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 چکيده

 ی اخیار وسساا اقتصاادداناو وسسااه هااروارد و     هاا  سالنظریه پیچیدگی اقتصادی که در 
هاای انااشاته شاده هار      هاا و وسانندادی   سجه به قابلیتام آی وی مطرح شده است، بر ضرورت و

دارد. در مقالاه ااضار    وأکیاد کشسر در جهت وغییر ساختاری و اروقاء سطح پیچیدگی اقتصادی 
های صادرات محصسالت غیرنفتی ایراو با کنک نظریه پیچیدگی اقتصادی  برای اولین بار پسیایی

ساه  محصاسالت    نشاو دهددۀ کاهش بررسی شده است. نتایج وحقیق 1997-2015طی دوره 
اسات.   1380ی میاانی دهاه   هاا  ساال ساایی بااال در سااد صاادراوی ای      پیچیده با قدرت متدسع

بر اساس محاساات وحقیق، درجه نفسذ در بایار صادراوی مسجسد، رشد وقاضای جهانی،  چدین ه 
سااد صاادراوی    های اصلی ودسع و رشدافزایش نرخ اری و درجه نفسذ در فضای محصسلی، محرک

 شسند.  محسسب می
 JEL: F11 ,F14 ,O14 ,C23بندي  طبقه
نظریه پیچیدگی اقتصادی،  مزیت نسای آشکار شده، نفتی،غیر صادرات :هاي کليدي واژه

 های پانلی پسیا، ایراو نظریه فضای محصسلی، شاخص چگالی، داده

  

                                                           
طالاات و سسه مؤباشد که در م می "سدد سیاست وجاری"این مقاله مستخرج ای طرح پژوهشی وحت عدساو *. 

 های بایرگانی انجام شده است. پژوهش

  نسیسدده مسئسل، شناره وناس**. 
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 مقدمه -1
نشااو   1394-1383بررسی وحسالت صادرات کاالهاا و خادمات کشاسر طای دوره     

باه دلیا     این متغیر مها  اقتصاادی روناد افزایشای و بااد ای آو      1390دهد وا سال  می
اسات. طای    های اقتصادی، روندی کاهشی را وجربه کارده های ناشی ای وحری  محدودیت

اماا   ،بسده اسات  درصد 80دوره مسرد نظر، سه  نفت خام و گای در صادرات کشسر ادود 
اقتصادی و کاهش قینات جهاانی نفات    به باد، به دلی  وحری   1390این سه  ای سال 

 .ه استدرصد کاهش یافت 50پان  پ( به ادود )

 

 

 

 

 

 

 

 

 1394-1383تحوالت صادرات کاالها و خدمات ایران طی دوره  .1نمودار 

ه است. های نرخ اری در بایار آیاد، ارقام صادرات )به قینت جاری( به دالر وادی  شدمداع: بر اساس داده

 های خام ای وب سایت بانک مرکزی اخذ شده است.داده

 
، اثرات وک محصسلی بسدو اقتصاد ملی و 1وحسالت ورکیب ساد صادراوی در ننسدار 

دهاد. ایان یافتاه ضارورت     شکددده بسدو آو نسات به نسسانات رابطه ماادله را نشاو می
 د.  کد روشدی ننایاو می ی کشسر را بهایجاد ودسع در ساختار وسلیدی و ساد صادراو

ی اخیر به مدظسر بررسی و ارائه راهکار بارای چگاسنگی خاروج ای اقتصااد     ها سالدر 
هاای مطالاااوی   و پاروهه  1وک محصسلی و متدسع سایی ساد صادراوی، مطالااات وجربای  

                                                           
 Tacchella et( وچال و هنکاراو )Caldarelli et al. 2012وساو به مطالاات کلدارلی و هنکاراو )برای مثال می. 1

al. 2013( گائس و هو ، )Gao and Zhou, 2017( کریستلی و هنکاراو ، )Cristelli et al. 2015.اشاره کرد ) 
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بار ماداای    هعناد طاسر    بهکه چارچسب نظری آنها  ه استانجام شد گسناگسنی 1النللی بین
2دگی اقتصادینظریه پیچی"

در یاک   4و هیادالگس  3باشد. این نظریه وسساا هاایمن  می "
(، هیادالگس و  2007) (، هاایمن و هیادالگس  2007هاایمن و هنکااراو )   –سری مطالاات 

وسساه یافته  -(2009( و هیدالگس و هایمن )2007(، هایمن و هنکاراو )2007هنکاراو )
کاه فرایداد وسسااه اقتصاادی،     است. مادای فکری نظریه پیچیدگی اقتصاادی آو اسات   

ند که فرایدد وسسااه  ا هور است. آنها نشاو دادیادگیری وسلید و صادرات محصسالت پیچیده
هاای ماسرد نیاای وسلیاد     مددیاقتصادی به شدت به ظرفیت یک کشسر برای انااشت وساو

 ها، شام  عسام  وسلیاد فیزیکای  مددیبرور بستگی دارد. وساومحصسالت مختلف و مهارت
ملناسس    و نقا  و ... و عساما  وسلیاد غیر   ها، شاکه انها، پ ماندد سرمایه فیزیکی، راه

های اجتناعی خاا   ها، هدجارها، شاکهماندد سرمایه انسانی و اجتناعی، نهادها، فرهدگ
شسند که ساختار وخصصی شدو یک کشسر در وسلید یاک کااال را وایاین    ها میو مهارت

وسلید کاالهایی مشابه کاالهای وسلیدی اقتصادهای وسساه یافتاه  کددد. اگر کشسرها در  می
عااارت   ی را وجربه خساهداد کارد. باه   ور سریعوخصص پیدا کددد، ااتناالً رشد اقتصادی 

سرهای غدای سااختار وسلیادی خاسد را باا محصاسالت کشاسرهای ثروونداد و         بهتر، کشا 
اناد. در یاک کاالم،    یده کشسرهای فقیر ساختار خسد را با محصسالت کشسرهای فقیر گره

کدداد. بار اسااس ایان رویکارد ااتناال       شسند که وسلید میکشسرها به چیزی وادی  می
هاا بارای وسلیاد یاک محصاسل باشاد، باه        مدادی کشسر قادر به وسسااه واساو   یککه  این
دارد کاه وشاابه و اروااا     بساتگی  های فالی آو کشسر در وسلیاد محصاسالوی   مددی وساو

 سل خا  دارند.نزدیکی با آو محص
5فضاای محصاسلی  "ی نظریاه پیچیادگی اقتصاادی، ای نظریاه     سای مدلبه مدظسر 

" 
سایی وسلیادات یاک کشاسر باا     شسد. در نظریه فضای محصسلی، فرایدد متدسعاستفاده می

                                                           
وساو به مطالاات انجام شده در یمیده وغییرات ساختاری در ساد صادراوی کشسرهای اسیه برای مثال می. 1

((، 2010((، اکسادور )هایمن و کلیدگر )Hausmann & Klinger, 2010کارائیب )مطالاه هایمن و کلیدگر )

 Hausmann) ((، روآندا )مطالاه هایمن و چاووینUsui & Abdon, 2010قرقیزستاو )مطالاه یسشی و آبدوو )

& Chauvin, 2015( ( اردو )هایمن و هنکاراو)و هنکاراو  برات(( و کشسرای ییر صحرای افریقا )2017

Bhorat et al. 2017.اشاره کرد ) 
2. Economic complexity theory 
3. Hausmann 
4. Hidalgo 
5. Product space 
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کداد، بسایار محتنا     شسد: کشسری که پارچه صادر مای ی میسای مدلاین ایده شهسدی 
صادر کددده مسوسر جات باشاد. نقشاه فضاای     که  این است در آیدده پسشاک صادر کدد وا

 X1فاصله بین دو کااالی   کهطسریبه ،دهدمحصسلی، جایگاه کاالهای مختلف را نشاو می
بار ایان اسااس     باشد.می X2و  X1دو کاالی  یماو ه ی ااتنال وسلید نشاو دهدده X2و 

