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  دهيچك
 يـت اهم گذارانياستس ياقتصاد، برا پذيري آسيب كاهش بر موثر عوامل شناسايي اخير هاي سال در
دارد،  آوري تـاب به مقاومت و  يمضاعف يازكه ن يراناقتصاد ا يبرا مسئله يناست. ا كرده پيدا ياديز
شـاخص   يرامـون پ يجهـان  يـات . پرسش مقاله حاضر آن است كه با توجه بـه ادب دارد يتاهم يشترب
    دارد؟ پذيري آسيببر شاخص  تأثيرياقتصاد  يچيدگيپ يتبهبود وضع ياآ يچيدگي،پ

 در ييتابلو يها داده مدل از استفاده با را كشور 118 يها داده ،ينظر چارچوب انيب از پس مقاله
بـا   ياقتصـاد  يريبپذيآسـ  شـاخص  پـژوهش،  انجام يبرا. دكن يم آزمون 2013−1997 يزمان بازه

  محاسبه شده است.   ويگوگلياستفاده از روش بر
و  یمنفـ ریتـأثخوب هـر دو  یو حکمران یاقتصاد یدگیچیپ دهد ینشان م قیتحق جینتا
کـاهش  یمقالـه آن اسـت کـه بـرا پیشـنهاددارنـد.  یاقتصـاد یریپـذ بیبر آسـ یمعنادار

 اقتصـاد یدگیـچیپ ،یحکمرانـ تیفیک بهبود بر کشور گذاراناستیس اقتصاد، یریپذ بیآس
  . ندیتمرکز نما یساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفت انیبن دانشو  یبخش تنوع(
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  مقدمه. ١

ماننـد  یمختلف علمـ یها شاخه در آن از استفاده ریاخ یها دهه در که است یمفهوم یریپذ بیآس
است. در هر حوزه، شاخص  افتهیگسترش  یاقتصاد و علوم اجتماع ست،یز طیو مح یعیطب یایبال
شـاخص  نیـو ارائه شـده اسـت؛ گـاه ا یمشخص طراح یهدف یبا ابعاد متفاوت برا یریپذ بیآس
 در. کاراسـت امـا سـاده، ریـمتغ چنـد از متشکل گاه و تر قیدق محاسبه یبرا فراوان یاجزااز  یبیترک

از هر دو منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کالن مورد توجه است. در اقتصاد  1یریپذ بیآس مفهوم اقتصاد
ک  بـر ها تکانه براثر تمرکز کالن اقتصاد در که یدرحال ؛استبر رفاه خانوار  ها تکانه ریتأثبر  دیخرد تأ

 یهـا بحران بروز هیناح از کالن اقتصاد یریپذ بیآس البته ؛است یاقتصاد رشد مانند هایی صشاخ
  ). ٢٠١٧ گران،یو د یرا به خود اختصاص داده است (ل اتیاز ادب یبخش مهم زین یمال

 در گـرفتن قـرار احتمـال اقتصـاد کیـ یساختار یها یژگیو ،یاقتصاد یریپذ بیآس اتیادب در
اغلب متـأثر از   ها یژگیو ن. ایدهد یم کاهش ای شیافزا را یاقتصاد و یمال یها تکانه هجوم معرض

هـای نسـبی در  تتمرکـز بـر مزیـ زانمی ،عناصری مانند دورافتادگی از مراکز اصلی تجارت جهانی
تمرکـز  ،خارجی ههای مالی و سرمای انیجر بهی وابستگ ،یاقتصاد بودن باز درجه صادرات، و دتولی

ی بـرای ریپذ باست. بررسی علـل آسـی رهو غی کوابستگی به واردات کاالهای استراتژی ،صادراتی
 تیـاهم اسـت، مهای ناشـی از تحـری ریزی شده در معرض تکانه که به صورت برنامه راناقتصاد ای
  . ابدی می مضاعف

. دهـد ینهفتـه در اقتصـاد را نشـان مـ یدانش کـاربرد زانیم 2یاقتصاد یدگیچیپ گراز سوی دی
 دانـش یبـاال حجـم کننـد، یمـ صادر دهیچیپ یکاالها و دارند متنوع یصادرات سبد که ییکشورها
 قـرار دهیـچیپ یاقتصادها زمره در یدگیچیپاطلس  یبند طبقه در و دارند دیتول ساختار در یکاربرد

محـدود و  یداشـته و کاالهـا 3ور بهرهاز دانش  یساده پشتوانه اندک ی. در مقابل اقتصادهارندیگ یم
 همکـاران، و(هاسـمن  دنشـو یمـ دیـتول کشـورها از یاریبسـ توسـط که کنند یم صادر را یا ساده
و  شـود یمـ انیب کشور کی دیتول محصوالت بیترک براساس یاقتصاد یدگیچیپ ،نیبنابرا). ٢٠١۴
 انتظـار. اسـت آمـده دیـپد دانـش بیترک و ینگهدار منظور به که است ییساختارها کننده منعکس

 برابـر در ،یتجـار و یدیـتول ساختار نظر از دارند، ینییپا یاقتصاد یدگیچیپ که ییکشورها رود یم
  است. قیتحق ازمندین ای هرابط نیچن دأییتاما  ؛عکسرباشند و ب رتریپذ بیآس ها تکانه

                                                           
1. Economic Vulnerability 

2. Economic Complexity 
3. Productive knowledge  
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 یمیو پتروشـ ینفت عاناتینفت، م ژهیو به یعیبه منابع طب یساده و متک ییکاالها رانیا صادرات
بـه آن، درجـه  یارز یدرآمـدها یکـه بـه جهـت سـهم بـاال و وابسـتگ نـدارد یبوده و تنوع چندان

  .دهد یم شیافزا را یاقتصاد یریپذ بیآس
 یبـرا یاقتصـاد یریپـذ بیآسـ بـا یاقتصـاد یدگیـچیپ رابطـه یبررسـ پـژوهش، نیا از هدف
  . ندارد یادیز قیتحق نهیشیپ که یعیبد موضوع ؛کشورهاست از یا مجموعه

 
  ینظر یمبان. ٢

  یاقتصاد یریپذ بیآس. ١−٢

اقتصـاد از  یمنفـ یریاثرپـذ ایـ دنیضربه د ایبه معن یکلطور به »یاقتصاد یریپذ بیآس« اصطالح
 کیـ بـودن مسـتعد زانیـم تـوان یم را اقتصاد یریپذ بیآس ،سخنگرید است. به یخارج یها تکانه
) روهـای(ن هـا تکانـه نیا با مواجهه هنگام به یخارج) یروهاین(ی ها تکانه از دنید صدمه در کشور
  ). ٢٠١۴ و،یگوگلینمود (بر فیتعر

. در تاز هر دو منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کـالن مـورد توجـه اسـ یریپذ آسیب مفهوم اقتصاد در
کـه در اقتصـاد کـالن تمرکـز بـر اثـر  یدرحـال ت؛ها بر رفاه خانوار اس تکانه یربر تأث یدکأاقتصاد خرد ت

اقتصاد خـرد در مـورد  ی. هسته اصلمالی های نو بحرا ها هتکان ویژه به ت،اس یبر رشد اقتصادها  تکانه
ل بـروز یـانوار بـه دلخـ درآمـد یدکـه شـا تموضـوع اسـ یـندر مورد ا ینگران یاقتصاد یریپذ یبآس

فقر مطلـق کـاهش  طشده مانند خ یفتعر یها کمتر از آستانه یمختلف نامطلوب به سطح یها تکانه
 یمحـدودتر بـرا هـای فرصـت کمتـر، های دارایی از فقیرتر خانوارهای که است آن ادعا این دلیل. یابد

دارنـد. بـه یمقابلـه بـا نوسـانات اقتصـاد یبـرا یمـال یکمتـر بـه بازارهـا یو دسترس یسکغلبه بر ر
آنهـا  کـه است خانوارهایی شناسایی دنبال به پذیری یبآس مورد در خرد اقتصاد چارچوب یگرسخن،د

 ییهـا سیاسـت یـافتن ینقرار دارند و همچن »در خطر فقر« اقتصادی و مالی های بحران رخداد یلبه دل
  ).  ٢٠٠١(آلوانگ و همکاران،  کند یتوانا م  »ریسک یریتمد« یاست که خانوارها را برا

