشاخص توسعه اجتماعي از میانگین ساده دو شاخص «سالمت» و «تحصیالت» موجود در شاخص توسعه انساني محاسبه شدهاند:
-

شاخص سالمت :امید به زندگي در لحظه تولد

-

شاخص آموزش :متوسط سالهای مدرسه و همچنین سالهای قابل انتظار آموزش

منبع :یافتههای تحقیق
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باید دقت داشت با توجه به محدودیت دسترسي به آمار و اطالعات تمام کشورهای
نفتي و همچنین فقدان آمار و اطالعات در برخي سالها ،شاخصهای مذکور برای بازه
زماني  8886-8813و برای کشورهای الجزایر ،آنگوال ،بحرین ،کانادا ،چین ،اکوادور،
اندونزی ،ایران ،اردن ،کویت ،مکزیک ،نیجریه ،نروژ ،عمان ،روسیه ،امارات ،آمریکا و
ونزوئال محاسبه شده است.
جدول ( )3متوسط شاخصهای تابآوری و آسیبپذیری را برای کشورهای مورد
بررسي در دوره زماني  8886-13نمایش ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود کشورهای
توسعه یافته نروژ ،آمریکا و کانادا درجه باالی تابآوری و درجه پایین آسیبپذیری را
دارند .کشور چین و مکزیک نیز عملکرد نسبتاً خوبي را به ثبت رسانده است .اما کشورهای
بحرین ،امارات متحده عربي ،عمان و کویت با اینکه نسبت به سایر کشورهای نفتي در حال
توسعه عملکرد بهتری در خصوص تابآوری داشتهاند اما شاخص آسیبپذیری آنها به
طور نسبي باال است .سایر کشورها نیز هم درجات پایین تابآوری و هم درجات باالی
آسیبپذیری را به خود اختصاص دادهاند .جایگاه ایران در شاخص تابآوری 18( 13
کشور بهتر و  6کشور بدتر از ایران) و در شاخص آسیبپذیری  11( 18کشور بدتر و 3
کشور بهتر از ایران) است.
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جدول  .1مقایسه متوسط شاخصهای تابآوری و آسيبپذیری طی دوره 3111-3131
شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

کشور

آسيبپذیری

تابآوری

کشور

آسيبپذیری

تابآوری

کانادا

1/37

1/11

مکزیک

1/31

1/11

آمریکا

1/31

1/11

اردن

1/13

1/11

نروژ

1/31

1/87

الجزایر

1/13

1/17

بحرین

1/13

1/81

ایران

1/11

1/11

امارات متحده

1/11

1/81

1/11

1/11

اکوادور

عربي
عمان

1/13

1/71

هندوستان

1/11

1/11

کویت

/11

1/71

نیجریه

1/11

1/13

روسیه

1/18

1/18

ونزوئال

1/11

1/31

چین

1/31

1/17

آنگوال

1/11

1/31

مأخذ :محاسبات تحقیق

 .1معرفی و تخمين مدل
در پژوهش پیش رو برای بررسي اثرگذاری آسیبپذیری و تابآوری اقتصادی بر
بهرهوری نیروی کار کشورهای نفتي از روش  GMMبهره گرفته شده است و با الهام از
مطالعه بریگوگلیو و دیگران ( ،)8889روابط علت و معلولي متغیرها به صورت زیر لحاظ
شده است:
()8

که در آن

8

1

بیانگر بهرهوری نیروی کار کشور iام در زمان  tو به تبع

بیانگر بهرهوری نیروی کار کشور iام در زمان ،𝑡 1
کشور iام در زمان  tو

1

𝑡𝑖

1

شاخص تابآوری اقتصادی

شاخص آسیبپذیری اقتصادی کشور iام در زمان  tاستε .

