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چکیده

در سالهای اخیر به دلیل بررز شکرت ن شا رز ا یمررا هرا ز ر
آشادگز اقتصاد ااران برای شقابله برا اار یه ار ان خرار،زت یه،ره بره
شفاهیمز همچرهن آسریپ یریاری اقتصرادی ز هاشرل شرثرر برر آنت ا
شهضه ان بسیار شه در بی اقتصادداشان ز یژزهکگران ااراشز شز با .
در،رره آسرریپ یرریاری اقتصرراد ر ز بررر ااخترره شا ررز ا خصه رریان
ساختاری اقتصاد استت بسیار شزیهاش یمت یرثریر سیاسرتگیاری هرای
اقتصادی ز شمه حتمراشز در اقتصاد با  .بخابراا در اار یمقیرب بره
دشبال یاسخ به اا سثال هستی که آاا حتمراشز خهب شز یهاش با ر
کاهش آسیپ ییاری اقتصاد هد .در اا راستات ا برآزرد دز رگرسریهن
بی ککهری با در شظر گرفت داد های شقطعز برای شتهسر سرالهای
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 2009-11استفاد شز هد .رگرسیهن ازل راشل  183ککرهر ،هران
شزبا که اخص آسیپ ییاری برای آشها یهس براگهگلیره ()2014
است ز رگرسیهن دز یخها راشل داد هرای اارران ز 24
شماسبه
ککهر داگر است که ،معیت باالی  50شیلیهن شفر دارش  .شتااج حا رل
ا هر دز رگرسیهنت شکان شز دهر کره حتمراشرز خرهب اررر شخفرز ز
شعخادار بر شیزان آسیپ ییاری اقتصادی ککهرها دارد .بخرابراا شترااجت
بیاشگر آن است که ککهری که دارای حتمراشز بهتر استت شز یهاشر برا
ایتاء به شتاشیز هرات فرااخر ها ز شهادهرای کرارای خرهدت در،ره آسریپ
ییاری را کاهش ده .
واژگان کلیدی :اقتصاد شقازشتزت آسیپ یریاری اقتصرادیت حتمراشرز
خهب

طبقهبندی .O10, O29 :JEL

 .1مقدمه

در سالهای اخیرت یه،ه اادی به بم های شربهط به اقتصاد شقازشتز شعطهف گردار
است .باالخص در ااران با یه،ه به ز،هد یمرا های اقتصادی ز یثکی ان رهبر ،مههری
اس شز ااران بر سیاست های اقتصاد شقازشتزت ی ش هااز در ،هرت خاسرااز ز ارا ره
اک الگهی لمز ز ملز ا اقتصاد شقازشتز تل گرفته است.
در اارانت شهضهع اقتصاد شقازشتز شخستی بار یهس رهبر ،مهرهری اسر شز اارران
در هراهر  1389شطرح گردا ز یس ا آن به فراخهر راا ت به بیان الزاشان ز اهمیرت
اقتصاد شقازشتز یرداخته اش ؛ به طهری که سیاست هرای  24گاشره اقتصراد شقرازشتز در
اسخاد فرادستز شظا شهرد ش حظه قرار گرفته است.
شفاهی شکابهز ا اقتصاد شقرازشتز ا حر زد سرال هرای  2006شری دی در برخرز
است .اتز ا شهمتررا راخص هرااز کره قرابرت
گزارش های بی المللز ی ا ار
شزداتز با شفاهی اقتصاد شقازشتز داردت اخص آسیپ ییاری 1اقتصاد شز با ر  .بر زن
یردا بخش شهمز ا شقطه شرکزی ز شمهری دا گا اقتصاد شقرازشتز شرا ر برر کراهش
آسیپ ییاری در شها،هه با راا د هار ز بعضاً ییش بیخز شک است.
1. Vulnerability
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ا ط ح "آسیپ ییاری اقتصادی" به طهر کلز به شعخز ضربه دا ن ارا اررر یریاری
شخفز اقتصاد ا هک های خار،ز است .به باریزت آسیپ ییاری اقتصادی را شز یرهان
به استع اد اک ککهر برای در شعرض اران قررار گررفت ا ،اشرپ فکرارهای اقتصرادی
یعراف شمهد (براگهگلیه1ت  .)2014براگهگلیه آسیپ ییاری را با فان ذایز اک اقتصراد
همرا کرد ت به طهری که برخز ا اا فان دا مز ز برخز ا آشهرا ییرر دا مرز اسرت.
است که با افزااش راسک ییاری
اخص آسیپ ییاری ا قسمت هااز یکتیل
اقتصاد شز گردد ز اقتصاد را در شعرض خطرر قررار شرز دهر  .زی بررای سرخجش اار
زاژگزها ا چهار اخص کلز استفاد شز کخ که با بهدن اقتصادهات شیزان یمرکرز برر
ادرانت زابستگز به زاردان کاالهرای اسرترایژاک ز راخص ب ارای طبیعرز را در برر
شزگیرد.
اا زاژگز ها به ن شز یهاش یمت یثریر ساختار ز زاژگز های ذایز اک اقتصراد
با ز شعمهالً برای ککهرهااز رخ شز ده که ا شظر ساختار یجاری ز اقتصادی شیخره
ال ،هت در شعرض هک قررار گررفت ا سرهی هاشرل خرار،ز را دارا شرز با رخ .
شتتهای که باا یه،ه دا ت آن است که در،ه آسیپییاری اقتصاد ز بر ااخته شا ز
ا خصه یان ذایز ز ساختار اقتصادی ز یجاری ککهر استت بسیار شزیهاش یمرت یرثریر
سیاسررتگیاری هررای اقتصررادی ز شمرره حتمراشررز 2در اقتصرراد قرررار گیرررد .بررا بررسررز
اخصهای یکتیل دهخ آسیپ ییاریت ش حظه شز گردد که ککهرها شرز یهاشخر برا
ایخاذ شتاشیز زاکخش شخاسپت بر اا شکت ن یلبه شماا (کهرداخا3ت .)2008
به شظر شز رس ککهری که دارای حتمراشز بهتر اسرتت حترز در ررااطز کره بره
لماظ ذایز ز طبیعز دارای زاژگزهرای آسریپ یریاری اسرتت شرز یهاشر برا ایتراء بره
شتاشیز هات فرااخ ها ز شهادهای کارای خرهدت در،ره آسریپ یریاری را کراهش دهر  .در
شقابلت ککهری که دارای حتمراشز ضعیف استت شز یهاش در شعرض آسریپ هرااز قررار
گیرد که شا ز ا سهء ی بیر ز ر حاکمیرت قراشهن شخاسرپ ،هرت کختررل فکرارهای
خار،ز است.
کاهش آسیپ ییاری اقتصاد ا اه اف همه ککهرها یلقز شز گردد .شر ارات خرهب
سیاسزت ا،تما زت اقتصادی ز است شمیطزت ا هاشلز است که شرز یهاشر شخجرر بره
1. Briguglio
2. Governance
3. Cordina
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آسی پ ییاری کمتر اقتصاد هد .ا،رای سیاست هرای درسرت ا طررف دزلرت ز ز،رهد
شهادهای قهی شخجر بره کراهش برخرز ا راخص هرای آسریپ یریاری شظیرر کراهش
زابستگز ککهرها به ادران یرک شمصرهلز ز ارا یخرهع ککرهرهای شقصر رادرایز ز
همچخی کاهش زاردان کاالهای استرایژاک شز گردد.
اگر چه شهضهع اقتصاد شقازشتز ابعادی گسترد یر ا آن دارد که در اا شقاله شرهرد
یه،ه قرار خهاه گرفت؛ اشرا بر زن یردار ت بخرش شهر ز شمرهری در دار گا اقتصراد
شقازشتزت شا ر بر کاهش آسیپ ییاری اقتصادی شز با  .بر اا اسراس در اار شقالرهت
به بررسز ارر حتمراشز خهب بر اخص آسیپییاری اقتصادی شز یرردا ا  .اار شقالره
اشل یخج بخش است .در ابت ات به شرزری بر ییکیخه یژزهش ادبیران شه،رهد در شیخره
آسیپ ییاری اقتصرادی یرداختره شرز رهد .در بخرش بعر ت شفهره آسریپ یریاری ز
حتمراشز خهب یبیی گردا ز در شهرد راخص اشر ا گیرری آشهرا یهضریمایز ارا ره
شزگردد .سپس چگهشگز اررگیاری حتمراشز خهب برر آسریپ یریاری اقتصرادی شرهرد
بم قرار شزگیرد .در قسمت یجربزت اا شقاله با استفاد ا دز الگرهی رگرسریهشز اررر
حتمراشز خهب بر آسیپ ییاری اقتصادی شهرد آ شهن قرار خهاه گرفرت .در اشتهرات بره
شرزری بر شتااج به دست آش ا اا شقاله ز ارا ه ییکخهادایز شبخز بر آن شزیردا ا .
 .2پیشینه پژوهش