 افتهیانتشـاری اریبسـ مطالب وها  هتاکنون مقال کالن سطح دری اقتصادی ریپذ بیآس اتدر ادبی
ی ریپذ بکند: نخسـت، آسـی از همه در اقتصاد کالن خودنمایی می شبی کرددو روی ن،بی  نکه در ای
 بـر ژهیـو طور به راستا نیا در قاتیتحق. دارد تمرکزی مالی ها بحران سطح در تنها که کالن، اقتصاد
کشـورهای های اقتصادی در بخش مـالی  ۀ عدم تعادلجنتی در کالن اقتصادی ریپذ بیآسی چگونگ

هـای مـالی داخلـی  توان بـه بحران ها می عدم تعادل ندر حال توسعه انجام گرفته است. از جملۀ ای
 کننـد بانکی اشاره نمود که همگی رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می ابدهی ی ،مانند بحران ارزی
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 کـهباشـد  یمـ اسـتوار نباره بـر ایـ ندر ای زی نیگر). مطالعات دی١٩٩٨ 1ی و همکاران،نسک(کامی
 کنـد جـادیا رای مالی ها بحران تواند المللی می نیب هیسرما انهای بخش مالی و جری یژگچگونه وی
ی اقتصـادی ریپذ بیآس بر هم گرید عامل دو ،های اقتصادی تعادل ). جدا از عدم٢٠٠٨ 2(اوکامپو،

ی مـال سـتمسالمت سیهایی و  تعادل عدم نیچن حها برای تصحی استیس اعتبار شامل که دارد ریتأث
  باشد. یم کشور کی

 تیسـرای ابی شـهشـود، ری می دهی اقتصـادی دیـریپذ بآسـی اتی کـه در ادبیـگـرچارچوب دی
 ،حـال توسـعه در اقتصـاد جهـانی دری کشـورها عیسـر ادغـام. استی اقتصاد وی مالی ها بحران
هـا و  کاالهـا، دارایی مـتای قی هـای دوره شآنها به صـادرات و افـزای رشد به رو و متقابلی وابستگ
ی کشـورها دری اقتصـادی ریپذ بروی آسی بری عملی کارها به ازین تا شد سبب ،های تجاری تکانه
ی هـا یژگـیـۀ ویزاو ازی اقتصـادی ریپذ بیآسی بررس به کردیرو نحال توسعه احساس شود. ای در

 اهـای مـالی یـ تکانـهها هر اقتصادی را در معرض هجـوم  یژگیو نپردازد که ای یم نساختاری معی
ها غلبه کنـد،  تکانه نهای خود بر ای تاقتصادی بتواند با استفاده از ظرفی اگر دهد. یم قراری اقتصاد
ۀ کننـد نآنچـه کـه تعیی کـردروی نبراساس ایـ ن،. بنابرایابدی دست داریپا و مستمر رشد به تواند می
؛ ١٩٩۵ و،یـگوگلهاسـت (بری برابر تکانهدر  و مقاومت مواجهه باشد توان یمی اقتصادی ریپذ بآسی
  ).٢٠١٠، المونت؛ گوی٢٠٠٨ 4،تو؛ بری٢٠٠٣ 3،گاال و ویگوگلیبر

ی رهاو مسـی 5هـای سـاختاری یژگـیویی شناسـا بـرطورعمـده  به گروه نتمرکز مطالعات در ای
. ردگیـ هـای مـالی و اقتصـادی قـرار مـی تکانـه معـرض در اقتصاد آن قباشد که از طری می 6انتقال

ی ریپذ بیآسـ جـهها اثر منفی بـر رشـد اقتصـادی دارد. در نتی تکانه معرض در گرفتن قرار دتردی یب
هـا در نظـر گرفتـه  تکانـه اثر دری اقتصاد رشدی ریپذ بیآس عنوان تحت مطالعات نیا دری اقتصاد
حال توسـعۀ  دری کشورها مورد در ابتدای ریپذ بیآس از مفهوم ن). ای٢٠١٢شود (سز و راگاب،  می
 کشـورها ۀهمـ یبرا یعمل یصورت مفهوم به بعد کمی ولی؛ دمطرح ش SIDS(7کوچک ( یا یرهجز

؛ ٢٠٠٣، گـاال و ویـگوگلیبر؛ ١٩٩٧ و،یـگوگلیبر؛ ١٩٩۵ و،یـگوگلمورد اسـتفاده قـرار گرفـت (بری
                                                           
1. Kaminsky & et al 

2. Ocampo  

3. Briguglio & Galea 

4. Baritto  

5. Structural Characteristics 

6. Transmission Channels 

7. Small island developing state 
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 نالمللـی بـه ایـ نهای بی کمک شیافزا جهتی اریمع بترتینیبد و) ٢٠٠٩ همکاران، و ویگوگلبری
ی ریپذ بیآسـ شـاخص شـاخص، ن). نخسـتی١٩٩۴ متحـد، ملـل(سـازمان  شد شنهادیپ کشورها

ی در خصـوص ریپذ بی سـاختاری موجـب آسـیژگ) بود که به دنبال شناسایی سه ویEVIاقتصاد (
بـه شـکل کوچـک بـودن  (کـه ها شامل اندازۀ کوچـک کشـورها یژگیو نبود. ای SIDSکشورهای 

ای و دورافتادگی و امکان  رهیجز تشود،) موقعی یم انیب سرانه درآمد بودن کم ای کشور کی تجمعی
  ).١٩٩۵، ویگوگل(بری بودی عیطبی ابروز بالی

 
  ویگوگلیبر ی ر پذی ب. شاخص آسی١−١−٢
اند،  داشتهی اقتصادی ریپذ بهایی که در رابطه با شاخص آسی پژوهش در همکاران و ویگوگلیبر نولی

هـای  یژگـیو ازی ناش ردهای خارجی قرار بگی تکانه معرض در کشور ککه ینمعتقدند که احتمال ای
  )٢٠٠٩ همکاران، و ویگوگلیباشد: (بر یم ریز عوامل لذاتی اقتصاد از قبی

 ) مجمـوع  الملـل بـین تجـارت نسـبت صـورت بـه اقتصـادی بودن باز درجهباز بودن اقتصاد)
 اقتصادی، بودن باز باالی درجه. شود یم محاسبه) داخلی ناخالص تولید به) واردات و صادرات
  است؛ کشور کنترل از خارج که دهد می نشان خارجی شرایط به را کشور یک بودن حساس

 را تنوع عدم از یناش یها سکیر صادرات، از یمحدود فیط به یوابستگ: تمرکز صادرات 
 نیـا. کنـد یمـ دیتشـد را یاقتصـاد بـودن بـاز با ارتباط در یریپذ بیآسو  دهد یم شیافزا

 تمرکـز. باشـد یمـ اقتصاد کی دیتول یها هیپا یذات یها یژگیو جهینت یادیز حد تا تیوضع
   ؛کرد یریگ اندازه UNCTADتوسط شاخص  توان یم را صادرات

 ک اقتصـاد را در معـرض یـ تممکـن اسـ یوابسـتگ: راهبـردی کاالهـای واردات به وابستگی
 یذاتـ یادیتا حد ز یزن یطشرا ینواردات قرار دهد. ا یها ینهو هز یاز دسترس یناش یها تکانه
  دارد.  یواردات بستگ یگزینیو امکان جا عهمچون اندازه کشور، مناب یو به عوامل تاس

آوری  تـاب: اسـت شـدهی معرفـ گـریدی دمفهـوم مهـم و کلیـ کگروه، ی نای گردی  در مطالعه
 اماندگار یهای ذاتی و  یژگای از وی صورت مجموعه بهی اقتصادی ریپذ بکه آسی حالیدراقتصادی؛ 

، ردگیـ هـای اقتصـادی قـرار مـی تکانـه معـرض در کـه شـود یمـ فیتعر کشور کی از ماندگار شبه
هـای  یرپـذی بی و غلبه کردن بر آسـیستادگکشور در ای کتوانایی ی«آوری اقتصادی به صورت  تاب

  ). ٢٠٠٣گاال،  و ویگوگل(بری» باشد ها می استۀ اتخاذ برخی از سیجشود که نتی یم فذاتی تعری
هـا منجـر  تکانـهی منفـ ریتـأث شها بـه افـزای تکانه برابر در گرفتن قرار معرض در شاگرچه افزای

