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چکیده

رویکرد پیچیدگی اقتصادی ،مبتنی بر این مفهوم است که مصصهو ت لودیهد
شده در اقتصاد ،معرف میزان دانش مودد مورد نیاز لودیدشان هستند و با ایهن
فرض ک کشورها مصصودی را لودید نمیکنند مگر آنک دانش و مهارت لودیهد
آن را داشت باشند ،و میزان انباشت دانش مودد نهفته در اقتصهاد کشهورها را
مصاسب میکند .در این پژوهش ،از رویکرد پیچیدگی اقتصادی برای شناسایی
سطح دانش مودد موجود در اقتصاد ایران استفاده شده است .در همین راسهتا،
از دادههای مربوط ب صادرات کشورهای موجود در سند چشمانداز  1404طی
دوره زمههانی  2005لهها  2014و از دو شهها ت لنههوف و فراگیههری در شهها ت
پیچیدگی اقتصادی استفاده کرده ایم لا مصصو ت و اقتصادهای منطق را بهر
اساس میزان دانش مودد موجود در آنها شناسایی و رلب بندی کنیم .یافت های
این پژوهش ،بیانگر آن است که رژیهم اشهلادگر قهدس و لرکیه به لرلیه ،
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با لرین شا ت پیچیدگی اقتصادی را در منطق دارنهد ،در حهادی که ایهران
جایگاه هفدهم را در بین نوزده کشور مهورد بررسهی به هود ا تصهاا داده
است؛ و در نهایت ،یمن و لرکمنستان ب لرلی جایگاههای هجدهم و نوزدهم
را کس کرده اند.
واژگان کلیدی :رویکرد پیچیدگی اقتصهادی ،شها ت پیچیهدگی اقتصهادی،
سنجش دانش مودد ،لنوف و فراگیری
طبقهبندی O57 ،O14 ،O11 ،F47 :JEL

 .1مقدمه
رمز جامع مدرن در این نیست ک هر فرد نسبت ب افراد جامع سنتی ،میزان بیشتری دانهش
مودد در ا تیار دارد؛ بلک در این است ک از دانش مودد وسیعی ک لوسط لکلک افراد جمه -
آوری شده است ،استفاده کند (هیدادگو .)2015 ،1پیچیدگی اقتصادی ،معیهاری بهرای مصاسهب
دانش مودد در یک جامع است و برای بیان سا تار شبک ای ،مورد استفاده قهرار مهیگیهرد .در
این حادت ،جوام بر اساس میزان انباشت دانش ود در میان افراد مختلف رلب بندی میشوند،
سپس این دانش را در قاد سازمانهای لودیدی و شبک هایی از این سازمانها نشان میدهد .از
آنجا ک بعضی از مصصو ت مثل کامپیولر و مولورههای جهت را فقهط در جوامه پیچیهده ،امها
کا هایی شبی پیراهن ،غالت و حبوبات را لقریباً هم جا میلوان لودید کهرد؛ پهس بهر اسهاس
مجموع مصصو لی ک یک کشور لودید میکند میلوان ب میزان دانش مودد در دسترس آنهها
پی برد .در این دیدگاه ،دو مشخص اصلی «لنهوف »2و «فراگیهری »3در مصصهو ت یهک کشهور
بررسی میشوند.
مشخص لنوف یک کشور بیان مهیکنهد که کشهور چه لعهداد مصصهول لودیهد مهیکنهد
کشورهایی ک لنوف مصصول با یی دارند ،دارای اقتصاد پیچیدهلری هستند .مشخص فراگیهری
مصصول بدین معناست ک چ کشورهای دیگری هم میلواننهد مصصهول لودیهد شهده در یهک
کشور را لودید کنند مصصو لی ک لوسط کشورهای کمی لودید میشوند ،پیچیهدگی بها لری
دارند .با لرکی این دو ویژگی میلوان ب این نتیج رسهید که یهک کشهور از دصهای لصصهیل
دانش مودد در چ جایگاهی نسبت ب بقیه کشهورها قهرار دارد .شها ت پیچیهدگی اقتصهادی
( 4)ECIبرای اودین بار لوسط گروهی از مصققان دانشهگاهههای «ههاروارد» 5و «ام آی لهی» 6در
1. Hidalgo
2. Variety
3. Ubiquity
4. Economic Complexity Index
5. Harvard University
)6. Massachusetts Institute of Technology (MIT
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سال  2007مطرح و معرفی شده است .این شا ت ،میزان دانش مودد کشهورها را بها لوجه به
قابلیتها و لواناییهای دانشمصور آنها در لودید و صادرات کا های «پیچیده» نشهان مهیدههد.
اگرچ شا تهای مختلفی جهت لرسیم نقش موقعیت اقتصادی کشورها استفاده میشوند ،اما
از آنجا ک این شا تها معمو ً مادی بوده و لصت لأثیر نوسهانات اقتصهادی دا لهی و هارجی
هستند و نیز سطح دانش مودد و اقتصاد دانشبنیهان کشهورها را به درسهتی نشهان نهدادهانهد،
بنابراین برای لبیین و آزمون فرضیات و لئوریهای اقتصادی قابل الکا نیستند.
همچنین مطادعات نشان داده است ک استفاده از شها ت پیچیهدگی اقتصهادی نسهبت به
شا تهای دیگر از قبیل شا ت لوسع انسانی ،شا ت رقابتپذیری جههانی و شها تههای
حکمرانی جهانی ،قدرت لبیین بهتری در لخمین رشهد اقتصهادی یهک کشهور دارد (هاسهمن و
همکاران.)2015 ،1
با لوج ب سند چشمانداز  20ساد ای ک جمهوری اسالمی ایهران بهرای لوسهع اقتصهادی
ود لا سال  1404لرسیم کرده و در آن بر دانش مودهد ،و رشهد پرشهتاو و مسهتمر اقتصهادی
لأکید شده ،شناسایی جایگاه واقعی اقتصادی ایهران در بهین کشهورهای جنهوو شهرا آسهیا بها
استفاده از رویکردهای قابل الکالری همچون رویکرد پیچیدگی اقتصادی در مقام مقایس با سایر
رویکردها از اهمیت شایانی بر وردار است.
در همین راستا ،بر آن شدیم لها بها اسهتفاده از شها ت پیچیهدگی اقتصهادی که یکهی از
جدیدلرین و کارآمدلرین شا تهای اقتصادی است ،ب چشماندازی کامهللهر از سهطح دانهش
مودد 2اقتصادی کشور در مقایس با کشورهای دیگر بپردازیم .هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی
سطح دانش مودد اقتصادی ایران بهین کشهورهای آسهیای جنهوو غربهی بها لکیه بهر رویکهرد
پیچیدگی اقتصادی است .در ادام پس از بیان ادبیات لصقیق ،ب لوضیح روش انجام پهژوهش و
نصوه مصاسبات شا تهای پیچیدگی اقتصهادی و پیچیهدگی مصصهول مهیپهردازیم و پهس از
لصلیل یافت ها ،ب این سؤال پاسخ میدهیم ک اقتصاد ایران از دصای پیچیدگی اقتصهادی ،چه
سطصی از دانش مودد در آسیای جنوو غربی را ب ود ا تصاا داده است
 .2مبانی نظری

