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 چکیده
كشورهاي به معرفي مباني نظري و محاسبه شاخص آسيب ژذيري نفت براي اقتصاد  مطالعه حاضر

براي محاسبه اين شاخص نماگرهاي مختلفي در دو بعد ريسك اقتصادي و . ژردازدصادركننده نفت مي
در بعد ريسك . محاسبه شده است 1913-1939هاي  ريسك تقاضا معرفي شده و براي اقتصاد ايران طي سال

ادبيات نظري بيماري  كانال مختلف اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر اقتصاد، مبتني بر توسعه 0اقتصادي، 
هاي درآمد، عايدي دولت، مخارج، حساب جاري، نرخ ارز، تكنولوژي و نوسانات هلندي شامل كانال

بعد ريسك تقاضا نيز به دو جزء اصلي ريسك تمركز تقاضاي نفت و . مخارج دولت تعريف شده است
ايران،  از نفت واردكننده يكشورها سهم به توجه ريسك سياسي تقسيم شده و براي محاسبه آن، ابتدا با

ژ  از آن بر اساس ژايداري روابط سياسي دو جانبه، . شودمي شاخص تمركز تقاضاي نفت محاسبه
وابستذي آن كشورها به واردات نفت از ايران و توانمندي آنها در تأمين نيازشان از ساير كشورها، شاخص 

نفت، شاخص ريسك تمركز ژئوژلتيك ريسك سياسي محاسبه شده و با تعديل شاخص تمركز تقاضاي 
بعد از نرمال نمودن هر يك از نماگرها، از متوسط وزني نماگرها، شاخص نهايي . شودبازار نفت محاسبه مي

با متنوع سازي مسيرهاي صادراتي نفت  1932تا  1931هاي  دهد طي سالنتايج نشان مي. شودمحاسبه مي
-ژذيري نفت كاه  قابل مالحظه شاخص آسيب...   ارزي و ايران، تاسي  حساب ذخيره ارزي، تنوع مناب

با كاه  تنوع در مقاصد صادرات نفت، اعمال تحريم ها و متمركز شدن  1931اي ژيدا كرده و ژ  از سال 
 .فروش نفت به كشورهاي خاص، وضعيت شاخص به بدترين وض  ممكن ميرسد

 یسکر ی،اقتصاد یسکر ی،نفت، شاخص ساز یریپذ یبآسشاخص : کلیدی های واژه

  یمتقاضا، تحر
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 مقدمه -1
اين ماده دو . نفت يكي از عواملي است كه تمدن جديد بر ژايه آن بنيان نهاده شده است

از يك طرف عامل اصلي در توليد . نق  اساسي در برژايي سيستم نوين جهاني داشته است

وي ديذر ماده انرژي و نيروي محركه در بخ  خانذي، صنعتي و حمل و نقل است و از س

با توجه . است... ها و ها، روان كنندهاوليه توليد بسياري از محصوالت همچون انواع روغن

به جدايي جغرافيايي مناطق عمده توليد از مناطق عمده مصرف، اين كاال به جهت حمل و 

 (1950 ،اودل). المللي و كشتيراني نيز در دنيا، نخستين و مهمترين مقام را داراستنقل بين

براين، نفت و درآمدهاي حاصل از آن اثرات وسيعي را به صورت مستقيم و غير عالوه

 به عنوان مثال در رابطه با ايران .مستقيم بر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت گذاشته است

سازمان  ميان در كننده توليد دومين و جهان نفت ذخاير از درصد 1/11 كه داراي

 كل درصد 31 تا 11مي باشد، ( 2115اوژك، )1خام نفت يكننده صادر كشورهاي

همچنين با توجه به تعلق . درآمدهاي ارزي از محل صادرات نفت بدست مي آيد

به دولت، بخ  وسيعي از بودجه ساليانه دولت نيز وابسته به نفت است، درآمدهاي نفتي 

 نفت صادرات از دولت، يساليانه يبودجه درصد 31 تا 51دهد بين برآوردها نشان مي

ي دولتي و خصوصي از محل گذارهيسرمااي از مناب   شود؛ از اين رو بخ  عمده مي تأمين

توليد ناخالص  درصد از 21تقريبا  نفت، وشبه عالوه، فر .ديآيمصادرات نفت بدست 

به  ايران اقتصاد اساس اين بر )1933, يبانك مركز(؛2دهديمرا تشكيل  داخلي ايران

 تواندنفت مي جهاني بازارهاي شوک و بوده وابسته خام نفت ادراتص به گسترده صورت

 .باشد داشته ايران اقتصادي ساختار بر بزرگ اثري

 تقاضا طرف يهاشوک و عرضه طرف يهاشوک به نفتي يهاشوکنظري،  در ادبيات

 بخ  و بوده ژئوژلتيك تحوالت از ناشي عمدتاً عرضه طرف يهاشوک. شونديم تقسيم

. شوديم محدود موجود توليد حفظ منظور به تكنولوژيك امكانات كمبود به نيز اندكي

 

1. OPEC(Organization of Petroleum Exporting Countries) 
 درصد متغیر است 1 تا  1 این رقم در سال های مخلف از .   



 89 ...نظري و محاسبه شاخص آسیب پذيري نفت مبانی

 

 

 عمده كشورهاي در ركود يهادوره بروز از ناشي عمدتاً نيز تقاضا طرف يهاشوک

 (2113،  كيليان) .وندديژيم وقوع به آمريكا ويژه به نفت خريدار

آسيب ژذيري كشورهاي  ي متعددي در ارتباط با سنج هاژژوه در ادبيات اقتصادي، 

وارد كننده نفت در صورت قط  و يا بروز نوسان در صادرات نفت كشورهاي صادركننده 

اين ( 2113،  لي كاک و ژالتسوا: 2113گوژتا، : 2113،  گنانسونو.)به انجام رسيده است

و در ژي بروز جنگ ميان  1309از يك سو در سال . موضوع به دوعلت مورد توجه است

تصميم گرفتند تا صادرات   سرائيل، سازمان كشورهاي عربي صادركننده نفتاعراب و ا

نفت را به كشورهايي كه از اسرائيل حمايت مي كنند، متوقف نمايند و اين موضوع به 

عنوان يك مساله تاريخي براي كشورهاي مصرف كننده نفت به ثبت رسيده است، از سوي 

سياسي بااليي برخوردار هستند و بروز  ديذر عمده كشورهاي صادركننده نفت از ريسك

هاي سياسي، اجتماعي مي تواند صادرات نفت به كشورهاي وارد كننده را با خطر آشوب

از اين رو خصوصا در سال هاي اخير مطالعاتي در اين زمينه صورت . جدي روبرو سازد

 .گرفته است

 جديدي ادبيات ديه اروژا،دهه اخير از سوي آمريكا و اتحا چند در نفتي هايتحريم وض  با

 تقاضاي شوک را، هاشوک گونه نذارنده اين. است ظهور حال در نفتي هايشوک از

ها كه از جانب خريداران نفت اعمال مي اين شوک. نمايدنامذذاري مي نفتي شده مديريت

افتد و مي اتفاق ژئوژلتيك داليل به شده و عمدتا محدود خاص كشور چند يا يك شود، به

. صورتي مديريت مي شود كه بازار جهاني نفت را با كمترين نوسانات قيمتي روبرو سازد به

هاي اساسي شاخص آسيب ژذيري نفت براي حال اين سوال مطرح مي شود كه چه مؤلفه

دهند؟ در اين مطالعه، بر اساس مباحث نظري  كشورهاي صادركننده نفت را تشكيل مي

ژذيري براي چنين شناسايي منطق ساخت شاخص آسيبژيرامون فرضيه بيماري هلندي و هم

ها و همچنين منطق كشورهاي مصرف كننده نفت، تالش شده است تا مهمترين مؤلفه

محاسبه و اندازه گيري . ساخت اين شاخص براي كشورهاي صادركننده نفت ژيشنهاد گردد
 

1. Kilian 

2. Gnansounou 

3. Le Coq & Paltseva 

4. OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) 
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نظيم ت و اين شاخص، نشان خواهد داد كه مديريت عوامل موثر بر ريسك اقتصادي

-آسيب تواند مي كشور صادركننده نفت، يك در نفت صادرات و فروش هايسياست

اي به شكل قابل مالحظه هاي تحريم نفتشوک بروز صورت در را كشور آن ژذيري

ها و نماگرهاي به منظور محاسبه اين شاخص ژ  از استخراج مهمترين مولفه .دهد كاه 

ها در بازه صفر و يك قرار گرفته و ارتباط آنها بعد ريسك اقتصادي و ريسك تقاضا، داده

با شاخص نهايي مثبت مي شود و در ژايان بر اساس يك روش وزن دهي مرسوم، شاخص 

 .شودتركيبي آسيب ژذيري نفت براي كشورهاي صادركننده نفت معرفي و محاسبه مي

 مروری بر ادبیات آسیب پذیری نفت و شاخص های آن -2
اي حياتي اوليه توليد بسياري از كاالها و همچنين به عنوان سوخت، مادهنفت به عنوان ماده  

 90آمارها نشان مي دهد كه حدود . براي توسعه ژايدار اقتصادي و اجتماعي كشورهاست

در سال  1درصد از تقاضاي انرژي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي

اين نفت، نق  مهمي در سبد انرژي اين دست از بنابر. ، مربوط به نفت خام بوده است2113

ميليون بشكه در روز نفت مصرف  35از سوي ديذر اين كشورها در حدود . كشورها دارد

ميليون  29ميليون بشكه توليد نموده و نيازمند واردات 22نمايند كه از اين ميزان تنها مي

