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Abstract
One of the newest and most advanced models to identify industries and products
that should be targeted by the government of developing countries, is presented
by Ricardo Hausmann. This model known as the economic complexity model
measures the economic complexity index of each country's economy through a
reciprocal relationship. This model shows that countries must produce a variety
of products with a high degree of complexity and in close proximity of products
which they have a comparative advantage in producing them, in order to become
industrialized and developed. Analyzing Iran’s product space shows that out of
1259 goods in the 4-digit HS classification system, there are 45 commodities that
producing these commodities improve the complexity of Iran's economy. Another
part of any strategy to support selected industries, is to use the capability of
international markets to export selected goods; by Considering the importance of
the markets of 9 neighboring countries of Iran and after identifying their need for
25 commodities, there are 20 commodities with a market size of $12 billion, By
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Assuming the ability of Iran to capture half of this market, it will lead to a 1.3
percent growth in Iran's GDP.
Keywords: Economic Complexity Model, Revealed Comparative Advantage,
Product Space, Export, Iran
JEL Classification: F11, F14, F19, F40, O11, O14, O25, O53

شناسایی ظرفیتهای صنعتی ایران با استفاده از
مدل پیچیدگی اقتصادی با تأکید بر بازار
صادراتی کشورهای همسایه منتخب
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چکیده
تجزیه و تحلیل فضاا م صحلاادر یر نیننا ماا ا ص یهد که نز صی ا  9521کد ک الم
صدجدی یر س ا ص ه هه ه ش هااد هااه ر گذنرم ک الم  4رقه

( Harmonized System

) 42 ،)(HSکد ک ال وجدی ینری که حنکت به ساااهت تدرید و صااا یرنن اه ص تدن د به
بهبدی یرجه پیچیدگ نقتل ی نیننا کهک ک د.
ب تدجه به نههیت ب زنره م  1کمااادر هههااا یه نیننا  52کد ک ال یر ب زنر نین کمااادره
هاا ساا ی هااد نساات که پ

نز حذه ا یسااته نز کد ک اله ی که یر نیننا تدرید

ه هد د و ههچ ین ا یسته نز ک اله ی که نیننا یر ح ل ح ضن نقدنم به ص یرنن اه
ص ک د 52 ،کد ک ال ب ق ص ص د که تدرید و صااا یرنن نین ک اله ه ت ه ص جن به بهبدی
یرجه پیچیدگ نقتلا یم نیننا ص هدی بلکه ب زنرم  95صیلی ری یالرم ینر د که ب فنض
تلاا حن یه نز نین ب زنر ،نین نتف ق ص جن به رهااد  9.1یرصاادم تدرید خ رص ینخل
نیننا خدنهد هد.

 .1ودینوین ولاقه و سننن ،سنننیوت د وا تولاو
 )licenses/by-nc-nd/4.0/دست.
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مقدمه
نظریههای بسییرا ی برای تبررن وضییتر

صیییای کشییه های

لات تههییته ،علل

عقبماندگی آنها و اهیرراتیی میاهیب برای تههته صیای آنها مطرح شده اه .
بخش زیا ی از این نظریات بر مداخالت مؤثر ولری تأکرد ا ند .هییؤالی که پرش
وی برنامه یزان ولری قرا ا این اهی

که آیا ول

باید تیها به بهبه شرایط

کالن اقرصیییا هن هن لقها مال ر  ،آزا ی بازا ها و ف مهان

تجا ت آزا

ت ره کید و یا باید صیای خاصی ا برای تهلرد کاال و خدمات ،هدف لنای
هد و برای آنها برنامه یزی کید.
اه ی

که لات کدا صیییای باید تح

صیه ت اتخا

قرا

ویه و هؤاالت بتدی این

پهشییش هییراه ی های لنایری قرا گرر ؟

مسییهله شیی اف هییطر فیاو ی تهلرد با هییایر کشییه ها ا حهنه باید لل کر یا
هنانطه که کالویس فریر )۷۱1۲( 1مطرح میکید هیییؤات هیییراهییی گذا ان
کشه های

لات تههته این اه

که با تهجه به هطر فیاو ی پایه تهلرد فتلی و

تقاضیای اخلی و جهانی برای محصیهالت بالقهه جدید ،حهنه میتهان صیای با
بهرهو ی باالتر ا پرو ش ا ؟ اصییهالً صیییای با بهرهو ی باالتر ا حهنه میتهان
شیاهایی کر ؟
مسیهله کلردی

پرا ههییازی هیراهی های

وی ر های غرر نههکالهیر

لنایری انرخابی ،شییاهایی بخشهای بالقهه جدید اه

( .)Lin & Monga, 2010از

طرفی تتریف قرق و اندازهگرری تهاناییهای تهلردی برای شیاهایی صیای جدید،
مهضهعی الش برانحرز اه

( .)Mealy & Teytelboym, 2020از آنجا که ا ههای
1. Clovis Freire
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مه انهاع کاالهای تجا ی

تجا ت خا جی میبتی غیی از اطالعات

و م انی هسی  ،تالشهای بسیرا ی صیه ت گرفره اه

هر زمان

تا با اهرفا ه از ا ههای

تجا ی ،اطالعات مربهط به ظرفر های صیییتری کشییه ها اهییریباط شییه ؛ با این
صا ات ی

فرض اصیلی که اگر کشیه ی

محصهت از مزی

نسبی برخه ا

باشیید ،پس باید از تهانایی تهلرد آن محصییهت به صییه ت قابری برخه ا شییه
( & Hausmann & elt, 2014 & Hausmann, 2007 & Hidalgo & Hausmann, 2009

.)Lall, 2000 & Lall & elt, 2006
ی ی از جیدیدترین و پرشیییروترین مدتها با هی الحه و حهنحی انرخاب
صیییای و محصییهالت بالقههای که باید هدف لنای

قرا بحررند تههییط ی ا و

هاهینن ا اهه شیده اهی  .این مدت که به مدت پر ردگی اقرصا ی مشهه اه  ،با
اهییرفا ه از ا ههای تجا ت خا جی کشییه ها ،ظرفر های صیییتری هر کشییه ا
بر هیییی کر ه و

با اندازهگرری جه پر ردگی اقرصیییا هر کشیییه و

نهای

محصییهالت تهلردی آن ،از طریق ی

ابطه بازگشییری ،نشییان می هد که کشییه ها

برای صیییتری شییدن و تههییته یافرحی باید به هیین
جیه پر ریدگی باال لرک

کیید که

تهلرد محصییهالتی مریهع و با

مجاو ت کاالهای مزی

ا آن کشیییه

اه .
این پیوهش نرز

تالش اهی

تا با اهیرفا ه از ا ههای تجا ی و با اهرفا ه

از الحهی ی ا و هاهینن ،کاالهایی ا

ایران شیاهایی کید که لنای

و صیا ات آن ها برش از پرش به تههیتهیافرحی صیای ایران کن

از تهلرد

میکید .از آنجا

که اهرفا ه از ظرفر

بازا های برنالنللی (با تأکرد بر بازا های کشه های هنسایه)

لنای

این بازا ها برای

گا مهنی

از کاالهای میرخب اهی  ،شیاهایی ظرفر

صا ات نرز قد بتدی این پیوهش اه .
این پیوهش به شییرح زیر هییازمان هی شییده اهی ؛ مقدمه شییامل مرو ی بر
ا برات نظری اهی .

بخش و به تهضرر مفاهرم به کا فره

اقرصیا ی پر اخره میشیه  .بخش هیه

مدت پر ردگی

قالب تهضیرر هراه گذا ی

مدت پر ردگی اقرصیا ی ،اهیرراتیی این پیوهش

بسرر

شییاهایی ظرفر های صیتری

شناسایی ظرفیتهای صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی 634

ایران ا شرح می هد.
ا اهه میشییه و نهایراً

بخش ها نرایج پیوهش

شیاهایی کاالهای میرخب

بخش پیجم به نراز بازا کشییه های هنسییایه و ف آن با
بخش ها پر اخره میشه .

صا ات کاالهای شیاهایی شده
روش تحقیق
جامته آما ی اهیرفا ه شیده

این پیوهش اطالعات و آما مربهط به ایران اه ؛

اما به میظه هییردن به اهداف پیوهش الز اهیی

که از آما و اطالعات تجا ت

خا جی هنه کشیه ها اهیرفا ه شیه  .به این میظه ا ههای آما ی  181کشه
 1۷11هیییریه کیاالیی از هیییات  ۷۱12تیا  ۷۱18از تا ننای مرکز تجا ت جهانی
جن آو ی شده اه

1

.

این تحقرق ابریدا بیه تهضیییرر برخی از مهمترین مفیاهرم میدت پر ردگی
اقرصیا ی و اهیرراتیی اتخا شده

این پیوهش پر اخره میشه هپس با اهرفا ه

از ا ههای تجا ت خا جی ایران و جهان ،به محاهیییبه شیییاخ

های پایه میرخب

پر اخره تا از طریق آنها و با اهیییرفا ه از اهیییرراتیی این پیوهش ،کاالهای هدف
جه

صا ات به کشه های هنسایه شیاهایی و تبهبیدی شهند.

فضای محصولی

۷

فضای محصهت تجسنی اه

که ا تباط برن محصهالت ا بر اهاس شباه

انش

الز برای تهلرد آنها ترهییرم میکید .فضییای محصییهت ،مسییرری ا که کشییه ها
میتهانید برای ایجا تیهع

محصهالت تهلردی خه طی کیید به تصهیر میکشد.

فضیای محصهت ،همجها ی و نز ی ی محصهالت با ی دیحر با محاهبه الرنات
صا ات تهأمان آنها مشخ

میشه .

فضییای محصییهت ،ایده هییا های ا  .این ایده بران میکید که وقری فیاو ی
تهلرد کاالیی مثل پرراهن ا ا ا هسیررد ،به فیاو ی تهلرد پا ه هم نز ی

هسررد.

