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تاب آوری اقتصادی در کشور های منتخب بررسی 

 با در نظر گرفتن نقش فساد صادرکننده نفت

 سیدحامد حکم آبادی

 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 1محمدعلی فالحی

 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول(

 مصطفی سلیمی فر

 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده

 بیو به آن آس دادهقرار  ریثأرا تحت ت یشوک ها و تکانه ها، اقتصاد هر کشور دیدر عصر جد

در برابر تکانه  یاقتصاد یشوک ها مستلزم ارتقاء تاب آور نیکنند. ضرورت مقابله با ا یوارد م

 یتاب آور تیجهت اطالع از وضع یاقتصاد یمنظور محاسبه شاخص تاب آور نیها است. بد

مطالعه  دربرخوردار است.  یادیز تیاز اهم آنثر بر ؤکشورها و شناخت عوامل م یاقتصاد

 ویگوگلیشاخص بر قیمنتخب صادرکننده نفت از طر یکشورها یاقتصاد یابتدا تاب آور ،حاضر

 یم یبررس یاقتصاد یمحاسبه و سپس نقش فساد را در تاب آور 2018تا  2012طی سال های 

و کویت دارای بیشترین و ونزوئال دارای  سه کشور عمان، عربستان دهد که ینشان م جیکند. نتا

همچنین ایران  ادرکننده نفت است.کمترین میزان تاب آوری اقتصادی بین کشورهای منتخب ص

از نظر تاب آوری اقتصادی در بین کشورهای منتخب صادرکننده نفت جایگاه مناسبی ندارد به 
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که رتبه یازدهم از بین چهارده کشور را کسب کرده است. از طرفی نتایج مرتبط با نقش  طوری

فساد از طریق ضعیف کردن نهاد های سیاسی و اقتصادی  فساد بر تاب آوری نشان می دهد عمدتاً

اطمینان می شود و در نهایت موجب عدم موجب آسیب پذیری اقتصاد کشور و شرایط  کشور

 کاهش تاب آوری اقتصادی می شود.

 

 ، کشورهای منتخب صادرکننده نفت ، فساد تاب آوری اقتصادی واژگان کلیدی:

 

 

Investigating economic resilience in selected oil 

exporting countries considering the role of 

corruption 

 
Abstract 

In the new era, shocks and impulses impress the economy of any country 

and damage it. The need to deal with these shocks requires the 

promotion of economic resilience to impulses. For this purpose, 

calculating the economic resilience index to know the economic 

resilience of countries and identify the factors affecting it is very 

important. In the present study, we first calculate the economic 

resilience of selected oil exporting countries through the Brigoglio index 

from 2012  to 2018  and then examine the role of corruption in economic 

resilience. The results show that the three countries of Oman, Saudi 

Arabia and Kuwait have the highest and Venezuela has the lowest rate 

of economic resilience among selected oil exporting countries. Also, in 

terms of economic resilience, Iran does not have a good position among 

the selected oil exporting countries, so that it is ranked 11th out of 

fourteen countries. On the other hand, the results related to the role of 
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corruption on resilience show that corruption mainly causes 

vulnerability of the country's economy and conditions of uncertainty by 

weakening the country's political and economic institutions, and 

ultimately reduces economic resilience. 

 

Keywords: economic resilience, corruption, Oil exporting countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

ناپذیرترین مسائل امروزه بی ثباتی و در معرض شوک های مختلف قرار گرفتن یک از اجتناب 

. این در حالی می شودکشورها است و هر کشوری به گونه ای با آن روبرو  ی پیش رویاقتصاد

است که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباطاتی که ملل مختلف با هم برقرار می کنند، شرایط 

 جابجا دیگر و مقدمه ای فراهم شده است که این شوک ها به راحتی از کشوری به کشورهای

از طرفی در سال های اخیر مقابله و جنگ بین کشورها، بیشتر از جنس زند. ه آنها آسیب بشود و ب

جنگ های اقتصادی مانند تحریم بوده است. بنابراین برای حفظ کشور از آسیب هایی که شوک 

ها، بخش  ها بر اقتصاد وارد می کنند، الزم است تدابیری اندیشیده شود و در مقابله با این تکانه

های مختلف کشور آماده باشند. از طرفی در ادبیات جهانی به این تدابیر و به طور کلی واکنش 

 در مقابل شوک ها تاب آوری گفته می شود.