 .1-2مفهوم شاخص پیچیدگی اقتصادی
پیچیدگی اقتصادی معیهاری بهرای مصاسهب دانهش مودهد در یهک جامعه اسهت که از طریهق
مصصو ت لودید شده در آن جامع ب این مهم می رسد؛ ایدئودوژی آن بر این پای استوار اسهت
ک اگر سا ت یک مصصول نیازمند نوف اصی از دانش و مهارت باشد ،آنگهاه مهیلهوان نتیجه
گرفت ک کشورهایی ک آن مصصول را لودید میکنند دانش و مهارت مورد نیاز برای لودیهد آن
1. Hausmann et al.
2. Productive Knowledge
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را دارند .ب بیان دیگر ،مصصو ت لودید شده در اقتصاد ب نوعی لداعیگر میزان دانش مودد موجهود
هستند ،پس دانش مودد را میلوان برابر با دانش و مهارت دانست (شکل .)1
در شکل  1اگر کشورهای ( )2( ،)1و ( )3را یک نمون فرضی از دنیای واقعی در نظر بگیریم
و (ادف)( ،و) و (پ) را نمادی از مصصو ت لودیدی ،مشاهده میکنیم ک اقتصاد کشور ( )1قادر
ب لودید هر س مصصول است .درنتیج از دصای شها ت پیچیهدگی اقتصهادی ،مقهام اول را از
منظر لنوف اقتصادی ب ود ا تصاا میدهد .در حادی ک کشورهای ( )2و ( )3در رلبه ههای
بعدی قرار می گیرند .همچنین از بُعد مصصو ت نیز از آنجا ک مصصول (ادف) لنها لوسط کشور
( )1لودید می شود ک دارای بیشترین لنوف است ،دذا ب عنهوان مصصهول بها کمتهرین فراگیهری
شنا ت میشود و مصصول (پ) نیز ب عنوان فراگیرلرین مصصول شنا ت مهیشهود .از للفیهق
این دو مقود (لنوف و فراگیری) میلوان شا ت پیچیدگی اقتصادی یک کشور را مصاسب کرد.