این نز ی ی ا پر ریدهتر هم میتهان مطرح کر  .برای مثیات من ن اهییی

تهلریید

1. International Trade Center
2. Product Space
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محصیییهلی نرازمید وجه شیییب ه خاصیییی از لنلونقلی باشییید که به لرل تهلرد
هنان کشه از قبل ایجا شده باشد .مبریی بر این مسهله میتهان

محصهلی یحر

این و محصهت ا نز ی

به هم قلندا کر  ،لری اگر به نز ی ی پا ه و پرراهن

نباشید.
طی کر ن این مسرر برای تیهعبخشی به اقرصا میجر به انباش

انش میشه

و از آنجا که پر ردگی هر اقرصا ی از نظر هاهنن به کثرت مرزان انشی که
کشیه انباش

شده اه  ،بسرحی ا ؛ میتهان گف

آن

که جه پر ردگی اقرصا ی

هر کشییه ی به فراوانی کاالهای مریهعی که تهلرد میکید بسییرحی ا  .با تهجه به
این مهضهع میتهان گف

که کشه ها لزوماً محصهالتی ا تهلرد ننیکیید که به آن

نراز ا ند بل ه محصیهالتی تهلرد میکیید که انش تهلرد آن ا اشره باشید .لذا آن
رزی که باید هدف هر کشیییه ی قرا گرر افزایش پر ردگی اقرصیییا ی اهییی .
نز ی ی با مفهه تیهع صییا اتی ا که از نظر

افزایش پر ردگی اقرصییا ی قراب

هررشیینن )118۱( 1مهجبات افزایش اقردا ی

کشییه ا از طریق افزایش وابط

تجا ی با یحر کشه ها فراهم میکید؛ اما هاهنن و هردالحه )۷۱1۲( 2اعرقا ا ند
که پر ردگی اقرصیا ی ا تباطی با شید صیا ات محه  ،باز به ن اقرصا ی ،تیهع
صا ات و یا اندازه کشه نرس

بل ه اثر میحصربهفر خه ا ا .

برای ک بهرر مفهه پر ردگی اقرصییا ی الز اهیی

ابردا با ید شییاخ

اقرصا ی آشیا شد.
شاخص مزیت نسبی آشکار شده

مزی
و

نسبی عبا ت اه
نررجه قرن

از این که ی

کشه برهاند کاالیی ا با هزییه نسبی کنرر

ا زانتر تهلرد و صییا کید .به این مفهه که هر کشییه ی که

کاالی خاصیی مزی
کر و

۲

نسبی ا ،

مقابل ،کاالهایی ا که

تهلرد و صا ات آن کاال تخص
آنها مزی

پردا خهاهد

نسیبی ندا از هیایر کشه ها وا

1. Hirschman
2. & Hidalgo & Hausmann
)3. Revealed Comparative Advantage (RCA
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خهاهد کر تا نراز مصییرفکییدگان ا تأمرن کید .اگر این تتریف از مزی
پذیرفره شه ،

آن صه ت صا ات میتهاند نشان هیده مزی

صا اتی و وجه وا ات نشان هیده عد وجه مزی

نسبی

نسبی

نسییبی
کاالهای

کاالهای وا اتی

باشید؛ اما بر اهاس آما های تجا ت برنالنلل ،اغلب کشه ها هم صا کییده و هم
وا کییده ی

گروه خاص از کاالها هسییرید ،به هنرن جه

مرزان وا ات و صا ات به عیهان ی
مزی

مسرقرم

شاخ

ننیتهان از شییاخ
شیاهایی مزی

یا عد

نسبی کشه ها اهرفا ه ننه .
ی ی از شیاخ

مزی

ها ی مه اهرفا ه

تتررن مزی

نسیبی آش ا شده یا  RCAاه  .این شاخ

( )11۹1مترفی شید ،به شیاخ
کسیی به که از این شیاخ

نسبی ی
از آن جه

کشه شاخ
که تههط باالها

باالها هم مشهه اه ؛ اما الیزنر )1118( 2اولرن
برای هیجش عنل ر صا اتی کشه ها اهرفا ه کر

(مصیطفهی و ت شیی .)1۲8۲ ،نحههی محاهبهی این شاخ

ابطهی شنا ه 1

نشییان ا ه شییده اهیی  i( :ننایانحر محصییهالت مخرلف x ،برانحر صییا ات و
ننایانحر کشه میباشید)

𝑖𝑐𝑥
𝑥 𝑘∑⁄
𝑖𝑐 𝑖=1
𝑛∑
𝑐=1 𝑥𝑖⁄
𝑖𝑐𝑥 𝑐∑ 𝑖∑

رابطه ()1

مقدا این شیاخ
شیاخ

بازه  1تا  ∞+باشید ،کشیه

شده ا و اگر مقدا شاخ

صه تی که مقدا

صیا ات کاالی  iمزی

برن  ۱تا  1باشد ،کشه از مزی

نسبی

نسبی آش ا
صا ات

(مهدوی.)1۲12 ،

شاخص پیچیدگی اقتصادی

شییاخ

c

= 𝑖𝑐𝐴𝐶𝑅

 ،عد ی بز گتر یا مسیاوی با صفر اه .

کاالی  iبرخه ا نرس

1

۲

پر ردگی اقرصییا ی ،تیهع و پر ردگی محصییهالت تهلردی کشییه ها ا

تبیهبییدی میکیید .کشیییه های با اقرصیییا پر رده از طریق بهکا گرری انش و
1. Béla Balassa
2. H.H. Liesner
)3. Economic Complexity Index (ECI
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مها تهای مرتبط

قالب شیییب ههای بز گ و پر رده ،این تهانایی ا به هییی
لالی اهییی

خهاهید آو تا مجنهعه مریهعی از کاالها ا تهلرد ننایید .این

که

کشه های با اقرصا غرر پر رده فقط تهانایی تهلرد کاالهای ها ه ا خهاهید اش .
لذا کاالهای فراگرر ا ای قد ت قاب

هطر برنالنللی هسرید.

کنرری

برای پی بر ن بیه ایی ه ه کاالهایی از هیییطر پر ردگی باالیی برخه ا ند،
میتهان از شیاخصی تح
این شییاخ

عیهان شاخ

پر ردگی محصهت )PCI( 1اهرفا ه ننه .

برای هر کاال بر اهییاس تتدا کشییه های تهلردکییده آن کاال و جه

پر ردگی اقرصییا ی آنها محاهییبه میشییه  .این شییاخ

تیهع و پر ردگی انش

تهلردی 2مه نراز برای تهلرد هر محصهت ا تبهبیدی میکید.
پر ردگی اقرصییا ی بران میکید که هر کشییه ی پر رده اه ی
کاالهای پر رده تهلرد کید و هر کاالیی پر رده اهییی
تهلردکییده آن پر رده باشیید.

به شیییرطی که کشیییه های

ا امه یرن اهرداللی ی

میآید که به صیه ت تهالی ت را ی به هین
این وی ر که آن ا وش بازتاب 3یا

MR

ی

به شییرطی که

ابطه بازگشری به ه

مقدا مشخ

هنحرا میشه .

مینامید ،مقدا پر ردگی اقرصییا ی

و پر ردگی محصییهت با تتدا محدو ی تهالی ت را ی به هیی
مقا یر فراگرری و هنهجایی به ن ید با تههیییط ی دیحر

میآید که

آن

طی ت را ها تتررن

میگر ند.
برای نشیان ا ن مقا یر فراگرری و هنهگرری از ماتریس  Mاهییرفا ه میشییه
که خه ماتریس  Mنرز از ماتریس  Xو  Rبه ه
ماتریس  Xماتریسیی اهی

میآید.

که ا ای  181هطر و  1۷11هرهن اه  .هطرها

برانحر کشه ها و هرهنها برانحر تتدا کاالهای صا اتی کشه ها با نظا طبقهبیدی
 2قنی  HSاه ی  .به عبا تی هر ایه ماتریس  Xبرانحر ا زش صییا اتی ت ت
کاالهای صیییا اتی کشیییه ها اهییی ؛ که البره
محدو ی هایی که

محاهیییبات این پیوهش بیا به

ا امه تهضرر ا ه خهاهد شد تتدا کشه ها به  122و تتدا
1. Product Complexity Index
2. Know-How
3. Method Of Reflection
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کاالها به  1۷۷1کاال محدو شده اه .
ماتریس  Rماتریسیی اهی

میآید .به این صه ت که

که از ماتریس  Xبه ه

هر ایه به جای ایی ه ا زش صیا اتی ت ت

کاالهای هر کشه ا نشان هد،

ماتریس  ،Rهر ایه برانحر مقدا  RCAت ت

کاالهای صا اتی هر کشه اه .

ن ره قابل کر این اهییی
محاهیبات مربهط به مزی

که

این پیوهش برای پرهرز از ته ش ا هها

نسیبی آشی ا شده کاال های هر کشه مرانحرن  1هاله

ا زش صا اتی این کاالها از هات  ۷۱12الی  ۷۱18محاهبه شده اه ؛ زیرا من ن
اه

اثر بروز لها ثی مثل جیگ ،تحریم یا بروز پدیدههای اقرصا ی مثل قضره

تا عی بهتی 1محاهبات مربهط به مزی

نسبی آش ا شده کاالها

ا خطا و غرر

واق بریی شه .
میاتریس  Mبر اهیییاس شیییرط ایی یه اگر ایههای ماتریس  Rبرابر و یا
بز گتر از ی

باشید (مزی

نسیبی

تهلرد آن کاال وجه اش ) عد ی

و

غرر این صییه ت عد صییفر قرا میگرر  .جن هییرهنی مقا یر ماتریس  Mمفهه
هنه جایی به ن ا تتبرر میکید و هن یرن جن هییطری مقا یر ماتریس
تیهع صا اتی هر کشه ا تتریف میکید.

