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و در در اقتصادهای نوظهوربه دالیل گوناگون، یکی از اهداف مهم و متداول صادرات تنوع •
.  استحال توسعه 

تری دارند؛ کشورهایی هستند که؛اقتصادهایی که سبد صادرات متنوع•
.کمتری مواجه هستندتولید با نوسانات ✓
.  رشد تولید بلندمدت بیشتری دارند✓

اهمیت



کشوور و منطهوه حواکی 201المللی پول در رابطه با بررسی شاخص پیچیدگی محصوولی مطالعه صندوق بین•
ک سیسوتم وری در یهای بهرهازین است که حساسیت باالی این شاخص به کاالهای اساسی از منظر قابلیت

بورد و در یاقتصادی، دقت استفاده از این شاخص را در تفسیر و تحلیل تنوع صوادراتی کشوورها زیرسووال مو
.نتیجه شاخص مناسبی برای تحلیل تنوع صادراتی اقتصادها نیست

و بر حسب میزان نیاز به دانش فنی بورای تولیود یوک محصوول، تنووع( PCI)شاخص پیچیدگی محصولی •
باالتر شامل کاالهایی مانند برخوی PCIمحصوالتی با رقم . کندبندی میتخصص کاالیی را سنجش و رتبه

. باشوندا مویاقالم تخصصی الکترونیکی و شیمیایی هستند که تعداد کموی از کشوورها قوادر بوه سواخت  نهو
واد خوام و کمتر که تهریباً اکثر کشورها قادر به تولید این گروه کاالهوا هسوتند شوامل موPCIمحصوالت با 

.   محصوالت ساده کشاورزی هستند

ابزارهای تحلیل تنوع صادراتی



ی صادراتی یک المللی پول روش جدیدی را برای تحلیل وضعیت تنوع و پیچیدگمحههان صندوق بین•
رده اقتصوادی هوای گسوتدهد که چگونه سیاستاند و نتایج این تحهیق نشان میاقتصاد معرفی کرده

.  توانند موجب تهویت تنوع بخشی شوندمی

ی هوادهود کوه سیاسوترابطه با تجارت کاالهای اساسی نشان مویمزبور در های مطالعات و بررسی•
ویوت تنووع های هدفمنود صونعتی بوه تهگسترده اقتصادی نظیر حکمرانی و  موزش بیش از سیاست

عه تجوارت توانود راهنموایی بورای توسوکنند و این یافته ازین حیث که میبخشی صادرات کمک می
.  المللی اقتصادها باشد، مهم استبین



:در سطح اقتصاد کالن، چهار عامل زیر بر تنوع و پیچیدگی صادرات اثرگذارهستند•
حکمرانی•
 موزش•
زیرساخت•
تجارت باز/ سیاست تجاری•

ش، ارتباط روشنی میان صادرات کاالهای غیراساسی و متغیرهای سوطح کوالن شوامل حکمرانوی،  مووز•
رتهوا  ایون ا. بخشوی را پشوتیبانی کننود، وجوود داردتوانند صادرات و تنوعزیرساخت و تجارت باز، که می

اتی پیچیده و شوند که تولید صادربخشی به اقتصاد و صادرات، موجب خلق شرایطی میعوامل ضمن تنوع
.  سازندیا ارزش افزوده باالتر را ممکن می

هوای خوشگیری بشوند زیرا به جای هدفهای افهی نامیده میها، اصطالحاً سیاستاین طیف از سیاست•
اقتصاد همچنین در این رویکرد میزان مجاروت جغرافیایی یک. خاص، در کل اقتصاد کالن کاربری دارند

.  دهدبه شرکای تجاری و نحوه تاثیر ان بر صادرات غیرکاالی اساسی را مورد توجه قرار می

عوامل اثرگذار



گیورد یهایی مانند نهادها،  موزش و ارتها  سطح  مادگی فناوری را در بر مهای افهی حوزهتهویت سیاست•
. نظر  یندبر بها قرار دارند و از این منظر ممکن است در ابتدا زمانکه به نوعی جزو وظایف بلندمدت دولت

یاسوت توان از اقداماتی در بازه زمانی کوتاه و یا میان مدت مانند کاهش موانع سبه موازات موارد فوق، می•
.کردتجاری، تهویت زیرساخت و یا کاهش بار مهررات محدودکننده از جمله در بازار کار نیز استفاده

ارد کوه ارتها  سطح حکمرانی بر اصالحاتی در حوزه بهبوود کارامودی حکمرانوی و کنتورل فسواد تاکیود د•
وارد مورتب  بوا در این میان تمرکز بر تهویت بنادر و توامین الکتریسویته هوم در بوین مو. اثربخش هستند

.زیرساخت از اهمیت باالیی برخوردارند

تیبانی پشوچنودعاملی، تواننود از تجوارت که چگونه موی موزد میگذاران های این مطالعه به سیاستیافته•
ت که اسای توسعهبهتری انجام دهند، مصداق این مطلب تجارب مربوط به اقتصادهای نوظهور و در حال 

.  تری نیز هستندسریعپذیری کمتر و در عین حال رشد بلندمدت با  سیبدارای اقتصادی 



فاصوله بایود بوه صوورت مووثرهایی که درصدد توسعه و تنوع بیشتر جریانوات تجواری هسوتند مویدولت•
کاهش زموان اقداماتی مانند. جغرافیایی خود را با دیگر کشورها از طریق تهویت ارتباطات، نیز کاهش دهند