دربار شهضهع آسیپییاری اقتصادی ز شهضه ان شریب ت شطالعران شتعر دی در دسرت
استت که ایلپ به بررسز ،ااگا ز ریبه بخ ی ککهرها برر اسراس شیرزان آسریپیریاری
اقتصادی یرداخته اش  .شجمه ه شطالعان براگهگلیه 1را شز یهان شبخای ا لز بسریاری ا
اا شطالعان داشست .شطالعه براگهگلیه ( )1995شخستی یژزهکز بهد کره بره بررسرز
آسیپییاری ککهرها یرداخته است .زی در اا شقالهت هاشلز همچهن اش ا ککهر ز در
شعرض ب اای طبیعز بهدن را شخکث آسیپ ییاری باالیر ککهرها داشسرته ز در شطالعران
بع ی شاشخ شطالعره براگهگلیره ز گرالز)2003( 2ت راخص آسریپیریاری اقتصرادی را
شعرفز ز شماسبه شمهد است.

1. Briguglio
2. Briguglio and Galea
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کهرداخا )2004( 1شکان داد است که با دا ت سه سرشااه سراشه ز یهلی بیکرتر ز
در شقابلت شصرف کمترت شز یهان با آسیپیریاری اقتصرادی شقابلره کررد .همچخری زی
شکان داد که آسیپییاری اقتصادی با کاهش سر ت همگرااز در یهسرعه اقتصرادی
ککهرها شز گردد.
2
براگهگلیه ز همتاران ( )2008اریباط بی آسیپییاری ز یابآزری را با یهلی سراشه
در قالپ اک رگرسیهن شقطعز برای  86ککهر بررسز شمهدش  .برآزرد اا الگه شکران داد
که آسیپییاریت ارر شخفز ز یابآزریت ارر شثبت بر یهلی سراشه دا ته است.
گها شهشت )2009( 3به بررسز راخص آسریپیریاری اقتصرادی شیران ککرهرهای
شختلف یرداخت .زی در اا شطالعه شکان داد که برای یعیی ازلهات دراافت کمکهرای
بی المللز در ککهرهای کمتر یهسعه اافتهت ز برر درآشر سرراشه ز سررشااه اشسراشزت
شزیهان ا اخص آسیپ ییاری اقتصادی استفاد شمهد.
براگهگلیه ز همتاران ( )2009به یبیی شفهه یابآزری ز آسیپیریاری اقتصرادی
یرداخته ز با استفاد ا چخ ا اخص یرکیبزت آسیپییاری ز یرابآزری اقتصرادی 86
ککهر را استخراج شمهد اش  .بر اساس دز شثلفه آسیپییاری ز یرابآزریت ککرهرها بره
چهار دسته ب یرا شهرد4ت خهدساخته5ت یسر زلخرج 6ز بهترا شهرد 7یقسی ر ش  .برر
اا اساست ککهر ااران ا ،مله ککهرهااز بهد که در ب یرا زضعیت قرار دا ته است.
براگهگلیه ( )2014اخص آسیپ ییاری اقتصادی برای بیش ا  180ککرهر ،هران
را به رهرن شقطعرز بررای شتهسر سرالهرای  2009-11شماسربه شمرهد .سرپس در
چارچهب اک یملیل یجربز به بررسز اررگیاری اش ا ککهر بر اخص آسریپ یریاری
یرداخت .در الگهی رگرسیهشز به کار رفته یهس براگهگلیه یخهرا ارک شتریرر یهضریمز
،معیت ککهر به خهان شهمترا اشل یهضیح دهخ آسیپ ییاری اقتصرادی بره کرار
رفت که شمااخ اش ا ککهر بهد است .شتااج اا شطالعهت شکان داد که هرچه اش ا اک
ککهر کهچتتر با ت بیکتر در شعرض هکهای خرار،ز قررار گرفتره ز آسریپیریاریر
خهاه بهد.
1. Cordina
2. Resilience
3. Guillaumont
4. Worst Case
5. Self-Made
6. Prodigal Son
7. Best Case
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در ااران شیز شطالعایز با ه ف یبیی شباشز اقتصاد شقازشتزت در شیخه آسیپیریاری
است .به خهان شثال ،راشز ز ا ز،رز ( )1393بره بررسرز شفراهی
اقتصادی اشجا
آسیپییاری ز یابآزری به خهان دز اخص ا لز اقتصاد شقرازشتز یرداختخر ز بیران
شمهدش با یه،ه به رزاترد اقتصاد شقازشتز در برشاشه ک یهسرعهت شرز یرهان ا طرارب
ا حان شهادیت رزش کاهش آسیپییاری ککهر ز افزااش در،ه یابآزری اقتصاد شلرز
را رق د.
ابهشهری ز ال،هردی ( )1395به برآزرد اخص آسیپیریاری ز یرابآزری اقتصرادی
ککهرهای ضه ازیک در دزر  1995-2013به رزش یاراشتراتز یرداختخ که در شتیجه
است.
آن ریبه ااران در اخص خالص یاب آزری شیان  12ککهر ضه ازیک  6برآزرد
شرزری بر شطالعان شه،هد در اا شیخهت شکران شرزدهر کره برا ز،رهد گسرتردگز
شطالعان بی المللز در بررسز اخص آسیپیریاری اقتصرادیت شطالعران شمر زدی در
ااران ییراشهن آن اشجا گرفته است .در سالهای اخیر با یه،ه به یثکی ان فررازان رهبرر
،مههری اس شز ااران در رابطه با شهضهع اقتصاد شقازشتزت اخصهرای سرخجش آن ا
،مله آسیپییاریت شمهر شطالعان شختلفز قرار گرفته است اشا کماکان اا یژزهش هرا
به بررسز شفاهی شریب با آن شم زد شز گردد .بخابراا کمبهد شطالعان یجربز دربرار
اا شهضهع کاش ً شمسهس است .اا شسثله در شهرد شطالعرایز کره بره بررسرز هاشرل
اررگیار بر آسیپییاری شز یردا ش ت بسیار قابل ش حظه است؛ به طهری که یخها شطالعره
ای که سعز شز کخ هاشل شثرر بر آسیپ ییاری اقتصرادی را در ارک یملیرل یجربرز
شهرد بررسز قرار ده ت شطالعه براگهگلیه ( )2014است.
به خصهص در اریباط با شهضهع اا شقاله که به بررسز یجربز اررگریاری حتمراشرز
خهب بر اخص آسیپییاری شز یردا دت شطالعه ای شه،هد شیستت در حالز که بر اا شسثله
است.
در شطالعان شتع دی ا ،مله براگهگلیه ( )2009به هرن یئهراکت یثکی فرازان
 .3مبانی نظری