شکل .1بیان مفهومی شا ت پیچیدگی اقتصادی

 .2-2پیشینه تحقیق
پیچیدگی اقتصادی برای اودین بار لوسهط هیهدادگو و همکهاران در سهال  2007مهورد بصهو و
بررسی قرار گرفت .آنها ب واکاوی شبک های ارلباطات بین مصصهو ت یها به عبهارلی «فضهای
مصصول» 1پردا تند .نتایج مطادعات آنها نشان داد ک مصصو ت با رلب با لر ،در منطق میانی
فضای مصصول ،با پیوستگی بیشتر قرار داشتند؛ در حادی ک مصصو ت با رلب کمتر در مناطق
با پیوستگی کمتر قرار میگرفتند .کا های ساده یا ب لعبیری دیگر کا های فراگیر ،یها نیهاز به
دانش چندانی ندارند و یا اگر داشت باشند ،لوسط کشورهایی با پیچیدگی کهم قابلیهت لودیهد را
دارند؛ دذا قدرت رقابتشان در سطح بینادمللی کمتر است .در نتیج  ،میلوان سطح پیچیدگی با ی
کا ها کشورها را لوسط شا ت پیچیدگی اقتصادی لعیین نمود (هیدادگو و همکاران.)2007 ،
1. Product space
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با اندازهگیری پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی کا ها میلوان ب مقایسه درجه پیچیهدگی
اقتصادی کشورها پردا ت .از این رو شا ت پیچیدگی اقتصادی را میلوان ب عنوان معیاری از
لوسع اقتصادی در نظر گرفت (همان).
مطادعات در این زمین نشان داده است ک کشورهایی ک عالوه بر داشتن لنوف مصصهو ت،
دارای مصصو ت پیچیده لودیدی نیز میباشند ،معمو ً از دصای اقتصادی پیشرفت لر هسهتند ،و
یا انتظار میرود ک رشد اقتصادی سهری لهری را در آینهده نزدیهک لجربه نماینهد (هیهدادگو و
هاسمن .)2009 ،هاسمن و هیدادگو با للییر روی  ،نگرش ود را در مورد اقتصاد از حادت سنتی
ب حادتی ک در آن ب سها تار مصصهو ت در قاده شهبک ای که کشهورها را به مصصهو ت
صادرالی آنها ارلباط میدهد ،للییر میدهند .اقتصادهای پیچیده قابلیت این را دارند که حجهم
زیادی از دانش مودد را در قاد شبک های وسیعی از افراد لجمی نموده و مجموع ای متنهوف از
کا های مودد را لودید نمایند .این در حادی است ک اقتصادهای با پیچیدگی کهم دارای انباشهت
ضعیفی از دانش مودد بوده و دارای لنوف مصصهو ت لودیهدی کمتهری هسهتند .از آنجهایی که
مصصو ت این دست از کشهورها معمهو ً لوسهط کشهورهای زیهادی لودیهد مهیشهود ،به آنهها
مصصو ت فراگیر میگویند (هاسمن و هیدادگو.)2011 ،
ب طور مشاب  ،مصصو ت فراگیر معمو ً نیازمند قابلیتهای کمتری هستند .ب دیگر سخن،
مصصو ت با فراگیری کمتر ،نیازمند قابلیتهای ب نسبت بیشتری هستند .بر این اساس ،لنهوف
و فراگیری ،لخمین لقریبی از لنوف قابلیتهای موجود در یک کشور برای یک مصصول هسهتند.
بنابراین در روش پیچیدگی اقتصادی ،فراگیری و لنوف را برای برطرف نمودن نقایت همهدیگر و
در جهت لکمیل هر دو با هم در نظر میگیرند .در نتیج ب کشوری پیچیده گفت میشهود که
هم کا های پیچیده و هم کا های متنوف زیادی را لودید میکند (هاسمن و همکاران.)2013 ،
عبدون و فلیپ )2011( 1با لکی بر فضای مصصول سعی داشتند لا ارزیابی سا تار لودیهدی
آفریقای سیاه را نشان داده و فرصتهای موجود برای رشد و لنوف را مورد بصو قرار دهنهد .به
عقیده آن ها بیشتر کشورهای این منطق درلل صادرات مصصو ت با اسهتاندارد بها که دارای
ارلباط ضعیفی در فضای مصصول هستند گیر افتادهاند .این قضی  ،پروس لبدیل سا تاری ایهن
منطق را با مشکل مواجه مهی کنهد .ایهن قضهی در مهورد مصصهو لی که در مجهاورت دیگهر
مصصو لی صادرالی کشور هستند نیز صدا میکند .بنابراین از دید آنها جاب جایی به سهمت
چنین مصصو لی نیز نقش کمی در رشد این منطق ایفا میکند .در نتیج بهرای رشهد پایهدار،
دودتها میباید سیاستهای هدفمندی را الخاذ نماینهد لها مشهوقی بهرای بخهش صوصهی در
جهت سرمای گذاری در فعادیتهای جدیدلر و پیچیدهلر گردد.