M

1

رابطه ()3

)1 𝑖𝑓 𝑅𝐴𝑡𝑐𝑖 > 1 𝑜𝑟 ( ∑5𝑗=1 𝑅𝐶𝐴 𝑗 > 1
5
{=𝑀
0
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ
𝑁∑ = 𝑘𝑖,0
𝑐𝑖𝑚 𝑐=1

رابطه ()4

𝐾∑ = 𝑘𝑐,0
𝑐𝑖𝑚 𝑘=1

رابطه ()2

ابطه شیینا ه  i ،۷کاال c ،کشییه و

جه

ابطه شیینا ه ۲

میباشد 𝑘𝑖,0 .و  𝑘𝑐,0به ترترب هنه جایی به ن ی

m

ایههای ماتریس

کاال و تیهع صا اتی ی

ا نشیان می هید .هر ه تتدا کشه های تهلردکییده ی

M

کشه

کاال کنرر باشد شاخ

هنیهجایی به ن آن کاال کمتر خهاهد به و طبق مفاهرم الحهی ی ا و هاهییینن
این به متیی پر ردگی باالتر فرآیید تهلرد آن کاال اهیی

و هر ه هییبد صییا اتی

کشییه ی مریهعتر باشیید و تتدا محصییهالت برشییرری ا تهلرد کید به متیی تهان
1. Cobweb Theorem
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تهلردی پر ردهتر آن کشه برای تهلرد و صا ات کاالهای مریهع اه .
کشییه به جه هنه جایی به ن کاالهایی که

جه پر ردگی اقرصییا ی ی

صیا میکید بسرحی ا ؛ از طرفی پر ردگی ی

جه پر ردگی

محصهت نرز به

کشیه هایی که آن محصیهت ا صا میکیید و جه هنه جایی به ن محصهالت
نررجه برن هنه جایی به ن و تیهع صییا اتی وابط

آن کشییه ها بسییرحی ا .
وبرو برقرا خهاهد به :
رابطه ()5

𝑁∑
𝑐=1 𝑚𝑖𝑐 𝑘𝑐,𝑛−1

رابطه ()6

∑𝑘𝑖=1 𝑚𝑖𝑐 𝑘𝑖,𝑛−1

1
𝑘𝑖,0
1

𝑘𝑐,0

= 𝑛𝑘𝑖,

= 𝑛𝑘𝑐,

𝑛 𝑘𝑖,و 𝑛 𝑘𝑐,به ترترب جه پر ردگی محصییهت و پر ردگی اقرصییا ی کشییه
مرلله 𝑛 ا ت را میباشیید .ت را تا جایی انجا میشیییه که مقا یر به هنحرایی
برهییید لیات با جایحزین کر ن متا الت هنه جایی به ن کاالها
صا اتی خهاهرم اش :
رابطه ()7

لات اگر متا له باال

𝑚𝑖𝑐 𝑘𝑐,𝑛−2

فرم

ماتریسی

1
𝑘𝑖,0

𝐾
𝑁∑
𝑐𝑖𝑚 𝑐=1 ∑𝑖=1

1
𝑘𝑐,0

متا الت تیهع
= 𝑛𝑘𝑐,

نظر گرفره شه  ،ابطه زیر برقرا خهاهد

به :
𝑘 ⃗ = 𝜔.
⃗
𝑘

رابطه ()8

⃗𝑘 ی

عنلحر انرقات ما کهف میباشیید که به عقرده هردالحه و هاهیینن ( )۷۱۱1با
𝑚 𝑚

𝑖𝑐′
 𝜔 = ∑𝑖 𝑘 𝑖𝑐 𝑘𝑐,0به ی
هییرعری مریاهییب با ومرن بز گترین بر ا وییه ماتریس
𝑖,0

مقدا میشه گرا می شه :
𝑛⃗ = lim 𝑘𝑐,
𝑘

رابطه ()9

∞→𝑛

هاهییینن و هردالحه ( )۷۱۱1شیییاخ
بز گترین بر ا وییه ماتریس
که از لال

𝑚𝑖𝑐 𝑚𝑖𝑐′
𝑘𝑖,0 𝑘𝑐,0

پر ردگی اقرصیییا ی ا مریاظر با ومرن

𝑖∑ = 𝜔

مترفی میکیید و پرشییییها می هید

اهیراندا شیده آن اهیرفا ه شه  .با اهراندا شدن شاخ

مرانحرن و وا یانس ابطه زیر برقرا خهاهد به :
رابطه ()11

𝑘<⃗ −
>⃗
𝑘
)⃗
𝑘(𝑣𝑒𝑑𝑡𝑠

= 𝐼𝐶𝐸

بر اهاس
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مجاورت

1

شاخ

مجاو ت ،الرنات وجه مزی

نسییبی محصییهت

ا برای هر و جف

B

کشیه فرضیی تیها محصیهت
انش تهلردی ی

B

کاال اندازهگرری میکید .با این فرض که
مجاو ت هههل

کاال برای انرقات به کاالی یحر ا به ه
با:

جه مجاو ت و کاال

بر اهیاس ماتریس مزی

𝑗𝑐𝑀 𝑖𝑐𝑀 𝑐∑
) max(𝑘𝑖,0 ,𝑘𝑗,0

کشیه هایی هسیرید که و کاالی  iو
i

j

i

و

و

ا تهأمان با مزی

ا صا میکیید هرچی

به تهاننیدهایی نراز اه

برن این و کیاال
مقیدا عید ی

i

کاالی

نسبی صا

c

j

ا صا

j

میکیید .اگر

ن یید ،آنحاه

𝑗𝑖𝜑

فرایید تهلرد و کاالی

که یدان شباهری به ی دیحر ندا ند.

ا صا میکیید کاالی

برابر ی

𝑖𝑐𝑀

غرر این صه ت برابر

فضیییای محصیییهلی زییا خهاهید به .

کشیه هایی که کاالی
𝑗𝑖𝜑

= 𝑗𝑖𝜑

ا نشان می هد .صه ت کسر تتدا

برابر صیییفر خهاهد به  .به عبا ت یحر به الرنات زیا
j

j

نسیبی تتریف میشیه ؛ به این ش ل که اگر کشه

صیفر خهاهد به  𝑘𝑖,0 .نرز فراگرری محصهت
کشیه هایی که کاالی

هات مه

فضیای محصیهلی میباشد .قبلتر گفره شد که

نسبی اشره باشد مقدا 𝑖𝑐𝑀 برابر ی

محصهت  iمزی

کسب

میآو .

جه مجاو ت برن کاالهای  iو

رابطه ()11
𝑗𝑖𝜑

A

ا تهلرد میکید .شاخ

به صیه ت کلی ،اندازهگرری
نظر ،برابر اه

نسبی محصهت

ا به شرط وجه مزی

i

نررجه فاصله

مقیابل اگر تنامی

ا نرز صا کیید و بالت س ،آنحاه

خهاهد به  .به عبا ت یحر به الرنات زیا

فرایید

تهلرد و کاالی  iو  jبه تهاننیدیهای مشییابه ی دیحر نراز اهیی  ،بیابراین این و
کاال
فاصله

فضای محصهلی به ی دیحر نز ی

خهاهید به .

۷

هاهینن مطرح میکید که کشیه های مهفق،

مسیرر تههییته محصهالت تهلردی
1. Proximity
2. Distance
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خه  ،به هن

تهلرد محصهالتی لرک

مجاو ت محصهالت فتلی

می کیید که

تهلرد شییده آنها قرا ا  .هاهیینن ( )۷۱۱۹فاصییله هر کاال از ی
صیییه ت مجنهع مجیاو تهیای مرتبط بیا ی
محصیهالتی که کشیه

اقرصییا ا به

محصیییهت جدید مانید  pبا تنا

لات لاضیر صیا ننیکید ،تتریف میکید .هپس با

c

تقسیییرم کر ن آن بر مجنهع مجاو تهای برن تنا محصیییهالت و محصیییهت
نرماتهیازی میکید.

فاصیله عبا ت اهی

لقرق

از نسیب

p

وزنی محصهالت

مرتبط با محصیهت  pکه کشیه  cصیا ننیکید .اگر کشییه  cبرشییرر محصهالت
مرتبط با محصیهت

p

ا صیا کید ،آنحاه فاصیله کم خهاهد به و نز ی

میباشد؛ اما اگر کشه  cتیها نسب

کنی از محصهالتی که

هسرید ا صا کید ،آنحاه فاصله زیا و شاخ

∑𝑝′(1−𝑀𝑐𝑝′ )𝜙𝑝𝑝′

رابطه ()12
ارزش چشمانداز

عد ی نز ی

∑𝑝′ 𝜙𝑝𝑝′

به صفر

ا تباط با محصهت
به ی

p

خهاهد به :

= 𝑝𝑐𝑑

1

نز ی

بتضی کشه ها من ن اه

ا تباط هسییرید قرا گرفره باشییید،

به محصهالت کم تیهع که به نسب

ها ه و کم

لالی که کشییه های یحر من ن اهیی

با

محصهالت مریهع و با ا تباطات زیا و پر رده وبرو باشید .بدان متیی که کشه ها
با فرص های مرفاوتی وبرو خهاهید به که میتهان آن ا ا زش شمانداز نامرد.
برای کنی کر ن این مفهه  ،میتهان هطر پر ردگی محصهالتی که

لات لاضر

وزن نشیدهاند ا از طریق مجاو ت یرن محصیهالتی به مجنهعه صا ات جا ی
کشه به ه

آو ،

نررجه:

رابطه ()13

 = ∑𝑃′ (1 − 𝑑𝑐𝑝′ )(1 − 𝑀𝑐𝑝′ )𝑃𝐶𝐼𝑝′ارزش چشم انداز

ابطه شینا ه  PCI ،1۲شیاخ
 1 − 𝑀𝑐𝑝′به متیای آن اه
نظر گرفره شیده اهی .

پر ردگی اقرصیا ی محصهت ’ pاه  .عبا ت

که تیها محصهالتی که

لات لاضر تهلرد ننیشهند

نررجه ا زش شیمانداز برشرر ،به متیی مجاو ت با

محصییهالت برشییرر یا پر ردهتر خهاهد به  .ا زش شییمانداز برای محاهییبه میاف
1. Outlook Value
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بالقهه قابل کسب تههط ی
نهای

کشه تتریف شده اه .