ی اسـتهای سی ای از توانایی دهد و مجموعه یم کاهش را ریتأث نآوری اقتصادی ای شود، ولی تاب می
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؛ ردیگ قرار استفاده موردا معن دو در تواند آوری اقتصادی می تاب. است تکانهی منف آثار کاهشی برا
 اثـر های اقتصادی خـارجی و ب. بـی ی الف. جذب اثر تکانهبرا اقتصادیی توانا به مربوط بیترت به

آوری  تـابی ها مؤلفـه آنها، منظر از). ٢٠١۴ و،یگوگلهایی است (بری تکانه نچنی بار انکردن آثار زی
  رد، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی.اند از: ثبات اقتصاد کالن، کارایی بازار خ اقتصادی عبارت

 
  1همکاران و نزیاتکی ر یپذ ب. شاخص آسی٢−١−٢

 یاقتصاد یریپذ بیساخت شاخص آس ی)برا٢٠٠٠؛ ١٩٩٨( همکاران و نزیاتک جاناتان که یروش
 2 ١٩٩٧در سـال  ولـز انیـجول توسـط بـار ننخستی که است یمبتن یونیرگرس روش بر بردند کاربه 

جلـوه از  کیـ ،یناخـالص داخلـ دیـکه نوسـانات تول کنند یو همکاران فرض م نزیمطرح شد. اتک
 دیـنوسـانات تول سـپسآنهـا  باشـد. یریپذ بیآس ۀندینما تواند یم نیبنابرا و باشد یم یریپذ بیآس

نـد از: بـاز ا عبارت ریـسـه متغ نیرگرس نمودند. ا یحیمستقل توض ریرا بر سه متغ یناخالص داخل
شـده و  یآور جمـع کشور ١١١ یبرا ها . دادهیعیطب یایو اثر بال یعدم تنوع صادرات ،یبودن اقتصاد

از سـه مؤلفـه  یریگ نیانگیـم یبـرا یعنوان وزنـ معادله برآورد شـده بـه یحیتوض یرهایمتغ بیضرا
 نـزیاتک یاقتصاد یریپذ بیشاخص آس نیب یتفاوت اصل ،نیشده است. بنابرا هاستفاد یریپذ بیآس

 کـه یطور به ؛هاست وزن انتخاب به مربوط ویگوگلیبر توسط شده مطرح یها و همکاران و شاخص
  ).٢٠١۴ و،یگوگلی(بر است کرده استفاده ها وزن نییتع یاز روش حداقل مربعات برا یاول

 
 المونتیگای ر پذی ب. شاخص آسی٣−١−٢
در  ینسـبت متفـاوت بـه کـردیرو CDP(3توسعه ملل متحـد ( استیس تهیکم در المونتیگا کیپاتر

ــرد. نســخه یریپذ بیســاخت شــاخص آســ ــا اتخــاذ ک ــ یه ــ شــاخص از یمختلف  یریپذ بیآس
 را یاقتصـاد یریپذ بیآسـ. باشد یم ٢٠١۵آن مربوط به سال  نیشده که آخر دیتول  CDPیاقتصاد

 توسـعه مـانع نشـدهی نـیب شیپ یخـارج یهـا تکانـه نمود کـه فیتعر نیا احتمال عنوان به توان یم
 کشـور یسـاختار یهـا یژگیو بر ها تکانه یاثرگذار زانیم به یاقتصاد یریپذ بیآس. شود یاقتصاد
 ریتـأث تحـت را آن با مقابله تیظرف و ها تکانه معرض در گرفتن قرار احتمال که دارد یبستگ مربوطه

  ).٢٠٠٩؛ ٢٠٠٨ المونت،ی(گا دهد یم قرار
                                                           
1. Jonathan Atkins & et al 

2. Julian Wells 

3. The united nation committee for development policy 
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 ،ییایـجغراف تیـکشـور (موقع یسـاختار یها یژگیعمده به وطور به هیاول کننده نییعامل تع دو
 یمتکـ کشـور یجـار یاقتصـاد استیس به شتریب یآور تاب دارد، یبستگ) رهیو غ صادرات ساختار
 یبـیترک شـاخص کیـ یریپذ بیآس شاخص رو نیازا ؛است نشده گرفته نظر در شاخص در و است
 انـدازه از یبـیترک اسـت، یآور تـاب ایـ یجـار یها استیس از مستقل که ،یساختار یریپذ بیآس

. اسـت شـده داده) درصد ۵٠( برابر وزن کی هر به که هاست تکانه معرض در گرفتن قرار و ها تکانه
 سـهولت و یسـادگ لیـدل بـه یولـ ؛دارد وجـود یریـگ نیانگیم و یده وزن یبرا یمختلف یها روش

 زیرشـاخهبرابـر هـر دو  یهـا وزن بـه توجـه با و یحساب نیانگیم از استفاده با شاخص نیا محاسبه
 انـدازه شـاملاز هشـت مؤلفـه  یبیشاخص ترک کی CDP یریپذ بی. شاخص آسردیگ یصورت م

سـهم  ،GDPدر  التیو ش یدار جنگل ،یکشاورز سهم کاال، صادرات تمرکز بودن، دور ت،یجمع
 و یعـیطب یایـبال تلفـات خدمات، و کاال صادرات یثبات یب ا،یدر سطح همساکن مناطق  تیجمع

. انـد شـده یبنـد گروه یمختلفـ یهـا رشاخصیز در که است یکشاورز محصوالت دیتول یثبات یب
 Max-Min فرمول یلهآنها به وس مقادیر شوند، می بیان متفاوتی واحدهای با ها شاخص این که ازآنجایی

  ).٢٠١۶ 1،گوجون و(سوسو  شود یم لیتبد ١٠٠تا  ٠ اسیبه مق
 

  تویبر ی ر پذی ب. شاخص آسی۴−١−٢
را ارائـه نمـود.  یخـارج یو مال یاقتصاد یها تکانه به نسبت یریپذ بیآس شاخص) ٢٠٠٨( تویبر
 قالـب در کـه کنـد یبحـث مـ یبـر رشـد اقتصـاد یعیطب یایاز اثر معکوس بال یعیوس طور به یو

 تـویبر. کنـد یم خارج خود رشد لیپتانس از را کشور نیبنابرا و دیآ یم اقتصاد هیسرما حجم بیتخر
 یریـگ انـدازه خـالص هیسـرما لیتشک به یاقتصاد یها انیز نسبت با را یعیطب یایبال یاقتصاد اثر
بـا  ،های اقتصادی و مـالی اقتصاد در برابر بحران کی یریپذ ببه آسی دن. در ادامه برای رسیکند یم

ی ریپذ بشـاخص آسـی ک) یـ٢٠٠٣و گـاال ( ویـگوگلی مطالعـه بریریپذ بتوجه به شـاخص آسـی
هـای سـاختاری و  یژگـکنـد. وی می شـنهادپی GVI(2ی جهانی (ریپذ بنام شاخص آسیمتفاوت به 

. اسـتی داخل ناخالص دیتول در هیاول دکند؛ از جمله نرخ فقر و سهم تولی مجاری انتقال را ارائه می
 فقـر در آن مردم ازیی باال سهم کهی کشور رایز؛ ندبی می فقر وی رپذی بیآس نیبی روشن ارتباط تویبر

از کشـوری اسـت کـه  رترپذی بیآسی اقتصاد لحاظ از کشور نیا که معناست نکنند بدی یمی زندگ
مـواد  دهرچه وابستگی کشـوری بـه تولیـ نخط فقر هستند. همچنی رکمتری از مردم آن زی تجمعی

                                                           
1. Sosso & goujon 

2. Global Vulnerability Index (GVI) 
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بـه سـبب آثـار مخـاطرات  یخـارج یهـا تکانـه ریآن کشور تحت تأث نکهیباشد، خطر ا شتربی هاولی
 .است شتریب ردی) قرار گیهوا و کشاورز  و (مثل آب یعیطب
  
)ECI( یاقتصاد یدگیچیپ. ٢−٢

1
 

  یاقتصاد یدگیچیپ مفهوم. ١−٢−٢
 یرهبـر به کایآمر) MIT( یت یآ ام و هاروارد دانشگاه محققان و استادان از یگروه ٢٠٠۶ سال از
 یفضا دهیبراساس ا یرشد اقتصاد نهیدر زم یا گسترده قاتیتحق دالگو،یه سزار و هاسمن کاردویر

 ٢٠٠٧ سـال از را خـود یها یبررس جیگروه نتا نیانجام دادند. ا یاقتصاد یدگیچیو پ 2محصوالت
  .کردند منتشر یعلم مجالت در