نیز بیانگر جزء اخالل است .الزم به ذکر است که بهرهوری نیروی کار که از بانک
اطالعاتي بانک جهاني استخراج شده است نیز همانند اجزاء شاخص آسیبپذیری و
تابآوری براساس رابطه ( )1استاندارد شده است.
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در جدول ( )3نتایص بهترین تخمین مدل به روش  GMMبرای دوره زماني -8813
 8886و برای  19کشور نفتي آورده شده است .قبل از اینکه بتوان ضرایب بدست آمده را
در تحلیل ها مورد استفاده قرار داد باید اعتبار متغیرهای مورد استفاده در تخمین مورد
آزمون قرار گیرد .بدین منظور از آزمون سارگان ( )J-Statisticاستفاده ميشود .آزمون
مذکور عدم ه مبستگي جزء اخالل با ابزارهای مورد استفاده در تخمین را مورد آزمون قرار
مي دهد .چنانچه آماره مذکور در ناحیه بحراني قرار گیرد فرضیه عدم همبستگي ابزارهای
مورد استفاده در تخمین و جزء اخالل رد ميشود و سازگاری مدل تخمیني زیرسوال
ميرود .از آنجا که آماره مذکور (سطر آخر جدول ( ))3در ناحیه بحراني قرار نميگیرد و
فرضیه عدم همبستگي بین جزء اخالل و ابزارهای مورد استفاده رد نميشود .بنابراین
مي توان از این بعد بر نتایص تخمین اتکا کرد .الزم به ذکر است چون در مطالعه حاضر از
روش انحراف متعامد 1استفاده شده است آزمون آرالنو و بوند 8که در روش تفاضلي 3مورد
استفاده قرار ميگیرد ،دیگر موضوعیت ندارد.
با اطمینان از صحت تخمین حال ميتوان به تفسیر ضرایب پرداخت .همانطور که در
جدول ( )3مشاهده ميشود ضریب متغیر تابآوری مثبت حاصل شده است که بر نقش
تعیینکننده و بااهمیت تابآوری در بهرهوری نیروی کار تأکید دارد .تابآوری کشورها
وقتي باال است که ثبات اقتصاد کالن (تورم پایین ،بیکاری اندک ،کسری بودجه جزئي)
حاکم بر فضای اقتصادی آنها است ،فضای رقابتي و کارایي ویژگي بازارهای آنها است،
سرمایه انساني از سطی قابل توجه برخوردار است و حکمراني خوب ویژگي فضای
اقتصادسیاسي کشورها است و اینها همه از مهمترین عوامل رشد و ارتقاء بهرهوری هستند.

1. Orthogonal Deviation
2. Arellano.Bond Serial Correlation Test
3. Difference
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جدول  .1نتایج تخمين مدل برای دوره زمانی 3111-3133