عایدی شییمانداز ،مشییا ک

ی

باز کر ن

محصییهت جدید ا

ب کشییه به وی محصیییهالت پر ردهتر اندازهگرری میکید؛ و به شییی ل زیر
تتریف میشه :
(1 − 𝑀𝑐𝑝′ )𝑃𝐶𝐼𝑝′

رابطه ()14

𝜙 ′
𝑝𝑝

∑  = ∑𝑝′عایدی چشم انداز

𝑝” 𝜙𝑝”𝑝′

سیاستگذاری در بستر مدل پیچیدگی اقتصادی

شهاهد تجربی ا اهه شده تههط هاهنن و هردالحه ( )۷۱1۲نشان می هد که تنرکز
بر بهبه شییاخ

پر ردگی ،وش مطنهیی برای هیی یابی به تههییتهی هییری

اقرصیا ی اهی  .هیراهی

پرشیها ی

محرطی به وجه براو ند که

این مدت کامالً واضر اه  .ول ها باید

آن تیهع برشرری از فتالر های تهلردی ام ان بروز

اشییره باشییید و باید تهجه وییهای به فتالر هایی که نسییبراً پر ردهتر هسییرید و یا
میتهانید فرص های برشرری برای کشه شان ایجا کیید ،اشره باشید.
با تهجه به مفهه انش ضینیی و هیایر مفاهرم مطرح شده

مدت پر ردگی

اقرصیییا ی ،میتهان نررجیهگرری کر کیه هر کشیییه ی بیاید برای تهلرد کاالهایی
برنامه یزی کید که

مجاو ت کاالهای ا ای مزی

ا  .و لرل

آن کشه قرا

مهجب این نررجهگرری خهاهد شید :اوت اینکه هررهی به انش تهلرد این کاالها
هیییا هتر خهاهید به ؛ و اینکیه تهلرد کاالهای نز ی
باعث تقهی
مزیی

مزی های مهجه

به کاالهای ا ای مزی

آن کشییه خهاهد شیید و الرنات تداو وجه

آن کشیییه ا افزایش خهاهید ا .

این وش ،با ایجا خهشیییههای

صییتری ،هم بیحاهها میتهانید از صیرفههای ی جاننایی اهیرفا ه کیید و هم هر یز
فیییاو ی از طریق پرهنییدهییای افقی و عنه ی مهجییب افزایش کرفری

کییاالهییا و

بهرهو ی میشه .
اما واضر اه

که ننیتهان کاالها ا به هنرن ها گی به و هره تقسرم کر .

را که من ن اهی

این

مزی

برخی از این کاالها تثبر

نشده باشد.

پیوهش ها هبی برای تقس یرمبیدی کاالها تهره شییده اه ی .

نررجه

این ها هب
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نسیبی آش ا شده برای کاالها

این شاخ

و و ه زمانی محاهبه میشه  .با مقایسه

این و و ه کاالها به  2هره تقسرم میشهند.

هیره اوت :کاالهای ا ای مزی
و و ه قبلی و فتلی ا ای مزی

پایدا  ،کاالهایی ا شیامل میشه که
مزی

به ه و شییاخ

هر

نسییبی آش ا شده آنها

عد ی بز گتر از  1اه .
هیره و  :کاالهایی ا شیامل میشه که
بز گتر از  1اشییرهاند ولی

و ه فتلی مزی

هره از کاالها ،مزی های از ه

و ه قبلی مزی

خه ا از هییره ا هاند .به این

فره گفره میشه .

هییره هییه  :کاالهایی ا شییامل میشییه که
صیا ات آنها وجه نداشیره اهی

آش ا شدهای

ولی

و ه قبلی مزیری

و ه فتلی ا ای مزی

تهلرد و

نسبی آش ا

شدهای بز گتر از  1هسرید .این هره از کاالها ،کاالهای نهظهه نامرده میشهند.
هیییره ها  :کاالهای بدون مزی

یا کاالهایی که

هر و و ه،

تهلرد

آنها مزیری وجه نداشره اه .
هیرهبیدیهای ها گانه و هراه

پرشیها ی

قبات هر هره ا میتهان

جدوت  1مشاهده کر .
جدول  .0دستهبندی کاالها بر اساس اولویتهای مورد نظر
س ،و وم:ولکیتهقتود و ستورف ،و
س ،ودوج:ولکیتهقتوشقیسدر و
دقالهقییود و رو ورئودوجو دردتولکیتوبو ئدنسووو رو
دقالهقییود و روه و وو ورئو دردتولکیتوبو ئدنس .و
ورئوفعلیولکیتوخو وردود و ستو د ئدنس .و
سیقست:و لکیتو رودینودقالهقو ی ووجو ونسدر ووو
سیقست:ودتورهقوبقیسود ولکیتولوجو و رودینو
بقیسورهقوشونس .و
دقالهقوحفقظتود س.
س ،وچنقرم:وبیولکیتهق و
س ،وسوم:ولکیت هقتونوظنور و
دقالهقییود و رو ورئودوجو دردتولکیتونبو ئدنسو
دقالهقییود و روه و وو ورئوبسو ولکیتوبو ئدنس .و
وهیو رو ورئو ومواوهیسوووصق ردتوت هقوب دتو
دتورو دردتولکیتودست .و
لوبقیسوصب ود واقو
سیقست:وب دتواوهیسودینودقالهقوفع او
سیقست:وبقیسوب دتواوسع تواوهیسودینودقالهقو
لق ول قسبوت ورخو هس .و
ب نقل ریکتود  .و

بتد از تقسییرمبیدی کاالها به این ها هییره ،کاالهای هییره اوت به عیهان هییره
هدف

نظر گرفره میشیهند و با اهرفا ه از ماتریس مجاو ت ،کاالهایی که با این
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هیییریه برش از 1۱

صییید مجاو ت ا ند ،به عیهان کاالی هدف

نظر گرفره

میشیهند  .مجاو ت و کاال با هم بیا بر تحلرل گراف فضای محصهلی نشان هیده
اشیرراک

نهای

میاب تهلرد آنها اه .

برای که

تر کر ن مجنهعهای که

هدف برنامه یزی تههیته قرا خهاهد گرف  ،از یحر شاخ

های این پیوهش از

جنله عایدی شییمانداز ،پر ردگی محصییهلی ،فاصییله و مرزان نراز هنسییایهها به
عیهان شیاخ

هایی که بر اهاس کدهای  2قنی

HS

هرهبیدی میشهند ،اهرفا ه

شیده اهی  .کاالهایی با فاصله کنرر ،پر ردگی محصهلی برشرر ،عایدی شمانداز
برشیرر و ا ا به ن بازا بالقهه برشیرر
ا ند.

مران این شیاخ

کشه های هنسایه بر باقی کاالها اولهی

ها مهمترین شاخ

نشان هیده الرنات ه یابی به مزی
میتهان هنه محصییهالت ا

نسبی

از ی

هر محصهت اه .

ننه ا ی بر لسییب فاصییله (محه افقی) و

پر ردگی محصهت (محه عنه ی) هم کر .
اقرصیا به صیه ت ی

 ،شاخ

فاصله اه

که به نهعی

صه تی که مرانحرن فاصله کاالها

خط عنه ی و مرزان پر ردگی اقرصا مه

صیه ت خطی افقی هیم شهند ،هنه محصهالت

ها گروه و

نظر به
ها نالره

ننه ا ننایش ا ه خهاهید شد:
 نالره اوت :این کاالها پر ردگی زیا ی ا ند و فاصیییله انش تهلرد آنها ازاقرصا کشه مه نظر ،زیا خهاهد به  .به این متیی که تهلرد این کاالها برای آن
کشیه نسیبراً هخ تر خهاهد به و نراز به تالش پایدا و مرنرکزتری ا  .با این
لات این کاالها میتهانید به الیلی غرر از الیل اقرصیییا ی نرز برای کشیییه مهم
باشید .را که من ن اه
باید

نظر اش ی

این کاالها برای ی

که الیل فرن به هیین

نخهاهد به  .به عیهان مثات از صییییت
پر ردگی زیا که من ن اهی

کشه اقردا به هنراه اشره باشید.
تهلرد ی

کاال لزوماً الیل اقرص یا ی

مهشییی ی میتهان به عیهان محصیییهلی با

با تهجه به انش تهلرد ی

کشیه فاصله زیا ی از

اقرصا آن اشره باشد ولی به الیل اهبر ی به عیهان هدف تهلرد به لساب براید،
نا بر  .به جه

فاصیله و ایجا مزی

این صیای به ها گی نخهاهد به .

صیییه تی کیه بخهاهرم یرن کاالیی تهلرد کیرم ،اولرن مرلله ،انرقات این کاالها از
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به نالره و خهاهد به ؛ یتیی ابردا به هیاکن باید مسرری ا

نالره ی

تهلرد پرش گرف

که صییای مرتبط با آن محصهت که نز ی تر هسرید مه
من ن اه

قرا گررند .صیای مرتبط با محصهت اهرراتیی

اقرصا و
تهجه

هر کدا از نهالی

ها گانه ماتریس هراه گذا ی قرا گررند.
با بسیط وش مدت پر ردگی اقرصیا ی میتهان محاهبه کر که برای هردن
ه مسرری ا

به انش تهلرد کاالی اهیرراتیی

خه ننهنه کاملی از هدای کییدگی شاخ
 -نیالره و :

مران کاالها باید طی کر و این

پر ردگی اقرصا ی اه .

این نالره کاالهایی قرا میگررند که پر ردگی زیا ی ا ند

اما فاصیله انش تهلرد آنها از اقرصیا کشه کم خهاهد به  .به این متیی که تهلرد
این کاالها نسیییبراً آهیییانتر خهاهد به  .زنجرره کاالهای مرتبط با این کاالها برای
هیراه گذا ی لنایری برای تهلرد باید اولهی

اوت کشه ها قرا گررند .این مسرر

متنهالً بیه طه طبرتی اتفیاا خهاهد افرا ؛ اما من ن اهییی
هی

بدون برنامه یزی از

بروند .از مران این کاالها آنهایی که عایدی شیمانداز برشرری ا به هنراه

ا ند اولهی
برشرری

برشییرری خهاهید اش ی  ،را که

مرلله بتدی میتهانید تغرررات

ترکرب این ننه ا برای کشه ها به وجه آو ند.