وليد و تجارت نفت در از سوي ديذر، وضعيت ذخاير و ت. بشكه نفت باقي مانده هستند

اي است كه كشورهاي خاورميانه، شوروي سابق و آفريقا بخ  المللي بذونه سطح بين

  (2115، 2بريتي  ژتروليوم.)اي از نفت را تأمين و صادر مي نمايندعمده

هايي باال بودن ريسك سياسي در كشورهاي صادركننده نفت و همچنين بروز ژديده

به  1309مان كشورهاي عربي صادركننده نفت در سال همچون تحريم نفت توسط ساز

همراه عبور عمده كشورهاي توليد كننده از نقطه ژيك توليد خود، مسائلي است كه ممكن 

هاي متعددي در زمينه  از اين رو ژژوه . است طرف عرضه نفت را با نوساناتي روبرو سازد

ه انجام رسيده كه در كننده بمحاسبه شاخص آسيب ژذيري نفت براي كشورهاي مصرف

 .گيردادامه بخشي از آنها مورد بررسي قرار مي

 

1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

2. British Petroleum 
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يك مفهوم چندبعدي است و نمايانذر آن است كه كشورهاي  1مفهوم آسيب ژذيري نفت

ها و المللي همچون افزاي  قيمتهاي بينمصرف كننده نفت تا چه حد در برابر شوک

اقتصادي، سه ريسك اصلي معرفي  در ادبيات. ژذير هستنداختالل در عرضه نفت آسيب

اين . باشندژذيري يك اقتصاد مياست كه اين سه ريسك، نشانذر وضعيت كلي آسيب شده

 :ها عبارتند ازريسك

ريسك . 3محيطي و ريسك هاي زيست 9، ريسك عرضه2(يا اقتصادي)ريسك بازار 

در بازار نفت  اقتصادي، به ريسك و نوسانات كالن اقتصادي ناشي از نوسانات غيرمنتظره

اشاره دارد و ريسك عرضه به ريسك ناشي از اختالل فيزيكي در فرآيند تأمين نفت از 

محيطي نيز به ريسك ناشي از تغييرات  ريسك زيست. كننده اشاره داردكشورهاي تامين

كه ناشي از افزاي  استفاده از نفت مي باشد، ... ها و آب و هوايي، گرماي  زمين، آلودگي

اقتصادي -رو، اين ريسك تاب  روابط سياسيازاين( 2110، 5ورا و لنگ لوي .)ارداشاره د

. باشدمدت اقتصادي نميهاي كوتاهسياست گذاري همچنين تاب  كشورها با يكديذر و

-سازي آن امري دشوار بوده و مورد هدف شاخص آسيبسازي و شاخصرو كميازاين

سبه شاخص نهايي تنها از دو ريسك اقتصادي و رو در محاباشد، ازاينژذيري نفت نيز نمي

 .ريسك عرضه استفاده شده است

هاي هايي به معرفي اجزا و مؤلفهالمللي انرژي اتمي در ژژوه بانك جهاني و آژان  بين

هاي باالي نفت بر اقتصاد در اين تحقيقات اثر قيمت. اندريسك اقتصادي ژرداخته

ژذيري اين هاي آسيبقرار گرفته و مهمترين مولفهكشورهايي با درآمد كم مورد تحليل 

ورا و لنگ لوي ، : 2115، 1بيكن.)استهاي نفت تبيين شده اقتصادها از افزاي  قيمت

2110) 

-ژ  از محاسبه ريسك اقتصادي و ريسك عرضه، از از متوسط وزني آنها، شاخص آسيب

ا و نماگرها مي توان از هبراي بدست آوردن اوزان مولفه. شود ژذيري نفت، محاسبه مي
 

1. Oil Vulnerability 

2. Market (or Economic) Risk 

3. Supply Risk 

4. Environmental Risk 

5. Vera & Langlois 

6. Bacon 
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براي استخراج  1هاي اساسيگوژتا از روش تحليل مولفه. هاي مختلفي استفاده نمودروش

هاي ديذر، شاخص اصلي از البته در برخي روش( 2113گوژتا، .)اوزان استفاده نموده است

، 9، كوردينا2بريذوگليو.)گيري ساده از نماگرها، بدست آمده استطريق يك ميانذين

هاي ريسك اقتصادي و ريسك عرضه كه در ادامه مهمترين مولفه( 2113، 5و وال 3اروگياف

 .گيردتوسط گوژتا معرفي شده مورد بحث قرار مي

 های ریسک اقتصادی مؤلفه -2-1
نمايد، ريسك اي از مطالعات صورت گرفته، همانطور كه گوژتا اشاره ميدر بخ  عمده

 (2113گوژتا، . )مي باشند 1 جدولاقتصادي يا اثرات اقتصادكالن شامل موارد ذكر شده در 
 یاقتصاد سکیر یها لفهمؤ مهمترین -1 جدول

 نماد ارتباط با ريسك اقتصادي نماگر رديف

 VOM/GDP مثبت (درصد)سهم هزينه هاي نفت در درآمد ملي  1

2 
مصرف نفت به ازاي هر واحد از توليد ناخالص 

 (GDPتن به هر واحد ) داخلي
 OI مثبت

 OS مثبت سهم نفت در تقاضاي انرژي داخلي 3

 GDP/POP منفي سطح توسعه اقتصادي 4
 FexR منفي سطح ذخاير خارجي كشور 5

 (2443گوپتا، : )منبع

فرماييد، در سه مورد اول، افزاي  متغيرها موجب افزاي  ريسك همانطور كه مالحظه مي

شود و در دو مورد بعدي، افزاي  متغير، باعث كننده نفت مياقتصادي كشور مصرف

 .گرددكاه  ريسك اقتصادي مي

 

 

 
 

1. Principal Component Analysis (PCA) 

2. Briguglio 

3. Cordina 

4. Farrugia 

5. Vella 
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 عرضههای ریسک  لفهؤم -2-2

هاي آن صحبت در بخ  وسيعي از ادبيات، در رابطه با محاسبه ريسك عرضه و شاخص

 آورده شده 2 جدولهاي مورد اشار در ادبيات، در مهمترين شاخص. به عمل آمده است

 .است
 عرضه سکیر یها لفهؤم نیمهمتر -2 جدول

 ارتباط با ريسك عرضه نماد نماگر رديف

 منفي DoR/DoC ذخاير نفت داخلي به كل مصرف نفت 1

 مثبت GOR ريسك ژئوژلتيك نفت 2

 (2443گوپتا، : )منبع

شود نفت داخلي موجب ميمورد اول تا حدودي واضح است، به هر ترتيب باال بودن ذخاير 

كننده نفت براي يك ژذيري اقتصادي ناشي از يك شوک نفتي از مناب  تأمينتا آسيب

بايستي  1اما در ارتباط با ريسك ژئوژلتيك نفت. كشور واردكننده نفت كاه  يابد

مدت و در ادبيات، ريسك ژئوژليتيك نفت در دو بازه كوتاه. توضيحات بيشتري داده شود

مدت عمدتاً به انحراف در عرضه هاي كوتاهريسك. استمورد بررسي قرارگرفتهبلندمدت 

اي، حوادث و اتفاقاتي وهوايي، حمالت تروريستي منطقهفيزيكي نفت ناشي از شرايط آب

هاي بلندمدت نيز عمدتا به ريسك. گذاردشود كه بر سيستم امنيتي اثر ميمرتبط مي

هاي ها و سياستاز تغييرات اساسي در استراتژيانحراف در عرضه فيزيكي نفت ناشي 

ها و ذخاير كشورهاي هاي اساسي به زيرساختسياسي كشورهاي توليدكننده نفت، آسيب

ونقل، شكست هاي حملگذاري در توليد نفت و زيرساختتوليدكننده، كاه  سرمايه

 (2113، 5رلجه، كو3، امينه9ليند: 2113، 2اينهوفر.)شودبازار و شكست دولت مرتبط مي

تواند بر اقتصاد مي( 1301در سال  AOPECهمچون تحريم )هاي ژئوژلتيك اثر نااطميناني

توسط تعداد زيادي از نماگرها همچون سطح واردات، تنوع مناب  عرضه نفت، ريسك 

 

1. Geopolitical Oil Risk 

2. Egenhofer 

3. Linde 

4. Amineh 

5. Correljé 
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به طور طبيعي با افزاي  وابستذي . گيري شودكنندگان و نقدينذي بازار اندازهسياسي عرضه

سازي يابد و از سوي ديذر با متنوعژذيري يك كشور افزاي  مينفت، آسيب به واردات

ژذيري يك كشور در صورت بروز نوسان در تامين نفت از مبادي واردات نفت، آسيب

گيري ريسك عامل نهايي در اندازه. يكي از كشورهاي صادركننده، كمتر خواهد بود

تحت عنوان نقدينذي نامذذاري  عرضه، حجم تقاضاي داخلي به عرضه جهاني است كه

كننده كننده به تأميناين متغير، توانايي يك كشور را براي انتقال از يك تأمين. استشده

 (1330، 9نف: 2115، 2و بليث 1مارتون-لي فور.)دهدديذر نشان مي

-گوژتا در مقاله خود ريسك عرضه را به دو مولفه اصلي مشتمل بر چهار نماگر تقسيم مي

 (2113گوژتا، . )نماي  داده شده است 9 جدولنمايد كه در 
 نفت کیژئوپلت سکیر یها لفهؤم نیمهمتر -1 جدول