هاای  سااس وسانندادی  ای را که یک کشسر قادر است بار ا فضای محصسلی کاالهای بالقسه
 دهد.  عدساو یک کاالی واجد مزیت نسای در آیدده صادر کدد را نشاو می مسجسد خسد، به

ایراو یکی ای اقتصادهای دراال وسساه ماتدای بار مداابع طایاای )نفات و مااادو       
باشد. به هنین دلی  ساد صادراوی این کشسر بر محصسالت خام و باا درجاه   مختلف( می

هاای  کدداده باشاد. مارور مطالااات قالای در یمیداه وایاین      نرکز میپیچیدگی پایین مت
ی مختلاف اقتصااد   هاا  روشدهد که اغلب با اساتفاده ای  صادرات غیرنفتی ایراو نشاو می

متغیرهای کالو اقتصادی مانداد نارخ اری را بار پسیاایی کا        وأثیرسدجی ودها به آیمسو 
د دارد اوالً جایگااه و وحاسالت سااد    اما وحقیق ااضر قص 1اند؛ صادرات غیرنفتی پرداخته

اندای وحسالت ساختاری اقتصاد ایاراو را   صادراوی در فضای محصسلی با هدف وایین چش 
هاای  ساد صادراوی کاالیی غیرنفتی ایاراو باا کناک شااخص     مشخص کدد؛ ثانیاً پسیایی

 .2یاد مدتج ای مدل فضای محصسلی و با استفاده ای متدولسهی اقتصادسدجی، شداساایی ننا 
های این قسنت امکاو وغییر ساختاری در ورکیب سااد وسلیادی و صاادراوی ایاراو     یافته
 ور در فضای محصسلی را نشاو خساهد داد.مدظسر دستیابی به محصسالت پیچیده به

برای نی  به هدف فسق، مقاله در پدج بخش مختلف وادوین شاده اسات. در بخاش     
شسد. در بخاش ساسم باه مارفای     رفی میدوم ماانی نظری مرواا با فضای محصسلی ما

                                                           
(، 1389(، هسشندد و هنکاراو )1383یاده )(، وقسی و نانتی1383وساو به مقاالت شاکری )ننسنه می. برای 1

(، دائی 1392(، پایتختی اسکسئی و هنکاراو )1391یاده اص  و محندی )(، محند1390دهپسدد و هنکاراو )
 ( اشاره کرد.1396( و مطهری آیاد و ااجی اسدی )1393یاده و هنکاراو )کری 

ر ایراو مقاالت متاددی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و عسام  نهادی با پیچیدگی اقتصادی پرداختدد که د. 2
 فر و طااطاایی نسب(، عنادی1394فر )(، پژم و سلینی1392وساو به ملک الساداوی )برای ننسنه می

ین سدجش دانش و ( به بررسی رابطه ب1396فروشاو )(، اشاره کرد. هنچدین شاهنرادی و چیدی1395)
( به بررسی رابطه بین پیچیدگی 1396پسر کارساالری )پیچیدگی اقتصادی در ایراو پرداختدد. بهرامی و اسن

و صادرات غیرنفتی در کشسرهای در اال وسساه پرداختدد. وفاوت اصلی مطالاه ااضر با مطالاه بهرامی و 
به جای  کدد. ثانیاًیچیدگی اقتصادی استفاده میهای جدید پپسر آو است که اوال این مطالاه ای شاخصاسن

(، مطالاه ااضر به بررسی در سطح کاال و آو ه  با ونرکز بر اقتصاد cross-countryبررسی بین کشسری )
 پرداید. ایراو می
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هاای   شسد. بخش چهارم به ارائه نتایج و یافتاه  می پرداخته شداسی وحقیق ها و روشداده
 شسد.گیری و وسصیه سیاستی ارائه میاختصا  داردو در بخش پایانی، نتیجه وحقیق
 

 محصولی فضاينظریه  -2
، صادرات انجام شاده در  X کشسر در نظر بگیرید. ماوریس Nمحصسل و  Kدنیایی با 

 دهد:در این فضا را نشاو می tیماو 

(1) X = [

x11 ⋯ x1N
⋮ ⋱ ⋮
xK1 ⋯ xKN

]   

محصاسالت صادرشاده وسساا هار کشاسر و ساطرهای آو        Xهاای مااوریس   ستسو
، 1دهدد. ماوریس مزیت نسای آشکار شدهکشسرهای صادر کددده هر محصسل را نشاو می

-R-  باشد:ییر می صسرت بهدر این فضا 

(2) 𝑅 = [

𝑟11 ⋯ 𝑟1𝑁
⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝐾1 ⋯ 𝑟𝐾𝑁

]  

𝑟11  باشد.می 1در محصسل  1مزیت نسای آشکار شده کشسر 
  

  PRODYیا  2شاخص مهارت -2-1

گیری میزاو پیچیدگی فرایداد وسلیاد و صاادرات محصاسل و     دو شاخص برای اندایه
ی یک کشسر وسسا گروه مطالااوی هایمن و هنکاراو مارفی میزاو پیچیدگی وساو وسلید

کاه  گرفته شده در وسلید یاک محصاسل   کار به یا مهارت PRODYشاخص در شده است. 
هرچه مقادار عاددی ایان شااخص      ه است،مارفی شد (2007وسسا هایمن و هنکاراو )

د آو محصاسل  گرفته شده بیشتردر فرایدد وسلیکار به باشد ااکی ای میزاو مهارت ور بزرگ
سارانه   GDPوینای   برابار میاانگین   iبرای محصسل  PRODY باشد. مقدار عددی شاخصمی

 کشسرهای صادر کددده آو محصسل است: 

(3) PRODYi = ∑
RCAic

∑ RCAic
N
c=1

GDPc
N
c=1 

                                                           
 امiکاالی  iباشد )ییر می صسرت به. شاخص مزیت نسای آشکار شده بر اساس فرمسل باالسا در نظر گرفته شده و 1

RCAci باشدد(                                                                  کشسر می cو  =

xci

∑ xci
k
i=1

⁄

∑ xi
N
c=1

∑ ∑ xcici
⁄

 

2. Sophistication index 
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i و  محصسلc ( ویو3کشسر است. در فرمسل ،)- (RCA𝑖𝑐

∑ RCAic
N

c=1

دار عددی سه  مق -(

کا  کشاسرهای    RCAیاک کشاسر ای جناع     RCA))1 شاخص مزیت نسای آشکار شاده 
 باشد.  می iکددده محصسل صادر

(، باا  2درجه پیچیدگی فرایداد وسلیاد و صاادرات یاک کشاسر )پیچیادگی کشاسری       
ساه  صاادرات    ضارب  ااصا  شسد. این شاخص ای مجناسع   محاساه می  EXPYشاخص
محصاسل   PRODYدر مقدار عاددی شااخص    cسر ام ای ک  ساد صادراوی کشiمحصسل 

i آید: می دست بهام 
(4) EXPYi = ∑

Xi

∑ Xi
K
i=1

PRODYi  
K
i=1 

 
  ECIشاخص پيچيدگی اقتصادي یا  -2-2

لاذا منکان    ،( داردGDPرابطه مستقینی باا درآماد )   PRODYای آنجا که شاخص 
 GDPباه نفاع کشاسرهای باا     است، درجه پیچیدگی محاساه شده بر اساس این شاخص 

سرانه باال )وسساه یافته و یا در اال وسساه ماندد کشسرهای نفتی( واسرش داشاته باشاد.    
را  ECI( شااخص پیچیادگی اقتصاادی    2009برای ا  این مشک  هیادالگس و هاایمن )  

 باشد:ییر می صسرت بهند. رویکرد آنها برای محاساه این شاخص ا هپیشدهاد داد
صسرت به صافر  به یک و در غیر این Rهای ماوریس درایه ،RCA≥1بر اساس شر  