را توانایی بازیابی از  آن ختلف بررسی و بحث شده است و عمدتأتاب آوری در علوم م

قتصاد وجود ت و شوک های مهمی که در اشوک وارده تعریف کرده اند. از طرفی به دلیل مخاطرا

دارد از جمله تحریم، چالش ها و بحران های مالی، بحث تاب آوری در حوزه اقتصاد نیز 
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در مطالعات مختلف خود تاب آوری اقتصادی  1موضوعیت پیدا کرده است. از این رو بریگوگلیو

منفی شوک های بیرونی  رآثارا توانایی ناشی از سیاست یک اقتصاد برای بازیابی یا تعدیل 

 نامطلوب و بهره مندی از شوک های مثبت تعریف می کند.

به جهت لزوم مقابله با مخاطرات و شوک های مختلف و تالش در جهت ارتقاء تاب آوری 

اقتصادی کشورها، الجرم در نظر گرفتن و مطالعه عوامل گوناگونی که بر تاب آوری اقتصادی اثر 

 اقتصادی ثر بر تاب آوریؤعوامل مبررسی می گذارد، اهمیت پیدا می کند. پژوهشگران در جهت 

اقتصادی، ساختاری،  ی از جمله عواملعوامل به طور کلی ددی انجام داده اند کهمطالعات متع

یکی از عواملی که می تواند و غیره را برای تاب آوری اقتصادی برشمرده اند. از این رو  طبیعی

با کاهش بهره وری، اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد و آنرا در مقابل شوک ها آسیب پذیر کند، 

 ی است.فساد اقتصاد

ابتدا به بررسی شاخص تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب  این مطالعه مبنابر این 

بر این اساس نتایج تاب آوری اقتصادی د. می پرداز 2018تا  2006صادر کننده نفت بین سال های 

نقش فساد بر تاب بررسی به سپس می شود.  تحلیلدر کشورهای منتخب با یکدیگر مقایسه و 

 .پرداخته می شودتصادی آوری اق

قابل ذکر است کشورهای منتخب صادرکننده نفت شامل عربستان سعودی، کویت، عمان، 

 هستندایران، نیجریه، روسیه، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گابن، ونزوئال، مکزیک، الجزایر و آذربایجان 

 ین انتخاب شده اند.باال و درجه فساد متوسط به پای میزان خالص صادرات نفت نسبتأکه بر طبق 

 

 پیشینه تحقیق:

( آسیب پذیری اقتصادی را به عنوان یک اقتصادی در معرض شوک 2009بریگوگلیو و همکاران )

های برون زا تعریف کرده اند و تاب آوری اقتصادی را به عنوان توانایی ناشی از توانایی یک 

اند. آنها ضمن در نظر گرفتن کارهای اقتصاد در تحمل و یا بازیابی از شوک ها تعریف کرده 

 
1 Briguglio 
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گذشته که درباره مفهوم سازی و شاخص سازی آسیب پذیری اقتصادی انجام داده بودند به 

شاخص سازی تاب آوری اقتصادی می پردازند. شاخصی که آن ها به عنوان تاب آوری اقتصادی 

رت است از: معرفی می کنند شامل چهار زیر شاخص اصلی است. این چهار زیر شاخص عبا

 ثبات اقتصاد کالن، توسعه اجتماعی، حکمرانی خوب و کارایی اقتصاد خرد.

( در پژوهشی با عنوان ارتباط بین تاب آوری اقتصادی و فساد، تالش می 2011) 1اوسای

کند که وجود یا نبود رابطه بین آنها را بررسی کند. بدین منظور ضمن تعریف فساد و تاب آوری 

اقتصادی، پیوند نظری تاب آوری اقتصادی، فساد، رشد و توسعه اقتصادی را بررسی می کند. 

که فساد بر تاب آوری اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. گسترش این استدالل نتیجه صلی این است 

این است که باید نهادهایی تأسیس شود تا دولت ها و ذینفعان بتوانند اقدامات پیشگیرانه ای را 

 برای کاهش وقوع فساد انجام دهند.