 .1-3شاخص آسیبپذیری اقتصادی

آسیپییاری اقتصادی به طهر کلزت به شعخز ضربه دا ن اا ارر یریاری شخفرز اقتصراد ا
هکهای خار،ز است .به باریزت آسیپییاری اقتصادی به راا ذایز اک ککهر بره
رط قرار گرفت در شعرض هکهای برزشزا گفته شز هد ز شعمهالً برای ککهرهااز رخ
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شز ده که ا شظر ساختار یجاری ز اقتصادیت شیخه ال ،هت در شعررض رهک قررار
گرفت ا سهی هاشل خرار،ز را دارا شرز با رخ (براگهگلیرهت  .)2014در ازاارل دهره
1990ت به زاژ در سا شان شلل شتم ز دبیرخاشه ککهرهای شکرترک المخرافت یکرخیص
که آسیپ ییاری شز بااست در قالپ ارک راخص در اریبراط برا اقتصرادهای
داد
شستع اران ا ،اشرپ رهک هرای خرار،ز اشر ا گیرری رهد .بره همری شخظرهرت
یهس
اخصهای شتع دی یهیه که ا آن ،مله شز یهان به اخص های ارا ه
3
براگهگلیرره ()1995ت چاش ر ر)1996( 1ت زلررس)1996( 2ت براگهگلیرره ()1997ت کرررزارد
( 1999ز )2000ت براگهگلیه ز گالز ()2003ت گها شهشت )2009( 4ز براگهگلیه (2009
ز  )2014ا ار شمهد .به طهر کلزت اا اخص ها شکان شز دهخ که ککهرهای کهچرک
ز بهاژ ککهرهای ،زار ایت دچار آسیپییاری اقتصادی بیکتری شسبت بره ککرهرهای
بزرگتر شز هش .
ا آشجا که بیکترا یمقیقان در اار شیخره یهسر براگهگلیره اشجرا ر ز اار
شهاسخ با یه،ه به سیر شباحر شطررح ر در ادبیران آسریپ یریاریت  ،ار یرا
یهسر
اخص را در اا حه ارا ه داد است .لیا در یمقیب حاضر ا اخص ارا ه
براگهگلیه ( )2014استفاد شز هد .اا اخص ا چهرار شتریرر یکرتیل ر کره در
اداشه به رح آشها خهاهی یرداخت.
 -1درجه باز بودن اقتصاد :اتز ا ا،زای آسیپییاری اقتصادیت در،ه برا برهدن

اقتصاد شزبا که بره رهرن شسربت یجرارن بری الملرل بره یهلیر شاخرالص داخلرز
اش ا گیری شز هد .ا آشجا که شکارکت در با ارهای بی المللرز شه،رپ قرارگررفت در
شعرض هکهای اقتصادی بهد ت ،ز ز ا آسیپییاری اقتصادی در شظر گرفته شز هد؛
به شمهی که هرچه در،ه با بهدن اقتصاد بیکتر با ت اک اخ ل خار،ز در ادران ارا
زاردانت آرار گسترد شخفز را در اقتصاد به دشبال خهاه دا ت.
 -2مرکز صادرات :زابستگز به ادران با یه،ه به شیرزان ز یخرهع شمصرهالن شیرز

شزیهاش در آسیپییاری اقتصادی یثریر بسزااز دا ته با ؛ به طهری که زابسرتگز بره
ادران اک کاالی خاص ز باال بهدن شیزان آنت هخگرا بررز ارک اخرت ل در رادران
1. Chander
2. Wells
3. Crowards
4. Guillaumont
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شز یهاش بخش زسیعز ا یهلی ت ا ترال ز درآش های ار ی اک ککهر را با شکتل شها،ره
ادران با افزااش راسرک یجرارن
سا د .شم زد بهدن کاالهای ادرایز ز اا شقا
بی المللز شز هد .اا اشرل یهسر ،ز رز ا راخص آشتتراد ( 1)UNCTADقابرل
اش ا گیری شزبا .