 جـادیا یبرا. دارد آن در رفته کار به ور بهرهتنگاتنگ با تنوع دانش  یاقتصاد ارتباط کی یدگیچیپ
 ،یمختلـف اعـم از طراحـ یهـا دانـش از برخوردار افراد آن، نگهداشت البته و دهیچیپ اقتصاد کی

 گریکـدیقادر بـه تعامـل بـا  دیبا یمنابع و حقوق تجار تیریمد ،یدانش فن ،یمال نیتأم ،یابیبازار
کـه  یاسـت کـه در جـوامع یهیکننـد. بـد بیـمحصـوالت ترک دیـتول یباشند و دانش خود را بـرا

وجـود نـدارد.  یمحصـوالت نیچنـ جادیباشند، امکان ا بیغا ها تیقابل مجموعه نیا از ییها بخش
 کننده منعکسشده و  انیکشور ب کی یدیمحصوالت تول بیبراساس ترک یاقتصاد یدگیچیپ نیبنابرا

(هاسـمن و همکـاران،  انـد آمـده دهیـپد دانـش بیـترک و ینگهداراست که به منظور  ییساختارها
دانـش و  نایـ بها و توانـایی آنهـا در ترکیـ نسـازما و افـراد نهای موجود در بی ). تنوع دانش٢٠١۴

 نه ردگی تر شدن قرار می دهیچتعامالت وابسته است که مبنای پی دهیچشبکه پی قاستفاده از آن از طری
 هرچهاست و  یدانش و مهارت خاص ازمندیهر محصول ن دی. تولافرادی برخ ذهن در مندرج دانش
در آن  یشـتریدانش و مهارت شکل گرفته و انباشت شـده ب یعنی ،باشد تر کشور متنوع کی داتیتول

 مهـارت و دانش از یادیز حجم توانند یهستند که م دهیچیپ ییاقتصادها نیکشور وجود دارد. بنابرا
. کننـد دیـبر را تول دانش یاز کاالها یبزرگ افراد جمع کرده و مجموعه متنوع یها شبکه قالب در را

 دیتول یتر ساده و کمتر یکاالها و داشته ور بهرهاز دانش  یفیساده پشتوانه ضع یبرعکس، اقتصادها
  ).٢٠٠٩ دالگو،یه و(هاسمن  است تعامالت از یتر کوچک یها که مستلزم شبکه کنند یم

 و شـنای(کر دارند نییپا یدگیچیپ با ییکاالها صادرات به لیتما رتریفق یکشورها سخن،گرید به
                                                           
1. Economic Complexity index 

2. Product space 
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 رتـریموجـود در آن فراگ یمحـدودتر و کاالهـا یکشور یچنانچه سبد صادرات)و 2013 1،لوشنکو
 ددار یکمتـر یاقتصاد یآور تاب احتماالً  واست  رتریپذ بیآس یکشور در مبادالت تجار نیباشد، ا
  ). ١٣٩٢ ،یالسادت و ملک ی(چشم
  

  یاقتصاد یدگیچیپ یر یگ اندازه. ٢−٢−٢
 پیچیدگی محاسبه برای کافی اطالعاتی تواند یم یروشن به اقتصاد یک در شده یدتول یها فعالیت یبترک

 است، کاربردی دانش از خاصی ترکیب و نوع نیازمند کاال یک تولید که بپذیریم اگر. نماید ارائه اقتصادی
 اصل همین از. باشد داشته دسترسی کاربردی دانش به که کند تولید را آن تواند می کشوری است بدیهی
  :کرد استخراج اقتصادی پیچیدگی شاخص سنجش برای یدنکته مفتوان دو  می ساده
 نیـا از دارنـد، اریـاخت دری شـترهای آنها دانش کاربردی بی سازمان ا. کشورهایی که ساکنان ی١
 )؛داتتولی 2(تنوع کنند دتری از کاالها را تولی مند هستند که مجموعه متنوع بهره امکان
 ازی محـدود تعـداد در تنهـا، دارد ازینی کاربرد دانش ازی ادیز حجم به کهیی کاالها د. تولی٢

 دارنـد اریـاخت در را ازیـن موردی کاربرد دانش همه کهیی کشورها هم آن و است رپذی امکان کشورها
 هستند). 4رکمتر فراگی ده،یچی کاالهای پیعنی 3یر(فراگی

 ک) نشـان داده شـده اسـت. بـا یـ٣ و ٢، ١( کشور سه) ج و ب(الف،  دات)، تولی١در شکل (
) موجود محصوالتی تمام د(تولی دیتول در تنوع نیشتر) بی١توان پی برد که کشور ( یم سادهی بررس

 از. اسـت داده اختصـاص خـود بـه را) محصول کی تنها د(تولی دیتول در تنوع نیکمتر) ٣( کشور و
 شـود، یمـ دیتول زین گریدی کشورهای تمام توسط) ٣( کشور توسط شده دآنجایی که محصول تولی

تمامی محصوالت موجود، کشوری  دتولی ل) را به دلی١کشور ( زنامند، و نی یم ریفراگ محصول را آن
  . ندبا تنوع باال گوی

  

                                                           
1. Krishna & Levchenko 

2. Diversity  

3. ubiquity 

4. Less ubquitous 
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  : بیان مفهومی پیچیدگی اقتصادی١شکل 

  
 پاکســتان. کننــد کــاال صــادر مــی ١٣٣مثال، دو کشــور پاکســتان و ســنگاپور حــدود  عنوان بــه

کـه  شـود؛ درحالی یم صادر زین گرکشور دی ٢٨طور متوسط توسط  کند که به یم صادری محصوالت
شـوند (هاسـمن و  یمـ صـادر گـرکشور دی ١٧طور متوسط توسط  محصوالت صادراتی سنگاپور به

  ).1392 ،السادتی ؛ چشمی و ملک٢٠١۴همکاران، 
 را هـا تفـاوت یـنا یادیتا حد ز ی،اقتصاد یچیدگیشاخص پ یمورد استفاده برا یاضیر متدولوژی

محصول  ،cاست اگر کشور  یکه همان یریدرا در نظر بگ  یسمنظور ماتر ینا ی. براکند می منعکس
p  و کشورo با سادگیکاالها را به  یریمتنوع بودن و فراگ توان یاساس، م ینکند. بر ا یدکاالها را تول یرسا 

  کرد:  یفتعر توان یم یاضیر یانمحاسبه کرد. به ب یسماتر ینا های و ستون ها ردیف زدن جمع
)١(  = , =  

)٢(  = , =  

 تعـداد ای کشور، کی در موجود یها یتوانمند و ها لیپتانس تعداد از قیدق یا سنجه ساختن یبرا
 دو بـه مربـوط اطالعـات کـه دارد وجود امکان نیا کاال، کی ساختن یبرا ازین مورد یها یتوانمند

 متوسـط کشـور، هـر یبـرا کـه اسـت آن مسـتلزم نیـا. نمود لیتکم گریکدی کمک با را فوق اریمع
 صـادر را محصـوالت نیـا کـه ییکشـورها تنـوع متوسط زین و کند یم صادر که ییکاالها یریفراگ
آنهـا  که ییکشورها تنوع متوسط که است آن مستلزم امر نیا زین کاالها یبرا. شود محاسبه کنند، یم
 نیـا. کنـد یمـ دیـتول کشور نیا م کهیکن محاسبه را کاالها ریسا یریفراگ متوسط و کنند یم دیتول را

  :داد نشان ریز روابط کمک با توان یم را مسئله
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)٣(  , = 1, , . −1 

)۴(  , = 1, , . −1 

  :میدار) ٣( در) ۴( یگذاریجا با
)۵(  , = 1, 1, ′′ ′, −2 

)۶(  , = ′, −2 ′, ,′  

∑ اگر ′,   :میدار م،یکن یگذار نام ′ را  ,
)٧(  , = ′′ ′ , −2 

,) برقـرار اسـت کـه ٧( رابطه = , −2 = اسـت کـه بـا  ′  ژهیـبـردار و نیـ. ا1
 اسـت، کیـ اعـداد از یبـردار ژه،یـو بـردار نیـا کـه آنجـا مرتبط اسـت. از ژهیمقدار و نیتر بزرگ