 مناگر ریسک ژئوپلتیک نفت ردیف
1 

 بازار نفت كيتمركز ژئوژلت سكير
(GOMCR) 

 وابستذي به خالص واردات نفت

 تنوع مبادي وارداتي 2

 ريسك سياسي كشورهاي صادركننده نفت 3

 نسبت عرضه نفت جهان به تقاضاي نفت كشور مصرف كننده حجم بازار 4

 (2443گوپتا، : )منبع

براي . و مولفه دوم حجم بازار مي باشد 3مؤلفه اول، ريسك تمركز ژئوژلتيك بازار نفت

 :چند مرحله را بايد طي نمود كه عبارتند از GOMCRمحاسبه 

كنندگان كه بر اساس سهم هر يك از محاسبه سهم بازار هر يك از عرضه: مرحله اول

 .شودناميده مي   اين سهم . گرددكشورها در تأمين مناب  نفتي كشور مورد نظر تعيين مي

-كننده بدست ميمحاسبه شاخص وابستذي به واردات كه از تمركز مناب  تامين: مرحله دوم

فرمول زير . استفاده نمود 5هيرشمن-توان از شاخص هيرفيندال مي براي اين منظور. آيد

 .دهدنحوه محاسبه اين شاخص را نشان مي
 

1. Lefevre-Marton & Blyth 

2. Blyth 

3. Neff 

4. GOMCR (Geopolitical Oil Market Concentration Risk) 

5. Herfindahl-Hirschman Index - HHI 
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 (1)       
    

      
  

تعداد  nسهم هر يك از كشورهاي صادركننده در تأمين مناب  نفتي است و    كه 

 .كشورهاي صادركننده به كشور هدف است

 با توجه به ريسك سياسي مرتبط با هر كشور HHIتعديل شاخص : مرحله سوم

، ريسك سياسي هر كشور 1در اين مرحله به كمك راهنماي ريسك بين المللي كشورها

اي كه در ادامه گفته شده براي تعديل شاخص تمركز مورد  ه شيوهشود و باستخراج مي

 1اي بين به كشورها از منظر ريسك سياسي، نمره ICRGگزارش . استفاده قرار مي گيرد

به هر ميزان كه ريسك سياسي در كشوري باالتر باشد، نمره ريسك . دهدنسبت مي 111تا 

از . نمايندتري دريافت ميسك، نمره ژايينبنابراين كشورهاي ژرري. تر استآن كشور ژايين

تعديل بر اساس  دارد، الزم است تا ضرايب OVIارتباط مثبتي با  GOMCRآنجا كه 

رو شاخصي به نام ضريب ريسك سياسي به صورت ذيل ازاين. ريسك باالتر تنظيم گردند

 :شودبراي هر كشور تعريف مي

 (2)     
 

 
                    

   
 

 

 :بر اساس فرمول زير محاسبه خواهد شد GOMCRدر نهايت 
 (3)           

        
          

  

هاي جزئي و ايجاد دهي نماگرها و شاخصژردازش و وزنهاي متفاوتي براي ژي روش

در ( OECD)هاي اقتصادي و توسعه سازمان همكاري. وجود دارد شاخص تركيبي

منتشر نموده، به تفصيل در ارتباط با هر بخ  توضيحاتي داده  2113ژژوهشي كه در سال 

روش  3ها و همچنين نرمال نمودن داده روش براي 0بر اساس اين ژژوه ، حداقل . است

PCA : ها عبارتند ازاين روش)هي نماگرها دبراي وزن
2
, FA

9
, DEA

3
, BOD

5
,  

 

 

1. International Country Risk Guide (ICRG) 

2. Principal Component Analysis 

3. Factor Analysis 

4. Data Envelopment Analysis 

5. Benefit of Doubt Approach 
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UCM
1
, BAP

2
, PO

9
, AHP

3
, CA

هاي جزئي وجود دارد كه بسته به شاخص و( 5

  (2113و ديذران،  1ناردو.)ها و شاخص تركيبي نهايي بايد از آنها استفاده نمودنوع داده

پذیری نفت برای کشورهای  روش شناسی استخراج شاخص آسیب -3
 صادرکننده نفت

ژذيري هاي زيادي براي محاسبه شاخص آسيباشاره شد، ژژوه همانطور كه 

گوژتا، : 2113، 0گنانسونو)كننده نفت، وجود داردبراي كشورهاي مصرف( OVI)نفت

حال، در ادبيات علمي، ژژوهشي براي محاسبه اين بااين (2113، 3لي كاک و ژالتسوا: 2113

مباحث زيادي در ارتباط با اثر  البته. شاخص براي كشورهاي صادركننده انجام نشده است

هاي هايي همچون ايجاد صندوقورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد وجود دارد و يا سياست

با اين وجود، تجربه . ثروت ملي براي مديريت درآمدهاي نفتي ژيشنهاد شده است

دهد كه اين كشورها نيز ممكن است به كشورهايي همچون ليبي، عراق و ايران نشان مي

در اين بخ  تالش شده . شده تقاضاي نفت روبرو شونديل متعددي با شوک مديريتدال

كه در بخ  قبلي  OVIاست تا مبتني بر نظريات بيماري هلندي و منطق استخراج شاخص 

هاي اين شاخص براي اقتصاد ايران به عنوان يكي از توضيح داده شد، اجزا و مؤلفه

مطابق با ادبيات رايج در ارتباط با شاخص  .كشورهاي صادركننده نفت، معرفي گردد

دسته اول، . شوندبندي ميژذيري نفت، نماگرهاي مختلف در دو بعد اساسي دستهآسيب

دهد و بر ژذيري اقتصادكالن را از نوسانات نفت نماي  مينماگرهايي هستند كه آسيب

-ك اقتصادي دستهاين نماگرها در بعد ريس. انداساس ادبيات نفرين مناب  گردآوري شده

دسته دوم، نيز به توزي  صادرات نفت كشور صادركننده و ريسك سياسي . شوندبندي مي

 

1. Unobserved Component Model 

2. Budget Allocation Process 

3. Public Opinion 

4. Analytic Hierarchy Process 

5. Conjoint Analysis 

6. Nardo 

7. Gnansounou 

8. Le Coq & Paltseva 
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-كند كه تحت عنوان ريسك تقاضا ناممواجه ساير كشورها با آن كشور ارتباط ژيدا مي

 .گذاري شده است

 های ریسک اقتصادیشناسی تعیین مؤلفهروش -3-1
از . تحت عنوان آثار بيماري هلندي توسعه ژيدا كردادبيات نظري وسيعي  1331در دهه 

آنجايي كه اين ژديده اولين بار ژ  از كشف حجم وسيعي از ذخاير گازي در هلند و بروز 

اثرات منفي بر بخ  غيرمناب  طبيعي آن بروز و ظهور ژيدا كرد، تحت عنوان اثرات بيماري 

نمايد كه توليد مناب  تأكيد ميادبيات بيماري هلندي بر اين مسأله . هلندي معروف شد

-ويژه در دوره كوتاهطبيعي و درآمدهاي حاصل از آن، موجب بروز اثراتي بر اقتصاد، به

 :هاي ذيل بر اقتصاد وارد خواهد شداين اثرات از طريق كانال. شودمدت مي

: 1339، 5بوئيتر و ژروي ) 3و اثر نرخ ارز 9، اثر درآمد2، اثر مخارج1اثر جابجايي مناب 

نيري و ون : 1333، 11هاروي: 1332، 3و ونيبل 3ايست وود: 1332، 0و نيري 1كوردن

  (1333، 11ويجنبرگن

هاي تكميل شده، كاك  و هاروي به معرفي يك مدل اقتصادكالن براي در ژژوه 

 5اند كه توليد و صادرات نفت از طريق كشورهاي صادركننده نفت ژرداخته و فرض كرده

 (2111، 19و هاروي 12كاك )گذارد كه عبارتند ازر اقتصاد اثر ميكانال متمايز ب

كه ناشي از مناف  حاصل از صادرات مناب  طبيعي است كه بر درآمدي )كانال درآمدي 

 (گذاردحقيقي اثر مي

 

1. Resource Movement effect 

2. Spending Effect 

3. Income Effect 

4. Exchange Rate Effect 

5. Buiter & Purvis 
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7. Neary 
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كه ناشي از توسعه مناب  مالي در اختيار دولت از طريق افزاي  توليد ) 1كانال عايدي دولت

 (مناب  طبيعي است

شود، مانند مخارج بخ  خصوصي ناشي از كه از مناب  متعددي ايجاد مي)كانال مخارج 

افزاي  درآمد دائمي جاري و آينده بخ  خصوصي و تغيير در حجم و ارزش حقيقي 

هاي مالي و حقيقي و همچنين افزاي  مخارج بخ  عمومي ناشي از افزاي  ظرفيت دارايي

 (درآمدهاي مالياتي

كه ناشي از افزاي  صادرات مناب  طبيعي و افزاي  حساب جاري )2كانال حساب جاري

 (باشدمي

، (شودصادرات مناب  طبيعي موجب كاه  نرخ ارز اسمي و حقيقي مي)كانال نرخ ارز 

هاي ارزي ثابت، با ثابت ماندن نرخ ارز و افزاي  البته بايستي توجه داشت كه در رژيم

 .يابدتورم، نرخ ارز حقيقي كاه  مي

لبته كانال هاي ديذري نيز جهت تبيين اثرات درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشورهاي صادر ا