 نالره هیه  :کاالهایی با پر ردگی محصیهلی کم و فاصله کم که هردن بهآنها هیا ه و برای افزایش جه پر ردگی اقرصا ی کشه ها بدون اهرفا ه هسرید.
اگر

فرآیید تههییته کا به نظا بازا هییپر ه شییه و عد تتا تها تصیینرنات

کا آفرییان ا به هیین
هیی

تهلرد این کاالها هییها هید ،کشییه ها به پر ردگی باالتر

نخهاهید یاف  .از طرفی برنامه یزی برای تهلرد این کاالها جز به الیل غرر
مسرر هردن به انش تهلرد محصهالت پر رده هدف

اقرصا ی و یا قرا گ رفرن

کشیه صرفهای نخهاهد اش .

لقرق

این نالره شامل آن هره از کاالهاه

که به عیهان هدفهای مرانی برای هیردن به تهلرد کاالی پر ردهتر تتررن میشهند
و یا میتهانید برای تقهی

ی

کاالی ا ای مزی

مه لنای

قرا بحررند.

 نالره ها  :کاالهایی با پر ردگی محصییهلی کم و فاصییله زیا  .مبریی برمفهه پر ردگی اقرصییا ی تهلرد یرن کاالهایی نباید برای ول ها جذاب باشیید.
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این کاالها متنهالً برای کا آفرییان هم از جه

هییررهییی و تر و یسی

برشرر

جیذاب نخهاهد به  .هنانید نالره هیییه برنامه یزی برای تهلرد این کاالها جز به
الیل غرر اقرصیا ی و یا قرا گرفرن

مسییرر هییردن به انش تهلرد محصهالت

پر رده هدف کشه صرفهای نخهاهد اش .
شیی ل  1که کاالها ا بر لسییب و مترا فاصییله (محه افقی) و پر ردگی
کاالها (محه عنه ی) نشان می هد ،نشان هیده نهالی ها گانه هراه گذا ی
برای اقرصا ایران اه :

شکل  .0رابطه بین فاصله و پیچیدگی محصولی

مأخذ :نرایج پیوهش

یافتههای پژوهش
تنامی محاهیبات مربهط به شیاخ
اهیرفا ه شده

ها با نر افزا مرلب انجا شده اه  .ا ههای

محاهبات پیوهش نرز از تا ننای مرکز تجا ت جهانی جن آو ی

شیده اه  .این ا هها شامل ا ههای تجا ت خا جی کشه ها

لد فاصل هات

 ۷۱12تا  ۷۱18میباشد.
هاهینن و هردالحه ()۷۱۱1
از نظر اندازه جنتر

و مرزان

پیوهشهای خه  ،به لرل ناهنحهنی کشه ها

آمد و صیییا ات،

محاهیییبات خه  ،ا ههای
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تجیا ت خیا جی کشیییه هیا ا پرش از ا زیابی پاالیش ننه ند و از مجنهع 181
کشیه  ،پیوهشهای خه ا به  1۷8کشه محدو کر ند .مبریی بر این مسهله ،این
پیوهش نرز بتید از پیاالیش ا ههیا ،از مریان  181کشیییه ی که ا ههای تجا ت
پایرن،

خا جیشیییان جن آو ی شیییده به  ،بتد از لذف کشیییه های با جنتر

ا ههای غرر قابل ات ا مانید ا و ترکنیسییران و کشییه هایی با تجا ت کنرر از 1
ال  ،جیامتیه آما ی این پیوهش به تتدا  122کشیییه

مرلریا

هیییرد .ی ی از

مهمترین الییل تفیاوت جیامتیه آما ی این پیوهش با جامته آما ی پیوهشهای
هاهیینن و هردالحه ( )۷۱۱1نرز به تفاوت اهنر
افغانسیران برمیگر که
به لرل اهنر

برخی از کشییه ها مثل عراا و

پیوهشهای هاهنن و هردالحه لحاظ نشده به ند ولی

این و کشه برای ایران،

این پیوهش لحاظ شدهاند.

یافتههای مربوط به پیچیدگی اقتصادی

به میظه صیح
به شیاخ

هییجی محاهبات انجا شده

این پیوهش ،نرایج محاهبات مرتبط

های  PCIو  ECIایران و هیایر کشه ها با نرایج میرشر شده اطلس پر ردگی

اقرصیا ی انشحاه ها وا

هات  ،۷۱18مقایسه شده اه

و هنانطه که

جدوت

 1و جدوت  ۷مشاهده میشه  ،تفاوت متیی ا ی برن نرایج نهایی وجه ندا .
جدول  .2مقایسه نتایج به دست آمده پژوهش برای شاخص  ECIکشورها با اطلس پیچیدگی اقتصادی
دانشگاه هاروارد
نقمودتور و

شقخصوشیچیسگی و

راب و روشقخصوECI

ژدشن و
د ئوج وبی و
سوئیس و
س قشور و
چینواقیپ و
تهمق و
چ و
سوئس و
دا یش و
دی د و

 .2.2و
.2.2
.2.2
 .2.2و
.2.1
 1223و
 1252و
 1252و
 1255و
 -.23.و

1و
.و
3و
2و
5و
2و
2و
2و
9و
 22و

مأخذ :نرایج پیوهش

راب وشیچیسگیودش،دق تو رول قسبقتودطلسو
شیچیسگیودش،دق تو دنت قئوهقرودر و
1و
3و
.و
5و
.و
2و
2و
2و
2و
 1.1و

شناسایی ظرفیتهای صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی 664

اهی  ،کشه های ژاپن ،کره جیهبی و هههرس

هنانطه که از جدوت  ۷مشیخ

برشیررین مرزان پر ردگی اقرصیا ی ا به خه اخرصاص ا هاند .ایران با ا ا به ن
مرزان پر ردگی اقرصیا ی  -۱.۲۷تبه  8۹ا

مران  122کشه به خه اخرصاص

ا ه اهی  .هن یرن هنانطه که از جدوت  ۷مشخ

اه  1۱ ،کاالی پر رده از

نظر این پیوهش و اطلس پر ردگی اقرصییا ی انشییحاه ها وا تفاوت متیی ا ی
ندا ند.
جدول  .3مقایسه نتایج به دست آمده پژوهش برای شاخص  PCIکشورها با اطلس پیچیدگی اقتصادی
راب وشیچیسگیول دوجو رودطلسو
شیچیسگیودش،دق تو دنت قئوهقرودر
1

دانشگاه هاروارد
راب وشیچیسگیو
شقخصو
ل دوج
 PCIو
.252
1

وجو ونسدر

.

.252

3

3

.229

2
2
22

2
5
2

.22.
.232
.2.1

9

2

.2.

2

2

.2.9

.

9

.2.2

وجو ونسدر

1.

.2.2

ش حواع ف و

دسوHS

صف قتوووفیلموع قسی
لقشینتالتووو س ،قئهقتولور و
دس،فق ئوب دتوسقختونیم وهق ت
ع قص وشیمیقییوووا دیبقتو وپو
شسئوب دتودس،فق ئو روده  ،ونی ووب و
صورتو یس ووویف و ...و
ددسیس هقتوهقهیسوووهقهیسوغی وفلکدت
لود وشیمیقییوب دتولدقرفوع قسی
صف قتووورقهقوونودروووفویلوونی ل
صف قتووچوبهقوونوکهقووولودر و
لتقب وب دتودبکدرهقووندبونتسئوود و
دقربیسهقتوفلکتوشخ ،وشسئویقو
س لتهق
فیلموع قسیوب وصورتوروج
ل ددکولقشیندقرتوولقشینتالتو
سقختوودحسوا ودیس ،قئووو
لقشین هقتودن،اقجوچ سودیس ،قئ...
ا دیبقتوغی وتهیود وجمل وتبولاط و
یقورسقنقوووتبوبقوخلوصولتقب

 32.5و
2222
3212
.21.
32.2
25.2
2..9
32..
2252
.253

مأخذ :نرایج پیوهش

محاهبات این پیوهش برای شاخ
ایران

تبهبیدی این شییاخ

پر ردگی اقرصا ی کشه ها ،نشان می هد که
با جه پر ردگی -۱.۲۷

 8۹از مران  122کشیه ایسیرا ه اهی  .ایران

هییات ۷۱18

هیات  ۷۱18تهانسیره اهی

تبه
تتدا

 1۱1۷کاالی مخرلف ا به نرا صییا کید .شیی ل  ۷تیهع کاالهای صییا اتی هر

664

راهبرد اقتصادی ♦ سال  ♦ 01شماره  ♦ 3پیاپی  ♦ 33پاییز 0٠11

کشییه ا بر لسییب شییاخ
شی ل  ۷مشیخ

اهی

پر ردگی اقرصییا ی نشییان می هد .هنانطه که از

مران مرزان تیهع محصهت صا اتی هر کشه با پر ردگی

اقرصییا ی آن کشییه ابطهی مثبری وجه ا  .هن یرن قطر هر ایره نرز نشییان
هیده مرزان صا ات هر کشه اه .

شکل  .2تنوع محصولی کشورهای مختلف بر اساس پیچیدگی اقتصادی هر کشور

مأخذ :نرایج پیوهش

ش ی ل  ۷کاالهای با مرزان صییا ات پایرن نرز لحاظ شییدهاند ،لذا برای پرهرز از
نرایج غرر قابل ات ا ،بهرر اهی

تیها کاالهای ا ای مزی

نسیبی آش ا شده مه

ا زیابی قرا بحرر  .شی ل  ۲نشان هیده تغرررات اعنات شده اه .
هن یان شاخ

پر ردگی اقرصا ی قرا ا ولی

محه عنه ی به جای تتدا

کاالهای صیا اتی هر کشیه تتدا کاالهای صیا اتی ا ای مزی
شده ( )RCA>1قرا ا ه شده اه .