 نیـا. میکنـ یمـ اسـتفاده بـزرگ ژهیو بردار از آن یجا به نیبنابرا. است یدیمف اطالعات دربردارنده
 یریگ انـدازه یبـرا یو شاخصـ کنـد یمـ مـنعکس را انسیـوار مقـدار نیتـر بزرگ که است یبردار

  :نمود فیتعر نیچن توان یم را یاقتصاد یدگیچیپ نیبنابرا. است یاقتصاد یدگیچیپ
)٨( = −  

در  تـوان یمـ را) ECI( یاقتصـاد یدگیـچیبزرگ آن است. شـاخص پ ژهیمقدار و نیبا دوم ′  سیمـاتر ژهیـبردار و و  اریدهنده انحراف مع نشان se ن،یانگیرابطه نماد ()/// معرف م نیدر ا
ــ یدانشــگاه ام آ تیســا وب ــ MIT(1( یت ــرا نیــد. ادی ــان ١٢٨ یشــاخص ب  یکشــور در دوره زم

 سـال کیـدر  رانیـو تنوع صادرات ا بیسمت راست، ترک ریموجود است. در تصو ٢٠١۶−١٩۶۴
 .شود یم مشاهده رانیا یصادرات بیترک ساله پنجاه روند چپ سمت ریتصو در و) ٢٠١۶(

  

                                                           
1. http://atlas media.Mit.eud/ & http://atlas.cid.harvard.eud/ 
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  /http://atlas.cid.harvard.edu یت: استخراج شده از اطالعات سامنبع
  

  پژوهش نهیشیپ. ٣

 بـه توجـه بـا داخلـی، ناخالص تولید رشد و صادرات گسترش بین ارتباط بررسی به) ٢٠٠٧( آگسین
پرداختـه اسـت.  ٢٠٠٣−١٩٨٠در دوره  ینالتـ آمریکـای و شـرقی آسـیایی کشورهای متفاوت تجربه
 شـاخص و سـرمایه تشـکیل متوسـط و صـادرات تنـوع بـا اقتصـادی رشد که است آن از حاکی نتایج

. دارد منفـی رابطـه تجارت بودن باز و اولیه داخلی ناخالص تولید با و دارد مثبت رابطه قانون حاکمیت
 صادرات تنوع اول،: شود می اقتصادی رشد باعث طریق دو از صادرات تنوع که دهد می نشان مدل این
 کـه کشـورهایی به نسبت دارند باالیی نوسانات که کشورهایی. شود می منجر تولید نوسانات کاهش به

 یندهاز رشد آ یخوب بینی یشصادرات کشور پ یالگو دوم، کنند؛ می رشد کندتر دارند، پایداری اقتصاد
بـاال صـادر  یبـا درآمـدها یمرتبط با مشخصات کشورها یکه محصوالت صادرات ییکشورها ؛است

  .کنند می رشد تر سریع ترتیببدین و شود می همگرا باال درآمدهایبه سرعت به سمت  کنند یم
 یآور و تــاب یریپذ بیآســ ریتــأث یبــه بررســ یا مطالعــه در) ٢٠٠٩( همکــاران و ویــگوگلیبر
 ٨۶ یبـرا یمعمـول مربعـات حـداقل روش از اسـتفاده بـا سرانه یداخل ناخالص دیتول بر یاقتصاد
 یاقتصـاد یآور تـاب و یمنف ریتأث یاقتصاد یریپذ بیآس که دهد یم نشان جینتا. اند پرداخته کشور
 سـرانه یداخلـ ناخـالص دیـتول از عمـده بخـش. دارنـد سرانه یداخل ناخالص دیتول بر مثبت ریتأث

  .شود یم داده حیتوض یاقتصاد یآور تاب توسط کشورها
 نیـکشور به ا ١٧٢ یپانل برا یهاداده یها لیو تحل هی)، براساس تجز٢٠١۶( 1وال و ویگوگلیبر

                                                           
1. Vella 
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 یریپذ بیآسـ و شـود یمنجر مـ کشورها اقتصاد شدن ثبات یب به تجارت بودن باز که دندیرس جهینت
 از کشـورها چنانچـه کـه است یحال در نیا. دهد یم کاهش را آنان یریپذ انعطاف و شیافزا را آنان

  .ابدی یم کاهش تجارت یآزاد یمنف اثرات باشند، برخوردار خوب یاسیس و یاقتصاد یحکمران
کشـور  ١٨٠ یبـرا یاقتصـاد یریپذ بیبر آسـ یعیمخاطرات طب ریتأث ی) به بررس٢٠٠٨( تویبر

 هیسـرما یموجـود بیـتخر قیـطر از یعـیطب مخـاطرات. است پرداخته ٢٠٠۶−١٩٧٠دوره  یط
 سـرانه انـداز پـس خـالص و کند یم خارج بالقوه رشد ریمس از را اقتصاد و شود یم منتقل یاقتصاد

 دسترس در یمال منابع نشانگر انداز پس خالص. کند یم یمعرف یاقتصاد یآور تاب ندهینما عنوان به
. کنـد یگـذار هیسـرما خـود هیسـرما یموجود یابیباز جهت درآنها  از تواند یم که باشد یم کشور
تکانـه  کیـاز  یابیـبـه باز یکمتر ییتوانا نییسرانه پا انداز پس خالص با یکشور که دهد یم نشان
  .دارد را باال خالص انداز کشور با پس کینسبت به  دیشد

 در متحـده یـاالتا یبخش صنعت های داده از استفاده با ای مطالعه طی) ٢٠١٢( لوشنکو و کریشنا
 و تولیـد نوسـانات بـین که دهد می نشان نتایج. پرداختند تولید نوسانات بررسی به١٩٩٧−١٩٧٠دوره 

 تغییـرات از درصـد١٨ حـدود تنهـایی بـه پیچیدگی که طوری به دارد؛ وجود قوی منفی رابطه پیچیدگی
در رابطـه  یبا استفاده از شـواهد تجربـ ینو همچن دهد می توضیح را موجود ها داده در واقعی نوسانات

 یکمتـر در اجـرا ییبـا توانـا یافتـه کمتر توسـعه یکه کشورها کنند یم یانو نوسانات ب یتوسعه اقتصاد
 یینوسـانات بـاال یکـه دارا یچیـدهکمتـر پ یکاالهـا یددر تول یانسان یهسرما یینقراردادها و سطوح پا

  هستند. یینوسانات باال یدارا یافته کمتر توسعه یکشورها یلدل ینهستند، تخصص دارند. به ا
بـاز بـودن تجـارت همـراه بـا تنـوع  ریتأث یبه بررس یا مطالعه یط )2013( 1همکاران و حداد

 ٢٠٠۵−١٩٧۶در دوره  افتـهی توسعه و افتهی کشور کمتر توسعه ٧٧ یبرا دیصادرات بر نوسانات تول
بـا  دیـاثر باز بودن تجارت بر نوسانات تول ایسؤال هستند که آ نیبه دنبال پاسخ به ا آنها . اند پرداخته
بـه  دیـباز بودن تجارت و نوسـانات تول نیکه ارتباط ب کنند یم انیب،تمرکز متفاوت است زانیتوجه م

در محافظـت اقتصـاد در برابـر  یدارد. تنوع محصوالت نقش مهمـ یتنوع در صادرات بستگ زانیم
 ییکشـورها دیـباز بودن تجارت بر نوسانات تول ریتأث درواقع. دارد نوسانات بر ها مخرب تکانه ریتأث
 دارند.  ینسبتًا متنوع یاست که سبد صادرات یمنف

 تولید نوسانات بر اقتصادی آوری و تاب پذیری یبآس یرتأث یبه بررس ای مطالعه طی) ١٣٩۵( وثوقی
 ٢٠١۴−٢٠٠٠کشـور در دوره  ١٠۶ بـرای تـابلویی هـای داده مدل از استفاده با سرانه، داخلی ناخالص

                                                           
1. Haddad & et all 
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 تولیـد نوسـانات بر اقتصادی آوری مثبت و تاب یرتأث پذیری یبکه آس دهد ینشان م یجپرداخته است. نتا
 گیرد می قرار باال پذیری آسیب و اندک آوری تاب با کشورهای زمره در ایران اقتصاد. دارند سرانه ناخالص

  خوب است. یصادرات، نامناسب بودن مؤلفه اقتصاد کالن و حکمران یاز تمرکز باال گرفته نشأتکه 
 اقتصادی پذیری آسیب بر خوب حکمرانی اثر بررسی به ایمطالعه در) ١٣٩۵( خورسندی و عزیزی