 شسد:وشکی  می Mو ماوریس شده وادی  

(5) M = [

m11 ⋯ m1N

⋮ ⋱ ⋮
mK1 ⋯ mKN

]  

𝑚11اگر  = باشد یادی کشسر اول محصسل اول را باا مزیات نساای صاادر کارده       1
𝑚11. اگر (RCA≥1)است  = ساند این محصاسل را باا مزیات    وباشد، کشسر مذکسر ننی 0

 نسای صادر کدد.
صاادرات یاک محصاسل و درجاه      3جایی باسدو دو مفهسم هنه Mبراساس ماوریس  
 Mشاسد. جناع ساطری مااوریس     ساد محصسالت صادراوی یک کشسر واریف مای  4ودسع

 دهد.صادرات یک محصسل را نشاو میهنه جایی بسدو 

                                                           
1. Reveal Comparative Advantage 
2. Country complexity 
3. Ubiquity 
4. Diversity 
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(6) UBi = ∑ mic 
n
c=1 

های مایاار پیچیادگی محصاسل    ( یکی ای ییر شاخصUBی بسدو )جایشاخص هنه
ی یک محصسل کنتر باشد، باشد. به عاارت دیگر، هرچه واداد کشسرهای وسلید کددده می

 بسدو فرایدد وسلید آو بیشتر است.  ااتنال پیچیده 
 :دهددرجه ودسع در ساد صادراوی هر کشسر را نشاو می Mجنع ستسنی ماوریس 

(7) DIVj = ∑ mic
k
i=1   

( بیانگر وساو وسلیدی Mور یک کشسر )بر اساس مفهسم ماوریس ساد صادراوی متدسع
 ور آو کشسر برای صادرات محصسالت متدسع و دارای مزیت نسای است.پیچیده

جایی بسدو وسلید یک محصاسل و درجاه وداسع سااد     بر اساس دو مفهسم درجه هنه
صسل و پیچیدگی کشسری مارفای شاده اسات    صادراوی کشسر، دو شاخص پیچیدگی مح

(. میزاو پیچیدگی ساختار وسلیدی و صادراوی یاک کشاسر باه    2009)هیدالگس و هایمن، 
جایی بسدو محصاسالت صاادر شاده وسساا آو کشاسر و میازاو وداسع سااد         درجه هنه

بساتگی دارد. پیچیادگی فرایداد وسلیاد و      کددده آو محصسالت صادراوی کشسرهای وسلید
ک محصسل به درجه پیچیدگی کشسرهای صاادر کدداده آو محصاسل و درجاه     صادرات ی

آو کشاسرها بساتگی دارد. بداابراین، درجاه      جایی بسدو سایر محصاسالت صاادراوی  هنه
پیچیدگی یک محصسل به درجه پیچیدگی کشسرهای صادر کددده آو محصاسل بساتگی   

 داد: ها را نشاووساو این وابستگیدارد و بالاکس. با روابا ییر می

 

{
 

 KCc.h =
1

DIVc
 ∑ mic

Kp
i=1

KPi.h−1 

KPi.h =
1

UBi
 ∑ Mic

Nc
c=1 KCc.h−1 

  

( مرباس  باه پیچیادگی    2-8( مربس  به پیچیادگی کشاسر و ماادلاه )   1-8ماادله )
ام و درجااه iدرجااه پیچیاادگی محصااسل  ورویااب بااه KCc,hو  KPi,hباشااد. محصااسل ماای

( واا  2-8( و )1-8باشدد. محاسااات مااادالت )  امین وکرار می hام در cچیدگی کشسر پی
و  (UB)جایی باسدو محصاسل   گرایی برسدد. ای مقادیر هنه شسد که به ه جایی وکرار می

و  KPi.h−1مقااادیر اولیااه در محاساااات  عدااساو بااه (DIV)درجااه ودااسع ساااد صااادراوی 
KCc.h−1 ( جایگزین شسد آنگاه:1-8( در )2-8ماادله )شسد. اگر استفاده می 

(9) KCc.h = 
1

DIVc
 ∑ ∑ Mic

1

UBi

Nc
c=1 Mic

Kp
i=1

KCc.n−2 

(8-1) 

(8-2) 
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 ( در فرمت ماوریسی در نظر گرفته شسد آنگاه:9اگر ماادله )

(10) KC⃗⃗⃗⃗  ⃗c = (∑
MicMic′

dcui

K
i=1 )KC⃗⃗⃗⃗  ⃗c 

KC⃗⃗⃗⃗(، 10در رابطه )  ⃗c باشد که با سرعتی متداسب باا  می 1یک عنلگر انتقال مارکسف

∑مااوریس   2ین اریش ویاژه وار  بزرگدومین 
MicMic′

dcui

K
i=1       باه یاک مقادار اادی هنگارا

 شسد: می

(11) KC⃗⃗⃗⃗  ⃗c = limn→∞ KCc,h  

دومااین ر بااا شاااخص پیچیاادگی کشااسری را متداااظ ،(2009هیاادالگس و هااایمن )

∑مااوریس   3ین بردار ویژهور بزرگ
MicMic′

dcui

K
i=1  بارای   اناد  کارده و پیشادهاد داده   مارفای

∑ین بردار ویاژه مااوریس   ور بزرگ، دومین cمحاساه درجه پیچیدگی کشسر 
MicMic′

dcui

K
i=1 

 بر اساس میانگین و واریانس آو استاندارد شسد:

(12) ECIc =
KC⃗⃗ ⃗⃗  ⃗c−⟨KC⃗⃗ ⃗⃗  ⃗c⟩

stdev(KC⃗⃗ ⃗⃗  ⃗c)
  

KC⃗⃗⃗⃗(، 12) در رابطه  ⃗c  ین اریش ویژه برای کشسر ور بزرگدومینc ،ام⟨KC⃗⃗⃗⃗  ⃗c⟩  میانگین

KC⃗⃗⃗⃗بردار   ⃗c  وstdev(KC⃗⃗⃗⃗  ⃗c)     انحاراف مایاار باردارKC⃗⃗⃗⃗  ⃗c  باشادد.  مایECIc    مقادار عاددی

( را در 1-8بر اساس هنین رویکرد، آنهاا ماادلاه )  د. باشام میcبرای کشسر  ECIشاخص 

 ند:ا ه( پیشدهاد داد13) صسرت بهجایگزین و شاخص پیچیدگی محصسل را  (2-8ماادله )

(13) PCIi =
KP⃗⃗ ⃗⃗  ⃗i−⟨KP⃗⃗ ⃗⃗  ⃗i⟩

stdev(KP⃗⃗ ⃗⃗  ⃗i)
 

دهاد کاه باین دو شااخص     ( نشااو مای  2009های هیدالگس و هاایمن ) نتایج یافته
 هناستگی باالیی وجسد دارد.   PRODYو  (PCI)پیچیدگی محصسل 

 

 طراحی نقشه فضاي محصولی -2-3
. ه اسات ( مطرح شد2006)4نقشه فضای محصسلی اولین بار وسسا هایمن و کلیدگر

که وسسا کشسرهای جهاو در یک مقطاع یماانی صاادر شاده      1محصسالوی هنهاین فضا 

                                                           
1. Markov transition operator 
2. Eigenvalue 
3. Eigenvector 
4. Klinger 
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له بین کاالها( بر اسااس ااتناال   گیرد. مجاورت )نزدیکی و یا دوری فاصمیاست را در بر
وناامی   یمااو  ها  شسد. در این فضا ااتناال صاادرات   کاالها واریف می یماو ه صادرات 

 شسد:جفت کاالهای منکن بر اساس فرمسل ییر محاساه می

(14) φij =
∑ P[(mic≥1)∩(mic≥1)]
N
c=1

∑ P[(mic≥1)]
N
c=1

  

در دنیاا یاا درجاه     jو  iدو کااالی   یمااو  ها  درات ااتنال صاا  φij(، 14در رابطه )
( 5در رابطاه )  Mبر اسااس مااوریس    micباشد. مجاورت دو کاال در فضای محصسلی می