با  یفساد بر رشد اقتصاد ریتأث لیو تحل هیبه تجزدر مقاله ای  (2017) 2تاچ و همکاران

  یپردازش داده ها یها روشبا  و 2015-2004در دوره  ییایکشور آس 19 یاستفاده از داده ها

MGMیبرا یمانع یدهد که فساد اقتصاد ینشان م جید. نتانپرداز یم 3کوانتایل ونیو رگرس 

 است.  ییایآس یکشورها نیا یرشد اقتصاد

پژوهشی تبیین مفهوم و مبانی تاب آوری و اقتصاد مقاومتی در ( در 1393جانی و ازوجی )

طراحی برنامه ششم توسعه را بررسی می کنند. در مطالعه آنان علت توجه به تاب آوری اقتصادی 

و آسیب پذیری اقتصادی، لزوم مقابله با مخاطرات و اثرات مخرب آن ها ذکر شده است. از این 

د تعادل پس از وقوع تکانه و ارتقاء تاب آوری اقتصادی الزم رو پیشنهاد می شود به منظور ایجا

 است کارایی در حکمرانی خوب، ثبات سیاسی و نهاد های سطح کالن رشد پیدا کند.

( به مفاهیم و شاخص هایی که برای اندازه گیری تاب آوری 1394غیاثوند و عبدالشاه )

. بر این مبنا، متناسب با متون علمی اقتصادی در سال های گذشته ارائه شده است، پرداخته اند

 
1 Osei 
2 Thach et al. 
3 Quantile 
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تاب آوری اقتصادی، مقاوم سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی 

و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم انداز کشور تعریف شده است. از طرفی 

خارجی را در نظر گرفته بر اساس بررسی ها برخی شاخص های تاب آوری مخاطرات اقتصادی 

و به ارزیابی اقتصادی کشور می پردازد از جمله شاخص تاب آوری بریگوگلیو و همکارانش و 

تاب آوری گروه سنتیننتال. برخی دیگر از شاخص ها، تاب آوری ملی را در برابر مخاطرات 

قرار  حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و حکمرانی مورد ارزیابی

 می دهد، مانند ارزیابی تاب آوری ملی توسط مجمع جهانی اقتصاد.

( با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی تعاریف و 1396محمدی و همکاران )

پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با تاب آوری اقتصادی پرداخته است و مفهوم تاب آوری 

. بر این اساس تاب آوری اقتصادی، ظرفیت یا اقتصادی و مؤلفه های آن را استخراج کرده اند

توانایی اقتصاد در حفظ عملکرد تخصیص بهینه منابع در مواجهه با نااطمینانی های اقتصادی 

تعریف شده است. همچنین بر مبنای این پژوهش ابعاد تاب آوری اقتصادی آمادگی و برنامه 

بازیابی و بهبود از اثرات منفی و سازگار  ریزی جهت مواجهه، مقاومت و مقابله در برابر آثار منفی،

 با شرایط جدید می باشند.

( به منظور ارتقاء تاب آوری اقتصادی در مقابل تکانه ها و شوک 1397فرزین و همکاران )

ها به بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی می پردازند. به همین جهت شاخص خروج 

اقتصادی مدنظر قرار داده اند. بر این اساس با روش داده  سرمایه را به عنوان جایگزین تاب آوری

رگرسیونی را برآورد کرده اند.  2016تا  2007کشور منتخب طی سال های  12های تابلویی برای 

نتایج نشان می دهد که کاهش سطح فساد، ارتقاء شاخص نهادی و کاهش صادرات نفتی زمینه 

 ارتقاء شاخص تاب آوری را فراهم می سازد.

ارزیابی و تحلیل شاخص های تاب "در مطالعه ای با عنوان  (1398) و همکاران اسماعیلی

با در نظر گرفتن کشورهای با ساختار صادرات  "آوری اقتصادی برای کشورهای تک محصولی

بسیار متمرکز روی یک کاال به عنوان کشورهای تک محصولی، شاخص تاب آوری اقتصادی را 

ه متغیر مخارج نشان می دهد ک. نتایج کردندمحاسبه  2016ـ1995ه برای این کشورها طی دور
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مصرف نهایی دولت دارای بیشترین اهمیت در شاخص تاب آوری اقتصادی است. همچنین ایران 

در مقایسه با بیشتر کشورهای با اقتصاد تک محصولی دارای وضعیت تاب آوری اقتصادی مناسب 

 است اما عربستان وضعیت مناسبی ندارد.