خصوص در كشوري با مدت و بهها كه در كوتاهيكي از اين كانال. كننده تبيين شده است

عيسي صالح علي، .)تواند بسيار مؤثر باشد، كانال تكنولوژي استرژيم ارزي ثابت مي

2111) 

نظري ژنج مورد اول صحبت به عمل آمد، مورد ششم به عنوان يك كانال  در رابطه با مباني

هاي ژايين براي واردات كاالهاي جديد و براي كشورهايي با نظام ارزي ثابت و تعرفه

مورد اشاره قرار ( 2115)اي مورد نياز بخ  صنعت، در ژژوه  علي و هاروي واسطه

ع آن است كه در كشورهايي با نظام دليل اين موضو( 2115علي و هاروي، .)گرفته است

بطور ژيوسته كاه  ژيدا كرده و واردات كاالهاي ( RER)ارزي ثابت، نرخ ارز حقيقي 

گذاري در برخي از كشورهاي از جمله ايران نظام تعرفه. شودژذير به صرفه ميتجارت

دات اي است كه تعرفه كاالي نهايي بسيار باالست و در عمل صرفه اقتصادي واربذونه

در مقابل تعرفه واردات مواد اوليه ژايين بوده و اين مسأله موجب شده تا . آيدكاه  مي

 

1. Revenue Effect 

2. Current Account Effect 
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. اي مورد نياز خود وابسته شونداوليه و كاالهاي واسطهزيادي به واردات موادصناي  تاحد

شود تا در صورت كاه  مناب  ارزي حاصل از صادرات نفت، بخ  اين موضوع باعث مي

كاه  دسترسي به تكنولوژي آسيب بيند و يا شاخص قيمت توليدكننده توليد از مسير 

(PPI )كه  1931ويژه در بحران ارزي سال  اين موضوع به. اي ژيدا كندافزاي  قابل مالحظه

دهد كه در سال آمارها نشان مي. ناشي از تحريم نفتي ايران بود، به خوبي قابل مشاهده است

-، به حوزه صناي (درصد 90,3رشد منفي )  نفتبيشترين رشد منفي ژ  از بخ 1931

 (1933, يبانك مركز).مربوط بوده است( درصد 1,3رشد منفي )ومعادن

كننده نوسانات نفتي هاي ثروت ملي و تثبيتدوقمورد آخر در بعد ريسك اقتصادي، به صن

هاي قبلي اضافه تواند به ژژوه اين مؤلفه نيز به عنوان يك كانال جديد مي. شودمربوط مي

دهد كه وجود صندوق هاي تثبيت كننده به كاه   مي نشان( 2113)سوگاوارا . شود

كشور غني از مناب   13اين ژژوه  براي . نمايدنوسانات مخارج دولت كمك شاياني مي

دهد كه نوسانات مخارج دولت در انجام شده و نشان مي 2112تا  1333طبيعي و طي دوره 

سوگاوارا، .) درصد از سايرين كمتر است 19هاي تثبيت به اندازه كشورهايي با صندوق

2113) 

تواند براي دهد كه بر اساس مباحث نظري ميمجموعه نماگرهايي را نشان مي 3 جدول

 .محاسبه ريسك اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت مورد استفاده قرار گيرد
 یاقتصاد سکیر ینماگرها نیمهمتر -4 جدول

 OVIارتباط با  نماد نماگر درآمد نفتی کانال اثر گذاری ردیف

 كانال درآمدي 1
نسبت درآمد نفتي به توليد ناخالص 

 داخلي
VOS/GDP مثبت 

 كانال عايدي دولت 2
نسبت درآمدهاي نفتي در بودجه به 

 توليد ناخالص داخلي
OI/GDP مثبت 

 كانال مخارج 3
سهم درآمد دائمي نفت به درآمد 

 ملي دائمي
OP/YP مثبت 

 كانال حساب جاري 4
نسبت صادرات نفتي به كل 

 صادرات
OEX/EX مثبت 

 منفي FexRميزان ذخاير خارجي بانك مركزي  كانال نرخ ارز 5
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 براي مديريت بحران

 كانال تكنولوژي 6
نسبت واردات مواد اوليه و كاالهاي 

 سرمايه اي به توليد ناخالص داخلي
IMcap/GDP مثبت 

 دولتكانال نوسانات مخارج  7
نسبت مبلغ واريزي به صندوق به 

 توليد ناخالص داخلي
OSF/OEX منفي 

 منفي ppp GDP/PPPدرآمد سرانه بر حسب  سطح توسعه اقتصادي 8

 (2443گوپتا، : )منبع

 های ریسک تقاضاشناسی تعیین مؤلفهروش -3-2
ژذيري نفت براي گفته شد، بعد دوم در تعيين شاخص آسيب 1 همانطور كه در بخ  

ريسك . كننده نفت، محاسبه و تعريف ريسك عرضه و تأمين نفت استكشورهاي مصرف

ز كننده نفت، بسته به سهم واردات نفت ادهد كه كشورهاي مصرف عرضه، نشان مي

گيرند شركاي تجاري خود و ريسك سياسي آنها، در معرض يك ريسك عرضه قرار مي

ديذر توان ازسوي. ژذيري نفت بينجامدتواند به افزاي  شاخص آسيبكه باال رفتن آن مي

تواند به كاه  ريسك عرضه هاي احتمالي ميكننده در مديريت اين شوکكشور مصرف

ساسي در محاسبات ريسك عرضه بايستي مورد توجه از اين رو دو مؤلفه ا. كمك نمايد

مؤلفه اول ريسك ژئوژلتيك نفت است كه تمركز واردات نفت را با توجه به . قرار گيرد

نمايد و مؤلفه دوم، ذخاير نفت داخلي به كل مصرف ريسك سياسي هر كشور محاسبه مي

رضه نفت هاي عكننده را براي مديريت شوکباشد كه توان كشور مصرفنفت، مي

-دهد كه در صورت بروز يك شوک عرضه، كشور مصرفنمايد و نشان ميسنج  مي

 .تواند تقاضاي نفت خود را از ساير مبادي تأمين نمايدكننده تا چه اندازه مي

توان براي كشورهاي صادركننده نفت نيز با ايده گرفتن از نحوه ساخت ريسك عرضه، مي

ريسك كشورهاي صادركننده نفت ديذر ريسك عرضه البته . همين بعد را تعريف نمود

-به اين معني كه با توجه به شرايط سياسي، هزينه. نيست، بلكه ريسك تقاضاي نفت است

توانند خريد نفت از يك يك يا تعدادي از خريداران نفت، مي... هاي ناشي از تحريم و 

، با تحريم نفت 1931ال نمونه واقعي اين موضوع در س. كشور صادركننده را تحريم نمايند
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از اين رو، همانذونه كه در مورد . ايران توسط آمريكا و اتحاديه اروژا به وقوع ژيوست

كننده نفت، ريسك تأمين و عرضه مورد بررسي قرار گرفت، در مورد كشورهاي مصرف

 .كشورهاي صادركننده نفت، بايستي ريسك تقاضاي نفت مورد بررسي قرار گيرد

توان از منطق استفاده شده در مقاله هاي موثر بر ريسك تقاضا ميولفهبراي استخراج م

آوري اقتصادي را اولين شاخص تاب 2111بريذوگليو درسال . بريذوگليو نيز استفاده نمود

آوري مفهومي است كه حداقل سه توانايي را در يك اقتصاد از نذاه وي، تاب. ارائه نمود

 :گذاردبه نماي  مي

 هاد در اجتناب از اين شوکتواناي اقتصا -1

 هاتوانايي اقتصاد در تحمل اثر اين شوک -2

بريذوگليو، )توانايي اقتصاد در بازيابي سري  از شوک هاي اقتصادي تخريب كننده بيروني -9

 (2111غياثوند و عبدالشاه، : 1939غايثوند، : 2113

اضا بر اساس سه آوري ارائه شده توسط بريذوگليو، ريسك تقبا ايده گرفتن از مفهوم تاب

 .شودمحور اساسي تعريف مي

 
 مولفه های ریسک تقاضا بر اساس منطق تاب آوری: 1نمودار 

 های پژوهشیافته: منبع

 ريسك تقاضا

توانايي يك كشور در  -9
بازيابي سري  از شوک 
 هاي تخريب كننده بيروني

نسبت صادرات نفت ايران 
به مازاد عرضه  iبه كشور 

 جهاني در هر سال 

µi(γi) 

توانايي يك كشور در  -2
 تحمل اثر اين شوک ها

نسبت صادرات نفت ايران 
به كل وادرات  iبه كشور 

 نفت آن كشور 

βi 

توانايي يك كشور در  -1
 اجتناب از اين شوک ها

روابط 
سياسي دو 

 جانبه

BSi 

سهم كشور 
مورد نظر از  
 صادرات ايران

αi 
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مولفه اول، ريسك ژئوژلتيك تقاضاي نفت . شودعامل، نهايتا در دو مؤلفه خالصه مي 3اين 