را وسامااو باا    jو  iشسد. صسرت کسر واداد کشسرهایی هساتدد کاه دو کااالی    واریف می
مزیات نساای    را باا  iکددد. مخرج کسر ک  کشسرهایی که کااالی  مزیت نسای صادر می

را صاادر   jکددد های  یاک کااالی    را صادر می iکددد. اگر کشسرهایی که کاالی صادر می
برابر صفر خساهد بسد. به عاارت دیگر باه ااتناال ییااد در     φijنکددد آنگاه مقدار عددی 
مسرد نیای است کاه چداداو شاااهتی باه      یهایمددیبه وساو jو  iفرایدد وسلید دو کاالی 

ندارند. ااتناالً فاصله بین این دو کاال در فضای محصاسلی ییااد خساهاد باسد. در      یکدیگر
دداد،  کرا نیاز صاادر    jکدداد کااالی   را صادر می iمقاب  اگر ونامی کشسرهایی که کاالی 

برابر یک خساهد بسد. به عاارت دیگر باه ااتناال ییااد در فرایداد      φijآنگاه مقدار عددی 
بدابراین این دو کااال   ،های بسیار مشابه مسرد نیای استمددیبه وساو jو  iوسلید دو کاالی 

 در فضای محصسلی بسیار به یکدیگر نزدیک خساهدد بسد.
که ااتنال صادرات  شسدطراای می  ∅برای هر جفت کاال، ماوریس φijبا محاساه 

 دهد:او ونامی جفت کاالها را نشاو مییم ه 

(15) ∅ = [

φ11 ⋯ φ1N
⋮ ⋱ ⋮
φk1 ⋯ φkN

]  

لذا باید یک شاخص  ،بر اساس ااتنال شرطی بدا شده است φijشاخص ای آنجا که 
φijاما لزوماً  ،متقارو باشد = φji    برقرار نخساهد بسد. برای ا  این مشاک  شااخصφij  

 :شسدییر واریف می صسرت به
(16) φij = φji = min{φij, φji}  

                                                                                                                                        
مطرح  HSو یا  SITCالنل  ماندد های کاالیی متداول در وجارت بینبددی اساس دستهواریف محصسالت بر. 1

  شسد. می
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هاای  یک ماوریس متقارو خساهد بسد. مقدار عاددی درایاه   ∅ن اساس ماوریس بر ای
دهدد. در فضاای محصاسلی   این ماوریس، مجاورت دو کاال را در فضای محصسلی نشاو می

باال( باا محصاسالت ییاادی داشاته باشاد، ایان امار         φijوقتی یک محصسل فاصله کنی )
ی برای وسلید این محصسل خا  با بسیاری ها مسرد نیامددیدهدده آو است که وساو نشاو

ی برای رسیدو به ایان محصاسل   گسناگسن یها اهبدابراین ر ،ای محصسالت دیگر مشابه است
 وجسد دارد.  

گیری ااتنال وحقق وسلیاد و یاا صاادرات باا     برای اندایه ،(2006) من و کلیدگریها
 ند: ا هرا مارفی کرد 1، شاخص چگالیiمحصسل مزیت نسای 

(17) densityi =
∑ micφik
K
k=1

∑ φik
K
k=1

  

باا   iیا جنع ک  درجه مجااورت محصاسل    2مخرج کسر مقدار عددی شاخص مسیر
دهد. صاسرت کسار برابار اسات باا جناع       سایر محصسالت درفضای محصسلی را نشاو می

در آنهاا دارای   cبا سایر محصسالت فضای محصسلی کاه کشاسر    iدرجه مجاورت محصسل 
یادای   ،باشاد  وار  بازرگ باشد. هر چه مقدار عددی این شاخص زیت نسای صادراوی میم

را باا مزیات نساای     iوسانسته است، محصسالت بیشتری در فضای مجاور کااالی   cکشسر 
را  iهای الیم بارای وسلیاد محصاسل    مددیبدابراین بخش قاب  وسجهی ای وساو ،صادر کدد

 سل بیشتر خساهد بسد.فراه  کرده و ااتنال صادرات این محص
 

 مدل تحقيق -3
-های صادرات ماندد بهندای به پیروی ای مطالاات انجام شده در یمیده وایین کددده

اسکسیی و -(، بهندی2010اسکسیی و ساواواواناو ) -(، بهندی2011اسکسیی و بسالحسدی )
(، 2007( و هااایمن و کلیدگاار )2006اسااکسیی و اردالناای ) -(، بهنداای2009ااااجیلی )

 شسند:( برای بررسی پسیایی صادرات ایراو وصریح می19( و )18های ) مدل
(18) EXi.t = α + ρEXi.t−1 + γPCIi.t + δDensityi.t + βWIMi.t 

+μREERi.t + εi.t 

شااخص پیچیادگی    t ،PCIام در ساال  iصادرات کشسر در کااالی   EXدر مدل باال 
میزاو وقاضای ای محصسالت  WIMام، iشاخص چگالی اسل محصسل  Densityمحصسل، 

                                                           
1. Density 
2. Path 
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 REERام(، iام در بایار جهانی )واردات جهاو ای محصاسالت گاروه کااالیی    iگروه کاالیی 
دهاد، باین   باشد. نتایج مطالاات انجام شده نشاو میی خطا میجنله εنرخ اری واقای و 

ر ایان  دار قاسی وجاسد دارد. با   شاخص پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی ارواا  مادی
دهددگی پسیاایی سااد صاادراوی    اساس، اگر سه  شاخص پیچیدگی محصسلی در وسضیح

یک کشسر باال باشد، ااتناالً کشسر ماذکسر در برناماه متداسع ساایی سااختار وسلیادی و       
صادراوی وسجه باال به اثرات رشدی داشته است وا اثرات روی افزایش اشتغال. اگار ساه    

کشاسر   وأکیاد  دهداده  رفتار صادرات باال باشد، نشااو  گیشاخص چگالی در وسضیح دهدد
های مسجد اشتغال در فرایداد وسسااه صاادرات اسات؛ یاا باه       مذکسر بر گسترش فاالیت

دهاد. متغیار ساه  ای باایار     عاارت بهتر به فرایدد گسترش اشتغال اهنیت بیشتری مای 
 دهد.  وقاضا بر رشد صادرات را نشاو می وأثیرجهانی، 

 شسد:( وصریح می19  مزیت نسای صادراوی طی دوره یماو، مدل )به مدظسر وکام
(19) mi.t = α + ρmi.t−1 + δDensityi.t−1 + εi.t  

mi.t( 19در مدل ) = باشاد و   RCA≥1ام دارای iاگر کشسر در صاادرات کااالی    ،1
mi.tصسرت در غیر این = میازاو چگاالی اطاراف یاک      واأثیر خساهد بسد. در این مدل  0

صادر  tکه محصسل مسرد نظر با مزیت نسای در یماو بر ااتنال آو t-1حصسل در یماو م
 . ه استشسد در نظر گرفته شد

های پانلی پسیاا و بارای وخناین مادل     ( ای رویکرد داده18به مدظسر وخنین مدل )
هاای  دادههاای ماذکسر،   شسد. برای وخناین مادل  الجیت پانلی استفاده می ( ای مدل19)

محصاسل در ساطح    1211کشسر( برای  121ایراو به جهاو و صادرات ک  دنیا ) صادرات
طای دوره یماانی   ( HSالنلا  ) ی نظام هناهدگ وجارت بینبدد هکدهای چهار رقنی طاق

هاای نارخ اری   گنارک ج.ا. ایاراو و داده   چداین  ه و  WITSای وب سایت  1997-2015
. دوره یمانی فسق باه  شسدمیراج بانک جهانی استخ -های وسساه جهانیواقای ای شاخص
وقساای   2015-2012و  2011-2007، 2006-2002، 2001-1997چهااار ییاار دوره  