محه افقی
نسییبی آش ا

شناسایی ظرفیتهای صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی 664

شکل  .3رابطه مزیت نسبی با پیچیدگی اقتصادی کشورها

مأخذ :نرایج پیوهش

هنانطه که از ش ل  ۲مشاهده میشه  ،ابطه مثبری مران تتدا کاالهای صا اتی
مزی

ا ی

کشه با مرزان پر ردگی اقرصا آن کشه برقرا اه .

شکل  .٠رابطه لگاریتم سرانه خالص هر کشور با پیچیدگی اقتصادی هر کشور

مأخذ :نرایج پیوهش
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شییی ل  2نرز میتهان ابطه مثب

مران جه پر ردگی اقرصیییا ی ا با لحا یرم

آمد هیییرانه مشیییاهده کر  .ن ره قابل کر این اهییی

که

هاهینن و هردالحه نرز مران پر ردگی اقرصیا ی و لحا یرم

نرایج پیوهشهای
آمد هرانه ۲۱

صد

تهضرر هیدگی برقرا به ه اه .

شکل  .5رابطه ارزش چشمانداز بر حسب پیچیدگی اقتصادی هر کشور

مأخذ :نرایج پیوهش

شی ل  1ا زش شمانداز ا بر لسب  ECIنشان می هد ،ش ل شنا ه  1ننایانحر
این مفهه اهی

که هر کشییه با تهجه به مزی های صییا اتیاش

مجنهع ه

ا زش شماندازی ا پرش و ا  .متنهالً کشه هایی با جه پر ردگی اقرصا ی
باال ا ای ا زش شمانداز میفی هسرید را که هایر کاالهایی که آنها پرش وی
خه میبریید ،پر ردگی کنی ا ند.
نگاهی به وضعیت صادرات ایران
نحاهی به هیبد محصیهالت صیا اتی ایران
نشیان هیده نههیانات مرتد ی

لد فاصل هاتهای  ۷۱۱1تا ۷۱18

تیهع این محصیهالت میباشید .تا پرش از هات

 ۷۱11لدو  8۱صد از هبد صا اتی ایران شامل نف

و فرآو ههای نفری (کد

شناسایی ظرفیتهای صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی 664

 )۷۲۱1 HSبه ه اهی

که بتد از هات  ۷۱11و با شدت گرفرن تحریمها ،این مرزان

به لدو  ۹۱صد کاهش پردا کر ه اه .

شکل  .6میزان تنوع محصوالت صادراتی ایران

مأخذ :نرایج پیوهش

بر هی تتدا کاالهای مزی

ا ایران

لد فاصل هاتهای  ۷۱۱1تا  ۷۱18نشان

هیده وند صیییته ی تتدا این کاالها اهییی

(شییی ل  )۹ولی با تهجه به جه

پر ردگی اقرصییا ی  -۱.۲۷ایران میتهان نررجه گرف
با جه پر ردگی پایرن میباشید.

که اکثر این کاالها کاالهایی
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شکل  .7تعداد محصوالت دارای مزیت نسبی ایران در سالهای مختلف

مأخذ :نرایج پیوهش

ایران

به هات  ۷۱۱1و  ۷۱۱1به ترترب

هیات  ۷۱18نسیب

تهلرد و صا ات

 ۹۷و  88کاالی جدید مزی

پردا کر ه اهی  8۲ .کاالی یحر نرز از هییات  ۷۱۱1تا

۷۱18

هبد کاالهای مزی

که

ایران

صیا ات آنها

ا از هی

ا ایران باقی مانده اه ؛ اما  ۷۲کاال وجه ا
هات  ۷۱۱1مزی

ا ه اه  .این قم نسب

که از شی ل شینا ه  ۲مشخ
به هات  ۷۱11میباشد.

اشره ولی

لات لاضر ،آن مزی

به هات  ۷۱۱1به  2۱کاال می هد .هنانطه

اه  ،برشررین کاالهای مزی

ا ایران نرز مربهط

شناسایی ظرفیتهای صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی 644

شکل  .3نواحی چهارگانه کاالهای مزیت دار ایران

مأخذ :نرایج پیوهش

هنانطه که از ش ل  8مشخ
نف

اه

که از قضا مزی

مرتبط با آن

اه  ،بز گترین ایره نشان هیده بخش کاالیی

ایران نرز به لساب میآید اما به جه

کشه تههته نرافره اه  ،مقدا شاخ

اینکه تهلردات

فاصله ،مقدا زیا ی اه

هر ید که از نز ی ترین صییای ایران به لسیاب میآید .مرانحرن فاصله کاالها از
اقرصیا ایران برابر  ۱.88میباشد که با خط آبی عنه ی
شده اه  .زیا به ن این شاخ
و لری

کاالهای ا ای مزی

نشان هیده آن اه

ننه ا باال ننایش ا ه
که ایران

خه  ،خهشییه صیییتری نسییاخره اهی

تهلردات خه
و این یتیی

مزی های صیییا اتی ایران ا ای پرهندهای افقی کنی اهییی  .خط آبی افقی نرز
مقدا  ECIایران ا نشان می هد .کاالهایی با پر ردگی برشرر از این مقدا میتهانید
برای اقرصییا ایران پر ردگی برشییرر ا به هنراه براو ند .اگر نهالی ها گانه برای
اقرصیا ایران
 ۷قرا میگررند.

ش ل  8مه بر هی قرا بحرر  ،باید گف
 1۱کاال از این نالره ایران مزی

که  1۲۲کاال

نالره

نسییبی آشی ا شییده

هات
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 ۷۱18اشییره اه ی  ۲۱ .قلم کاالیی از  1۱کاالی مزی
جدید نسب

به هات  ۷۱۱1تتریف میشهند .کاالی جدید کاالیی اه

 ۷۱۱1مزی
آن مزی

ا ایران به عیهان کاالهای

نسیبی آشی ا شده نداشره اه

لالی که

که

هات

هات ۷۱18

تهلرد

پردا ایجا اه  .وندهای مذکه نشان می هد که کشه قا به هررابی

به قابلر های تهلردی جدید الز  ،برای تیهع بخشیردن و ا تقا هیبد صا اتی خه
نبه ه اهی .

نررجه ،ایران طی  ۷۱هیات گذشره به عیهان ی ی از کم پر ردهترین

اقرصیا های جهان باقی مانده اهی .

لقرق  ،مهقتر

هیات  ۷۱۱۱نههانات مرتد ی اشره اه  ،اما

ایران

نهای

شاخ

 ECIاز

از تبه  11۱به تبه 8۹

هییات  ۷۱18هییرده اهیی  .این پرامدهای وشیییی برای تههییته اقرصییا ی ا .
کشیه های پر رده از اهیراندا زندگی باالتری برخه ا هسرید .به طه خالصه،
نشیان ا ه شده اه

که  ECIعامل تتررن کییدهای برای شد اقرصا ی اه  .ایران
اخلی پایرنتری از آن ه

بیا تهجه به تهاناییهای فتلی ،از هیییرانه تهلرد ناخال
انرظا می و برخه ا اه .
صادرات به كشورهای همسایه

مرزان اهنر

مقاصید

تجا ت ناشی از عهاملی مانید ترکرب بازا مصرف کشه

مقصید ،فاصیله فرهیحی و مسیاف

برن و کشه و

کشیه مقصید اهی  .هن یرن هاملز )۷۱۱1( 1مساف

نهای

هراه های تجا ی

و زمان انرقات با از مبدأ به

مقصد ا مانتی برای تههته تجا ت میبرید.
مسییاف

برن کشییه ها با مرزان تجا ت آنها با ی دیحر ابطه ع س ا  .این

مسییهله ی ی از الیل عد ونق هن ا یهای تجا ی برن کشییه های عضییه
میباشید .به هنرن جه

D8

این پیوهش 1 ،کشیه هنسیایه (پاکسران ،افغانسران،

ترکنیسران ،آ بایجان ،ا میسران ،ترکره ،عراا ،کهی

و عنان) به عیهان کشه هایی

که به لرل مرزهای طهالنی ،فاصییله کم و وابسییرحیهای امیرری بهرر اهیی
صیا ات ایران باشید ،انرخاب شدهاند .بازا بالقهه مهجه

هدف

این کشه ها میتهاند

بازا هدف کاالهای صا اتی ایران قرا گرر .
1. Hummels

شناسایی ظرفیتهای صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی 643

به میظه بر هی بازا کاالهای وا اتی  1کشه مذکه  ،ا ههای تجا ی هات
 ۷۱18این کشیه ها به تف ر

شییاهیههای  2 HSقنی جن آو ی شده اه  .آن

بخشیی از بازا کاالهای وا اتی این کشه ها که ایران تأمرن کییده آن نرس  ،بازا
بالقههای اهییی

جدوت  2مهمترین

که پرش وی ایران قرا ا  .بدین میظه

نرازهای وا اتی این کشه ها بر اهاس نراز نسبی آنها مشخ
از نراز نسییبی آن هییره از کاالهایی اهیی

که اوالً نسییب

شده اه  .میظه

به وا ات یحر کاالها

برشییررین مقدا ا ا ا هسییرید ،وما عالوه بر ا زش ،هییهم خهبی
ا ند و نهایراً
از آنجا که
اهی

بازا جهانی

کشه های مقصد فراگرر باشید.
این پیوهش هدف ،شییاهیایی و صیا ات کاالهایی اه

قرا

تهلرد و صا ات آنها به کشه های هنسایه ایران ،جه پر ردگی اقرصا ی
با کاالهایی اهییی

ایران ا بهبه ببخشییید ،اولهی

که جه پر ردگی باالتری از

جه پر ردگی اقرصا ی ایران ا ند و هن یرن از مرانحرن فاصله کاالها
ایران نرز نز ی تر هسرید.
کشیه های هنسیایه
کاالهای هدف
ایران
هییی

اقرصا

این پیوهش انرخاب کاالهای هدف برای صا ات به
که فاز اوت شیامل شیاهایی

هیه فاز صیه ت گرفره اهی

ایران و فاز و شییاهیایی پرانسرلهای صا اتی کاالهای هدف

بازا های کشییه های هنسییایه میشییه .