. شودواردكننده نفت از كشور صادركننده محاسبه مياست كه با توجه به سهم كشورهاي 

 .استمؤلفه دوم، ژايداري روابط سياسي نامذذاري شده

كننده نفت، براي تعيين ريسك سياسي، از در ريسك عرضه براي كشورهاي مصرف

-اين با(. 2113گوژتا، )استفاده شده است 1المللي كشورهاگزارشات راهنماي ريسك بين

 .شودقاضا، اين مؤلفه بر اساس منطق جديد محاسبه ميوجود، در ريسك ت

مولفه دوم در ريسك تقاضا، عالقمندي كشور موردنظر را به اعمال شوک تقاضاي 

و (  )، توانايي آن كشور در تحمل شوک نفتي وارده بر خود (   )شده نفتيمديريت

در . دهدرا نشان مي(   )نهايتا توانايي آن كشور در بازيابي سري  از شوک نفتي وارده 

 .ادامه جزئيات محاسبه مولفه دوم ريسك تقاضا تبيين شده است

سياسي دوجانبه، سهم صادرات نفت كشور صادركننده در سبد از آنجا كه ريسك روابط

هايي هستند كه نفت وارداتي كشور هدف و توانايي تأمين اين نفت از ساير مبادي مولفه

ضاي مديريت شده هستند، از اين رو براي محاسبه كننده ريسك وقوع شوک تقامشخص

البته ابتدا شاخص ژايداري . از اين سه مؤلفه به شرح ذيل استفاده خواهد شد 2ريسك سياسي

-شود و سپ  با تبديل آن، شاخص ريسك سياسي محاسبه ميروابط سياسي محاسبه مي

 .گردد
 

 (4) 
                      

         

 
  

ژذيري نفت براي كشورهاي صادركننده در نهايت براي اينكه، شاخص آسيبباتوجه به

بخ ، ايران، معادل كشور صادركننده در نظر گرفته شود، ازايناقتصاد ايران محاسبه مي

 .اندتوضيح داده شده( 4) در ادامه هركدام از متغيرهاي. شده است

 

1. International Country Risk Guide 

2. Political Risk 
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نمره، باالتر هرچه اين. كه واردكننده نفت از ايران است iنمره ثبات سياسي كشور =     

فتي باالتر بوده و احتمال اعمال تحريم باشد، ثبات روابط سياسي دوجانبه از منظر تجارت ن

 .تر استژايين

-نفت آن كشور ميبه كل وادرات iنشان دهنده نسبت صادرات نفت ايران به كشور =    

اين شاخص نمايانذر وابستذي آن كشور به واردات نفت از ايران است، از اين رو هر . باشد

باشد، نمره ثبات سياسي آن كشور  چه سهم ايران در تامين نياز وارداتي يك كشور بيشتر

. يابدباالتر مي رود و بنابراين، ريسك وض  يا اعمال تحريم توسط آن كشور كاه  مي

 .عبارت ذيل اين موضوع را به صورتي ديذر نشان مي دهد
 (5)    

                                   

                           
 

وجود دارد اين است كه مطلق نياز وادراتي كشور هدف را    اشكالي كه در نسبت 

به عنوان مثال اين نسبت براي كشوري مثل چين كه واردات بااليي . نمايدمشخص نمي

نمره ثبات سياسي اين دارد، ژايين نشان داده مي شود و بنا به تفسيرهاي صورت گرفته، 

علت نيز آن است كه اگرچه چين در . اما واقعيت امر اينذونه نيست. يابدكشور كاه  مي

نمايد و اين ميزان سهم بااليي در تامين نياز هزار بشكه نفت از ايران وارد مي 511حدود 

ني وجود، براي تأمين اين ميزان نفت از مازاد تقاضاي جهاوارداتي چين نيست، بااين

   در نسبت جديدي با نماد    رو نسبت ازاين. مشكالت زيادي وجود خواهد داشت

تعريف شده    در ادامه نسبت . تري بدست آيدضرب شده تا نمرات ثبات سياسي واقعي

 .است

-به مازاد عرضه جهاني درهرسال مي iدهنده نسبت صادرات نفت ايران به كشور نشان=    

بر اين اساس، با فرض اعمال تحريم نفتي و قط  واردات نفت از ايران، كشور مورد . باشد

نظر ضرورت دارد تا نياز خود را از ساير كشورهاي صادركننده تأمين نمايد و اين موضوع 

تعريف دقيق اين . بستذي به اين دارد كه متوسط رشد عرضه جهاني نفت به چه ميزان است

 .آورده شده است (6) نسبت در 
 (6)    
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 5 جدولتري در فرمول وارد شوند، طبق با ضريب تاثير واقعي   به جهت اينكه مقادير

 .شوندتبديل مي   به    مقادير 

   به    لیتعد بیضر -3 جدول

 %25باالتر از  %25تا % 15بين  %15تا % 11بين  %11تا % 5بين  %5تا % 1بين    مقادير 

 1 1,3 1,1 1,3 1,2    مقادير

 های پژوهش یافته: منبع
به عبارت ديذر، هنذامي كه كشوري براي جابجايي حجم نفت وارداتي خود از جانب 

درصد از مازاد عرضه جهاني را جذب نمايد، عدد وابستذي  25ايران مجبور شود، بيشتر از 

سوي  از. شوددر معادله ريسك سياسي وارد مي 1وارداتي آن كشور به ايران با ضريب 

-درصد نياز وارداتي خود را از جانب ايران تأمين مي 111ديذر كشوري چون سريالنكا 

درصد عرضه  5اي است كه تنها با جذب كمتر از نمايد، لكن حجم وارداتي آن به اندازه

شود تا تبعيت اين موضوع سبب مي. تواند نفت ايران را جايذزين نمايدمازاد جهاني مي

تواند هاي ثانويه افزاي  يابد، چرا كه به سهولت ميبراي اعمال تحريم سريالنكا از آمريكا

شود تا نمره ثبات سياسي اين موضوع سبب مي. نفت خود را از ساير مبادي تأمين نمايد

كننده براي نشان دادن اين موضوع استفاده شده كاه  يابد، از اين رو از ضرايب تنزيل

 .است

ايداري كشورهاي طرف تجاري ايران، محاسبه ژايداري عنصر نهايي در محاسبه نمره ژ

نشان داده و براي محاسبه آن از منطق     اين مؤلفه را با . باشد روابط سياسي دوجانبه مي

 .شوداستفاده مي 1 جدولارائه شده در 
 رانیا با یتجار طرف یکشورها یاسیس ثبات نمره و یبند دسته یمبنا -6 جدول

 BS مبناي دسته بندي رديف

 30 كشورهايي كه مستقيما ايران را تحريم كرده اند كه شامل امريكا و اتحاديه اروژا هستند 5

9 
تحريم نكرده اند، لكن از تحريم هاي فراسرزميني ساير كشورها كشورهايي كه مستقيما ايران را 

 ژيروي كرده اند همچون كره، ژاژن و اكثريت كشورها
60 
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9 
كشورهايي كه نه مستقيما ايران را تحريم كرده اند و نه از تحريم هاي فراسرزميني ساير كشورهاي 

 تبعيت كرده اند همچون چين و روسيه
90 

 پژوهشیافته های : منبع

                      گيري ساده، بر اساس فرمول  با ميانذين
         

 
-مي  

 . توان شاخص ژايداري سياسي را اندازه گيري نمود

توان از آن حال كه بر اساس توضيحات داده شده، شاخص ژايداري سياسي محاسبه شد، مي

 .براي ساخت ريسك ژئوژلتيك تقاضاي نفت استفاده نمود

كه ارتباط مثبتي با بعد ( GODR)ت براي محاسبه ريسك ژئوژلتيك تقاضاي نفت در نهاي

 . عمل خواهد شد 0 جدولريسك تقاضا دارد، بر اساس 
 نفت کیژئوپلت سکیر یها لفهؤم نیمهمتر -7 جدول

 نماگر ريسك ژئوژلتيك نفت رديف

1 
 بازار نفت يكتمركز ژئوژلت يسكر

(GOMCR) 

 سهم كشورهاي واردكننده نفت از ايران

 محاسبه تنوع مبادي صادراتي 2

 تعديل شاخص تمركز بر اساس ريسك سياسي 9

 :چند مرحله را بايد طي نمود كه عبارتند از GOMCRبراي محاسبه 

محاسبه سهم بازار هر يك از واردكنندگان نفت از ايران كه بر اساس نسبت : مرحله اول

-ناميده مي   اين سهم . گرددحجم واردات كشور هدف به كل صادرات ايران، تعيين مي

 .شود

محاسبه شاخص وابستذي به صادرات كه با توجه به سهم كشورهاي وارد : مرحله دوم

-توان از شاخص هيرفيندالبراي اين منظور مي. شودكننده نفت از ايران محاسبه مي

 :فرمول زير نحوه محاسبه اين شاخص را نشان مي دهد. استفاده نمود 1هيرشمن
 (7)       

    
      

  

تعداد  nسهم هر يك از كشورهاي واردكننده در تامين مناب  نفتي است و    كه 

 .كشورهاي صادركننده به كشور هدف است

 با توجه به ريسك سياسي مرتبط با هر كشور HHIتعديل شاخص : مرحله سوم
 

1. Herfindahl-Hirschman Index - HHI 
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                      در اين مرحله با توجه به فرمول 
         

 
ابتدا شاخص   

اين شاخص به كشورها از . شودثبات سياسي كشورهاي واردكننده نفت از ايران محاسبه مي

بنابراين هر چقدر كه اين نمره . دهدنسبت مي 111تا  1منظر ثبات سياسي، نمره اي بين 

تري اي ژرريسك، نمره ژايينبنابراين كشوره. تر استباالتر باشد، ريسك آن كشور ژايين

دارد، الزم است تا  OVIارتباط مثبتي با  GOMCRاز آنجا كه . نماينددريافت مي

از اين رو شاخصي به نام ضريب . ضرايب تعديل بر اساس ريسك باالتر تنظيم گردند

 :شودريسك سياسي به صورت ذيل براي هر كشور تعريف مي

 (8)      
 