1.Abdon & Felipe
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کادداردی و همکاران )2012( 1با استفاده از دادهای صادرات سازمان ملل از سهال  2000لها
 2008اقدام ب رلب بندی کشورها بر اساس رقابهتپهذیری اقتصهادی و رلبه بنهدی مصصهو ت
کشورها بر اساس فراگیری آنها نمودند .نتایج نشان میداد ک در صورت لأمل بیشهتر در لودیهد
کا های صادرالی لوسط کشورها با لکی بر رویکرد آنها ،میلواند اثر مثبهت بسهزایی در لوسهع
کشورهای در حال لوسع داشت باشد.
باستوس و همکاران )2012( 2در پژوهش ود بر آن شدند لا لکامهل لهدریجی اکوسیسهتم
صنای را با پویایی لودرلویی پیشبینی کنند .آنها نشان دادند ک شبک هایی که کشهورها را بها
صادرات مصصو تشان مرلبط میکند ،ب طور معنیداری لودرلو هستند .بدین نصو ک صنایعی
ک از این شبک ها منصرف میشوند ،در گذر زمان ناپدید میشهوند و بهادعکس ،صهنایعی که در
حال حاضر در این شبک ها حضور ندارند ،این احتمال در مهورد آنهها وجهود دارد که در آینهده
ظهور پیدا کنند .در نتیج بر اساس این رویکرد ،میلوان حضور یا عدم حضور صهنای را در ههر
منطق ای پیشبینی کرد.
بهار و همکاران )2013( 3با در نظر گرفتن اینک سرریز دانش در اثر فاصل جلرافیایی بهین
کشورها کمرنگلر می شود ،ب این نتیج رسیدند ک احتمال اینکه کشهوری دانهش و مههارت
مصصول جدیدی را ب دست آورد 65 ،درصد لصت لأثیر موفقیت کشور همسای ود در صهادرات
آن کا میباشد .ب نظر آنها سرریز دانش معیاری لأثیرگذار در شا تهای اقتصادی اسهت ،به
نصوی ک حتی میلواند سیر لکاملی مزیت نسبی کشورها را نیز لصت لأثیر ود قرار دهد.
بوجتیک ) 2013( 4لصلیلی از پتانسهیل صهادرالی و لنهوف صهادرالی مونته نگهرو را فهراهم
میکند .با استفاده از ایده فضای مصصول ،نتایج پهژوهش وی نشهان داد که مونته نگهرو سهبد
صادرالی یلی متمرکزی دارد و نیز این کشور در آستان انتقال گسهتردهای به سهمت اقتصهاد
لوریسم مصور و دمات مصور است .ب عقیده وی داشتن موقعیهت جلرافیهایی هوو ،سهرمای
انسانی کافی و مناب طبیعی مناس  ،باعو شده لا این کشور پتانسهیلههای صهادرالی کهافی را
جهت روشن کردن مولور اقتصاد ود در ا تیار داشت باشد.
پاگلیس و همکاران )2014( 5بررسی نمودند ک چگون سیستم پیچیدگی اقتصهادی نقهش
اساسی در پروس صنعتی شدن هند در طول سهالههای  1963لها  2012داشهت اسهت .نتهایج
مطادع حاکی از آن بود ک اقتصادهای پیچیدهلر و متنوفلر زمانی ک صهنعتی شهدن را لجربه
نمودهاند ،با مصدودیت های کمتری در به دسهت آوردن لودیهد نا هادت دا لهی سهران مواجه
شدهاند.
1. Caldarelli et al.
2. Bustos et al.
3. Bahar et al.
4. Bogetic
5. Pugliese et al.
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زکریا و همکاران )2014( 1ادگوریتمی را لعریف کردند ک قابلیت بازسازی سا تار شبک ای
از کشور -مصصول را داشت .سپس این شبک لقسیمبنهدی را بها دادهههای واقعهی بهین لودیهد
مصصو ت مرلبط نمودند .یافت ها مسیری را در فضای مصصول پیشنهاد میدهد ک به راحتهی
قابل دسترسلر است و ب لب میلواند سیاستهای کشورها را در راستای پروس صنعتی شهدن
هدایت کند.
هاسمن و همکاران ( ) 2014با مطادع پیچیدگی اقتصادی کشور اوگاندا ،استرالژی بهتری را
برای این کشور ب عنوان استفاده بیشتر از مناب درآمدی نفتی و لشویق سرمای گهذاری جههت
لرفی استرالژی لنوف ،معرفی نمودند .نتایج حاکی از آن بود ک این کشور باید در لوسع صنای
پیچیده ،از قبیل مصادح سا ت و ساز اهتمام ورزد؛ چرا ک این بخهش نقهش مهمهی در لبهدیل
قابلیتهای این کشور از بادقوه ب بادفعل ،بخصوا در بخش نفت دارد.
ارکان و یلدریمچی )2015( 2بعد از ب کارگیری شا ت پیچیدگی مصصول ،متوجه شهدند
پیچیدهلرین کا ها در بازارهای جهانی در رست مصصو ت کار انه ای قهرار دارد که متضهمن
 R&Dبودند و یا فعادیتهای دانشبنیان و لکنودوژیبر میباشند .نتایج مطادع آنها حهاکی از آن
بود ک کشور لرکی جهت افزایش شا ت پیچیدگی اقتصادی ود میباید ب جهای لأکیهد بهر
صادرات مواد ام ،بر لودید کا هایی با ارزش افزوده بیشتر و دانشمصور بودن لکی کند.
زکریا و همکاران ( )2015روش ابتکاری ود را در مورد پیچیهدگی اقتصهادی بهرای کشهور
هلند ب کار گرفتند .در این پژوهش آنها از دادههای صادرالی کشور هلند در سالهای  1995لها
 2010استفاده نمودند .نتایج حاکی از این بود ک بخشهای لک ،مصصو لی با کیفیت بها امها
رقابتپذیری اندک لودید میکند .در مقابل ،بخش باغبانی و انرژی رقابتپذیری بها یی را نشهان
میداد .آنها همچنین بخش دارویی را ب صورت جزئیلر مورد بررسی قهرار دادنهد که نشهان از
کاهش پیچیدگی جهانی آن میداد ،ک در نتیج گرایش ب لودید مصصو ت با کیفیت پایینلهر
داشت.
3
فورلونالو و همکاران ( )2015با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی در لالش بودند لا ب
کشورها کمک کند ک مصصو ت جدیدی را ک میلواند منجر ب ارزش مازاد گردنهد ،مشهخت
نمایند؛ نتایج حاکی از آن بود ک سیاستهای اجتماعی به لنههایی نمهیلوانهد منجهر به رفه
نابرابری لوزی عاد ن درآمد گردد ،بلک باید لعدیالت زم در سبد لودیدات کشورها رخ دهد.
هارلمن و همکاران )2015( 4می واستند بدانند ک هر چند لرکیه مصصهو ت صهادرالی
کشورها میلواند ادگوی لنوف و رشد اقتصادی آنها را پیشبینی کند ،اما آیا میلوان از روی این
1. Zaccaria et al.
2. Erkan & Yildirimci
3. Fortunato et al.
4. Hartmann et al.
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لرکی صادرالی ب سطح لوزی عاد ن درآمد آنها نیز پی برد به همهین منظهور بها لرکیه
روشهایی از اقتصادسنجی و شبک های علمی سعی کردند لها ثابهت کننهد که کشهورهایی که
صادرات آنها بر مصور مصصو ت پیچیده میباشد دارای لوزی درآمد عاد نه لهری نسهبت به
کشورهایی بودند ک صادرالشان بیشتر شامل کا های با پیچیدگی کمتر میشد .بعهالوه ،آنهها
سطح عاد ن بودن درآمد کشورهای صادرکننده مصصو ت را مصاسب کردند و بها لرکیه ایهن
روش با شبک فضای مصصول نشان دادند ک چگون للییر در سا تار مودد کشوری میلواند بهر
روی لوزی عاد ن درآمد لاثیر گذار باشد .نتایج آنها حاکی از آن بود ک سیاستهای اجتماعی
ب لنهایی نمی لواند منجر ب رف نابرابری لوزی عاد ن درآمد گردد ،بلک باید لعدیالت زم در
سبد لودیدات کشورها رخ دهد.
کریستلی و همکاران )2015( 1هم معتقد هستند ک روش غیر مهادی معرفهی شهده به نهام
پیچیدگی اقتصادی ک رقابتپذیر بودن یک کشهور را بررسهی مهینمایهد ،ایهن بسهتر را فهراهم
می کند لا مصاسب پتانسیل رشد نهان کشورها را از طریق مقایس این روش با روشهای مادی از
قبیل لودید نا ادت سران ایجاد نماید .این مقایس منجر ب معرفی طرح درآمد-برازش شد ،به
نصوی ک کشورهای پویا ،ادگوی ب شدت همگونی از ود نشان میدهند.
اینووا  )2016( 2نشان میدهد ک از طریق لعهداد مصصهو لی که یهک کشهور مهیسهازد،
میلوان ب سطح لوسع لکنودوژیکی یک کشور پی برد و بیشتر کشورهای منطق مورد مطادع ،
در لل صادرات مصصو ت با استاندارد با ک دارای ارلباط ضعیفی در فضای مصصول هسهتند،
گیر افتادهاند .در نتیج برای رشد پایدار ،دودتهها مهیبایهد سیاسهتههای هدفمنهدی را الخهاذ
نمایند لا مشوقی برای بخهش صوصهی در جههت سهرمای گهذاری در فعادیهتههای جدیهدلر و
پیچیدهلر گردد.
مطادع پژوهشهای شکل گرفت در باو پیچیدگی اقتصادی را مهیلهوان از منهاظر مختلهف
بررسی نمود ،ک مصقق این پژوهش با جم آوری بخش عمهده ایهن پهژوهشهها ،به شناسهایی
سطح دانش مودد در اقتصاد ایران با لکی بر رویکرد پیچیدگی اقتصهادی و در مقهام مقایسه بها
کشورهای چشمانداز پردا ت است.
 .3روش پژوهش