گیاری واا اادودی    میاانگین  شاسد. های میانگین طی دوره استفاده میشسد و ای دادهمی
 mi.tو  EXi.tدهاد. مقاادیر   مای  کااهش هایی که در ثات صاادرات وجاسد دارد را   وسرش

مربس  به ابتدای هر ییر دوره و مقاادیر   mi.t−1و  EXi.t−1انتهای هر ییر دوره،  مربس  به
 باشد.  سایر متغیرها مربس  به متسسا طی هر ییردوره می
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 فضاي محصولی و جایگاه اقتصاد ایران -4
چهاار   HSکاد   1211های مرباس  باه صاادرات    برای ورسی  فضای محصسلی، داده

آوری شاده اسات. ای آنجاا     جنع 2015 – 1997ی دوره یمانی کشسر ط 121رقنی برای 
وسساا کشاسرها )باه خصاس       هاا  سال بیشترکه صادرات نفت خام و میاانات گایی در 

. بار ایان   ه اسات اذف شد "2709"ها کد وارفه شسد، لذا در این وحلی ایراو( ارائه ننی
خام  درات غیرنفتی )نفتآمار صا پایههای انجام شده در این وحقیق بر ه وحلی هناساس 

 باشد.و میاانات گایی( می
 

 تحوالت مزیت نسبی آشکار شده -4-1
های فضای محصسلی، محاساه مزیت نسای صادراوی اسات کاه   اولین گام در وحلی 

در این وحقیق بر اساس فرمسل مزیت نسای آشکار شاده باالساا، بارای وناامی کشاسرها      
شاخص ودسع صادراوی( برای اد صادراوی ایراو )، ودسع س2دار محاساه شده است. در ننس

مقطع یمانی محاساه شده است که بر اسااس آو، بیشاترین وداسع در سااد صاادراوی       5
باا   HSرقنای   4خا وارفه  249باشد. در این سال محصسالت می 2002مربس  به سال 

قارار   ی باد، این شاخص در رونادی نزولای  ها سالاما در  مزیت نسای به دنیا صادر شده،
خاا وارفاه باا مزیات نساای       199، محصسالت 2015که در سال  طسری هب ه است،گرفت

 باشد.صادر شده است که ای عسام  اصلی این رخداد وحری  اقتصادی غرب می
 

 

 

 

 

 

 

 

 تنوع سبد صادراتی ایران .2نمودار 
 های وحقیقمداع: یافته

 

یاراو در دو مقطاع یماانی    ، وحسل مزیت نسای صادراوی آشاکار شاده ا  3در ننسدار 
، قسانت  1997)پان  ب( ننایش داده شاده اسات. در ساال     2015)پان  الف( و  1997
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دار صادراوی، محصسالت کشاوریی و چدد ماده خام پتروشینی باسده  اعظ  کاالهای مزیت
انجاام   1380و دهاه   1370است. با وحسالوی که در صادات پتروشاینی در اوخار دهاه     

که  طسر هناواما  ه استپتروشینی در ساد صادراوی افزایش یافت ، سه  محصسالتگرفته
)کاه خاام و    1997دار صاادراوی در ساال   محصسالت مه  مزیت بیشترشسد،  مشاهده می

نیز در هنااو جایگااه قارار دارناد.      2015ماتدی بر مساد اولیه هستدد( هنچداو در سال 
 2015هار رقنی که در سال چ HSکد  199کد ای  96دهد، های وحقیق نشاو میبررسی

 103اناد.  شاده نیز با مزیت نسای صاادر   1997با مزیت نسای صادر شده است، در سال 
 دار نسظهسر در ساد صادراوی هستدد.کد باقینانده جزو کدهای مزیت

 2015هاای نسظهاسر در اقتصااد ایاراو در ساال      ، گروه کااالیی 3در پان  ج ننسدار 
هاایی  هاای نسظهاسر، آو  اناد. مدظاسر ای گاروه کااالیی    دهننایش داده ش 1997نسات به 

، های یاک باسد   ور کسچک 1997هستدد که مزیت نسای صادراوی آشکار شده آنها در سال 
گاروه   بیشترشسد که مشاهده می طسر هناو. ه استای یک شد ور بزرگ 2015اما در سال 

ت با سطح وکدسلسهی پایین های نسظهسر در اقتصاد ایراو جزو مساد اولیه و محصسالکاالیی
 هستدد.
  

 شاخص مهارت و پيچيدگی محصول و کشور -2-4
گروه کاالیی با بیشترین مقدار عددی شاخص پیچیدگی به هناراه   10، 1در جدول 

اند. ونامی کاالهاای مدادرج در ایان جادول،     آورده شده PRODYمقدار عددی شاخص 
شسند و کشاسرهای در ااال وسسااه    یوسسا کشسرهای وسساه یافته دنیا وسلید و عرضه م

کاد   1211برای  ،PRODYقادر به صادرات آنها با مزیت نسای نیستدد. متسسا شاخص 
HS    باشاد. متسساا   دالر مای  18400چهااررقنی برابارPRODY 10     گاروه کااالیی باا

هاای کااالیی(   )بایش ای دو برابار متسساا کا  گاروه      37800باالورین پیچیدگی برابار  
 باشد. می

اناد.  وارین پیچیادگی اقتصاادی آورده شاده     ، بیست گروه کاالیی با ک 2ول در جد
هاای ماذکسر جازو محصاسالت     شاسد، وناامی گاروه کااالیی    که مشااهده مای   طسر هناو
دهاد، ایاراو واادادی ای    مادنی و یا کشاوریی هستدد. نتایج قسنت قالی نشااو مای   خام

برای این  PRODYسسا شاخص کدد. متمحصسالت این گروه را با مزیت نسای صادر می
 باشد.  های کاالیی( میدالر )کنتر ای یک سسم متسسا ک  گروه 5300گروه برابر 
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گروه کاالیی مزیت دار صاادراوی ایاراو باا بیشاترین      10 ورویب به، 4و  3در جدول 
هاای متسساا   اند. بر اسااس داده میزاو پیچیدگی و کنترین میزاو پیچیدگی آورده شده

 HSکد  210، ایراو وسانسته است، محصسالت 2015-2013و به جهاو طی صادرات ایرا
چهار رقنی را با مزیت نسای صادر کدد. متسسا شاخص پارودی بارای ایان محصاسالت     

 باشد.درصد متسسا ک ( می 70دالر )ادود  13750برابر 

 
 1997گروه کاالیی با بيشترین مزیت نسبی در سال  30پانل الف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015گروه کاالیی با بيشترین مزیت نسبی در سال  30ب: پانل   

 
 2015گروه کاالیی نوظهور در سال  30پانل ج: 
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 2015و  1997تکامل مزیت نسبی صادراتی ایران بين دو مقطع زمانی  .3مودار ن
 های وحقیقمداع: یافته

 
رای گروه مثات و با  53گروه کاالیی، مقادیر عددی شاخص پیچیدگی برای  210ای 
دهداد،  باشد. نتایج دو شاخص پرودی و پیچیدگی نشاو مای گروه کاالیی مدفی می 157

آوردی بارای  است که چداداو ره  ایراو در وسلید و صادرات محصسالوی وخصص پیدا کرده
 رشد اقتصاد ملی ندارند. 