 

 تاب آوری اقتصادی:

به معنی حالت بوده و در فرهنگ  resilio( دارای ریشه التین Resilienceتاب آوری ) واژه

در بازگشت به حالت اولیه و ظرفیت بازیابی سریع افراد در  ءآکسفورد نیز توانایی ماده یا شی

. مفهوم تاب آوری در علوم و (1394مواجهه با مشکالت معنی شده است )غیاثوند و عبدالشاه، 

در حوزه مهندسی ، مفهوم تاب آوری حکایت از  های مختلف به کار رفته است. مثأل حوزه

هم گسیختگی کمتر در اثر یک فشار معین دارد.  ظرفیت انعطاف پذیری، تحمل پذیری باال و از

های امور شهری بکارگرفته  این تعریف برای سنجش استقامت پل و آسمان خراش و زیرساخ

(. در کنار استفاده تاب آوری در علوم مختلف، این عبارت چند 1393می شود )جانی و ازوجی، 

ه است و بعد از بحران های اخیر دهه است که در حوزه علوم اجتماعی و اقتصادی نیز وارد شد

 به مفهوم تاب آوری اقتصادی توجه بیشتری شده است. 2008اروپا و جهان از جمله بحران 

یکی از بهترین تعاریف تاب آوری اقتصادی که مبنای تحقیقات بسیاری قرار گرفته است را 

توان و اقتصادی  ( ارائه داده اند. ذیل تعریف آنها تاب آوری2009بریگوگلیو و همکارانش )

ظرفیت اقتصاد به منظور بهبود و ترمیم از شوک های منفی تعریف می شود. به زعم آنها این 

توانایی اقتصاد بر سه اساس توانایی بهبود سریع از شوک ها، توانایی مقاومت در برابر شوک و 

به شرح ( 2006) از طرفی بریگوگلیو و همکاران است. ، استوارتوانایی جلوگیری از بروز شوک

 این سه توانایی می پردازند:

این توانایی با تاب آوری اقتصاد همراه است و باعث  :توانایی بهبود سریع از شوک هاالف( 

می شود اقتصاد پس از تأثیر منفی تحت تأثیر یک شوک ، به عقب برگردد. اگر به عنوان مثال 

وجود داشته باشد، این توانایی به شدت تمایل مزمن به کسری مالی بزرگ یا نرخ باالی بیکاری 

محدود خواهد شد. از طرف دیگر، این توانایی زمانی افزایش می یابد که اقتصاد از ابزارهای 
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شوک های منفی استفاده  آثارسیاست اختیاری برخوردار باشد و بتواند از آنها برای خنثی کردن 

ختیاری یا کاهش مالیات برای مقابله با کند، مانند موقعیت مالی قوی که اجازه می دهد مخارج ا

شوک ها انجام شود. بنابراین این نوع تاب آوری با عکس العمل و واکنش در برابر شوک همراه 

  است.

یک شوک می  سوءنشان می دهد که اثر  : این تواناییتوانایی مقاومت در برابر شوکب( 

زمانی  تاب آوری. این نوع باشدنهایی صفر یا قابل اغماض  اثر تاتواند جذب یا خنثی شود ، 

در برابر شوک های منفی  زا داخلی و دروناتفاق می افتد که اقتصاد مکانیسم هایی برای واکنش 

طاف پذیر و چند نیروی کار انعبه عنوان مثال، وجود آنها در اختیار داشته باشد.  آثارکاهش  برای

می تواند به عنوان ابزاری برای جذب شوک عمل کند، زیرا شوک های منفی تقاضای  مهارتی

خارجی که بر یک بخش خاص از فعالیت اقتصادی تأثیر می گذارند می توانند با انتقال منابع به 

 بخش دیگری که تقاضای بیشتری دارند، به راحتی برآورده شوند.

ذیری ذاتی در نظر گرفته شده این نوع از انعطاف پ :از بروز شوکتوانایی جلوگیری ج( 

 و می تواند برعکس آسیب پذیری اقتصادی باشد. است

 

 شاخص تاب آوری اقتصادی:

شاخص های مختلفی در مطالعات علمی مربوط به حوزه اقتصاد، تاب آوری اقتصادی را محاسبه 

کرده اند. از طرفی هر کدام از این شاخص ها با توجه به در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، 

از این رو انتخاب شاخصی اجتماعی و سیاسی از متغیرهای مختلفی بدین منظور بهره برده اند. 

باشد، در دسترس  آن اطالعات آماریهای جامع، شفاف و غیر پیچیده استفاده کند و که از متغیر

 بسیار مهم است.