 نتـایج. کردند محاسبه بریگوگلیو ترکیبی شاخص روش به را اقتصادی پذیری آسیب شاخص. اند پرداخته
کشورها دارد. کشورها از  پذیری یبآس یزانبر م یو معنادار یمنف یرخوب، تأث یکه حکمران دهد می نشان
  .بخشند بهبود را خود پذیری آسیب وضعیت توانند یم یبهبود و اصالح حکمران یقطر

و  یاقتصاد یدگیچیدر حوزه رابطه پ قاتیتحق نینخست ءجزمقاله  نیا ق،یتحق نهیشیتوجه به پ با
  است.   یآور تاب ای یریپذ بیآس

 
  پژوهش یها داده و یشناس روش. ۴

 پژوهش مدل. ١−۴

 نیمطالعه ب کی ،یاقتصاد یریپذ بیآس بر اقتصاد یدگیچیپ ریتأث یبررس یراستا در پژوهش نیا در
انتخـاب کشـورها در  اریـانجـام شـد کـه مع ٢٠١٣−١٩٩٧ یبازه زمان یکشور) برا ١١٨( یکشور

 یدر پژوهش حاضر است. مدل کل یمورد بررس یرهایمتغ یمربوط به تمام یها دسترس بودن داده
=معادله  به صورتپژوهش   + 1 + 2  کـه در آن  اسـت +

 ،یاقتصـاد یریپـذ بیشـاخص آسـ بیـبـه ترت و   ، ،یتصـادف یجزء خطـا
  .دهد یم نشان را امtدر سال  امiمقطع  یخوب برا یو شاخص حکمران یاقتصاد یدگیچیشاخص پ

  

 پژوهش یرهایمتغ ی: معرف١ جدول

  منبع  رفتهبه کار متغیرهای شاخصهایمؤلفه متغیر

 پذیری آسیب شاخص
  )EVI( اقتصادی

 UNCTAD  واردات و صادراتمیانگین )OPN(تجاریبودنباز
 UNCTAD  صادرات تمرکزشاخص (EXN)صادراتتمرکز

 UNCTAD  سوخت و غذاواردات (DSI)یکبه واردات استراتژوابستگی
طبیعیبالیایمعرضدرگرفتنقرار

)DST( طبیعی بالیای احتمال شاخص  EMDAT  

اقتصادی پیچیدگی
)ECI( -  اقتصادی پیچیدگی شاخص )ECI(  ATLAS.CID.HAR

AVARD  
  WGI  World Bankشاخص - خوب حکمرانی

  پژوهش یها افتهی: منبع *
  ساالنه استفاده شده است. یها ها از داده محاسبه شاخص یبرا *
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  یاقتصاد یریپذ بیآس شاخص محاسبه. ٢−۴

 یا دسـته و یساز نرمال روند از مطالعات از یا دسته ،یاقتصاد یریپذ بیساخت شاخص آس یبرا
 و نــزیاتک؛ ١٩٩٧(ولــز،  یونیرگرســ روش طراحــان. انــد کــرده اســتفاده یونیرگرســ روش از گــرید

  به رایز ؛دانند یم ها داده اسیمق رییتغ به ازین عدم را روش نیا یها تیمز از یکی) ٢٠٠٠ همکاران،
 کـه یدرحـال ؛دهـد یم نشان را آنها تیاهم درجه و وزن ها، مؤلفه آمده به دست بیضرا آنها، گمان

 بیضـرا مقـدار و شود یم استفاده خام یها داده از یونیرگرس روش در که کرد توجه نکته نیا به دیبا
بـه درجـه  یو ارتبـاط باشد یم محاسبه مورد یرهایمتغ متفاوت یها اسیمق از یناش آمده، به دست

 را) GDPوابسـته (نوسـانات  ریـمتغ ،و همکـاران نـزیاتک گـر،ید یندارد. از سـو ریهر متغ تیاهم
را صـرفًا حاصـل  GDPو نوسـانات  رنـدیگ یمـ نظـر در یاقتصـاد یریپـذ بیآسـ نـدهینما عنوان به
 روش از ،یریپـذ بیآسـ شـاخص محاسـبه یبـرا پـژوهش نیا در. دانند یم یاقتصاد یریپذ بیآس
 یریپـذ بیآسـ شـاخص در رفته کار به یرهایمتغ انتخاب. است شده استفاده همکاران و ویگوگلیبر

 یبیترک شاخص محاسبه. است) ٢٠١۴( ویگوگلیبر توسط شده محاسبه شاخص ینابم بر یاقتصاد
  :ردیپذ یم صورت ریز یاساس گام دو در یریپذ بیآس
  

 مشاهدات یساز  نرمال) الف
 نکـهیا یبـرا نیبنـابرا. شـوند ینمـ یریـگ انـدازه روش کی به عموماً  مرکب شاخص کی یها مؤلفه
 مشـابه اسیـمق بـه دیـبا ،کنند هیتوج را یریگ نیانگیم روند کی بتوانند و شوند سهیمقا قابل ها مؤلفه
  .شوند) یساز (نرمال لیتبد

)٩(  = ( − ) ( − )⁄
 یمقدار واقعـ . باشد یم کشور  یبرا مقدار مشاهدات استاندارد شده مؤلفه  انگریب 

شـده همـان  نشانگر حداقل و حداکثر مقدار مشاهده و  . باشد یهمان مشاهده م
 از یفـیط خـاص ریـمتغ کیـ در مشـاهدات، ریمقـاد لیتعد نیا. باشد یم مؤلفه  یمشاهدات برا

  .ردیگ یم خود به را ١ تا ٠ ریمقاد
  
  یده وزن) ب
 بـه و شـود یمـ اسـتفاده ساده نیانگیم از یاقتصاد یریپذ بیآس یبیترک شاخص یریگ نیانگیم یبرا

   .شود یم داده برابر یها وزن ها مؤلفه همه
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  یاقتصاد یدگیچیپ و یریپذ بیآس شاخص در کشورها تیوضع یبررس. ٣−۴

و محـور  یاقتصاد یدگیچیکشور از نظر شاخص پ تیدهنده وضع ننشا یمحور افق ر،ینمودار ز در
 یاقتصاد یدگیچیپ به مربوط ریمقاد. باشد یم یاقتصاد یریپذ بیدهنده شاخص آس ننشا ،یعمود
 هر. باشد ١ و ٠ نیب ،یاقتصاد یریپذ بیآس شاخص ریمقاد و ٣ تا -٣ نیب تواند یم کشور، هر یبرا

 یاقتصـاد یدگیچیپ شاخص بیترک لحاظ به را خاص کشور کی تیوضع ر،یز ینمودارها در نقطه
 استفاده یبررس مورد یکشورها همه یها داده از) ١( نمودار. دهد یم نشان یاقتصاد یریپذ بیآس و

 یدگیچیپ نیب یمنف رابطه کی دهنده نشان تواند یم نمودار نیا. است بوده کشور ١١٨ شامل که شده
  باشد.   یاقتصاد یریپذ بیآس و یاقتصاد
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  یاقتصاد یریپذ بیآس و یدگیچیپ شاخص در کشورها تیوضع: ١ نمودار

  پژوهش یها افتهی: منبع

  
  رانیا در یاقتصاد یدگیچیپ و یریپذ بیآس. ۴−۴

 یریپـذ بیآسـ شـاخص از جـزء نیرگذارتریتأث و نیتر پژوهش حاضر تمرکز صادرات مهم براساس
 صـادرات تمرکـز شاخص و یاقتصاد یریپذ بیآس شاخص روند ادامه در. باشد یم رانیا یاقتصاد
 .شود یم میترس
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  )١٣٩١−١٣٧۵( یزمان بازه در رانیا یاقتصاد یریپذ بیآس شاخص روند: ٢ نمودار

  پژوهش یها افتهیمنبع: 

 

 
  )١٣٧۵−١٣٩١( یدر بازه زمان رانی: روند تمرکز صادرات ا٣ نمودار

 UNCTAD منبع: 

  
 و صـادرات تمرکـز شـاخص روند ،یبررس مورد یها سال یط در دشو یم مشاهده طورکه همان
 در شـاخص دو نیـا انیـم رابطـه شدت. است منطبق هم بر کامالً  یاقتصاد یریپذ بیآس شاخص