 -3وابستگی به واردات استراتژیک :زابستگز بره زاردان کاالهرای اسرترایژاکت

اتز داگر ا ا،زای آسیپییاری اقتصادی شزبا که یهس شسبت زاردان اشرژیت یریا
ز اا یجهیزان خعتز به یهلی شاخالص داخلز اش ا گیری شز هد .اا ،زء شیز با یه،ره
به اش ا ککهرت شیزان شخابت ز اشتان ،ااگزاخز زاردان یثریر شتفازیز برر آسریپیریاری
اقتصادی خهاه دا ت .هک های شا ز ا زاردان کاالهرای اسرترایژاک ز ارا کاالهرای
سرشااه ای به هرن افزااش هزاخه های یهلیر ز کراهش یهلیر شاخرالص شلرز رهرن
شزگیردت ب خصهص اگر اا زابستگز ا طراب چخ ککهر شم زد ایفاق افت ت خطرر بررز
 .براگهگلیره ( )2014اار شتریرر را یهسر زاردان شرهاد
هک چخ ا برابر خهاه
ییااز ز سهختز به خهان در ی ا کل زاردان اش ا گیری شز کخ .
 -4در معرض بالیای طبیعـی بـودن :اار شتریرر در راخص هرای شختلفرز ا

آسیپییاری زارد شز هد .ب اای طبیعز شه یخها شز یهاشخ خهد شخجر بره رهک هرای
ز ا اا طراب آسیپییاری
اقتصادی هش ت بلته با یک ا ارران شخفز هکها
اک اقتصاد را افزااش شز دهخ  .اا اخص یهس شسبت اان های اقتصرادی شا رز ا
است.
ب اای طبیعز به یهلی شاخالص داخلز اش ا گیری
برای شماسبه اخص آسیپییاری اقتصادیت شتریرهای اادی دخیرل هسرتخ کره
زاح اش ا گیری آشها شتفازن شز با ر ز بخرابراا بر زن شرشرال سرا ی آشهرات در ارک
اخص زاح قابل ،مت شیستخ  .ا اا رزت شتریرها یهس رزش  Max-Minبره رهرن
اش ز در شهااتت شیراشگی اار چهرار راخص بره خرهان راخص
ار شرشالسا ی
آسیپییاری شماسبه شز هد.

) X is ( X i  min X ) /(max X  min X

در بارن فهقت  X iشق ار زاقعز شکاه در هر اک ا ار اخص های شطررح ر
فهق برای ککهر  iا ت  min Xز  max Xبه یرییپت کمترا ز بیکترا شق ار شکراه ان
شکاه شزبا .
ز  XSiشق ار شرشال
1. United Nations Conference on Trade and Development
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اا اخص برای  183ککهر ،هان ا ا ککهرهای درحال یهسعه ز یهسعه اافتهای
بهد که یهس کمیته سیاستهای یهسعه سا شان شلرل شتمر ( 1)CDPدر سرال 2011
که برای شماسربه آنت ا شیراشگی داد هرا در سرالهرای  2009یرا 2011
شماسبه
2
استفاد گردا است.
 .2-3شاخص حکمرانی خوب

3

یهس برشاشه مران شلل شتم ت حتمراشز خهب را شرزیرهان
بر اساس یعراف ارا ه
ش ارات اشهر مهشز بر اسراس حاکمیرت قراشهنت دسرتگا قضرااز کارآشر ز ادالشره ز
شکررارکت شرررد در حتهشررت داری یعراررف شمررهد (شی ر ری ز خیرخهاهررانت  .)1383در
سالهای اخیرت اا شفهه بسیار شهرد یه،ه قرار گرفته استت چرا که شرز یهاشر شقکرز
کلی ی ز شه بر شتریرهای اقتصادی ز ا،تما ز دا ته با  .حتمراشرز خرهب ا ،ملره
شیخههای بسیار شه برای تل گیری سیاستهای شخاسپ اقتصادی است .اا زاژگرز
هاشل اادی را یمت یه ش قرار شز ده که اشل قاشهشگیاریت حقهق شالتیتت اشخیرت
داخلز ز بی المللز ز شکارکت شخاسپ در چارچهب یجارن بی الملل شز هد.
برای سخجش حتمراشز خهب در اا شقالهت ا اخص حتمراشرز ارا ره ر یهسر
باشک ،هاشز استفاد شز هد .باشک ،هاشز بر اساس دا گا ا خاص درگیر در کسرپ ز
کارت هرزش ان شعمهلز ز شظران کار خاسانت حتمراشز خهب را بر اساس رش راخص
اش ا گیری شزکخ که باریخ ا :4
 -1حق اظهار نظر و پاسخگویی :5اا

اخص بیاشگر شثلفه هرااز همچرهن آ ادی

ش شزت آ ادی اشجم ز رساشههات اشتخابان آ اد ز شیزان شکارکت هرزش ان هرر ککرهر در
اشتخابان است .با بهبهد اا راخصت شیرزان رفافیت ز قر رن ،اشعره شر شز افرزااش
شزااب ز ا طراب اشتکار اط ان ز افزااش آگاهزهای مهشزت شخجر به فافیت بیکتر
در اقتصاد شز هد.

1. The United Nations Committee for Development Policy

، .2هت اط ع بیکتر ا ککهرها ز شمه شماسبه اخصت به شقاله براگهگلیه ( )2014شرا،عه هد.
 .4کمیجاشز ز س طی ()1387ت اازدخهاستز ( )1395ز شصیرخاشز ()1393

3. Good Governance

5. Voice and accountability

 / 138بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیبپذیری اقتصادی (رهیافت بینکشوری)

 -2ثبات سیاسی و عـد خشـونت :1اار

راخص در برگیرشر

احتمرال بررز

شبردهای قهشز ز قبیله ایت حم ن یرزراستز اا یرییر دزلت ز شیز زقهع ،خگ ز بمرانها
را در اک ککهر شکان شز ده ز به طهر کلزت شماااشگر برزربرایزهرای سیاسرز در ارک
،اشعه است .کیفیت حتمراشز در اک ککهر ا طراب احتمال یرییران سررات ز ا،براری
در دزلت به شخاطر شز افت که اا شهضهعت ارر شستقی رزی ی از سیاستها دارد.
 -3اثربخشــی دو ــت :2اا ر گرررز شعرررف یهاشررااز دزلررت در طراحررز ز ا،رررای

سیاستهای اقتصادی است .در اا اخصت کیفیت خ شان مهشزت خ شان رهرزش ی
ز شیزان استق ل آشها ا فکارهای سیاسز ش شظر است .کیفیت خ شان مرهشز ا قبیرل
خ شان به ا ت ز س شتت آشره شت حمرل ز شقرل ز اریباطرانت کرارآاز شظرا اداری ز
کیفیت برزکراسز سیست اداریت کیفیت تل گیری ز ا،رای سیاستها ز شیزان الترزا
دزلت به اا سیاستها در برگیرش برخز ار اخص های شربهط به آن شزبا  .در شتیجهت
هرچه کیفیت اا ار اخصها بهتر با ت بیاشگر زضعیت بهتر در حتمراشز است.
 -4کیفیت قانونگذاری :3شخظهر ا کیفیرت شقرررانت هزاخرههرای زضرت شقررران