( 2009) از شاخص تاب آوری اقتصادی بریگوگلیو و همکارانجا این در بر این اساس 

د. این شاخص که در مطالعات متعدد داخلی و خارجی به کار رفته است، در چهار شواستفاده می 

 لفهؤمابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را نمایش می دهد. این چهار  لفهؤم

 عبارتند از:
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 ثبات کالن اقتصادی •

 کارایی بازارهای اقتصاد خرد •

 حکمرانی خوب •

 توسعه اجتماعی •

( تشریح شده 1لفه های فوق شامل متغیرهای مختلفی هستند که در جدول)ؤهر کدام از م

 است.

 

 

 

 و متغیرهای شاخص تاب آوری اقتصادی فه هاؤ(: م1جدول)

 متغیر های هر جزء اجزا شاخص

 ثبات کالن اقتصادی

 

 شاخص فالکت

 GDPنسبت تراز حساب جاری به 

 GDPبه  نسبت بدهی دولت مرکزی

 کارایی بازارهای اقتصاد خرد

 مقررات بازار اعتبار

 مقررات بازار کار

 مقررات تجارت

 حکمرانی خوب

 اظهار نظر و پاسخگوییحق 

 ثبات سیاسی و عدم خشونت

 کیفیت قانونگذاری

 اثربخشی دولت

 حاکمیت قانون

 کنترل فساد
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 توسعه اجتماعی

 سالمت امید به زندگی در لحظه تولد

 متوسط سال های مدرسه
 آموزش

 سال های قابل انتظار تحصیل

 (2009) منبع: بریگوگلیو و همکاران

 

( با هدف محاسبه شاخص تاب آوری اقتصادی ابتدا به 2009بریگوگلیو و همکارانش )

 د. بدین جهت از معادله زیر استفاده می کند:نلفه ها و متغیرهای آن می پردازؤاستاندارد سازی م

 
XSij = (Xij – MinXj) / (MaxXj – MinXj) 

 

 jمقدار واقعی مؤلفه  j ،ijXه از مؤلف iمقدار مشاهده استاندارد شده برای کشور  ijXS جا نایدر 

را  jحداقل و حداکثر مقادیر همان مشاهدات برای مؤلفه  jMinX – jMaxXو  iبرای کشور

نشان می دهند. البته در مورد متغیرهایی که با تاب آوری اقتصادی رابطه عکس دارد، ابتدا داده 

 های مربوط به آن متغیر معکوس می شود و سپس از معادله فوق استفاده می شود.

لفه و در نهایت بین مولفه های اصلی میانگین ساده ؤدر قدم بعد ابتدا بین متغیرهای هر م

عددی بین صفر تا یک حاصل می  لذاد و شاخص تاب آوری محاسبه می شود. گرفته می شو

 شود که عدد یک بیانگر تاب آوری باال و عدد صفر بیانگر تاب آوری پایین است.

نتایج حاصل از محاسبه شاخص تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت در 

 است.( ارائه شده 2) در جدول 2018تا  2012سال های 

 
 2018تا  2012(: تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت بین سالهای 2جدول)
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 منبع: یافته های تحقیق

با هدف تشخیص بهتر تغییرات تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت 

آوری اقتصادی ( استفاده شده است. با مقایسه تاب 1از نمودار ) 2018تا  2012بین سال های 

درصد رشد در میزان تاب آوری اقتصادی،  16که نیجریه با شاهده می شود م 2018و  2012سال 

بیشترین رشد را در میان کشورهای منتخب صادرکننده نفت داشته است. از طرفی ونزوئال با 

منتخب درصد در تاب آوری اقتصادی بیشترین نزول را در بین کشورهای  31کاهش قریب به 

صادرکننده نفت داشته است. الجزایر تنها کشور از بین کشورهای منتخب است که در دو سال 

هیچ تغییری را در میزان تاب آوری اقتصادی خود ثبت نکرده است. همچنین  اًتقریب 2018و  2012

 12( نمایش داده شده، طی سال های مورد بررسی 1کشور ایران که با خط چین در نمودار )

 رشد را تجربه کرده است. درصد

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 کشور

0.242 0.258 0.286 0.271 0.304 0.316 0.353 ونزوئال

0.679 0.641 0.637 0.649 0.733 0.725 0.721 عمان

0.618 0.622 0.610 0.606 0.712 0.692 0.681 عربستان

0.572 0.555 0.535 0.524 0.536 0.535 0.538 روسیه

0.380 0.382 0.369 0.359 0.354 0.354 0.328 نیجریه

0.575 0.567 0.578 0.580 0.566 0.584 0.588 مکزیک

0.654 0.599 0.604 0.623 0.672 0.701 0.694 کویت

0.463 0.486 0.492 0.454 0.454 0.412 0.412 ایران 

0.457 0.453 0.448 0.452 0.468 0.470 0.471 گابن 

0.586 0.564 0.542 0.529 0.520 0.547 0.522 اکوادور

0.596 0.596 0.592 0.589 0.593 0.590 0.579 کلمبیا

0.485 0.481 0.472 0.479 0.504 0.514 0.510 برزیل

0.574 0.530 0.506 0.516 0.554 0.554 0.550 آذربایجان

0.453 0.439 0.434 0.440 0.462 0.464 0.454 الجزایر
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 2018تا  2012(: روند تغییرات تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب بین سال های 1نمودار )