 .1-3نوع پژوهش
این لصقیق بر حس نصهوه گهردآوری دادههها و اسهترالژی کلهی لصقیهق از جهنس لصقیقهات
لوصیفی-لصلیلی است ک با جم آوری دقیق انهواف اطالعهات به لوصهیف غلهید پدیهده مهورد
مطادع میپردازد و در نهایت ،ب یک نظری و مجموع ای از فرضیات در صوا وضعیت فعلهی
1. Cristelli et al.
2. Inoua
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سطح دانش مودد در اقتصاد ایران و چرایی آن در پیوند با عوامل دیگر دسهت مهییابهد .در ایهن
پژوهش ،همچنین سعی میشود ب شیوه مقایس ای ،اطالعات مربوط ب لمهامی جامعه آمهاری
(ب صورت لمام شمار) با یکدیگر لطبیق داده شود و نتایج آن ،زمین سهاز طهرح یهک نظریه در
صوا وضعیت دانش مودد در اقتصاد منطق مورد مطادع گهردد .همچنهین ایهن پهژوهش ،از
منظر نصوه جم آوری اطالعات ،از نوف لرکیبی است که در بهازه زمهانی سهال ههای  1384لها
 1395انجام شده است.
 .2-3نوع اطالعات و روش گردآوری دادهها
دادههای مورد نیاز بر اساس دو روش ذیل جم آوری شده است:

الف) مطالعات اسنادی :برای لدوین مبانی نظری از کتاوها و مقا ت معتبهر فارسهی و لهین
استفاده شده ،و زم ب ذکر است ک ب ددیل ماهیت جدیهد و بکهر بهودن موضهوف در ایهران ،از
جستجوی اینترنتی برای دستیابی ب مقا ت و کتاوهای مورد نیاز استفاده شایانی شده است.

ب) مطالعات میدانی :برای جم آوری دادههای این پژوهش ،از دادههای صادرات کشورها که
لوسط سایت سازمان ملل نشر داده میشود ،نیز استفاده شد.
 .3-3جامعه آماری

 .1-3-3جامعه آماری کشورها :با اینک در ایهن پهژوهش به شناسهایی سهطح دانهش مودهد
اقتصاد ایران در منطق میپردازیم ،اما جهت گردآوری دادههای مربوط و دسهتیابی به شها ت
پیچیدگی اقتصادی ،نیازمند استفاده از دادههای لمام کشورهای جهان هستیم ک بها لوجه به
1
فیلتر انجام شده لوسط هاسمن و همکاران در اطلس پیچیدگی اقتصادی (هاسمن و همکهاران ،
 )2011ب  128کشور اکتفا مهیکنهیم (شهاهمرادی و همکهاران .)1396 ،پهس از دسهتیابی به
شا ت مربوط ب این کشورها ،لجزی و لصلیل ود را ب کشورهای موجود در سند چشمانهداز
 1404مصدود کردهایهم ،که اسهامی آنهها عبارلنهد از :آذربایجهان ،اردن ،ارمنسهتان ،عربسهتان
سعودی ،قطر ،ازبکستان ،ایران ،لرکمنستان ،عمان ،کویت ،رژیم اشلادگر قدس ،بصهرین ،لرکیه ،
فلسطین ،گرجستان ،مصر ،افلانستان ،پاکستان ،سوری  ،قرقیزستان ،دبنان ،امارات متصده عربی،
لاجیکستان ،عراا ،قزاقستان و یمن.
 .2-3-3جامعه آماری محصوالت :طبق بندی های مختلفی برای مصاسب لعهداد مصصهو ت
صادرالی وجود دارد؛ همچون طبق بندی اسهتاندارد لجهارت بهینادمللهی (SITC) 2و یها سهامان
هماهنگشده ،(HS) 1ک در این پژوهش از استاندارد لجارت بینادمللی استفاده کردهایم.
1. Hausman et al.
2. Standard International Trade Classification

 / 38شناسایی سطح دانش مولد ایـران  1404در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی

 .3-3-3روش تحلیل دادهها
در این لصقیق ب منظور شناسایی سطح دانش مودد در اقتصاد ایران ،دادههای صهادرات د ری
مصصو ت مختلف لوسط کشهورها ،بها اسهتفاده از دو شها ت پیچیهدگی اقتصهادی و شها ت
پیچیدگی مصصول ،مصاسب شده است .سپس مقادیر شها ت  ECIایهران و همچنهین لنهوف و
فراگیری مصصو ت صادرشده لوسط ایران با کشورهای منطق  ،مقایس واههد شهد .در ادامه ،
حجم صادرات مصصو ت پیچیده ایران با پیچیدگی مصاسبالی مصصو لی ک بیشهترین حجهم
صادرات را دارند ،مورد بررسی و لصلیل قرار واهد گرفت.
 .4-3-3نحوه محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادی
هیدادگو و هاسمن ) 2009( 2بهرای سها تن شها ت پیچیهدگی اقتصهادی از دو اصهل لنهوف و
فراگیری ،و برای لفسیر دادهها از یک شبک دو قسمتی اسهتفاده کردنهد که در آن ،کشهورها و
مصصو ت ب عنوان گرههای شبک مصسوو میشوند ک هر کشهور به مصصهو لی که صهادر
میکند ،متصل میشود (شکل  .)2شکل  2این شبک را با استفاده از مالریس مجهاورت کشهور-
مصصول ( )MCPنشان میدهند.
C1