فاز هییه نرز با تطبرق نرایج به

آمیده از فیاز اوت و و بیا ی یدیحر ،مجنهعیهای از کاالهایی که ایران با

هیرمایهگذا ی برای تهلرد و صیا ات آنها ،جه پر ردگی اقرصا خه

ا بهبه

میبخشد ،لاصل میشه .
انتخاب كاالهای هدف

فاز اوت به میظه شییاهیایی کاالهای هدف ،کاالهای صا اتی ایران به کاالهای
مزی

ا محدو میشیییه  .بدین میظه  122کاالی مزی

میشیه  .از آنجا که هدف لرک

به هن

با مجاو ت برشرر از  1۱صد کاالهای مزی

ا ایران

نظر گرفره

تهلرد کاالهای پر ردهتر اه  ،کاالهای
ا مشخ

میشه که تتدا آنها

 ۲1۱کیاال اهییی  .پس از لذف کاالهایی که  RCAبز گتر از  1ا ند و هن یرن
کیاالهیای ت را ی از مریان آن  ۲1۱کاال ،نهایراً  11۲کاال باقی میماند .هیییپس
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مرللهی و کاالهای مشییخ

شییده به کاالهایی که جه پر ردگی آنها ()PCI

باالتر از جه پر ردگی اقرصا ی ایران ( )-۱.۲۷و فاصله آنها نرز کنرر از مرانحرن
فاصیله کاالها با اقرصیا ایران ( )۱.88اه

محدو میشه  .بدین صه ت  21کاال

باقی میماند که  PCIباالتر از  -۱.۲۷و فاصله کنرر از  ۱.88ا ند.
پایان فاز اوت مجنهعهای از کاال مشییخ

شییدهاند که لرک

به هیین

تهلرد آنها میتهاند جه پر ردگی اقرصییا ی ایران ا بهبه ببخشیید اما از آنجا که
فاز و به شیاهایی نراز

هدف صیا ات این کاالها به کشه های هنسایه اه
نسبی کشه های هنسایه باید پر اخ .

مرلله اوت از فاز و ابردا نراز نسییبی  1کشییه هنسییایه ایران شیییاهییایی
میشیه که نرایج آن

جدوت شینا ه  2نشیان ا ه شده اه .

مران کاالهای شییاهایی شده اوالً کاالهایی که اصهالً
آن هیره از کاالهایی که ایران
میشییهند.

مرلله و از

ایران تهلرد ننیشه و ثانر ًا

لات لاضیر به این کشه ها صا

میکید لذف

مرلله هییه کاالهایی انرخاب میشییهند که برشتر از  2کشییه از 1

کشه  ،طبق مؤلفههای شاخ

نراز نسبی ،اصطاللاً به آنها نراز اشره باشید.

جدول  .٠بازار موجود  25کاالی اول مورد نیاز کشورهای همسایه بر اساس ارزش دالری در سال 2103

.21.

 .3122529و

22.3

13213.95

3و

طلو(د وجمل وطلتوتب قرتوشسئوبقوشلاین)وب ودش قجوخقمویقونیم وسقخ ،وویقوب وش لوشو ر

21.2

13322.32

2و

س ،قئهقتوالفنووشقللوالفنهقییوب دتوشب هقتورد یووالف ی ) (Cellularیقوسقی و
شب هقتوبیسیم؛وسقی و س ،قئهقوجنتودن،اقجویقو ریقفتوصسدووادوی ویقوسقی و د ئهقووشقللو
س ،قئوب دتوب ش درتودرابقطو روی وشب وبقوسیمویقوبیسیمو(لقن سوشب ول لیویقوبقوشن و
گس ،ئ)

2512

11191522

5و

ش دض وووضقیعقتوچس وتهنویقوفوال ووشمشهقتو حقصلود وذوبولاس وضقیعقتوتهنویقوفوال

2..2

2959222

2و

شطعقتوووهود موجقنبیوا دد،وروووسقیلونالی ولواورتوب دتوحملونالو ئونف ویقوبیت،

22.2

221.25.

.2.1

2.229212.

ر یف و

HS

ودر دتوبقهاوئ و
(هکدرو الر)

1و

.و

2و

اوضی قتوه ودس و
روغنهقتونف،یوووروغنهقتو حقصلود ولود ولعسنیوشی تووغی وخقم؛وف تور ئهقییود و روجقتو
ی وگف ،ونتسئووولتموجوشمقرئو ی واع ف ونتسئوبقشسود و دردتو2.و رصسوو نیویقوبیت ،و
نفتویقوروغنهقتو حقصلود ولود ولعسنیوشی توبقشس.
داولبیلهقتوسودرتوووسقی ووسقیلونالی ولواورتود ودسقسقاوب دتوحملودشخقصوط دحیو
شسئدنسو(غی ود وت هقییود ولتموجوشمقرئو..و22ولیشونس)ووهمچ ینوداولبیلهقود ونوعو
دس،یتن ) (Station Wagonووداولبیلهقتودورسی (Racing cars).

غقجس گوو غقجوشقهبیووگلوه و غقجس گوووسوختهقتوجقلسوهمقن سود ود و غقجس گوانی و
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شسئوبقشس
2و

گق هقتونف،یوووسقی وهیسرود بنهقتوگق ت

.211

2.3.25922

9و

دروهقییول،ت لود ول دوالتولخلوطویقولخلوطونتسئوب دتودس،فق ئهقتو رلقنیویقوشیت ی ت

3..2

552293.21

 1.و

دشیقتو جوده دتوووشطعقتوت وود وفلکدتوگ د بنقویقود وفلکدتوشوشیسئوشسئود وفلکدتوگ د بنق

2113

2.3..22

 11و

شلیم هقتوش وشیلنویقوسقی ودهفینوهقوب ودش قجودوهی

39..

329.22922

 1.و
 13و

ل دوالتواختنور شسئود وتهنویقود وفوال هقتوغی لمکوجووبقوشن قتو2..ولیلیم ،ویقوبیت ،وو
گ مونور شسئوورودشنتسئووتب قرتونتسئووودنسو ونتسئ
لقشینهقتوخو دقرو د ئش د توو ودحسهقتوتننق؛ولقشینهقتوش دئتولغ قطیسیویقودش،ی یوو
لقشینهقتودن،اقجو د ئهقوب وروتوحقللو د ئ هقوب وصورتودسووولقشینهقتوب رسیودینو د ئهق

 12و

ل دوالتونیم وامقموتهنویقوفوال وغی وتهیقژت

2..2

3512522

2221

3229222

2..2

3..5232

 15و

تهولی یوموب وصورتوکودرنتسئ

22.1

3..22212

 12و

شلیم هقتودایلنووب ودش قجودب،سدیی

39.1

31221.521

2221

.22251.

2212

.22...3

3...

.21222.22

 ..و

اوربوجتهقو()Turbo-jetsوواوربوش دشل هق ) (Turbo-propellersووسقی اوربینهقتگق ت

2211

.222222

.1

لسوادفی وشسئوووتهیقژهقتو لسوب وصورتودقرونتسئ و

 22.3و

.222392

..

سیموعقیقوشسئو(د وجمل وسیموهعقبو ئویقوتنو یکئ)وودقبلو(د وجمل ودقبلوهمول ور(ووسقی و
هق تهقتوب قوعقیقوشسئووح،یو جوروشسئوبقوشطعقتودادقج؛ودقبلودهیقفودش،ی ی و

 2522و

.232115

.3

روغنوشقهموووبخشهقتوت ووادفی وشسئویقوادفی ونتسئو(ب ودس،ث قتودصلحوشسئوشیمیقیی) و

 1511و

.5513.525

.2

وسقیلونالی ولواورتوب دتوحملووونالودقالوود وجمل وشقسیوبقولواورووودقبین و

 22.2و

.5.2312

.5

گ سمووولخلوطوگ سم و

 1..1و

.22.32122

 12و
 12و
 19و

دنودعوشی ووووسقیلوهمقن سوب دتوهوه وو یگوتبوگ مویقوبخقروول بعووبت ویقوهمقن سووهمچ ینو
شی هقتواالیلوفتقروووشی هقتود  ،جوشونسئوب ووسیل وا لوس،قت
المب هقتوهودویقوخألوودمپ سورهقتوهودویقوسقی و گق هقوووبق هق؛ودله هقت )(Hoods
انوی ویقواخلی وهودواودموبقوبق وح،یولانکوب وفیل،
خو ودنسق ؛وخو وحیودنقتوتلق ئوشسئوب دتودس،فق ئهقتو رلقنیووشیت ی تووواتخیدی؛وتن،یو
سم
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فاز هه به عیهان فاز نهایی ،نرایج لاصل از فازهای اوت و و
نهایراً  ۷۱قلم کاال مشخ

میشه که

این  ۷۱کاال بازا ی متا ت  1۷مرلرا

جدوت  1نرایج آن مشخ
ال

ا تطبرق ا ه و
شده اه .

کشییه های هنسییایه ایران ا ا

میباشیییید .با فرض ام ان تصیییالب نرنی از این بازا تههیییط ایران ،این اتفاا
میتهاند مهجب شد  1.۲صدی تهلرد ناخال

اخلی ایران شه .