 منبع: یافته های تحقیق

 

( میانگین تاب آوری اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت را در سال 2( و نمودار )3جدول )

مشخص است سه کشور عمان، کویت و عربستان نشان می دهند. همانطور که  2018تا  2012های 

بیشترین مقدار تاب آوری اقتصادی را  64/0و  65/0، 68/0سعودی با میزان تاب آوری اقتصادی 

کمترین  45/0و  36/0، 29/0دارا هستند. همچنین کشورهای ونزوئال، نیجریه و الجزایر با مقادیر 

 میزان تاب آوری اقتصادی را نمایش می دهند.

 

  2018تا  2012 (: میانگین شاخص تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب بین 3)جدول
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 منبع: یافته های تحقیق  

 

میزان میانگین کشور رتبه

0.684 عمان 1

0.650 کویت 2

0.649 عربستان 3

0.591 کلمبیا 4

0.577 مکزیک 5

0.544 اکوادور 6

0.542 روسیه 7

0.541 آذربایجان 8

0.492 برزیل 9

0.460 گابن  10

0.453 ایران  11

0.450 الجزایر 12

0.361 نیجریه 13

0.290 ونزوئال 14
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 2018تا  2012(: میانگین تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب بین سال های 2نمودار )

 منبع: یافته های تحقیق

 

 2012به منظور بررسی تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت در سال های 

از میانگین تاب آوری اقتصادی کل کشورهای منتخب صادرکننده استفاده شده است  2018تا 

. طبق این نمودار میانگین تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت ((3نمودار ))

ه اند و در مجموع مقادیر تاب آوری اقتصادی پایینی را ثبت کرده اند. بر روند نوسانی را داشت

بیشترین میزان را داشته  2013کمترین میزان و در سال  2015این اساس، این کشورها در سال 

 اند.
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(: تغییرات میانگین تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی سال 3نمودار)

 2018تا  2012های 

 منبع: یافته های تحقیق

 رابطه فساد و تاب آوری اقتصادی:

به حوزه خاصی تعلق ندارد و اصوال موضوعی گسترده است که با حوزه  نظر به اینکه فساد صرفاً

های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارتباط دارد، لذا ارائه تعریف مشخص و جامع برای 

 آن دشوار است.

فساد عبارت است از انتقال منافع از بخش دولتی به بخش خصوصی. بانک جهانی فساد را 

مسئولیت دولتی برای منافع شخصی تعریف می کند. از طرفی فساد عبارت است سوء استفاده از 

از هر گونه معامله بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی از طریق خدمات عمومی که به طور 

(. از این رو فرهنگ لغت 2017)تاچ و همکاران،  غیرقانونی به منافع شخصی تبدیل شده است

 که فساد را فساد تعاریف مختلفی را ارائه می دهد از جمله این ( نیز برای2021) 1وبسترمریام 

 
1 Merriam Webster 
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 سیافسران پل ای یمانند مقامات دولت توسط افراد قدرتمند ژهیبه و یرقانونیغ ایصادقانه  ریرفتار غ

خروج از و یا  مانند رشوه یرقانونیغ اینامناسب  ابزاربا  غلط کیتحرتعریف می کند. همچنین 

از طرفی نقش دولت در اتخاذ سیاست های  را نیز فساد می داند. است حیصح که اصل آنچه

اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، غیر رسمی بودن اقتصاد، عدم شفافیت اطالعات و دستمزد پایین 

 کارمندان دولتی از عواملی است که منجر به فساد اقتصادی می شود.

ر اقتصاد و ساختارهای اقتصادی پژوهشگران در مطالعات متعدد به بررسی نقش فساد ب

کید کرده أپرداخته اند. عمده مطالعات به نقش منفی و تخریب گر فساد بر نهاد های اقتصادی ت

که فساد با سست کردن نهاد ها و  ( اشاره دارند به این2017) 1اند.  به طور مثال سها و بن علی

همچنین فساد قابلیت این را دارد که تحریف حاکمیت قانون، رشد و توسعه را تضعیف می کند. 