اضافز بر فعالیتهای اقتصادی است .ش اخلههای بیش ا اشر ا دزلرت در شظرا برا ار ا
،مله کخترل قیمتهات با ار ار ت شهاشت ییر ا هلز ادران ز زاردانت حج شقررران ییرر
ا هلز در حه ادران ز زاردانت شیزان ارربخکز سیاستهای ض اشمصراری ا ،ملره
خا ر اخص کیفیت شقرران است .یع د قهاشی ز شقررانت بزربایز ز یرییران ش از ز
شبهد یاابخ ی به ا،رای آشها ز شبرهد یه رش ارا شقرا قرهاشی شه،رهدت بیراشگر کیفیرت
قاشهشگیاری است .با کاهش ش اخلههرای بریش ا اشر ا دزلرتت شیخره بهبرهد ملتررد
اقتصادی فراه شز هد.
 -5حاکمیت قانون :4بیاشگر شیزان احتراشز است کره رهرزش ان ز دزلتمرردان هرر

ککهر برای شهادها قا لخ  .اا شهاردت شیزان برز ،خااانت کارآشر ی ز قابرل یریش بیخرز
بهدن احتا قضااز ز شیزان الزا به قراردادها را شکران شرز دهر  .اار شعیارهرات شیرزان
شهفقیت اک ،اشعه در گسترش شمیطز که در آنت قها ِ قابل ییش بیخرز ز شسرا در
تل گیری یااه های رزاب اقتصادی ز ا،تما ز را اش ا گیری شزکخ .
1. Political stability and absence of violence
2. Government effectiveness
3. Regulatory quality
4. Rule of law
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 -6کنترل فساد :1بیاشگر شیزاشز ا ی ش است که ق رن مهشز برای کسپ شخرافت

خصه ز به کار شز گیرد؛ که شیزان استفاد شقاشان دزلتز ا اشتیا ان ز اشتاشان دزلتز
برای شخافت خصز در سطح خرد ز ک ن را شکان شز ده .
 .3-3اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری

حتمراشز خهب ا ،مله شیخه های بسیار شه برای تلگیری سیاسرت هرای شخاسرپ
اقتصادی است ز ا اا طراب شزیهان به بهبهد زضعیت ککهر در ار اخصهای شربرهط
به آسیپییاری اقتصادی یرداخت .در بخش  3-1به بررسز ار اخصهرای شربرهط بره
سخجش شیزان آسیپییاری اقتصادی یرداخته  .همانطهر کره ش حظره شرز گررددت
بخکز ا اا ار اخص هات هماشخ در شعرض ب اای طبیعز بهدنت کاش ً ذایز ز خرارج
ا کخترل سیاستگیار است ز اریباطز با رراا اقتصرادی ارک ککرهر شر اردت اشرا سراار
ار اخص ها بخصهص یمرکز ادران ز زابستگز بره زاردان اسرترایژاک شرزیهاشر بره
ن یمت یثریر سیاست های اقتصادی ز راا حتمراشز حاک برر اقتصراد با ر  .برر
اا اساست یرییر راا حتمراشز در اک ککهر شز یهاش با یرییر ار اخص های ذکر
ت شیزان آسیپییاری اقتصادی اک ککهر را یرییر ده .
حتهشت ها شز یهاشخ با سیاستگیاریهای شخاسپ در شیخه ار اخص های شربرهط
به آسیپییاریت به بهبهد اا اخص کمک شمااخ  .به خهان شثالت دزلت هرا برا ااجراد
یخهع ادرایز ا طراب زضت قهاشی ییرر شم زدکخخر ز کراهش زابسرتگز اقتصراد بره
ادران شمصهلز خاصت به شقاز بهدن اقتصراد ز کراهش راخص کرل آسریپیریاری
شزیردا ش ت چراکه زابستگز بیکتر به ادران اک شمصهل خاصت به احتمرال بیکرتری
شخجر به کاهش شقازشت اقتصاد در برابر رهک هرای بیرزشرز شا رز ا آن خهاهر ر .
افزااش یخهع ادرایز ز همچخی گستردگز رکای یجاریت یعاشل با یعر اد بیکرتری ا
ککهرهای دشیا را به دشبال خهاه دا ت .یخهع بخکی ن به با ارهای بی المللزت اترز ا
راهتارهای کاهش آسیپ ییاری است؛ به طهری که شتخرهع برهدن برا ار بررای رادران
شه،پ شز هد که با زقهع اک هک خار،ز برای اک شقص ادرایزت هک درآش ی
ا شاحیه ادران به ککهر زارد شکهد.