 
 گروه کاالیی با بيشترین مقدار عددي شاخص پيچيدگی 10 .1جدول 

 کد
HS 

 شرح کد
شاخص 

 يچيدگیپ

شاخص 
 پرودي

و مصدسعات ای سرمت ها سرمت 


ی ساخت وک واادی ها دستگاه متنرکز ماشین کاری، ماشین

  ای هو انتقالی چدد مرال


دستگاه لیزر 

ها ماشین ابزار برای رنده کردو، شک  دادو، فلز یا سرمت   

وابلسی نقاشی، نقاشی سیاه قل  و نقاشی با مداد رنگی با دست 

اشیاء عتیقه با بیش ای یکصد سال قدمت 

ی عکاسیها و فیل  ها صفحه 
 ی عکاسی و سیدناها برای آیمایشگاه ها دستگاهآالت و 

جیای و هناندد، کام  و سسار شده اعت مچی،ی سها محرک 

 لسله و لسایم ای نیک 

 های وحقیقمداع: یافته
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 گروه کاالیی با کمترین مقدار عددي شاخص پيچيدگی 10 .2جدول 

 کد
HS 

 شرح کد
شاخص 
 پيچيدگی

شاخص 
 پرودي

یه و هنانددکاله گیس، ریش، ابرو، مژه، یلف و گسیسی عار 
چرم و پسست دباغی شده 
مسم یناسرعس  یا مسم سایر اشرات و مسم کافسری  ی نااوی،ها مسم 


یمیدای مخصاس  ورشای، قلقااس      ریشه مانیسک، اروروت یا ثالب، سایب 

 هددی شیرین


روغدی، اتی خرد شده یها و میسه ها سایر دانه 
،االجی نشده یا شانه نزده. پداه 


نارگی ، مغزهای برییلی، بادام هددی، وایه یا خشک کارده، اتای پسسات    

 کدده


غالف کاکائس، پسست و سایر آخال کاکائس 
ی آوها نترهسدگ اورانیسم یا وسریسم و کدسا 
کدف و سایر الیاف نسجی ای پسسته ساقه نااوات 

 های وحقیقمداع: یافته
 

 دار صادراتی ایران گروه کاالیی با بيشترین ميزان پيچيدگی در سبد مزیت 10 .3جدول 

کد 
HS 

 شرح گروه کاالیی
شاخص 
 پيچيدگی

شاخص 
 پرودي

مزیت 
 نسبی

 هاای(  کلیک که فقا دارای هترو او  )اوا  هتروسیورکیاات 
 اکسیژو هستدد



 پسشش کف ای مساد پالستیکی، پسشش دیسار یا سقف ای مساد
 پالستیکی



 ها و مشتقات هالسهنه ، فد ها اورها، الک 


ای محارک سااعت   رومیازی و هنانداد دار   ساعت دیاساری، 
 هناندد. مچی،جیای و



ی ها دوربین دو چشنی، دوربین وک چشنی، سایر ولسکسپ
 ی نجسمی ها دستگاهاپتیکی و سایر 



ی هالسهنه ها پلینرهای کلرورویدی  یا پلینرهای سایر اولفین
 به اشکال ابتدایی 




شروع کددده واکادش شاینیایی، ماساد وساریع کدداده       مساد

 ی کاوالیتیکها واکدش شینیایی و فرآورده


 ی القسی ها کربسوهیدرو 
ی ضد یخ و مایاات آماده شده برای ذوب یخها وردهآفر 

ی شده بارای  بدد هتی آماده بسها و سایر چسااندده ها چسب
 خرده فروشی



 ی وحقیقها مداع: یافته
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 دار صادراتی ایرانی در سبد مزیتگروه کاالیی با کمترین ميزان پيچيدگ 10 .4جدول 

کد 
HS 

 شرح گروه کاالیی
شاخص 
 پيچيدگی

شاخص 
 پرودي

مزیت 
 نسبی


فی مساد نااوی ای انساعی که بیشتر در سادبافی یا اصایربا 

 رود می کار به



سازیجات غلف دار، غالف کدده و یا غالف نکدده، وایه یاا  

 سرد کرده



نااوات ای انساعی که بیشتر در عطرسایی، داروسایی، برای 

 رود می مصرف اشره کشی یا هناندد به کار


پسست ی سختها سایر میسه 


پیای، مسسیر، سیر، وره فرنگی و سایر سازیجات سایرگسنه،  

 وایه یا سرد کرده


ی بدد هجسال و کیسه برای بست 

چای 


سازیجات غالفدار خشک، غالف کدده، اتی پسست کدده 

   یا لپه شده



ی آو ای جنله پیریت آهن وفتاه  ها سدگ آهن و کدسانتره
 شده )خاکستر پریت(  




چرم و پسست دباغی شده یا وایه دباغی شاده ولای هداسی    

 رنگ و رنگ آمیزی نشده ای سایر ایسانات


 ی وحقیقها مداع: یافته

 

 ولیفضاي محص -4-3
 ∅درجه مجاورت جفت محصاسالت در فضاای محصاسلی براسااس مااوریس مرباع       

باشاد. مقادار عاددی    سطر و ستسو می 1211شسد که در این وحقیق دارای مشخص می
مقادیر کسچاک در ایان    طسر ات  بهبین صفر وا یک متغیر هستدد.  ∅های ماوریس درایه

د دو کاال ارائه نخساهدد کرد. بر ایان  ماوریس، اطالعات درستی در مسرد وشابه شرایا وسلی
عااارت دیگار    انتخاب شده است. باه  0.5اساس برای رس  فضای محصسلی سطح آستانه 

درصاد   50ارواا  دو گروه کاالیی در فضاای محصاسلی رسا  خساهاد شاد کاه ااداق         
کشسرهایی که وسلید کددده هر یک ای محصسالت هستدد، قطااً هر دو محصسل را وسلیاد و  
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 ∅ ، فضای محصسلی برای ماوریس6ورهو  1کددد. با کنک نرم افزار سایتسسکیپمیصادر 
، فضای محصاسلی و در  4است. در پان  الف ننسدار  ننایش داده شده 4رس  و در ننسدار 

ی بدد هوساو در سه قسنت دستها آورده شده است. این فضا را میراهدنای رنگ ،پان  ب
ضی و قسنت نیناه متاراک  کاه در دو شاک  مثلا       کرد. قسنت متراک  که در شک  بی

قسنت پراکدده که در اطراف ایان فضاا پخاش هساتدد. بار       چدین ه اند و محصسر شده
شاام  محصاسالت اپتیاک،     طاسر عناده   باه هاا، قسانت متاراک     اساس راهدناای رناگ  

طاسر   باه شسد. بخاش نیناه متاراک     آالت، محصسالت شینیایی و وسای  نقلیه می ماشین
محصاسالوی ای   سشاک، مساد غذایی و ایسانات یناده و ام  محصسالت نساجی و پش مانسل

در قسانت   طاسر عناده   باه باشد. محصسالت خام مادنی و کشااوریی  بخش شینیایی می
 پراکدده وجسد دارند.

، ویژگی نقا  در فضای محصسلی بر اساس شاخص پیچیدگی محصسلی 5در ننسدار 
محصسالت باا پیچیادگی مثاات باا رناگ قرماز و        ننایش داده شده است. در این ننسدار

کاه مشااهده    طاسر  هنااو اناد.  محصسالت با پیچیدگی مدفی با رنگ سفید مشخص شاده 
آالت، محصاسالت اپتیاک، ماشاین   ورین قسنت در این فضاا مرباس  باه    شسد پیچیده می

باشد. محصسالت نساجی و پسشاک، مساد غاذایی و  محصسالت شینیایی و وسای  نقلیه می
دارای پیچیدگی مدفی هساتدد   طسر عنده بهسانات ینده، مساد خام مادنی و کشاوریی ای

 اند.که با رنگ سفید مشخص شده
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاپانل ب: راهنماي رنگ پانل الف: فضاي محصولی 
 فضاي محصولی .4نمودار 

 های وحقیقمداع: یافته

                                                           
1. Cytoscape 
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 ولیدرجه پيچيدگی محصولی در فضاي محص .5نمودار 
 های وحقیقمداع: یافته

 
، پراکدش محصسالت صادراوی ایراو با مزیات نساای بارای ساه مقطاع      6در ننسدار 

، قسانت  1997اناد. در ساال   با رنگ قرمز مشخص شاده  2015و  2002، 1997یمانی 
محصااسالت صااادراوی دارای مزیاات نسااای )محصااسالت کشاااوریی، مااادنی و    بزرگاای

بسده و در اطاراف فضاای محصاسلی پخاش هساتدد.       پتروشینی( دارای پیچیدگی پایین
و نیناه   1370ای بخش پتروشینی در نینه دوم دهاه  ی وسساهها سیاستاجرای  دلی  به