ثیر قرار دهد و سبب اتالف منابع و انحراف أسیاست های صحیح اقتصادی و اجتماعی را تحت ت

(. نتایج فوق به همراه کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، افزایش 2011آن ها شود )اوسای، 

 فساد اقتصادی هستند.و کاهش کارایی اقتصادی تنها بخشی از نتایج  یاطمینانناشرایط 

از سوی دیگر مخرب ترین اثر فساد بر اقتصاد در سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی و توسعه 

اقتصادی مشاهده می شود. نرخ باالی فساد منجر به کاهش سرمایه گذاری ها و کند شدن رشد 

تعویق اقتصادی می شود. در نتیجه، شرکت ها ممکن است سرمایه گذاری خود را در کشور به 

بیندازند یا سرمایه گذاری خود را به کشور دیگری منتقل کنند. عالوه بر این، فساد بهره وری از 

هزینه های عمومی و کیفیت زیرساخت های موجود را کاهش می دهد، هزینه انجام تجارت را 

می (. فساد 2017، 3، اوکلر2افزایش می دهد و در نهایت مانع رشد اقتصادی می شود )اوشاهین

تواند از روش های مختلف منجر به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی در جامعه شود. از طرفی فساد 

با تقویت ذهنیت نابرابری در جامعه به علت درآمد نا عادالنه و رانت جویانه، سبب افزایش انگیزه 

دیگر طبقه پایین جامعه برای اقدامات تالفی جویانه از طبقه باال درآمدی می شود. و از طرف 

 
1 Saha and Ben Ali 
2 Özşahin 
3 Üçler 
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)هاج و  فساد با به چالش کشیدن مشروعیت نهادهای سیاسی، سبب بی ثباتی در جامعه می شود

اثرات نامطلوب فوق در کشورهای با درجه فساد باال ضمن کاهش کارایی  .(2011، 1همکاران

ثیر مخرب بر ثبات اقتصاد کالن و حکمرانی، کشور را در معرض شوک ها أاقتصادی، از طریق ت

ات مختلف قرار می دهند و منجر به آسیب پذیر شدن کشور و در نهایت کاهش تاب و مخاطر

 آوری اقتصادی می شوند. 

این در حالی است که  شواهد و مطالعات مختلف نشان می دهند عمده کشورهای دارای 

منابع طبیعی فراوان، به دلیل وجود فرصت های گسترده رانت خواری، دارای درجه ای از فساد 

(. بنابراین وجود منابع طبیعی فراوان با ایجاد 2019، 2عملکرد هستند )اروم و حسین و ضعف

بستر فساد مسبب سوء مدیریت منابع طبیعی، رفتار رانت جویانه و افزایش نابرابری های اقتصادی 

وابسته و اجتماعی می شود. از این رو کشورهای صادرکننده نفت که تا حد زیادی به درآمد نفتی 

 هستند، بیش از بقیه کشورها مبتال به این مسئله هستند.

به منظور بررسی و اندازه گیری فساد، شاخص های مختلفی استفاده می شود که یکی از این 

( است. این شاخص که توسط سازمان شفافیت بین الملل CPI)3شاخص ها، شاخص ادراک فساد

کشورها را نشان می دهد. از این رو شاخص منتشر شده است، میزان فساد در بخش عمومی 

نزدیک شود، نشان دهنده فساد  100دارد که هر چه به عدد  100تا  0ادراک فساد نمره ای بین 

 کمتر است.

به منطور بررسی تجربی فساد و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت در 

داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد بر اساس  5و  4دو نمودار  2018تا  2012طی سال های 

رسم شده است. با مقایسه نتایج مربوط به تاب آوری اقتصادی مشخص شد که سه کشور عمان، 

عربستان و کویت دارای بیشترین نمره تاب آوری اقتصادی بودند که از این رو این سه کشور بر 

ه معنی فساد کمتر این کشور ها باالترین نمرات شاخص ادراک فساد را دارند که ب 4طبق نمودار 

 
1 Hodge et al. 
2 Erum and Hussain 
3 Corruptions Perception Index 
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از بین کشورهای منتخب صادرکننده نفت است. از طرفی ونزوئال که کمترین میزان تاب آوری 

نیز بیشترین درجه فساد را نشان می دهد. بر این اساس و  4نمودار اقتصادی را دارا بود، در این 

یزان تاب آوری اقتصادی طبق یافته های تجربی می توان دریافت که فساد نقش اساسی در م

کشورها داشته است. با این نگاه کشورهای دارای فساد کمتر معموال دارای تاب آوری اقتصادی 

 بیشتر و کشورهای با فساد بیشتر دارای تاب آوری اقتصادی کمتری هستند.