1. Control of corruption
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در راا یمرا ت هک هرای شا رز ا زاردان کاالهرای اسرترایژاک ز ارا کاالهرای
سرشااه ای به هرن افزااش هزاخههای یهلی ز کاهش یهلی شاخرالص شلرز برر اقتصراد
ضربه زارد شز کخ ت بخصهص اگر اا زابستگز ا طراب چخ ککهر شم زد ایفراق افتر ت
 .در اا راا ت برای ااخته اقتصاد دچار ی ط
خطر برز هکت چخ ا برابر خهاه
ا شکهدت بهتر است سطح یعاش ن خهد را با هر ککهر ا ح شعیخز باالیر شبرد یا در
راا برز هکت بتهان به راحتز به دشبال ،ااگزا شخاسپ بهد .برای دستیابز به اار
اه افت دزلت ز شهادهای شربهط به آن شز یهاشخ شقکز اساسز دا ته با خ ز به کاهش
آسیپییاری اقتصاد کمک شمااخ .
شطالعان شتع دی حتمراشز خهب را همرا با ر اقتصادی داشسرته اشر  .بره خرهان
شثالت شز یهان به شطالعه شاک ز کیفر)1995( 1ت شاک)2002(2ت خان)2007( 3ت گرهاریخز
ز همتاران )2013( 4ا ار دا ت .حتمراشز خهب شخجر به یلبه بر تسرتهرای برا ارت
بهبهد سرشااهگیاریت بهبهد ارسراختهرا ز ،هرتدهرز شخاسرپ بره اسرتفاد ا شخرابت
شزگردد ز ا اا طرابت ر اقتصادی را افزااش شز ده .
دارا بهدن حتمراشز اقتصادیت ا،تما زت سیاسز ز است شمیطز خهبت ککرهرها را
قادر به کاهش ز حتز ااستادگز در برابر ارران شخفز رهک هرای خرار،ز شرز شماار .
دزلتها برای کاهش آسریپیریاری ز دسرتیابز بره ربران اقتصرادی بیکرترت شرز باار
سیاستهای اقتصادی شخاسبز را ،هت اشعطافییاری شثبت بیکتر برای یممل هکهرا
در شظر بگیرش ت که اا اشر شزیهاش با کاهش آسیپییاری اقتصادی ککهر هد.
کهرداخا ( )2008شطرح شز کخ که اگر ککرهرها شتراشیز زاکرخش شخاسربز دا رته
با خ ت شزیهاشخ بر اا شکت ن ذایز یلبه کرد ز شهفب مل شمااخ  .حتمراشرز خرهبت
اتز ا شه یرا هاشلز است که شز یهاش بره ککرهرها در کختررل ز یلبره برر رراا
شاشخاسپ اک ککهر در شها،هه با هک های خار،ز کمک شماا ز بسیاری ا چالش هرا
را به فر ت یب ال شمهد ز اا به آشها ا،ا اررگیاری شخفز بر اقتصاد را ش ه .
براگهگلیه ( )2014بیان شز شماا که ب زن حتمراشرز خرهبت رهک هرای زارد برر
اقتصاد به احتمال بیکتری شخجر به آ فتگز اقتصادی ز ا،تما ز شز هش ز در شتیجرهت
آسیپ ییاری اقتصادی را یک ا شز کخخ  .ا طرفزت استقرار حتمراشرز خرهب برا ارا ره
1. Knack & Keefer
2. Knack
3. Khan
4. Gwartney, et al.
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خ شان مهشز کارایرت حفظ حاکمیت قاشهنت حقهق شالتیت ز قهاشی قابل ییش بیخرز ز
شعتبرت با ،یب ز خخثز ن بهتر اا هک هرا شرز رهد .ککرهرهااز برا فقر ان
حتمراشز خهبت هخگا ی ا ار ر ن ارک رهک خرار،زت بیکرتر دچرار هررج ز شررج
اقتصادی ز ا،تما ز شز هش .
حتمراشز شخاسپ اا فر ت را برای ککهرها ااجاد شز کخ کره ا لمراظ اقتصرادی
شهفب مل شمااخ  .به همی دلیلت براگهگلیه ز همتاران ( )2009بر حتمراشز خرهب بره
خهان شتریری اررگیار بر کاهش آسیپ ییاری ز بهبرهد زضرعیت شقراز برهدن اقتصراد
یثکی شمهدش ز ب ا شخظهرت اا شتریر را در اخص یاب آزری اقتصاد زارد کردش  .آشهرا
اا شتااج را رفاً بر اساس دالال یئهراک به کار بردشر ز رهاه یجربرز آن را آ شرهن
شخمهد اش  .شقاله حاضرت یه،یه یجربز زرزد حتمراشز بره راخص یراب آزری را فرراه
شزآزرد ز در زاقتت اا خأل شطالعایز را یر شز شماا .
 .4تحلیل تجربی

در اا قسمتت ییش ا یخمی الگه با استفاد ا داد های شه،هد برای  183ککهر شهرد
بررسز ز همچخی ککرهرهای برزر( (دارای ،معیرت براالی  50شیلیرهن شفرر)ت برا بره
کارگیری شمهدارهای شختلرفت زضرعیت ککرهرها را ا شظرر یرکیرپ حتمراشرز خرهب ز
اخص آسیپییاری اقتصادی شهرد ش حظه قرار شز دهی .
در اا شمهدارهات شمهر افقز شکان دهخ زضعیت ککهر ا شظر راخص حتمراشرز ز
اخص آسیپییاری شز با  .شقرادار شربرهط بره راخص
شمهر مهدیت شکان دهخ
حتمراشز برای هر ککهرت شز یهاش بی  -2/5یا  2/5ز شقادار اخص آسیپییاریت بی
فر ز اک با  .هر شقطه در شمهدارهای ارت زضرعیت ارک ککرهر خراص را بره لمراظ
یرکیپ اخص های حتمراشز خهب ز آسیپییاری شکران شرز دهر  .در شمرهدار ( )1ا
که اشل  183ککرهر برهد اسرت.
داد های همه ککهرهای شهرد بررسز استفاد
اا شمهدار شز یهاش شکان دهخ اک رابطه شخفز بی حتمراشز خرهب ز آسریپیریاری
است .ا آشجا کره در
با  .در شمهدار ( )2اا اریباط در ککهرهای بزر( شکان داد
ت اریباط شخفز شه،هدت قابرل ش حظره یرر
اا شمهدارت ارر ،معیت یا ح زدی کخترل
است.

 / 142بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیبپذیری اقتصادی (رهیافت بینکشوری)

نمودار  .1وضعیت  183کشور در شاخص حکمرانی خوب و شاخص آسیبپذیری

نمودار  .2وضعیت  25کشور بزرگ در شاخص حکمرانی خوب و شاخص آسیبپذیری

در اداشهت با استفاد ا یملیل رگرسیهنت به بررسز یجربز شقش حتمراشرز خرهب برر
آسیپ ییاری اقتصادی شزیرردا ا  .ا آشجرا کره شهمتررا شطالعران یجربرز در بمر
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آسیپییاری اقتصادی یهس براگهگلیه به اشجرا رسری ت بخرابراا در اار یمقیربت ا
است ز الگهی رگرسیهشز شیز
داد ها ز شماسبان شطالعه براگهگلیه ( )2014استفاد
شبتخز بر شتااج اا شطالعه اقتباس شز گردد.