 
                    

   
 

 

 :محاسبه خواهد شد (9) بر اساس  GOMCRدر نهايت 

 (9)           
        

          
  

 هاتحلیل داده -4

 پذیری نفت برای اقتصاد ایرانمحاسبه شاخص آسیب -4-1

معرفي شده براي اقتصاد ايران و دوره مورد بررسي با هاي در اين بخ ، روند شاخص

گيرد و در نهايت نحوه ساخت شاخص هاي آماري مورد بحث قرار ميتوجه به محدوديت

 .گرددنهايي تبيين مي

مجموعه نماگرهاي مورد نياز براي محاسبه شاخص آسيب ژذيري نفت در اقتصاد 

اي ريسك اقتصادي از ژيچيدگي نماگره. دهدكشورهاي صادركننده نفت را نشان مي

 .زيادي برخوردار نيست و به راحتي از آمارها و اطالعات موجود قابل محاسبه است
 

 رانیا در نفت یریپذبیآس شاخص محاسبه یبرا ازین مورد ینماگرها مجموعه -3 جدول

ارتباط با  نماد نماگر بعد رديف
OVI 

1 
ريسك 

 اقتصادي

 مثبت VOS/GDP درآمد نفتي در توليد ناخالص داخليسهم 

 مثبت OI/GB سهم درآمد هاي نفتي در بودجه دولت 2

 مثبت OP/YP سهم درآمد دائمي نفت به درآمد ملي دائمي 9



 11 ...نظري و محاسبه شاخص آسیب پذيري نفت مبانی

 

 

 مثبت OEX/EX سهم صادرات نفتي از كل صادرات 3

5 
ميزان ذخاير خارجي بانك مركزي براي مديريت 

 بحران
FexR منفي 

1 
سهم واردات مواد اوليه و كاالهاي سرمايه اي از 

 توليد ناخالص داخلي
IMcap/ind-

GDP 
 مثبت

 منفي OSF/OEX سهم صندوق تثبيت از درآمدهاي نفتي 0

 منفي ppp GDP/PPPدرآمد سرانه بر حسب  3

 مثبت GOMCR بازار نفت يكتمركز ژئوژلت يسكر ريسك تقاضا 3

 یافته های پژوهش:منبع

 محاسبات مربوط به ریسک اقتصادی برای ایران -4-1-1

. دهدنشان مي 1939تا  1913هاي شده براي اقتصاد ايران را طي سالنتايج آمار نرمال جدول

استفاده شده، به اين ترتيب كه براي  MIN-MAXنرمال نمودن اعداد، از قاعده  به منظور

 ,VOS/GDPژذيري نفت دارند، به مانند متغيرهايي كه رابطه مثبتي با شاخص آسيب

OI/GB, OEX/EX, OP/YP, Imp/ind-GDP استفاده شده و براي ( 10) از

 ,FexR, OSF/OEXژذيري دارند مثلمتغيرهايي كه رابطه منفي با شاخص آسيب

GDP/POP  استفاده شده است (11)از معادله. 

 (10)    
          

               
 

 

 (11)    
           

               
 

 
 آمار و اطالعات نرمال شده مربوط به مؤلفه های ریسک اقتصادی برای اقتصاد ایران -1جدول

VOS/

GDP 
OI/

GB 
OP/

YP 

OEX

/EX 

FexR 
(b rial) 

Imcap/ind-

GDP 

(1000$/b rial) 

OSF/

OEX 

GDP/P

OP-m 

rial 

 سال

1,11 1,30 1,23 1,30 1,33 1,93 1,90 1,11 1913 

1,11 1,02 1,21 1,11 1,31 1,11 1,90 1,33 1913 

1,15 1,53 1,15 1,03 1,33 1,11 1,90 1,01 1901 

1,13 1,51 1,11 1,01 1,30 1,11 1,90 1,03 1901 

1,13 1,33 1,15 1,11 1,32 1,59 1,90 1,05 1902 
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1,19 1,11 1,12 1,33 1,31 1,11 1,90 1,03 1909 

1,30 1,33 1,11 1,13 1,33 1,19 1,90 1,01 1903 

1,35 1,31 1,11 1,31 1,30 1,15 1,90 1,01 1905 

1,92 1,13 1,12 1,01 1,30 1,11 1,90 1,02 1901 

1,11 1,95 1,11 1,51 1,11 1,12 1,90 1,02 1900 

1,93 1,30 1,12 1,10 1,33 1,11 1,90 1,02 1903 

1,51 1,15 1,21 1,00 1,33 1,12 1,19 1,11 1903 

1,91 1,10 1,91 1,13 1,31 1,13 1,11 1,11 1931 

1,03 1,00 1,39 1,10 1,01 1,13 1,13 1,50 1931 

1,09 1,01 1,55 1,13 1,12 1,22 1,11 1,31 1932 

1,31 1,01 1,10 1,01 1,33 1,31 1,13 1,31 1939 

1,11 1,30 1,03 1,02 1,99 1,31 1,19 1,93 1933 

1,39 1,93 1,33 1,11 1,19 1,93 1,22 1,21 1935 

1,32 1,23 1,35 1,02 1,19 1,31 1,90 1,13 1931 

1,31 1,29 1,33 1,11 1,11 1,53 1,13 1,11 1930 

1,50 1,11 1,11 1,33 1,11 1,35 1,13 1,11 1933 

1,13 1,53 1,33 1,52 1,22 1,31 1,13 1,11 1933 

1,35 1,59 1,33 1,53 1,22 1,35 1,13 1,11 1931 

1,51 1,91 1,33 1,13 1,93 1,93 1,12 1,11 1931 

1,59 1,39 1,31 1,10 1,11 1,99 1,15 1,25 1932 

1,33 1,23 1,09 1,11 1,13 1,95 1,12 1,23 1939 

 يافته هاي ژژوه : منب 

 2نمتودار  يك متوسط وزني گرفته شود،  3متغير معرفي شده در جدول  3در صورتي كه از 

 گردد  حاصل مي
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 نتایج بعد ریسک اقتصادی؛ : 2نمودار 

 نتایج پژوهش: منبع

برخي از نوسانات همچون، . به داليل برونزا و درونزا بوجود آمده است 2نمودار  نوسانات

به بعد، به ترتيب ناشي از كاه  قيمت نفت  1931و يا سال  1933كاه  شاخص در سال 

تشديد تحريم هاي نفتي ايران طي سال  به دليل وقوع ركود اقتصاد جهاني و 2111در سال 

گونه كه جز در موارد اين. باشدمي 1931به بعد و وقوع بحران ارزي در سال  2111هاي 

. تواند به داليل سياستي رخ دهدتغييرات ناشي از يك شوک بيروني است، ساير موارد مي

و واريز بخشي از  مليتوسعهارزي و ژ  از آن صندوقمثال، تأسي  حساب ذخيرهعنوانبه

ژذيري نفت در آن ازجمله مواردي است كه سبب شده تا شاخص آسيبوجوه نفت به

سازي درآمدهاي صادراتي و در مجموع سياست متنوع. كاه  ژيدا نمايد 1,1حدود 

-نفت در توليدناخالصكاه  سهم درآمدهاي ارزي نفتي در مناب  ارزي، كاه  سهم

دهاي دولت و همچنين كاه  وابستذي صناي  به داخلي، كاه  سهم نفت در درآم

اي موجب ميشود كه ريسك اقتصادي كاه  ژيدا واردات مواداوليه و كاالهاي واسطه

هاي موردمطالعه، تغييرات شاخص بيشتر تاب  تحوالت برونزا بوده و البته طي سال. كند

 .اندانجام ندادههاي ريسك اقتصادي ريزي دقيقي به منظور كاه  مولفهها برنامهدولت

.00 

.10 

.20 

.30 
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 محاسبات مربوط به ریسک تقاضا برای ایران -4-2
در ادامه برخي نمودارها و شيوه محاسبه اين . باشدمساله اصلي، محاسبه ريسك تقاضا مي

 .تبيين شده است 1939تا  1913مولفه براي اقتصاد ايران طي سال هاي 

نفت در اقتصاد ايران، طي  ژذيريبراي محاسبه ريسك تقاضا و نهايتا ساخت شاخص آسيب

از  1939تا  1933هاي مركزي و براي سالهاي بانكاز داده 1933تا  1913سال هاي 

با توجه به اينكه ( 2115اوژك، .)ها بهره گرفته شده استاطالعات اوژك براي تكميل داده

هاي الزم شود، تالش شده است تا ساده سازياين شاخص براي اولين بار محاسبه مي

به علت وقوع جنگ و انقالب  1913تا  1950هاي هاي سالورت ژذيرد از اين رو دادهص

گام اول در . ها و نوسانات باال در نظر گرفته نشده استاسالمي، و برخورداري از شوک

 .باشدمي (4) محاسبه ريسك تقاضا، محاسبه ژايداري سياسي به كمك 
(12) 

                      
         

 
  

 