 

 
 2018تا  2012(: میانگین شاخص ادراک فساد کشورهای منتخب بین سال های 4نمودار )

 منبع: یافته های تحقیق
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تا  2012(: روند شاخص ادراک فساد کشورهای منتخب صادرکننده نفت بین سال 5نمودار)

2018 

 منبع: یافته های تحقیق

 جمع بندی و نتیجه گیری:

به شکل عادی دارا بودن منابع طبیعی می تواند امتیاز مثبتی برای کشورها در جهت پیشرفت و 

افزایش مقاومت در برابر مخاطرات محسوب شود. در چند دهه اخیر این موضوع در بسیاری از 

بحث عمل کرده است، به طوری که کشورهای تک محصولی به خصوص نفتی دولت خالف این 

بوده اند، بیشتر در معرض شوک های مختلف قرار گرفته اند. نوسان های که وابسته به نفت 

فساد حاصل از رانت منابع طبیعی از جمله عواملی بوده است که سبب قیمت نفت، تحریم و 

 مختلف به کشورهای نفتی شده است. هجوم تکانه های

لذا با توجه به اهمیت تاب آوری اقتصادی کشورهای نفتی، این مطالعه شاخص تاب آوری 

است. بر این اساس اکثر کشورهای کرده اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت را محاسبه 
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کشورهای عمان، اساس این مطالعه امتیاز پایینی را در تاب آوری اقتصادی کسب کرده اند. بر این 

ستان سعودی دارای بیشترین میزان تاب آوری اقتصادی بودند، همچنین ونزوئال و کویت و عرب

نیجریه کمترین امتیاز تاب آوری اقتصادی را در بین کشورهای منتخب صادرکننده نفت کسب 

 2013این در حالی است که میانگین تاب آوری اقتصادی کشورهای مطالعه در سال کرده اند. 

افت شدیدی داشته است و کمترین مقدار  2015کرده است و در سال بیشترین مقدار را تجربه 

ثبت کرده است. با توجه به وابستگی کشورهای مطالعه به نفت،  2018تا 2012را بین سال های

بیشترین و کمترین میزان تاب آوری اقتصادی می تواند به علت قیمت نفت باشد که در سال 

 دالر رسیده بود. 50افت شدید به نزدیک  با 2015دالر و در سال  100باالی  2013

از طرفی با بررسی مبانی نظری مربوط به تاب آوری اقتصادی و فساد می توان نتیجه گرفت 

کردن بنیان های اقتصادی و ایجاد رانت می تواند مسبب کاهش تاب آوری  ضعیفکه فساد با 

و تاب آوری اقتصادی در اقتصادی شود. این مسئله تا حد زیادی با داده های تجربی فساد 

سه کشور عمان، عربستان اساس  کشورهای منتخب صادرکننده نفت نیز همخوانی داشت. بر این

را دارا بودند، بیشترین مقدار تاب  2018تا  2012و کویت که کمترین میزان فساد در سال های 

  سال ها برای خود ثبت کرده اند. آوری اقتصادی را در این

 :های سیاستی زیر را ارائه کردپیشنهادبا توجه به نتایج بدست آمده می توان 

مدیریت صحیح منابع طبیعی از جمله نفت، جلوگیری از ایجاد رانت برای قشر خاص الف( 

سیس پاالیشگاه های فرآوری نفت می تواند از فساد در زمینه أجامعه، دوری از خام فروشی و ت

 دی جلوگیری کند.فراوانی منابع طبیعی تا ح

با توجه به نقش منفی فساد در تاب آوری اقتصادی، الزم است با شفافیت اطالعات و داده ب( 

 .شودمحدودتر ها بستر فساد 

در مجموع تاب آوری اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت میزان پایینی را نشان ج( 

وابسته به نفت باشد. لذا توصیه می می دهد که می تواند، نشان دهنده روش مدیریت کشورهای 

 این کشور ها بازنگری شود. مرانیشود در مدل حک
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