جدول  .5نتایج نهایی به دست آمده از تطبیق نیازهای نسبی کشورهای همسایه با کاالهای منتخب ایران
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اعسد و
دتورهق و
2و
2و
2و
2و
5و
2و
2و
2و
2و
2و
2و

2و
2و
2و
2و

2و

2و
5و
2و
5و

اوضی قتوه ودس
دس لتوفلکتووودجکدءوووشطعقتوت و(لثلاووشلوووشطعقتوشلوو ریچ ولنقروتبووب جوول ا یقووشقی وو
س،و ووسافیووسوه وو روووش ا ئوووچقرچوبوت هقوو ورئوووتس،قن و رووشتتو رتوون ئ)ود وچس ووتهنو
یقود وفوال ؛
ل دوالتواختنور وشسئوود وتهنویقود وفوال هقتوغی ولمکوجووبقوشن قتو2..ولیلیم ،ویقوبیت ،وو
رودششسئووتب قرتوشسئویقودنسو ئوشسئ.
سقی ولبلهقووودجکدءوووشطعقتوت هق.
لد وعقتو ی ود وتهنویقود وفوال .
ف تور ئهقتوغذدییود و رجقتو ی توگف ،ونتسئووولتموجوشمقرئو ی واع ف ونتسئوبقشس.
ش لتوووسقی وف تور ئهقتوخورددیو دردتودقدقئو.
هوه ووشیل گوووهود مووولل اقتوت هقو(لثلاوودادقالتوو دنوییوودادقالتوهوه و(فلنجو)Flangeوود و
لود وشلس،ی ی
ف تور ئهقوب دتوشقدیکگیوووتردیشولو.
رنگهقو()Paintsوووورنیهقو(د وجمل وهعقبهقوووالکهق)وب ودسقسوشلیم هقتوس ،،ی ویقوشلیم هقتو
طبیعیواغیی ویقف ،ود وه قظوشیمیقییوو یسپ س ویقوحلوشسئو رول یطیوغی وتبی؛
وسقیلونالی ولواورتوب دتوحملووونالو ئونف ویقوبیت ،ووبقوردن سئ.
ف تور ئ هقوب دتوشبلود ودصلحووحینودصلحووبعسود ودصلحوصورتووبو دهقتوبس ووف تور ئهقوب دتو
دس ،مقمووف تور ئهقوب دتوس ،ولووووسقی وف تور ئهقتوعط سق تووتردیتیویقوشقدیکگیود و روجقییو
ی وگف ،ونتسئویقولتموجوشمقرئو ی واع ف ونتسئوبقشس؛
ب،قن هقتوشیت ب هقووب،قن هقتوشیونس نیووسیمق هقتور ی یووا دیبقتو ر گی توووسقی وب،قن هق؛و
دنسو هقییود و روناقشیوب ودقرولیرو ؛ودنسو هقتوب قییوغی نسو وب دتونمقتوسقخ،مق ووب دتو
یودرهقتو دخلیووب دتودفووب دتوسافوووهمقن س.
سقخ،مق هقتوشیشسقخ،
دورئهقوووا ورهقوOvensوص ع،یویقوت لقیت قهیووهمچ ینو بقه وسو هقووغی وب شی.
هود موب دتوسقخ،مق ود ولود وشلس،ی یود و روجقتو ی وگف ،ونتسئووولتموجوشمقرئو ی واع ف و
نتسئوبقشس.
بخقرتوودجققوف دروول الوودجققوطبخو(د وجمل وت هقییود و دردتو یگوف عیوب دتوح درتول دکتو
بقش س)وب یق دنو()Barbecueوودبقبشکودجققگق و س،یووخوردکوگ مدنووووسقیلو(Plate-
)Warmerووووسقیلوغی ب شیوهمقن سوبقولدقرفوخقن یو همچ ینودجکدءوووشطعقتوت هقوود وچس وو
تهن
رنگهقو()Paintsوووورنیهقو(د وجمل وهعقبهقوووالکهق)وب ودسقسوشلیم هقتوس ،،ی ویقوشلیم هقتو
طبیعیواغیی یقف ،ود وه قظوشیمیقییوو یسپ س ویقوحلوشسئو رول یطیوغی وتبی؛
چلی ووبت ووشیتووشوطیوووظ وفوهمقن سود وتهولی یومو(د وجمل وظ وفوهوه دتوسختویقون م)2وب دتو
ه وگون ولود و(ب ودس،ث قتوگق هقتوفت ئویقولقیعوشسئووب وگ اقیشوحسددث و3..وهی ،ووبسو و
س ،قئ هقتول قنی یویقوح درایووح،یوبقوشوششو دخلیویقوشوششوعقیقوح درت.
اورو(د وجمل واورهقتوبسو وس ووودن،نق)ووشب وووش چینوود ولف،وجوته یویقوفوال ت؛وورقووونودرهقتو
لتب وشسئوب ووسیل وداسقعوود وتهنویقود وفوال .
ش ش ئوولقسورئوو وکوووا ی گقئهقتوهمقن سود وخمی ودقغذوودقغذویقولاودو(ح،یوسوردخشسئویقوسختو
شسئ).

 HSو

ودر دتوبقهاوئ و
(هکدرو الر)

23.2

2032619

2.1.

1511692

92.3
23.2
.1.2
12.2

1420921
1288277
934967.7
707217.2

3912

702253.4

33.5

556700.1

3..2

510413.1

22..

498990

33.2

332158.8

3.12

304759.6

92.2
2212

301484
230260

39.5

212297.3

23.1

178676

3..9

171612.5

221.

132171

2312

109817

22..

8743

مأخذ :نرایج پیوهش

به میظه ننایش گرافی وابط برن محصیهالت
یافرن

خ

پهشیییای برشیییریه

این ماتریس،

ماتریس 𝟇 و هن یرن به میظه
نر افزا  ،Gephiاز الحه یرم
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کراهی ات 1اهیرفا ه شیده اهی  .برای ی

خ

پهشای

گراف با  1۷۷1گره ی

برشیریه شیامل  1۷۷2یات میباشید .هیپس یاتهایی که ابطه برش از 11

صد ا

مران و کاال نشیان می هید به گراف اضیافه شدهاند .به این ترترب  11۲1یات یحر
ا به گراف اضیافه شیده اه  ،به طه ی که جه مرانحرن  ۲.81شده اه  .هپس
با اهیییرفا ه از الحه یرم

نر افزا  Gephiکه ی

Force Atlas

اه ی  ،هییتی شییده اه ی

تا بخش

گرهها به لاشییره میرقل شییهند.

هم تیرده گراف
نهای

الحه یرم ردمانی

مرکز قرا گرفره و باقی

برخی از یاتها و گرهها ا به صییه ت

هیری طه ی مرتب کر یم تا یاتها تقاطتات کنرری با ی دیحر اشییره باشید و به
ترهیرم بهرری هی
 ۷۱18هی

پردا کیرم.

نررجه به گراف محصییهلی مه

نظر برای هات

پهشیا ی برشریه به ه

آمده از اجرای

پردا کر یم .شی ل  1خ

الحه یرم کراه ات ا نشان می هد.

شکل  .9درخت پوشای بیشینه به دست آمده از اجرای الگوریتم کراسکال
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1. Kruskal's Algorithm
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گراف هم شده با اهرفا ه از الحه یرم کراه ات
پهشای برشریه به ه

خ

هییات ۷۱18

ایران

آمده

آنها مزی

ش ل ،1۱

ش ل  1اه

واق هنان گراف

با این تفاوت که کاالهایی که

نسییبی اشییره اهیی

با گرههای پر نگتر و

بز گتر ننایش ا ه شده اه .

شکل  .01درخت پوشای بیشینه کاالهایی که ایران در سال  2103در آنها مزیت نسبی داشته است
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بحث و نتیجهگیری
یافرههای این پیوهش میتهاند هیرآغاز تدوین ی

اهیرراتیی تههیته صیتری قرا

گرر  .اهرراتیی که افزایش پر ردگی اقرصا ی کشه هدف اصلی آن اه .
ی ی از الیل عد مهفقر
جدید

لفظ تیهع صیییا اتی و یا ظهه محصیییهالت

هبد صا اتی ایران ،انرخاب نامریاهب کاالها و صیای برای لنای

به ه

اه  .بخشی از این مسهله ناشی از عد تهجه کافی به قابلر های مرتبط با مها ت
و انش مهجه کشییه به ه اهیی  .لذا

این مقاله ضیینن مترفی مدت پر ردگی

اقرصییا ی و مفاهرم مرتبط با آن مانید فضییای محصییهت ،به حهنحی کا بر این
وی ر

شیاهایی کاالها و صیایتی که لنای

از آنها میتهاند زمریههای مریهع
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هیازی هیبد صا اتی ایران و

نهای

افزایش

جه پر ردگی اقرصا ی ایران ا

فراهم کید ،پر اخره شد.
شییاهیایی بازا های بالقهه برای صا ات کاالهای میرخب ،بخش مهنی از هر
اهیرراتیی صییتری اه

از طرفی مرزان اهنر

مقاصد

تجا ت ناشی از عهاملی

مانید ترکرب بازا مصیرف کشیه مقصید ،فاصله فرهیحی و مساف
اهیی  .با

برن و کشه

نظر گرفرن این مهضییهع انرخاب کشییه های هنسییایه به عیهان بازا

بالقهه برای محصهالت ایران گزییه میاهبی به نظر می هد.
محصیهالت صا اتی ایران مریهع و پر رده نرسرید .لذا وی ر پرشیها ی این
پیوهش این اهی

که برای تدوین اهییرراتیی تههییته صیییتری ،باید مجنهعهای از

محصییهالت بالقههای ا شیییاهییایی و لنای

کر که اوالً جه پر ردگی آنها از

هیطر پر ردگی اقرصیا ی ایران باالتر هسرید .ثانراً هطر مها ت و انش مه نراز
برای تهلرد آنها نسییبراً به هییطر مها ت و انش مهجه
مبریی بر این وییگیها و با

ایران نز ی

اهیی .

نظر گرفرن نرازهای نسیبی کشیه های هنسایه ایران

این پیوهش نهایراً  ۷۱کاال شییاهیایی می شه  .الز به کر اه

که

صه ت

طرالی وی ر های یحر ،نرایج لاصل مرفاوت از نرایج این پیوهش خهاهد به .
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هرمایه.1۲:)۷۹۹(1.
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نجنی نرا ،ضا و صالحی ،محند ضا ( .)1۲11بر هی تأثرر هرمایه ف ری ایجا مزی
ها مرن کیفرانس برنالنللی بازا یابی
قابری شیرک های برنه اهیران اصفهان
خدمات بان ی .مرکز هنایشهای برنالنللی صداوهرنا.
هررشیینن ،آلبرت ( .)1۲18اهییرراتیی تههییته اقرصییا ی( .مررجم :لس یرن لرد ی می).
اپ و نشر باز گانی.
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