، نفسذ محصسالت صادراوی ایراو به بخاش متاراک  و باا پیچیادگی بااال،      1380اول دهه 
ادر . در این دوره وادادی ای محصسالت بخش نساجی نیاز باا مزیات صا    ه استبیشتر شد

ه ایجاد شد 1390و دهه  1380که در نینه دوم دهه  ییادیمشکالت  علت بهاند. اما شده
، مزیت نساای صاادراوی در بسایاری ای محصاسالوی کاه در بخاش متاراک  فضاای         است

هاای  . این یافته به روشدی در پان ه استند ای دست رفتا همحصسلی و با پیچیدگی باال بسد
باا   2002دار در ساال  ن  ت، محصسالت صادراوی مزیتپ و ت مشخص شده است. در پا

دار در ساال  اند. ای بین آنهاا، محصاسالت صاادراوی مزیات    های بزرگ مشخص شدهدایره
، ایراو 2015شسد در سال که مشاهده می طسر هناواند. با رنگ قرمز انتخاب شده 2015

درجاه پیچیادگی    محصسالت در قسنت متراک  که باا  بیشترمزیت نسای صادراوی را در 
باال ه  هستدد ای دست داده است. بر اساس نظریه پیچیدگی اقتصادی، وسسااه وسلیاد و   

، اثرات رشدی قاب  وسجهی برای اقتصاد ملای داشاته   وساند صادرات ایدگسنه محصسالت می
 باشد.

شاخص چگالی بر اساس ساد صادراوی دارای مزیت نساای ایاراو در   نتایج محاساه 
دهد که با وسجه به واساو صاادراوی   شده است. این ننسدار نشاو می داده ننایش 5ننسدار 
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)واجد مزیت نسای( بالفا  ایراو، کدامیک ای محصسالت فاقد مزیت نسای صاادراوی، باه   
ااتنال ییاد در آیدده وسلید و یا با مزیت نسای صادر خساهداد شاد. ایان محصاسالت در     

و رنگ قرماز )ااتناال بیشاتر( نناایش      فضای محصسلی با رنگ صسروی )ااتنال کنتر(
اناد، ایاراو باا واساو وسلیادی      اند. در محصسالوی که با رنگ سفید مشخص شدهداده شده

کدسنی، امکاو وسلید و یا صادرات با مزیت نسای آنها را در آیدده نخساهد داشت. بر اساس 
الت نتایج شااخص چگاالی، ایاراو بیشاترین شاانس را در وسلیاد و یاا صاادرات محصاس         

 کشاوریی، نساجی و برخی محصسالت شینیایی دارد.
 
 نتایج تخمين -5

باا روش سیساتنی    18 مادل هاای صاادرات ایاراو،    به مدظسر بررسی وایین کددده
بارآورد   HSدر سطح کدهای چهاار رقنای    1های پانلی پسیاگشتاورهای وانی  یافته داده

هاای وصاریح   اساس نتایج آیمسوارائه شده است. بر  5شده است. نتایج برآورد در جدول 
برابار   m1)خسدهناستگی و اعتاار ابزارهای ماسرد اساتفاده(، اریش ااتناال آمااره      مدل

باشاد کاه اااکی ای وجاسد خسدهناساتگی مروااه اول )کاه ای خاسا  ایان          می 0.000
 m2باشد( در جنالت خطای رگرسیسو است. اماا اریش ااتناال آمااره    یندده می وخنین
باشد که ااکی ای عدم وجسد خسدهناستگی مروااه دوم در جنلاه خطاا    یم 0.964برابر 

ای ماتاار باسدو ابزارهاای     نشاواست که  0.396است. اریش ااتنال آماره سارگاو برابر 
. بر اساس نتایج وخنین ضرایب، مقدار ضریب وقفه اول صادرات برابر 2ددارمسرد استفاده 

دار است و فرضیه ماندگاری درصد مادی 1باشد که مقدار آو در سطح آماری می 0.479
 شسد.می وأییددر بایارهای صادراوی 

 
 
 

 

 

 

 2015پانل پ: سال  2002پانل ب: سال  1997پانل الف: سال  

                                                           
1. System-GMM dynamic panel data 

 های مرواه اول و دوم متغیرها به عدساو ابزار استفاده شده است.ای وقفهدر این وحقیق . 2
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 2015و  2002پانل ت: تحوالت سبد صادراتی داراي مزیت نسبی بين دو مقطع زمانی 

 

 

 

 

 

 

 
  2015و  2002، 1997دراتی ایران براي مقاطع زمانی نسبی صا . پراکنش محصوالت داراي مزیت6نمودار 

 های وحقیقمداع: یافته

 

 
 تحليل شاخص چگالی بر اساس سبد صادراتی ایران .7نمودار 

 های وحقیقمداع: یافته

 
رود کاه افازایش نفاسذ در بایارهاای صاادراوی، واداوم       بر اساس این یافته انتظار می

قاب  وسجهی وضانین خساهاد کارد. مقادار ضاریب      ی باد را وا ادود ها سالصادرات در 
باشاد. انتظاار   دار مای درصاد مادای   1بسده و در سطح  0.753متغیر چگالی مثات، برابر 

ساایی  درصد نفسذ در فضای محصسلی اطراف یک محصسل )که به مادی آماده 10رود  می
رصاد  د 7.5بیشتر شرایا وسلید و صادرات آو محصسل است( صاادرات آو را باه میازاو    

و در ساطح ده   0.623برابار   مؤثرهد. مقدار عددی ضریب متغیر نرخ اری واقای دافزایش 
باشد. با فرض ثاات ساایر عساما ، اگار نارخ اری واقاای      دار میدرصد خطای آماری مادی

. مقادار عاددی ضاریب    داشتدرصد رشد خساهد  6.2ده درصد رشد کدد، صادرات  مؤثر
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دار است. بر ایان  درصد مادی 1باشد که در سطح می 0.574متغیر وقاضای جهانی برابر 
 5.74درصد رشد در وقاضای جهانی محصسالت صادراوی کشسر مدجر به رشاد   10اساس 

درصدی صادرات خساهد شد. مقدار ضریب متغیر پیچیادگی محصاسل ای نظار آمااری در     
ای ایان   متأثر بدابراین روند فالی صادرات ایراو چدداو ،باشددار ننیسطسح مرسسم مادی

دهاد در  چرا کاه نتاایج وحقیاق در قسانت قاا  نیاز نشااو مای         ،باشدمتغیر مه  ننی
 ایراو چدداو به بح  پیچیدگی وسجهی نشده است.  دهی ساد صادرات شک 
 

 هاي پانلی پویا( با روش گشتاورهاي تعميم یافته داده18نتایج تخمين مدل ) .5جدول  

 متغير مستقل ریبمقدار ض tآماره  ارزش احتمال

0 19.02 0.479 EXi.t−1 

0 8.65 0.753 Densityi.t 

0.097 1.66 0.623 REER 

0 4.44 0.574 WIMi.t 

0.838 0.2 0.039 PCIi.t 

 عرض ای ماداء 4.54- 1.58- 0.113

 های وصریحآیمسو

 آماره سارگاو )اریش ااتنال( 9.458 (0.396)

 )اریش ااتنال( m1ه آمار -13.295( 0.000)

 )اریش ااتنال( m2آماره  0.045( 0.964)

 واداد مشاهدات 4844

 های وحقیقمداع: یافته

 
( باا روش  19به مدظسر بررسی ااتنال صادرات محصسالت با مزیات نساای، مادل )   

  اند. نتاایج آیماسو  ارائه شده 6الجیت پانلی برآورد و نتایج اثرات نهایی ضرایب در جدول 
باشد. بر این اسااس  برای دو مدل ااکی ای رد استفاده ای روش اثرات وصادفی می سننها

( نشاو 19استفاده شده است. نتایج وخنین مدل ) ای روش اثرات ثابت برای وخنین مدل
باشاد. بار ایان     مای  0.756مثات و برابر  ،mi.t−1دهد که مقدار عددی ضریب متغیر می

باا   ،دسبا مزیات نساای صاادر شا     tوی کشسرماو در سال اساس اگر کاالیی در ساد صادرا
 ،نیز صادر خساهد شد. مقدار عددی ضریب متغیر چگاالی  t+1درصد در دوره  75ااتنال 
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بدابراین اگر مقدار نفسذ در فضای اطراف یک محصاسل ده   ،باشدمی 0.045مثات و برابر 
درصاد   4دوره بااد  درصد افزایش یابد، ااتنال صادرات آو محصسل با مزیت نساای در  

 افزایش خساهد یافت.
 