تر گفته همانطور كه ژي . محاسبه شود   و    رو الزم است تا ابتدا متغيرهاي ازاين

به كل وادرات نفت آن كشور  iنشان دهنده نسبت صادرات نفت ايران به كشور    شد

رو اين شاخص نمايانذر وابستذي آن كشور به واردات نفت از ايران است، ازاين. باشدمي

هرچه سهم ايران در تأمين نياز وارداتي يك كشور بيشتر باشد، نمره ثبات سياسي آن كشور 

. يابديسك وض  يا اعمال تحريم توسط آن كشور كاه  ميرود و بنابراين، رباالتر مي

. دهدارائه مي جدولبانك مركزي و اوژك اطالعات مقاصد صادراتي ايران را مطابق 

گردد، اين اطالعات بر اساس تك تك كشورها تهيه نشده است و  همانطور كه مشاهده مي

بر اساس اطالعات . در مواردي از عبارت اروژا، آسيا و ساير مناطق استفاده شده است

درصد صادرات نفت ايران به اروژا طي اين  05طور متوسط  شود كه بهتكميلي مشخص مي

ها، به كشورهاي فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و يونان بوده و مابقي نيز حسب مورد به ساير سال

، جدولدر  "اروژا"رو براي محاسبه واردات ازاين. كشورهاي اروژايي فرستاده شده است

براي سادگي، ساير . كشور با حجم واردات ساير اروژا جم  شده است 3حجم واردات اين 
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مبادي اروژايي نيز به عنوان يك مبداء در نظر گرفته شده و حجم واردات آن نيز از ميانذين 

براي محاسبه آسيا و خاور دور نيز، حجم واردات . شده استكشور اروژايي استخراج  3اين 

به جهت سادگي، حجم . بوده است جنوبي و تركيه مبناي محاسبهكشور هند، چين، كره 3

بر اين اساس، ارقامي بدست . واردات سايرمناطق نيز مشابه آسيا در نظر گرفته شده است

 .نماييدمشاهده مي( 11)جدولآمده كه در 

وجود دارد اين است كه مطلق نياز    همانطور كه قبال اشاره شد، اشكالي كه در نسبت 

مثال اين نسبت براي كشوري مثل چين عنوانبه. نمايدوادراتي كشور هدف را مشخص نمي

شود و بنابه تفسيرهاي صورت گرفته، نمره واردات بااليي دارد، ژايين نشان داده ميكه 

توسط ضريب    رو الزم است تا ضريب ازاين. يابدثبات سياسي اين كشور كاه  مي

 . شود، تعديل گرددناميده مي   جديدي كه 

د عرضه جهاني به مازا iبراي محاسبه اين ضريب ابتدا نسبت صادرات نفت ايران به كشور 

براي محاسبه مازاد عرضه جهاني، فرض شده كه . شودگيري ميدر هر سال اندازه

صورت مازاد درصد توليد هر سال را به 5توانند معادل كشورهاي صادركننده نفت مي

دهد كه اگر كشوري بخواهد، ايران را تحريم نفتي نموده اين نسبت نشان مي. عرضه نمايند

ساير مبادي تأمين نمايد، مجبور است چه درصدي از مازاد عرضه جهاني را  و نياز خود را از

كه براساس نظرات خبرگان تنظيم شده است، اگر ( 5)مطابق جدول . به خود اختصاص دهد

درصد از عرضه مازاد جهاني را  25كشوري مجبور باشد، براي تأمين نفت وارداتي خود، 

هد شد و از اين رو نماگر بتا با ضريب يك وارد جذب نمايد، با مشكالت زيادي مواجه خوا

درصد از  5اما اگر كشور مورد نظر بتواند تنها با جذب . شودمعادالت ژايداري سياسي مي

مازاد عرضه جهاني، نياز وارداتي خود از ايران را منقط  نمايد و نفت مورد نياز خود را از 

بستذي آن كشور به واردات نفت از ايران ساير مبادي تامين نمايد، نماگر بتا كه نشانذر وا

بر اين اساس . شودوارد معادله ژايداري سياسي مي 1,2باشد، كاه  يافته و با ضريب مي

 .باشدابل مشاهده ميق( 11)جدولنيز در    ضرايب تعديل
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 و ضرایب تعدیل آن بر اساس گروه کشورهای مختلف (   )مقادیر  -14جدول

 ساير مناطق آفريقا آسيا و خاور دور ژاژن اروژا سال

                               متغيرها
1913 1,211 1,1 1,131 1,3 1,103 1,3 1,111 1,2 1,113 1,3 

1913 1,139 1,1 1,119 1,1 1,231 1,1 1,119 1,2 1,131 1,3 

1901 1,112 1,1 1,119 1,1 1,139 1,1 1,111 1,2 1,995 1,1 

1901 1,151 1,1 1,131 1,3 1,111 1,1 1,111 1,2 1,201 1,1 

1902 1,115 1,1 1,133 1,1 1,113 1,1 1,113 1,2 1,211 1,1 

1909 1,125 1,1 1,131 1,1 1,115 1,1 1,111 1,2 1,131 1,1 

1903 1,131 1,1 1,103 1,3 1,101 1,1 1,212 1,1 1,133 1,3 

1905 1,133 1,1 1,110 1,1 1,135 1,1 1,111 1,2 1,113 1,2 

1901 1,133 1,1 1,135 1,3 1,131 1,1 1,111 1,2 1,113 1,2 

1900 1,109 1,1 1,130 1,3 1,153 1,1 1,111 1,2 1,121 1,2 

1903 1,112 1,1 1,113 1,1 1,121 1,1 1,111 1,2 1,102 1,3 

1903 1,113 1,1 1,113 1,1 1,113 1,1 1,293 1,3 1,111 1,2 

1931 1,133 1,3 1,122 1,1 1,153 1,1 1,133 1,3 1,152 1,3 

1931 1,191 1,1 1,120 1,1 1,125 1,1 1,133 1,3 1,103 1,3 

1932 1,193 1,1 1,190 1,1 1,123 1,1 1,133 1,3 1,132 1,1 

1939 1,111 1,1 1,123 1,3 1,123 1,1 1,211 1,3 1,190 1,1 

1933 1,192 1,1 1,121 1,3 1,193 1,1 1,130 1,3 1,111 1,2 

1935 1,139 1,1 1,133 1,3 1,113 1,1 1,101 1,3 1,111 1,2 

1931 1,129 1,1 1,111 1,3 1,125 1,1 1,110 1,3 1,111 1,2 

1930 1,113 1,1 1,133 1,3 1,125 1,1 1,119 1,3 1,111 1,2 

1933 1,135 1,1 1,131 1,3 1,110 1,1 1,123 1,3 1,111 1,2 

1933 1,112 1,1 1,133 1,3 1,115 1,1 1,139 1,3 1,111 1,2 

1931 1,110 1,1 1,131 1,3 1,115 1,1 1,132 1,3 1,111 1,2 

1931 1,190 1,3 1,109 1,1 1,111 1,1 1,151 1,2 1,111 1,2 

1932 1,111 1,1 1,119 1,1 1,131 1,1 1,111 1,2 1,111 1,2 

1939 1,111 1,1 1,133 1,3 1,103 1,1 1,111 1,2 1,111 1,2 

 یافته های پژوهش: منبع



 911 ...نظري و محاسبه شاخص آسیب پذيري نفت مبانی

 

 

شاخص ژايداري  BSاين امكان وجود دارد كه به كمك نماگر    و   با محاسبه مقادير

اين ،       الزم به ذكر است كه ژ  از محاسبه مقادير . محاسبه شود( PS)سياسي 

. شودميانذين گيري مي BSشده و سپ  با  نرمال MIN-MAXمقادير به كمك روش 

 .شوداستفاده مي( 11)براي نرمااليز كردن اعداد از معادله  MIN-MAXدر روش 

   بعد از استخراج ژايداري سياسي، براي محاسبه ريسك تقاضا، الزم است تا مقادير 

 .قرار گيرد (9) در داخل      و

يا ريسك تمركز ژئوژلتيك بازار نفت براي  GOMCRبعد از انجام همه محاسبات، 

 .گردداستخراج مي 9 نمودارمطابق  1939تا  1913اقتصاد ايران طي سال هاي 

 
 ریسک تمرکز زئوپلتیک بازار نفت : 1 نمودار

 های پژوهش یافته: منبع

همانطور كه ژي  از اين نيز اشاره شد، ريسك تمركژ ژئوژلتيك بازار نفت با شاخص 

-نفت ارتباط مثبتي دارد و باالتر بودن آن باعث افزاي  شاخص آسيب آسيب ژذيري

با سياست هاي اتخاذي فروش و صادرات نفت به ( 9)9 نموداردر تفسير . شودژذيري مي

 :وان اشاره كردنكات ذيل مي ت
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  مقدار شاخصGOMCR  نذاهي به آمار . رسيده است 1,15به مقدار باالي  1913در سال