ارزش احتمال

آماره t

ضریب

متغیر

8/888

333/33

8/333

)1GDP(-

8/888

1839/33

8/839

RES

8/888

-833/83

-8/188

VUL

(13/38 )Prob=8/38

J-Statistic

مأخذ :محاسبات تحقیق

در خصوص شاخص آسیبپذیری نیز ضریب منفي حاصل شده که بر نقش مخرب
آسیبپذیری بر ارتقاء بهرهوری تأکید دارد .اقتصادی که ساختار اقتصادیاش آسیبپذیر
باشد دائما شوکهای بیروني را تجربه کرده و از آنها تأثیر منفي ميگیرد .به طور قطع
بيثباتي آفت هرگونه نوآوری و خالقیت خواهد بود و انگیزه سرمایهگذاری به خصوص
در تحقیق و توسعه را ميخشکاند.
 .1نتيجهگيری
برای سالهای طوالني این موضوع مطرح ميشد که عامل عقبماندگي بسیاری از
کشورهای در حال توسعه «نفت» است زیرا کشورهایي که از درآمدهای نفتي سرشار
برخوردار هستند به طور قطع فقر و نابرابرای را تجربه خواهند کرد .این کشورها نخواهند
توانست بهرهوری خود را ارتقاء دهند زیرا به پشتوانه درآمدهای نفتي روی سرمایهانساني و
تحقیق و توسعه سرمایهگذاری نخواهند کرد .عالوه بر این به واسطه وابستگي به درآمدهای
نفتي ،دائما نوسانات اقتصادی را تجربه خواهند کرد که این خود تخریبکننده تولید و
بهرهوری خواهد بود .اما نتایص مطالعه حاضر نشان داد که کشورهای مختلف نفتي از
درجات مختلف آسیبپذیری و تابآوری برخوردارند که این مهر رد بر استدالل «نفت
عامل بدبختي» است.
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عالوه بر این ،نتایص مطالعه براین تأکید داشت که آسیبپذیری اقتصادی و تابآوری
اقتصادی اثر تعیینکننده در ارتقاء بهرهوری نیروی کار دارند و کشورهای نفتي که از سطی
پایین بهرهوری رنص ميبرند باید بسیار روی کاهش آسیبپذیری و تابآوری خویش
تمرکز نمایند .برای اقتصاد ایران ،به منظور کاهش آسیبپذیری باید از سمت اقتصاد تک
محصولي به سمت تنوع صادراتي حرکت نمود و وابستگي به کاالهای استراتژیک را
کاهش داد .پر واضی است که این مهم بسیار سخت و دشوار خواهد بود اما عدم دستیابي
به آن ،تجربیات تلخ سالهای کاهش درآمدهای نفتي به خصوص سالهای تحریم را
تکرار خواهد کرد.
برای ارتقاء تابآوری و به تبع آن بهرهوری نیز باید بر ثبات اقتصاد کالن ،بهبود کیفیت
نهاده ا ،اصالح ساختار بازارها و بهبود سرمایه انساني تمرکز داشت .موضوعاتي که از سوی
کارورز ( ،)1333آگری ( ،)8818نواک ( )8813ول ( ،)1398کاسا ( ،)8813الساگني و
دیگران ( ،)8816بولمن و سیمون ( ،)8883برونینگار و پاننبرگ ( )8888نیز بر آن تأکید
شده است .عدم ارتقاء تابآوری اقتصادی باعث ميشود تا در مواجهه با هر شوک بیروني
اقتصاد کشور بسیار آسیب ببیند و به راحتي نتواند به مسیر قبلي خود برگردد .در تجربه
شوک وارده از ناحیه تحریمهای اقتصادی ،به واسطه سطی پایین تابآوری ،اقتصاد کشور
رکود عمیق را تجربه کرد به گونهای که تا زمان کنوني نتوانسته است از آن خارج شود.
حکمراني و مدیریت نامناسب ،کیفیت پایین سرمایه انساني ،ناکارآمدی بازارها و ساختار
دولتي آنها و همچنین درجه باالی کسری بودجه ،تورم و بیکاری که عوامل اصلي درجه
پایین تابآوری هستند ،عامل اصلي تعمیق و طوالني شدن رکود بودهاند.
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Abstract
Economic vulnerability shows the exposure of the economy to exogenous
shocks and deviations from the path of growth and development. On the
other hand, the resilience of the economy is the ability to recover the
mentioned path of growth and development. Therefore, these two factors
determine the level of welfare of the economy. Since the production factor
productivity is the most important variables in determining the level of
welfare of the economy, it is important to be measured the taking effect of
the economic productivity from economic vulnerability and resilience.
Therefore, in the this study, with employing the Panel GMM method for the
period 2005-2014 and for eighteen oil-rich countries, the impact of economic
vulnerability and resilience on labor productivity has been considered. The
results of this study show that economic resilience has the significant and
positive effect while the economic vulnerability has the significant and
negative effect on the productivity of labor factor of production. Oil-rich
countries, especially Iran, should be focused on reducing their economic
vulnerability. To reduce economic vulnerability, shifting from single-product
economy to export-diversified economy and reduce dependence on strategic
goods will be suggested. To improve economic resilience, focusing on
macroeconomic stability, improving institutional quality, improving the
structure of markets, and improving human capital will be recommended. It
is clear that these policy-induced recommendations would be so hard, but
failing to achieve them, it leads to the bitter experiences such as decline in
oil revenues, especially the sanction conditions.
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