 .1-4معرفی ساختار ا گو

در شطالعه براگهگلیه ()2014ت اخص آسیپ ییاری اقتصادی برای بیش ا  180ککرهر
،هان به هرن شقطعز شماسبهت ز ار اخصهای یکتیل دهخر اار راخص بررای
است.
شتهس سالهای  2009-11در شظر بهد ز اخص کل بی فر ز اک شرشال
هر چه شق ار اخص به اک شزداتتر با ت شیزان آسیپ ییاری بیکتر اسرت .در الگرهی
رگرسیهشز به کار رفته یهس براگهگلیه یخها اک شتریر یهضریمز بره خرهان شهمتررا
اشل یهضیح دهخ آسیپ ییاری اقتصادی به کار رفته ز آن شتریررت اشر ا اقتصراد ارا
است.
بزرگز با ار است که ا ،معیت ککهر به خهان شمااخ اش ا اقتصاد استفاد
بر اساس شتااج اا شطالعهت آسیپ ییاری اقتصادی به اش ا اقتصاد اریباط دارد ز هرچره
اش ا اقتصاد بزرگترت شز یهاش ا با ار داخلز بیکتر استفاد کرد ز زابستگز کمتری بره
خارج دا ته با ز بخابراا ت آسیپ ییاری کمتری را یممل کخ  .در زاقرتت اقتصرادهای
کهچتترت آسیپ ییار یرش .
ا آشجا که در یمقیب حاضرت ه ف شا یاسخ به اا سثال است که آاا حتمراشز خرهب
شز یهاش شقش شعخاداری در کاهش آسیپ ییاری اقتصادی دا ته با ر ز برا یه،ره بره
شتیجه شطالعه براگهگلیه شبخز بر اریبراط آسریپ یریاری ز اشر ا اقتصرادت بخرابراا دز
الگهی اقتصادسخجز برای آ شهن سثال یمقیب شهرد برآزرد قرار شز گیرد .در الگهی ازلت
ا همان داد های ککهرهای شهرد شطالعه براگهگلیه بهر گیری ر ز در کخرار شتریرر
اش ا اقتصادت ا شتریر حتمراشز خهب شیز به خهان شتریر یهضیمز اسرتفاد شرز رهد.
در الگهی دز ت یخها ا داد های ااران ز  24ککهر داگری که ،معیت باالی  50شیلیرهن
شفر دارش ت به خهان گرز ککهرهای بزر( در شظر گرفتره شرز رهد .بره برارن داگررت
ز یخها ا شتریر حتمراشز خهب بره خرهان
یخمی فق برای ککهرهای بزر( اشجا
شتریر یهضیمز استفاد شز گردد .ب ا هرنت به اا سثال یاسرخ داد شرز رهد کره
آاا حتمراشز خهب شز یهاش یهضیح دهخر شعخراداری بررای آسریپ یریاری اقتصرادی
ککهرهای با اش ا بزر( با .
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ال به ذکر است همان طهر که قب ً گفته ت یخها شطالعه ای که در آن سعز ر
هاشل شثرر بر آسیپ ییاری اقتصادی در اک یملیل یجربز شرهرد بررسرز قررار گیرردت
شطالعه براگهگلیه ( )2014بهد ز در اا شطالعه شیز یخها ا اش ا اقتصاد به خهان شتریر
ت ز اگرچره براگهگلیره برر حتمراشرز
یهضیمز برای آسیپ ییاری اقتصادی استفاد
خهب شیز به خهان شتریر اررگیار به هرن یئهراک یثکی دا رتهت اشرا اار شتریرر را در
یملیل یجربز خهد زارد شترد است .لیا یمقیب حاضررت که کرز در راسرتای رفرت اار
شقیصه شز با  .در زاقت در شطالعه حاضرت به دشبال یاسخ به اا سثال هسرتی کره آارا
حتمراشز خهب شیز شز یهاش به هرن یجربز ارر شعخاداری بر آسریپ یریاری اقتصرادی
دا ته با ز اا اریباط را که در ادبیان شهضهع به هرن یئهراک در شظر گرفتره اشر ت
به هرن یجربز شهرد آ شهن قرار شز دهی .
ا اا رز در شطالعه حاضرت ،هت یاسخ به سثال یمقیب ا یخمری دز الگرهی ارر
استفاد شز هد.
الگهی ازل برای کل ککهرهای شهرد استفاد یهس براگهگلیه:
الگهی دز برای ککهرهای بزر(:

Evii   Pi  GGi   i


که در آن:
 : Eviiاخص آسیپ ییاری اقتصادی برای ککهر iا ؛
، : Piمعیت ککهر iا به خهان اخص اش ا اقتصاد؛
 : GGiاخص حتمراشز خهب برای ککهر iا است.
 .2-4نتایج تخمین ها

Evii   GGi   i


در بخش قبلز ،هت یاسخ به سثال یمقیب شبخز بر ز،رهد
بر اساس شباح شطرح
ارر شعخادار ا سمت حتمراشز خهب برر آسریپ یریاری اقتصرادیت شرز باار دز الگرهی
ت اتز برای کرل ککرهرها ز داگرری بررای ککرهرهای برزر( برا
رگرسیهشز شعرفز
،معیت باالی  50شیلیهن شفر شهرد برآزرد قرار گیرد .شتااج یخمی الگهی ازل در  ،زل
مار  1آش است.
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جدول  .1نتایج برآورد ا گوی اول برای کل کشورها

سطح
اطمیخان

اشمراف شعیار

ضراپ

شتریر

0/000

8/231

304/677

رض ا شب أ

0/015

8/622

-21/097

حتمراشز خهب

0/004

5/1 E-0/8

-1/5 E-0/7

اش ا اقتصاد

آ شهنهای یکخیصز:

F-statistic pob: 0/0013
Durbin-Watson statistic: 1/91
Jarque-bera test prob: 0/382
Breusch-Godfrey LM Test prob: 0/686
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey prob: 0/651

بر اساس شتااج حا ل ا یخمی هرر دز شتریررت اشر ا اقتصراد ز حتمراشرز خرهبت
دارای ارر شخفز ز شعخادار بر شیزان آسیپ ییاری اقتصادی ککهرها شز با  .بره برارن
داگرت حتمراشز خهب یهاشسته است در کخرار اشر ا اقتصرادت یفرازن در آسریپ یریاری
اقتصادی ککهرها را یهضیح ده  .شت ضرا پ شطابب با اشتظارت شخفز است؛ اعخرز هرر
چه زضعیت ککهر ا لماظ اخص حتمراشز خهب بهتر با ت با فرض رابت بهدن سراار
راا ت شیزان آسیپ ییاری اقتصادی کمتر خهاه بهد .همچخی با بزرگتر ن اقتصراد
با فرض رابت بهدن ساار راا ت شیزان زابستگز به ککهرهای خار،ز کمترر ر ز در
شتیجهت آسیپ ییاری اقتصادی کاهش شز ااب  .در بخرش اشتهرااز ،ر زلت آشرار هرای
است .آشار  Fبیاشگر شعخراداری
رزی ش ل گزارش
شربهط به آ شهن های اشجا
اشل آ شرهنهرای خرهد همبسرتگزت
کل ش ل بهد ز آ شهن های یکخیصز اشجا
زارااشس شاهمساشز ز شرشال بهدن ،مر ن اخرت لت شکراشگر برقرراری فررزض ک سریک
شز با ز بخابراا ت شتااج بره دسرت آشر قابرل ا تمراد
رگرسیهن در ش ل برآزرد
است.
 ،زل مار 2ت شتااج یخمی الگهی دز را برای ککهرهای بزر( شکران شرز دهر .
در اا الگهت یخها ککهرهای با ،معیت باالی  50شیلیهن شفر در شظر گرفته ر اشر  .در
است.
شتیجه اا یفتیکت یخها شتریر حتمراشز خهب به خهان شتریر یهضیمز ارا ه
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جدول  .2نتایج برآورد ا گوی دو برای کشورهای بزرگ
(کشورهای با جمعیت باالی  50میلیون نفر)

سطح

اشمراف شعیار

ضراپ

شتریر

اطمیخان
0/000

17/472

220/753

رض ا شب أ

0/040

18/543

-40/344

حتمراشز خهب

آ شهن های یکخیصز:

F-statistic pob: 0/040
Durbin-Watson statistic: 2/008
Jarque-bera test prob: 0/780
Breusch-Godfrey LM Test prob: 0/548
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey prob: 0/155