 کـاهش بـا ٨٠ سـال در کـه یطور به ؛است مشاهده قابل یشتریب شدت با ٨٨ و ٨۵، ٨٠ یها سال
 ٠٫٢۶ بـه ٠٫٢٩ از زیـن اقتصـاد یریپذ بیآس شاخص، ٠٫٨١ به ٠٫٨٧ از صادرات تمرکز مقدار
، ٠٫۶١ بـه ٠٫٧۶ از صـادرات تمرکـز مقـدار کـاهش با ٨٨ سال در ن،یهمچن. است افتهی کاهش
  .ابدی یم کاهش ٠٫٢١ به ٠٫٢٨ از زین یاقتصاد یریپذ بیآس شاخص
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 یزمـان دوره یبـرا را یاقتصـاد یدگیـچیپ شـاخص در رانیا گاهیجا راتییتغ روند)، ۴( نمودار
 یمـیمال بیشـ بـا بـاً یتقر رانیـا گـاهیجا رییتغ روند ها سال نیا در. دهد یم نشان) ١٣٩١−١٣٧۵(

. اسـت بوده نوسان در ١١٧ تا ٩۵ نیب ها سال نیا در رانیا رتبه). است شده(بدتر  است افتهی شیافزا
 رانیا ٨٧ سال در. شود یم ٨۵ سال به مربوط -٠٫٩٢٩ شاخص و ٩۵ رتبه با رانیا تیموقع نیبهتر
 رتبـه سـال نیـا در. است کرده کسب یاقتصاد یدگیچیپ شاخص لحاظ به را خود تیموقع نیبدتر

  .است -١٫٣٠٨ معادل آن شاخص مقدار و ١١٧ ران،یا
 

 
  )١٣٩١−١٣٧۵( یدر بازه زمان رانیا یاقتصاد یدگیچی: رتبه شاخص پ۴ نمودار

 atlas.cid.harvard منبع: 
  

 نظـر مورد یزمان بازه در یاقتصاد یدگیچیپ شاخص مقدار همواره که است نیا توجه قابل نکته
 و کم ییکاال(تنوع  کشور صادرات بیترک در توان یم را نیا لیدال. است بوده یمنف یرقم رانیا یبرا

  .کرد جستجو) نشده یفرآور و خام محصوالت سهم
  

  پژوهش جینتا. ۵

 قابـل قیتحق جینتا شود، یم کاذب یها ونیرگرس جادیموجب ا رهایمتغ ییکه عدم مانانیتوجه به ابا 
 مورد مطالعه یرهایمتغ ییمانا است الزم یبرآورد هرگونه انجام از قبل رو ؛ ازاینبود نخواهد اعتماد
 تـوان یمـ که دارد وجود یمختلف یها آزمون پانل، یها داده در ییمانا یبررس یبرا. ردیگ قرار آزمون

 یو هادر PP ریفش ،ADF شریو چو، برتنگ، ف نیل ن،یلو ن،یپسران و ش م،یمشهور ا یها آزمون به
. دهـد یرا نشـان مـ رهـایمتغ ییو فرض مقابل مانا رهایبر ناما بودن متغ یاشاره کرد. فرض صفر مبن

  .است شده ارائه) ٢( جدول در ها داده ییمانا آزمون به مربوط جینتا
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  رهایمتغ یی: آزمون مانا٢ جدول

  Livin, Lin & Chun آزمون متغیر
  سطح

  -۵٫٠٩  یاقتصاد پذیری آسیب
)٠٫٠٠٠٠(  

  -٧٫۴٣  اقتصادی پیچیدگی
)٠٫٠٠٠٠(  

  -٨٫٩۵  خوب حکمرانی
)٠٫٠٠٠٠(  

  پژوهش محاسبات: منبع

  
 عـدم بـر یمبنـ صـفر فرض ٠٫٠۵ یبحران مقدار از احتمال آماره ریمقاد بودن کمتر به توجه با
 .هستند مانا پژوهش یرهایمتغ یتمام جهینت در و شود یم رد پژوهش یرهایمتغ ییمانا

. شـود می استفاده چاو آزمون از تلفیقی های داده یا تابلویی های داده از استفاده تشخیص منظور به
  .است تصادفی یا ثابت اثرات وجود مقابل، فرض و مشترک اثرات وجود آزمون، این صفر فرض
  

  مریل Fآزمون  جی: نتا٣جدول 

  P-Value آزمونآمارهمقدارآزمونآماره
  ٠٫٠٠٠٠ ٣٠٠٨٫٩۵دوکایآماره

  F ۵۶٫٢٧٠٫٠٠٠٠آماره
  پژوهش محاسبات: منبع

  
(مدل  مشترک اثرات وجود بر یمبن صفر هیفرض درصد، ۵ از احتمال آماره بودن کمتر به توجه با
 مـدل جـهینت در کـه دشو برآورد یتصادف ای ثابت اثرات با مدل ستیبا یم نیبنابرا و شده رد) یبیترک
 زیـن پانـل یها داده نوع دیبا)، تاید(پانل  ییتابلو یها داده از استفاده صیتشخ از پس. باشد یم پانل
. شود یم انتخاب هاسمن آزمون انجام قیطر از شوند یم یتصادف و ثابت اثرات یالگو دو شامل که

  .است ثابت اثرات وجود مقابل فرض و یتصادف اثرات وجود آزمون نیا صفر فرض
  

  هاسمن آزمون جهینت: ۴ جدول

  نتیجه P-Valueدوکایآماره
  شود می ردصفر فرضیه١٢٫۴۶٠٫٠٠٢٠

  پژوهش محاسبات: منبع
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 آمـاره مقـدار)، ۴( جـدول در ثابـت اثـرات یالگو از استفاده با مدل برآورد آزمون جهینت طبق
 ثابـت اثرات یالگو از دیبا تاید پانل مدل نییتخم برای رو نیازا و بوده ٠٫٠۵ زانیم از کمتر احتمال
  .کرد استفاده
 اسـتفاده مـورد پانـل یها داده در یالیسر یخودهمبستگ صیتشخ یبرا که ییها آزمون از یکی
در  یآزمـون عـدم وجـود خودهمبسـتگ نیـا 0که فـرض  باشد یم جیوولدر آزمون رد،یگ یم قرار
 ی. در صـورتباشد یم یپانل یها در داده یآزمون وجود خودهمبستگ نیا 1پانل و فرض  یها داده
درصـد ۵ ریـز اگرو  تأیید یدرصد باشد، عدم وجود خودهمبستگ۵ یباال یمحاسبات P-valueکه 

 یجنتـا. پرداختبه رفع آن  1هایی روش از استفاده با باید که شود یم تأیید یباشد، وجود خود همبستگ
بـر عـدم  یصفر مبنـ یهفرض یج،آزمون وولدر یجئه شده است. براساس نتاا) ار۵آزمون در جدول ( ینا

   .شود می تأیید خودهمبستگی وجود بر مبنی مقابل فرضیه و شود یرد م یوجود خودهمبستگ
  

 ها آزمون جی: نتا۵جدول 

   آماره  احتمال
  وولدریجآزمون ٢۶٫۵٧ ٠٫٠٠٠٠
  LR یینماراست آزمون ١۴١۴٫۵۶ ٠٫٠٠٠٠

  پژوهش محاسبات: منبع
  
 زده نیتخمـ دیـنامق و دیـمق مـدل دو اخـتالل جمـالت نیبـ انسیـوار یناهمسـان آزمون یبرا

 در اختالل جمالت مستقل و کسانی عیتوز فرض ای انسیوار یهمسان فرض دیمق مدل در. شود یم
 یواحـدها نیبـ اختالل جمالت نبودن کسانی بر فرض دینامق مدل که یدرحال ؛شود یم گرفته نظر
 نیتخم مدل دو هر افته،ی میدر مرحله بعد با استفاده از روش حداقل مربعات تعم .باشد یم یمقطع
. چنانچـه مقـدار شـود یمـ لیـتحل ،یینمـا راست نسبت آزمون آماره براساس سپس و شوند یم زده

 شـود یرد مـ انسیـوار یبـر همسـان یصـفر مبنـ هیدرصد باشد، فرضـ۵کمتر از  LRاحتمال آماره 
   ).١٣٨٩ همکاران، و زاده(محمد