ز طریوق ها و موانع تجارت، تهویت تسهیل تجارت و گسترش فنواوری اترانزیت کاالها، کاهش محدودیت
شتیبانی های ارتباطات مانند باند گسترده که موجب پگذاری در فناوریهای  موزشی و سرمایهاجرای برنامه

.  شوداز اقتصاد دیجیتال می

طح در مودی برانگیز باشد به ویژه برای کشوورهایی کوه از سوهای افهی چالشممکن است تهویت سیاست•
ن زمینوه های قوی در ایبا این حال برخی اقتصادها با وجود سطح درامدی کمتر، سیاست. کمی برخوردارند
کوراین، های حکمرانی در رو ندا، سیاسوت  موزشوی در گرجسوتان و اوکنند مانند سیاستتدوین و اجرا می

.  های تجاری در کشورهای موریتانی و پروزیرساخت در مالزی و تعرفه



ار باشوند، بوهای صنعتی اثربخشی کمتر و در برخی مواقوع حتوی زیوانبا وجودی که ممکن است سیاست•
. کندهل را انکار نمیهای هدفمندشده برای بخش های مستنتایج این مطالعه، پتانسیل اثربخشی پشتیبانی

ص و کاهش ظرفیت مالی ، رقابت برای پرداخت مالیات کمتورو کواهش چندجانبوه گرایوی از جملوه نوواق
.  ه تجارت وارد استایراداتی هستند که به رویکرد صرف پشتیبانی از طریق سیاست صنعتی در حوزه توسع

وزه هوای صونعتی در حوبا توجه به اینکه هیچ شوواهد  مواری بوین المللوی در موورد اثربخشوی سیاسوت•
و هوا اسوتسیبخشی صادرات که بر اساس های تنوعبخشی صادرات وجود ندارد، در مهابل استراتژیتنوع

یشوتری از تنووع و ، کمتر بحوث برانگیوز بووده ضومن اینکوه پشوتیبانی باند شدهارتباطات گسترده تر بنا 
.  ورندپیچیدگی صادرات نیز به عمل می



رات تصویر مهابل رونود تغییورات سورانه صواد
غیرمعوودنی اقتصووادهای/کوواالی غیراساسووی

را 2015الوی 1965گوناگون طی بازه زموانی 
کا، کشوورهایی ماننود کاسوتاری. دهودنشان می

ه کوه بوالسالوادر، لهستان، موالزی و انودونزی 
توری دسترسوی بهالمللوی بازارهای بزرگ بین

. تدارند، رشد سرانه صادرات  نها سوریعتر اسو
همچنین کشوورهایی کوه از تجوارت  زادتوری 

یلی، برخودارند مانند کشورهای کاسوتاریکا، شو
در السالوادر و لهستان بعد از انجوام اصوالحات

بالً های گسترده اقتصادی کوه قوحوزه سیاست
انه به  نها اشاره شد، شتاب بواالتری را در سور

.اندصادرات تجربه کرده

1965-2015غیرمعدنی اقتصادهای منتخب طی /روند سرانه صادرات کاالی غیراساسی

شواهد و مصادیق



االی چنانچه تغییرات وضعیت سورانه صوادرات غیرکو
ه اساسی اقتصوادها را بور اسواس میوزان نزدیکوی بو

عامل سطح کالن اقتصوادی 4المللی و بازارهای بین
در محور افهی، و سرانه واقعی صادرات محهوق شوده

را در ( دالر امریکوا)2018الوی 2016در بازه زموانی 
مودار محور عمودی و بر پایه ارقام لگاریتمی در یک ن

یی شود کوه همبسوتگی بواالنشان دهیم، مشاهده می
بوا بین تغییرات سطح صادرات( درصدی80بیش از )

متغیرهووای بررسووی شووده در موودل مطالعووه صووندوق 
دل بوه عبوارتی دیگور، مو. المللی پول وجوود داردبین

للی پوول المبررسی و تحهیق کارشناسان صندوق بین
ای گانه و پیوستن به بازاره4در این زمینه که عوامل 

ند، در کالمللی را موجب بهبود صادرات قلمداد میبین
ماننود همخوانی باالیی با شرای  واقعی اقتصوادهایی
. ستشیلی، مالزی و سایر اقتصادهای مورد بررسی ا

جزایر  رام و  سیای شرقی اروپای شرقی و  سیای مرکزی
امریکای التین و کارائیب خاورمیانه و شمال افریها OECD
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ز کل تهاضای جهان سوم اکشور شیلی به عنوان بزرگترین تولیدکننده فلز مس در جهان، تامین کننده یک•
ر از تسول  نظوصرف. دهدبه این کاالست و صادرات این کاال حدود نیمی از صادرات شیلی را تشکیل می
ننده کاالهوایی بوده و صوادرکمعدنی، کشور شیلی از جریانات صادراتی متنوع و پیچیده تری نیز برخوردار 

.  است، محصوالت دارویی و تجهیزات مخابراتی نیز مانند خودرو

از سیسوتم کشوور موالزی. نمونه موفق دیگر اقتصاد مالزی است که شباهت زیادی به اقتصاد شویلی دارد•
امین های زنجیره تاموزش و نهادهای قوی برخوردار است ولی در عین حال از نزدیکی این کشور به هاب

.کندچین، ژاپن و کره جنوبی، منافع تجاری قابل توجهی کسب می

انمارک، هموه جوزو صادرکنندگان برجسته اروپایی و  سیایی، از هنگ کنگ و سنگاپور گرفته تا ایرلند و د•
.  تندتری هسهای افهی قویاقتصادهای با تنوع و پیچیدگی باالی صادراتی به واسطه سیاست