در سال  93دهد كه در اين سال سهم اتحاديه اروژا از توزي  صادرات نفت ايران نشان مي

رسيده است و ژايين بودن ژايداري روابط سياسي  1913درصد در سال  11به  1910

 .افزاي  سهم اتحاديه اروژا باعث افزاي  شاخص شده استدوجانبه در كنار 

  درصد در سال  91سهم اتحاديه اروژا از  1932و  1931، 1931همچنين طي سال هاي

 1932درصد در سال  11و  1931درصد در سال  11و  1931درصد در سال  13به  1903

مناطق موجب شده كاه  سهم اتحاديه اروژا در كنار افزاي  صادرات به ساير . رسدمي

به كمترين مقدار خود طي  1932است تا ريسك تمركز ژئوژلتيك بازار نفت در سال 

اين موضوع نكته بسيار مهمي را . دست ژيدا كند 1,59دوره مورد مطالعه يعني به عدد 

نمايد و آن اين است كه هر چقدر توزي  صادرات نفت متكثرتر شده و به روشن مي

ژذيري كشور از ناحيه شوک تقاضاي يرد، امكان آسيبمناطق متعددي صورت ژذ

 .كندمديريت شده نفتي كاه  ژيدا مي

  اي بوده است كه هاي صادراتي وزارت نفت به گونه، سياست1933متأسفانه ژ  از سال

سهم صادرات به ساير مناطق، آفريقا و ژاژن كاسته شده و با تمركز صادرات به منطقه 

در . اي همراه بوده استا، شاخص تمركز از رشد قابل مالحظهآسيا و خاور دور و اروژ

درصد نفت صادراتي ايران را جذب نموده، سهم ساير  95طول اين مدت اروژا بي  از 

درصد رسيده و سهم آسيا و خاوردور  5رسد، سهم آفريقا به كمتر از مناطق به صفر مي

شود تا با افزاي  وع سبب مياين موض. رسددرصد مي 55نيز افزاي  يافته و به حدود 

ريسك تمركز ژئوژلتيك بازار نفت براي اقتصاد ايران، امكان اعمال تحريم نفتي ايران 

 .ژذيري ايران از اين محل نيز افزاي  يابد افزاي  يافته و آسيب

   ايران از  2112در نوامبر  2112 از قانون دفاع ملي آمريكا براي سال  1235با ابالغ بخ

اين ( 2111،  كاتزمن.)ا مشمول تحريم فراسرزميني صادرات نفت گرديدسوي آمريك

اي از درآمدهاي ارزي  موضوع سبب شد تا با قط  يكباره واردات نفت اروژا، بخ  عمده
 

1. Section    1 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 
2. Katzman 
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از سوي ديذر، تمركز بخ  باقي مانده نفت بر آسيا و افزاي  . ايران دچار نوسان شود

افزاي  بيشتري ژيدا كرده و به عدد درصد موجب شد تا اين شاخص  35سهم آسيا به 

دهد كه فقدان باال رفتن اين شاخص نشان مي. دست ژيدا كند 1939در سال  1,3

هاي فروش نفت در داخل موجب ريزي صحيح در توزي  صادرات نفت و سياست برنامه

البته افزاي  . شد تا به يكباره كشور آسيب زيادي را از وض  تحريم ها متحمل گردد

. يا نيز اوضاع را بدتر نموده و وضعيت شاخص تمركز را افزاي  داده استسهم آس

مالي نفت فروخته شده توان در زمينه تسويهژذيري كشور در اين شرايط را ميآسيب

متاسفانه كشورهاي خريدار نفت از ايران، با تمركز نفت صادراتي ايران به . جستجو كرد

هاي محلي، اند و با تسويه مالي از طريق ژولكرده آنها، دست برتر را در نحوه تسويه ژيدا

غذا، دارو و كاالهاي ساخته شده كشور خود، بي  از ژي  كشور را با مشكالت مواجه 

 .اندكرده

 پذیری نفت برای اقتصاد ایراننتایج شاخص آسیب -4-3
-ژ  از محاسبه دو بعد اصلي ريسك اقتصادي و ريسك تقاضا، بايستي شاخص آسيب

هاي به صورت كلي براي محاسبه شاخص كلي و ابعاد و مولفه. نفت را محاسبه نمود ژذيري

لكن با توجه به اينكه تمركز اين مقاله، در تبيين نظري . هاي متعددي وجود داردآنها روش

ژذيري نفت براي كشورهاي هاي اصلي شاخص آسيبساخت شاخص و معرفي مولفه

ها بعنوان هدف اصلي مورد دهي مولفهيك هاي وزنصادركننده نفت بود، استفاده از تكن

ها و ابعاد را وزن دهي نمود، توان، مؤلفههاي مختلفي ميبه شيوه. توجه قرار نذرفته است

به اين ترتيب كه اوزان . وجود، در اين مقاله از روش متوسط وزني استفاده شده استبااين

نفت براي اقتصاد ايران، يكسان ژذيري ريسك اقتصادي و ريسك تقاضا در شاخص آسيب

گيري، شاخص نهايي محاسبه شده در نظر گرفته شده است و از يك ميانذين 1,5و برابر 

هاي اين  ي مؤلفهدهوزنهاي مختلف هرچند يكي از مباحث آتي، مقايسه روش. است

-حاصل مي 3نمودار به هر ترتيب، در صورت استفاده از روش فوق، . شاخص خواهد بود

ها از يك سو با تشديد تحريم 1933متأسفانه همانطور كه مشخص است، ژ  از سال . شود

ريزي مناسب در توزي  نفت صادراتي، شاخص روند نامناسبي را طي كرده و فقدان برنامه
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ارزي و سهميه بندي خريد نفت ايران شدت بيشتري ژيدا  اين موضوع با وقوع بحران. است

 .كرد و موجب شد با وجود كاه  ريسك اقتصادي، وضعيت كلي شاخص افزاي  يابد

 
 شاخص آسیب پذیری نفت برای اقتصاد ایران: 4نمودار 

 یافته های پژوهش: منبع

مي باشد،  1932تا  1931هاي اين شاخص، سالها براي اقتصاد ايران از منظر بهترين سال

سازي مناب  ارزي و متنوعذخيرهها هم ريسك اقتصادي از طريق ايجاد حسابطي اين سال

سازي مقاصد صادراتي نفت و اي يافته و هم از طريق متنوعارزي، كاه  قابل مالحظه

ژذيري نفت به افزاي  تعداد بازيذران، ريسك تقاضا كاه  يافته و عدد شاخص آسيب

 .رسيده است 1,51حدود 

 

 بندی و نتیجه گیری جمع -5
ژتذيري نفتت بتراي كشتورهاي     در اين مقاله، تالش شتده استت تتا مفهتوم شتاخص آستيب      

از ايتتن رو هتتدف اصتتلي ايتتن مقالتته، ارائتته يتتك . صتتادركننده نفتتت تبيتتين و محاستتبه شتتود

دهنتده ايتن   تشتكيل هتاي  چارچوب نظري منسجم بتراي ستاخت و معرفتي مهمتترين مؤلفته     

هاي مؤثر بر اين شتاخص در دو بعتد ريستك    منظور، مهمترين مؤلفهاينبه. باشدشاخص مي
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در بعد ريسك اقتصتادي بتر استاس توستعه ادبيتات      . اقتصادي و ريسك تقاضا تبيين گرديد

كانال و مولفه مهم شامل كانتال درآمتد، عايتدي دولتت، مختارج،       0نظري بيماري هلندي، 

در بعتد ريستك   . نرخ ارز، تكنولوژي و نوسانات مخارج دولت شناسايي شدحساب جاري، 

مؤلفته  . تقاضا، نيز بر اساس منطق ارائه شده توسط بريذوگليو، دو مولفه اصلي شناسايي شتد 

ريسك ژئوژلتيك تقاضاي نفت است كه با توجه به سهم كشورهاي واردكننده نفتت از  اول 

دوم در ريسك تقاضتا، عالقمنتدي كشتور متورد     مؤلفه  .شودكشور صادركننده محاسبه مي

، توانتايي آن كشتور در تحمتل    (   )شتده نفتتي  نظر را به اعمال شوک تقاضتاي متديريت  

و نهايتا توانايي آن كشور در بازيتابي ستري  از شتوک نفتتي     (  )شوک نفتي وارده بر خود 

ير آن بتراي اقتصتاد   ژ  از ارائه منطتق ستاخت شتاخص، مقتاد    . دهدرا نشان مي(   )وارده 

ژتذيري نفتت بتراي اقتصتاد     گيري شاخص آستيب محاسبه و اندازه. ايران محاسبه شده است

 و فتروش  هاي تنظيم سياست و ايران، نشان داد كه مديريت عوامل مؤثر بر ريسك اقتصادي

 در را كشتور  آن ژتذيري آستيب  توانتد متي  كشور صادر كننده نفتت،  يك در نفت صادرات

مثتال،  عنتوان بته  .دهتد  اي كاه به شكل قابل مالحظه هاي تحريم نفتشوک بروز صورت

داخلي و يا افزاي  درآمدهاي نفتي در بودجته دولتت و   افزاي  سهم نفت در توليدناخالص

ژذيري كشور كمك شاياني يا افزاي  سهم نفت در سبد صادراتي كشور، به افزاي  آسيب

هتاي  كشور و همچنين افتزاي  ستهم صتندوق    ديذر، افزاي  درآمد سرانهازسوي. نمايدمي

كتاه  تنتوع در    .ژذيري اقتصاد منجر خواهد شدتثبيت درآمدهاي نفتي به افزاي  مقاومت

ها و متمركزشتدن فتروش نفتت بته كشتورهاي ختاص       مقاصد صادرات نفت، اعمال تحريم

 1939در ستال   1,31موجب افزاي  ريسك تقاضا شده است و مقتادير ايتن ريستك را بته     

البته ريسك اقتصادي تا حدي كاه  داشته، علت نيز آن است كه بتا كتاه    . سانده استر

قيمت نفت و افزاي  صادرات نفتي، ميزان وابستذي بته نفتت در صتادرات كتاه  داشتته،      

با اين وجود، ريسك تقاضا به داليتل   .كاه  يافته است داخليتوليدناخالص سهم نفت در

ي افزاي  داشتته كته وضتعيت شتاخص بته بتدترين وضت         ها به قدرتمركز و تشديد تحريم

 .ممكن رسيده است
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