بر اساس شتااج حا ل ا یخمی الگهی دز ت حتمراشز خهب در ککهرهای بزر( شیز
دارای ارر شخفز ز شعخادار بر شیزان آسیپ ییاری اقتصادی شز با ر  .بره برارن داگررت
اررگیاری حتمراشز خهب بر آسیپ ییاری اقتصادی در گرز ککهرهای بزر( شیز یثایر
شز گردد .بخابراا ت بر اساس شتااج حا ل ا هر دز یخمی در یاسرخ بره سرثال یمقیرب
شبخز بر ز،هد ارر شعخادار ا سمت حتمراشز خهب بر آسیپ ییاری اقتصادیت باا گفرت
هرچه ککهر دارای حتمراشز شخاسپ یر با ت شز یهاش اریباطان خهد را با داگر ککهرها
به گهشه ای برقرار شماا که کمتر دچار آسیپ ییاری با .
 .5نتیجه گیری و پیشنهادات

در سالهای اخیر با شعطهف ن یه،ه اقتصادداشان به شباح شربهط بره شقراز سرا ی
اقتصادت کاهش آسیپییاری اقتصرادی ا اهر اف بسریاری ا ککرهرها یلقرز شرز رهد.
بخابراا ت خاسااز هاشلز که شز یهاش به کاهش آسیپییاری کمرک شماار ت ا اهمیرت
فرازاشز برخهردار شز با  .ا اا رز در اا شقالهت بره بررسرز یجربرز شقرش حتمراشرز
است .ب ا شخظهرت ابت ا به بررسز
خهب در کاهش آسیپییاری اقتصادی یرداخته
شختصری ا شفاهی آسریپیریاری ز حتمراشرز خرهب یرداختره ز سرپس ا دز الگرهی
اقتصادسخجز برای آ شهن اا فرضیه بهر بررد اار  .در الگرهی ازلت دز شتریرر راخص
حتمراشز خهب همرا با اش ا اقتصاد به خهان یهضیح دهخ گان ا لز آسیپیریاری در
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ز در الگهی دز ت ا داد هرای  25ککرهری کره ،معیرت
برآزرد الگه در شظرگرفته
باالی  50شیلیهن شفر دارش ت به خهان گرز ککهرهای برزر( اسرتفاد شرز رهد ز یخهرا
شتریر حتمراشز خهبت به خهان شتریر یهضیمز در برآزرد الگره زارد ر اسرت .شترااج
برآزرد هر دز الگه شکان شز ده که حتمراشز خهبت ارر شخفز ز شعخادار بر شیزان آسیپ
ییاری اقتصادی ککهرها دارد.
با یه،ه به ضراپ شخفز به دست آش برای حتمراشرز خرهبت شقرش هاشرل شهرادی
شاشخ حتمراشز بر کاهش آسیپییاری آ تار شزگردد .بر اا اساست ککرهرها ا طرارب
بهبهد ز ا ح حتمراشزت شز یهاشخر زضرعیت آسریپیریاری اقتصرادی خرهد را بهبرهد
بخکخ  .حتمراشز خهبت اتز ا شه یرا هاشلز است کره شرز یهاشر بره ککرهرها در
کخترل ز یلبه بر راا شاشخاسپ در شها،هره برا رهک هرای خرار،ز کمرک شماار ز
بسیاری ا چالش ها را به فر ت یب ال شمهد ز اا بره آشهرا ا،را اررگریاری شخفرز برر
اقتصاد را ش ه .
بخصهص در ااران با یه،ه به یمرا هااز که در سالهای اخیرر برر اقتصراد یممیرل
گردا استت ککهر همهار در شعرض هکهای شا ز ا آن بهد ز شزبا  .حتمراشرز
خهب شز یهاش شخجر به ا مال سیاستهای شخاسبز ،هت شقابله با اا آسیپها هد .با
یه،ه به اخص هااز که در تل گیری آسیپیریاری شقرش شهمرز دارشر ت شسرثزالن
حتهشتز شزیهاشخر برا سیاسرتگیاری هرای شخاسرپ در اار شیخره بره بهبرهد راخص
آسیپییاری بپردا ش  .به خهان شثالت ااجاد یخهع ادرایز ا طرارب زضرت قرهاشی ییرر
شم زدکخخ ز همچخی گسترد سا ی ررکای یجراری ز یعاشرل برا یعر اد بیکرتری ا
ککهرهای دشیات شز یهاش آسیپیریاری اقتصرادی را کراهش دهر  .یخرهع بخکری ن بره
ادران با یقهات بخش یهلی ز خ شانت ا طراب حمااتهای شالز ز افزااش بهرر زریت
قابل یمقب است .شتخهع بهدن با ار برای ادران شه،پ شز هد که یمررا هرا شتهاشخر
هک درآش ی قابل ش حظه ای را ا شاحیه ادران به ککهر یممیل شمااخ .
در راا یمرا ت هک هرای شا رز ا زاردان کاالهرای اسرترایژاک ز ارا کاالهرای
سرشااه ای به هرن افزااش هزاخههای یهلی ز کاهش یهلی شاخرالص شلرز برر اقتصراد
ضربه زارد شز کخ ت بخصهص اگر اا زابستگز ا طراب چخ ککهر شم زد ایفراق افتر ت
 .در اا راا ت برای ااخته اقتصاد دچار ی ط
خطر برز هکت چخ ا برابر خهاه
ا شکهدت بهتر است سطح یعاش ن خهد را با هر ککهر ا ح شعیخز باالیر شبرد یا در
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راا برز هک بتهان به راحتز به دشبال ،ااگزا شخاسپ بهد .برای دستیابز به اار
اه افت دزلت ز شهادهای شربهط به آن شز یهاشخ شقکز اساسز دا ته با خ ز به کاهش
آسیپییاری اقتصاد کمک شمااخ .
در شهااتت با یه،ه به ااخته یا قبل ا شطالعه براگهگلیه ()2014ت داد های شر زشز ا
اخص آسیپییاری با اا ابعاد شه،هد شبهد ت ز شطالعان بسیار اش کز در اا شیخه بره
شخظهر خاسااز هاشل شثرر بر آسیپ ییاری ز،هد دا ته استت ا اا رز ییکخهاد شرز
گردد که در شطالعان بع یت ساار شهاردی که شز یهاش به کاهش آسریپیریاری کمرک
شماا ت شهرد بررسز قرار گیرد .همچخی ،هت اشجا شطالعان بع یت ییکخهاد شرز رهد
ارر ار اخص های حتمراشز خهب بر آسیپ ییاریت شهرد بررسز شمققان قررار گیررد؛
به گهشه ای که شثرریرا ار اخص ها بر آسیپ ییاریت شکخص گردد.
منابع
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