ــاره ــا۵و احتمــال آن در جــدول ( LR آم ــه شــده اســت. براســاس نت ــون نســبت  جی) ارائ آزم
 یناهمسـان بر یمبن مقابل هیفرض و شود یرد م یهمسان انسیبر وار یصفر مبن هیفرض ،نمایی راست
 جینتـا بـه یابیدسـت منظور به انس،یوار یناهمسان با مواجهه هنگام در. شود یم تأیید مورد انسیوار

  .شد خواهد برآورد افتهی میتعم مربعات حداقل روش از استفاده با مدل کاراتر،
                                                           

  .شود یم استفاده نیتخم دستور در معموالً  AR(1) ریمتغ از موارد نیا در یهمبستگ خود رفع یبرا. ١
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 مدلبرآورد  جینتا :۶ جدول

  احتمال  t آماره ضریب متغیروابسته متغیر

 پذیری آسیب
 EVI)( اقتصادی

  ٠٫٠٠٠٠  -۴٫٩٧ -٠٫٠١١اقتصادیپیچیدگی
  ٠٫٠٠٠٠  -٧٫٣۶ -٠٫٠٣٨ خوبحکمرانی
  ٠٫٠٠٠٠  ٨٣٫۶١ ٠٫٢٢٣ مدلثابت

AR(1) ٠٫۵٣۵١٠٫١۴ ٠٫٠٠٠٠ 

  ٢۴٧٫١٩مقدار  F آماره
  ٠٫٠٠٠٠ احتمال

  منبع: محاسبات پژوهش

  
و  -٠٫٠١١برابر  یاقتصاد یدگیچیپ ریمتغ بیضر شود، ی) مشاهده م۶طورکه در جدول ( همان

 یاقتصـاد یریپـذ بیآس کاهش به یاقتصاد یدگیچیپ شیافزا که دارد نیا بر داللت و است دار امعن
 بـر یاقتصـاد یدگیـچیپ شـاخص یگـذار اثـر بـر یمبنـ پـژوهش هیفرضـ ،نیبنابرا. دشو یمنجر م

 و -٠٫٠۴ برابر خوب یحکمران بیضر ،نیهمچن. باشد یم تأیید مورد کالن، اقتصاد یریپذ بیآس
  .دارند یکمتر یریپذ بیآس بهتر یحکمران با یکشورها که دارد نیا بر داللت و باشد یم دار امعن

  
  شنهادیپ و یریگ جهینت. ۶

 اتیـطـرف و بـا لحـاظ ادب کیـاز  رانیـدر اقتصاد ا یخارج یریپذ بیآس مسئله تیتوجه به اهم با
و  شـتریب یدگیـچیپ انیـم یا رابطـه ایـپرسـش مـا آن بـود کـه آ ،یاقتصـاد یدگیـچینوظهور حول پ

 ق،یـتحق نهیشـیپ و ینظر چارچوب یبررس ضمن منظور نیا یبرا دارد؟ وجود اقتصاد یریپذ بیآس
. شـد اسـتفاده ٢٠١٣−١٩٩٧ یزمان بازه یط منتخب کشور ١١٨ یبرا مزبور یرهایمتغ یها داده از
 واردات بـه یوابسـتگ ،یتجـار بودن باز یها مؤلفه از یبیترک که ویگوگلیبر روش از پژوهش نیا در

 محاسـبه یبـرا اسـت، یعـیطب یایبال معرض در گرفتن قرار و صادرات تنوع ک،یاستراتژ یکاالها
بـه  دیـنشـان داد کـه مـدل با یصـیآزمـون تشخ جیاستفاده شد. نتا یاقتصاد یریپذ بیآس شاخص
حاصـل از  جینتا ،یو خودهمبستگ انسیوار یاثرات ثابت برآورد شود. بعد از رفع ناهمسان صورت

  :که دهد ینشان م ونیبرآورد رگرس
 هیفرضـ رو نیازا ؛دارد یاقتصاد یریپذ بیآس بر یمعنادار و یمنف ریتأث یاقتصاد یدگیچیپ 

 یریپـذ بیآسـ ،یاقتصـاد یدگیـچیپ شیافـزا بـا نکـهیا بـر یکرد مبن رد توان ینم را مقاله
 باشـد، شتریب کشور کی یاقتصاد یدگیچیپ هرچه نیبنابرا. افتی خواهد کاهش یاقتصاد

  ؛بود خواهد کمتر آن یریپذ بیآس
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 نیـا داللت بـر ،دارد یاقتصاد یریپذ بیآس بر یمعنادار و یمنف ریتأث زین خوب یحکمران 
  .دارند یکمتر یاقتصاد یریپذ بیآس بهتر، یبا حکمران ییدارد که کشورها

اسـت:  هیقابـل توصـ یاقتصـاد یهـا اسـتیمقاله، دو دسـته اصـالح س نیا یها افتهی بر یمتک
 ت،یقـانون، شـفاف تیـخـوب (حاکم یاجـزاء حکمرانـ تیبا محور یاصالحات ساختار نخست،
و  یدیـمحصـوالت تول یدگیـچیارتقـاء پ تیبا محور یو...) و دوم اصالحات اقتصاد ییپاسخگو
 ژهیو بـه یعـیبه منـابع طب یو متک دهیچینه چندان پطورعمده  به یی. صادرات کشور کاالهایصادرات

 یسـهم کاالهـا گـرید ی. از سـونـدارد یتنوع چنـدان نیاست و همچن یمینفت و باالدست پتروش
 تنـوع کشـور یوارداتـ یمبـاد و یصـادرات مقاصـد گرید یسو از. باالست رانیا واردات در بر دانش
  و درجه تمرکز آنها باالست.  ندارد یچندان
 و ینفتـ میتحـر دورزدن یهـا اسـتیس بـه مـدت، کوتاه در رانیا اقتصاد شدن ریناپذ بیآس اگر
 اسـتیس که معنا نیا به ؛شود اتخاذ یمتفاوت ریمس قاً یدق دیبا بلندمدت در است، منوط دالر میتحر
 یرقـابت تیـمز یدارا یکاالهـا سـبد کـردن متنـوع مـدار بـر دیبا کشور یتجار استیس و یصنعت

 اسـتیس فقـدان جـهینت مثـال عنوان به. شود متمرکز باال یفناور بر یمتک و) صادرات یبرا(مناسب 
 ٧٠ مجمـوع از ران،یـا یخارج تجارت یآمارها نیآخر طبق که است آن مناسب یتجار و یصنعت

 صـادراتدرصـد ۵٠ حدود متحده، االتیا یها میتحر باوجود و ١٣٩٧ سال صادرات دالر اردیلیم
 طورعمـده به( یمیپتروشـ محصوالت صادرات رادرصد ٢٠ کینزد و یگاز عاناتیم و نفت را رانیا

 سهم از). رانیا گمرک تی(سا اند هداد لیتشک) یمیپتروش دهیچیپ کمتر محصوالت و ییباال رهیزنج
 محصـوالت فـرش، سـهم زیـن صـادرات کل در یمیرپتروشیغ و یرنفتیغ محصوالت یدرصد٣٠

 یفنـاور بـر یرمتکـیغ و دهیچیرپیغ یمحصوالت یهمگ کهقابل توجه است  آهن سنگ و یکشاورز
تـا  یو فنـاور دیـتول رهیـراهبرد بلندمدت از زنج کیمستلزم  یبیترک نیچن ریی. تغشوند یم محسوب

  است.  یالملل نیب یابیبازار
 بـا ،بـود کـرده شـروع را یصادرات تنوع سمت به حرکت نیا از شیپ که هیترک اقتصاد مثال، یبرا

 ٠٫۵٣با شاخص  رانیتر از ابهتر و متنوع اریبس یتیوضع ٠٫١٠ رشمنیه−ندالیهرف تمرکز شاخص
 یریپذ بیآسـمقالـه بـه کمتـر بـودن  نیا یها افتهی) که طبق ١٣٩٢ ،یالساداتو ملک یدارد (چشم
 شیبـر افـزا یگـذاراسـتیمقالـه تمرکـز س نیـمشـخص ا شنهادیمنجر خواهد شد. پ هیاقتصاد ترک

ر تمرکـز بـ یصـادرات بـه جـا یانیـبن و دانـش یبخش(حرکت به سمت تنوع رانیاقتصاد ا یدگیچیپ
 مقاومت شیافزا و یخارج یریپذ بیآسکاهش  یاهرم مهم برا کیعنوان  ) بهیعیصادرات منابع طب

    .هاست تکانه برابر در اقتصاد
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