 19وخنین مدل الجستیک پانلی برای مدل  نتایج .6جدول 

 متغير مستقل 20معادله 

 مقدار ضریب ارزش احتمال

0.000 0.756 mi.t−1 

0.000 0.045 Densityi.t−1 

 های وحقیقمداع: یافته 

 

 گيرينتيجه -6

و وجاسد کاالهاای    "ودسع وجاری"شاخص شاخص پیچیدگی اقتصادی بر اساس دو 
شسد. بر اسااس نظریاات جدیاد وسسااه اقتصاادی،      فراگیر در ساد صادراوی محاساه می

پیچیدگی اقتصادی با درآمد سرانه اقتصادی رابطه مثات دارد و نقش باریوری نسات باه  
یفاا  های رشد اقتصادی )ماندد کیفیات نهادهاا، آماسیش، مهاارت، ...( ا    کدددهسایر وایین

بدابراین بدوو افزایش پیچیادگی اقتصاادی، رشاد اقتصاادی ناشای ای صاادرات        ،کدد می
محصسالت مختلف، پایدار نخساهد بسد. نکته قاب  ذکر آو است که شاخص پیچیادگی ناه   

گیارد بلکاه پیچیاده باسدو      رفته در وسلید کاال را در نظر می کار به ودها پیچیدگی فداوری
نظر و عرضه در بایار جهانی را نیز ماد ناعی، فرایدد بایاریابی های فیزیکی و اجتییرساخت
   دهد. قرار می

ی نظریه پیچیدگی اقتصادی ای نظریه فضاای محصاسلی اساتفاده    سای مدلمدظسر  به
واریف محصسل یاا کااال در ساطح کادهای کاالهاای وجاارت شاده در عرصاه          شسد.می
سااده، فضاای محصاسلی نقشاه     شاسد. باه یبااو    ( واریف میHS )براسب کد النللی بین

باشد. بر مادای این متدولسهی هر چاه  بددی شده کاالهای صادر شده در جهاو می خسشه
پسشاانی در داناش فدای و     فاصله باین دو کااال در ایان نقشاه کنتار باشاد، میازاو ها         

ها بیشتر بسده و لاذا کشاسرها باا     های فیزیکی و اجتناعی الیم برای ساخت آو ییرساخت
کددد. کاالهای خام مث  محصاسالت نفتای   وسساه پیدا می تری در آو بخشسهسلت بیش



 1398،  بهار 1ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   70

هاا  های الیم برای وسلید آوچرا که دانش و مهارت ،در ااشیه فضای محصسلی قرار دارند
 پسشانی کنی با دانش الیم برای وسلید محصسالت دیگر دارد.ه 

فتی ایاراو باا   پسیایی صادرات محصسالت غیرن در این وحقیق سای والش شده است
 دهد که: های این مقاله نشاو می کنک رویکرد فضای محصسلی وایین شسد. یافته

الف( قسنت اعظ  صادرات ایراو مرباس  باه محصاسالت سادتی خاام )محصاسالت       
 .باشد  میکشاوریی و مادنی خام و محصسالت باالدست پتروشینی( 

ین ساد چداداو محارک   ب( درجه پیچیدگی ساد صادراوی ایراو پایین بسده و لذا ا
شاسد. باه بیااو دیگار، عادم ایجااد وداسع         قسی برای رشد اقتصادی کشسر محسسب ننای 

 صادراوی به کاهش بیش ای پیش میزاو رشد اقتصادی ناشی ای صادرات خساهد انجامید.  
در وسلیاد و صاادرات واادادی ای محصاسالت      1380ج( اگر چه در نیناه اول دهاه   

 ،مخااطرات اقتصاادی  دلی   باال وخصص وجسد داشت، اما به اییس پیچیده با قدرت متدسع
عنالً وساو صادراوی در محصاسالت ماذکسر ای دسات رفتاه      1390و دهه  1380دهه دوم 

 است.
د( درجه نفسذ در بایار صادراوی، افزایش نرخ اری، رشد وقاضای جهانی و درجه نفاسذ  

شاسند.  محساسب مای  های اصلی ودسع ساد صاادراوی کشاسر   در فضای محصسلی، محرک
درجه پیچیدگی محصسالت وسلیدی و صادراوی سهنی در افزایش وداسع صاادراوی ایاراو    

 به هنین دلی  اثرات رشدی ساد صادراوی بسیار اندک است. ،ندارند
ه( در اقتصاااد ایااراو بیشااترین شااانس صااادرات محصااسالت جدیااد مربااس  بااه    

رایا کدسنی و در کسواه مدت های محصسالت صادراوی سدتی کشسر است و در ش ییرشاخه
 .باشد میااتنال صادرات محصسالت جدید با پیچیدگی باال بسیار اندک 

میازاو نسااتاً پاایین     نظررسد جایگاه ایراو ه  ای  با وسجه به نتایج فسق، به نظر می
دار صاادراوی در فضاای   پراکددگی کاالهای مزیات  نظرکاالهای پیچیده صادراوی و ه  ای 

کشسرهای  ویژه بهای است که ماندد بسیاری کشسرهای دراال وسساه و نهمحصسلی به گس
با صادرات مداع محسر به نسعی در وله وسساه گرفتار شده اسات. باا وسجاه باه ورکیاب و      

یاب کااالیی مسجاسد قطاااً     ساختار ساد صادراوی مسجسد، رویکرد صرف افظ بایار و ورک
 داشت.  مدت برای رشد اقتصادی کشسر نخساهداثرات بلدد

های الیم برای وسلیاد داخا  و اتای    رسد در کشسر دانش و مهارت الاته به نظر می
ولی به دلی  ساه  پررناگ نفات و     ،های پیچیده وجسد دارد صادرات در بسیاری ای بخش

وار، ایان   محصسالت نفتی در ساد صادراوی و سه  نسای بسیار پاایین کاالهاای پیچیاده   
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شسند. نتیجه این کاه در صاسرت    ی محصسلی ننایاو ننیکاالها در نقشه ورسی  شده فضا
وار در سااد صاادراوی کاه باا یاک چاارچسب        افزایش سه  نساای محصاسالت پیچیاده   

ی وجاری کارآمد که بر مادای بهاسد فضای وجارت و وسساه صادرات امکااو  گذار سیاست
د پذیر است، کشسر قادر خساهد بسد نقشه فضای محصاسلی خاسد را درمیااو مادت بهااس     

 بخشد.  
آوردو پتانسای  رشاد    وجاسد  باه لذا برای بروو رفت ای وضایت نابساماو مسجاسد و  

ی هاا  سیاسات صادراوی و ه   -ی هدفندد صداتی ها سیاستپایدار در ساد صادراوی، ه  
ساایی وجااری    ی رقابت پاذیری جهاانی و وساننداد   ها بهاسد فضای وجارت )که با شاخص

مرداو با اوکاا باه    شسد دولتنظر قرار گیرند. وسصیه میبایست مد شسد( می گیری می اندایه
ور با قدرت رشاد افزایای بیشاتر نساات باه      رویکرد پیچیدگی اقتصادی، کاالهای پیچیده

ساد وسلیدی مسجسد را انتخاب کددد و در گام بادی شرایا الیم برای وسلید آو کاالهاا را  
 مهیا سایند.
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