P1

C2

P2

C3

P3

شکل .2شبک کشور -مصصول

 .4-3ماتریس مجاورت کشور -محصول
برای مقایس بهتر ،با مصاسب مزیت نسبی آشکار شده ( )RCAک هر کشور در ههر مصصهول
دارد ،للییرات اندازه کشورها و مصصو ت را بررسی میکنیم .با سا RCA )1964( 4را ب عنوان
3

1. Harmonized System
2. Hidalgo & Hausman
3. Reveled Comparative Advantage
4. Balassa
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نسبت بین سهم صادرات مصصول  pدر کشهور  cو سههم صهادرات مصصهول  pدر بهازار جههانی
لعریف کرد .معیار  RCAب صورت رابط زیر مصاسب میشود:
()1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑋𝑋 𝑐𝑐∑
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑋𝑋
⁄
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑋𝑋 𝑝𝑝∑𝑝𝑝 𝑋𝑋𝑐𝑐𝑐𝑐 ∑𝑐𝑐,

= 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

ک در آن Xcp ،بیانگر میزان صادرات مصصول  pدر کشور  cبهر حسه د ر اسهت .به عنهوان
مثال ،در سال  2000سهم صادرات مهس از کهل صهادرات شهیلی  26درصهد اسهت ،همچنهین
صادرات این مصصول  0/2درصد از کل لجارت جهانی را شامل میشود .بنابراین میلهوان گفهت

 RCAکشور شیلی روی مصصول مس برابر  R = 26⁄0/2 = 130میباشد ک نشهان مهیدههد
کشور شیلی کشوری رقابتپذیر در صادرات مس ب شمار میآید.
پس از مصاسب  RCAمطابق روش هیدادگو و هاسمن ،از این معیهار بهرای لشهکیل مهالریس
کشور -مصصول ( )MCPاستفاده شده است .مهالریس کشهور -مصصهول به طهور الصه بیهان
میکند ک هر کشور در لودید چ مصصو لی رقابتپذیر است .مقدار  MCP =1اگر کشور  cیک
صادرکننده رقابتپذیر برای مصصول  pباشد و در غیر این صورت ،برابر صهفر واههد بهود .اگهر
مقدار  RCAبرای کشهور  cاز یهک مقهدار آسهتان بیشهتر باشهد ،ایهن کشهور یهک صهادرکننده
رقابتپذیر برای مصصول  pب شمار میآید ،ک این مقدار آستان در لمامی لصقیقات برابهر  1در
نظر گرفت شده است .مالریس  MCPبر اساس  RCAهر کشور مطابق رابط  2مصاسب میشود.
()2

;𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 1
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ

از این مالریس برای مصاسب شا ت پیچیدگی اقتصادی استفاده واهیم نمود.

1
0

{ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀

 .5-3تنوع و فراگیری
بر اساس مالریس  MCPک در بخش قبل لوضیح داده شد ،مهیلهوان متنهوف بهودن و فراگیهری
مصصو ت را ب سادگی با جم سطرها و ستونهای این مالریس مصاسب کرد .ب بیان ریاضهی،
لنوف کشور  cرا ب عنوان مجموف  Mcpبرای لمام مصصو ت مصاسب میکنیم:
()3

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀 ∑ =  = 𝑘𝑘𝑐𝑐,0لنوف

()4

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀 ∑ =  = 𝑘𝑘𝑝𝑝,0فراگیری

𝑝𝑝

ب همین نصو ،فراگیری مصصول  pرا ب عنوان مجموف  MCPبرای لمام کشورها:
𝑐𝑐
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 .6-3محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی محصول
برای ب دست آوردن معیاری دقیق از دانش مودد موجود در یک کشور یا دانش مودد مورد نیاز
برای سا ت یک کا  ،این امکان وجود دارد ک اطالعات مربوط ب دو معیار لنوف و فراگیهری را
با کمک یکدیگر لکمیل کرد .در این حادت ،زم است ک متوسط فراگیری مصصودی را که ههر
کشور صادر می کند و نیز متوسط لنوف کشورهایی ک آن را صادر میکنند ،مصاسب کنیم .برای
مصصو ت نیز باید متوسط لنوف کشورهایی ک ایهن مصصهو ت را لودیهد مهیکننهد و متوسهط
فراگیری سایر کا هایی ک این کشور لودید میکند را مصاسب کنیم .این موضوف را میلهوان بها
کمک روابط زیر نشان داد:
()7

∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑝𝑝,𝑁𝑁−1
𝑝𝑝

()8

𝑐𝑐

∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐́𝑝𝑝 𝑘𝑘𝑐𝑐́,𝑁𝑁−2
́𝑐𝑐

()10
اگر

()11

𝑝𝑝 ́𝑐𝑐𝑀𝑀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀
𝑘𝑘𝑐𝑐,0 𝑘𝑘𝑝𝑝,0

𝑘𝑘𝑐𝑐,0

∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑁𝑁−1

با جایگذاری روابط ( )3و ( )4در ( )7و ( )8واهیم داشت:
()9

1

1
𝑘𝑘𝑝𝑝,0

𝑝𝑝́𝑐𝑐𝑀𝑀 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀
𝑘𝑘𝑐𝑐,0 𝑘𝑘𝑝𝑝,0

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀 ∑
𝑝𝑝

1

𝑘𝑘𝑝𝑝,0

1
𝑘𝑘𝑐𝑐,0

= 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐,
= 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑝𝑝,

= 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐,

∑ 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑁𝑁 = ∑ 𝑘𝑘𝑐𝑐́,𝑁𝑁−2

∑ را با بردار ویژه ́𝑐𝑐𝑐𝑐̌𝑀𝑀 نامگذاری کنیم ،آنگاه واهیم داشت:

́𝑐𝑐

̌𝑐𝑐𝑐𝑐́ 𝑘𝑘𝑐𝑐́,𝑁𝑁−2
𝑀𝑀 ∑ = 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑐𝑐,
́𝑐𝑐

رابط ( )11زمانی برقرار می شود ک  . 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑁𝑁 = 𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑁𝑁−2 = 1این همان بردار ویهژه ́𝑐𝑐𝑐𝑐̌𝑀𝑀 بهوده
ک با بزرگترین مقدار ویژه مرلبط است .از آنجا ک این بردار ویژه ،برداری از اعداد یک است ،در
بردارنده اطالعات مفیدی نیست .بنابراین ب جای آن ،از بردار ویژه مربوط ب دومین مقدار ویهژه
بزرگ استفاده میکنیم .این برداری است ک بزرگترین مقهدار واریهانس را مهنعکس مهیکنهد و
شا صی برای اندازهگیری پیچیدگی اقتصادی است .بنابراین شا ت پیچیدگی اقتصادی عبارت
واهد بود از:
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()12

𝐾𝐾 <⃗ −
> ⃗
𝐾𝐾
)⃗
𝐾𝐾(𝑠𝑠𝑠𝑠

= 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

()13

𝑄𝑄 <⃗ −
> ⃗
𝑄𝑄
)⃗
𝑄𝑄(𝑠𝑠𝑠𝑠

= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

در این رابط نماد < > معهرف میهانگین se ،نشهاندهنهده انصهراف معیهار و ⃗𝐾𝐾 بهردار ویهژه
مالریس ́𝑐𝑐𝑐𝑐̌𝑀𝑀 مرلبط با دومین مقدار ویژه بزرگ آن است.
ب همین نصو نیز میلوان شا ت پیچیدگی مصصو ت ) (PCIرا مصاسب کرد .با جاب جایی
نماد  cبا نماد  pدر رابط فوا PCI ،را ب صورت زیر استخراج میشود:

در این رابط ⃗𝑄𝑄 بردار ویژه مالریس ́𝑝𝑝𝑝𝑝̌𝑀𝑀 مرلبط با دومین مقدار ویژه بزرگ است .بنابراین با
اندازهگیری شا ت پیچیدگی اقتصادی و شا ت پیچیدگی کا ها ،ب مقایس درج پیچیهدگی
اقتصادی کشورها میپردازیم.
 .4یافتهها و تحلیل

 .1-4تحلیلهای مربوط به شاخص پیچیدگی اقتصادی
نمودار  1بیانگر شا ت پیچیدگی اقتصادی ایران و کشورهای منطق از سال  2005لها 2014
است .زم ب ذکر است ک رلب بندی انجام شده برای کشورهای منطق در این نمودار بر اساس
میانگین  ECIدر طول سالهای  2005لا  2014بوده ،و نمودار نشان میدهد ک رژیم اشهلادگر
قدس همیش جایگاه نخست را طی این دوران داشت است .نکته قابهل لوجه در ایهن نمهودار،
حضور دبنان بعد از این رژیم بوده ،اگرچ از سال  2011ب بعد ،میزان این شا ت بهرای دبنهان
کاهش یافت است ،اما با لوج ب میانگین با ی این کشور طی دوره مطادع  ،میلوان رلبه دوم
را برای این کشور دصای کرد .لرکی نیز جایگاه بعدی را در این شا ت ب ود ا تصاا داده و
شواهد بیانگر آن است ک این کشور بعد از سال  2011ب نسبت ،وضعیت بهتری از دصهای ECI
کس کرده است .بعد از لرکی نیز کشورهایی همچون اردن ،عربسهتان ،امهارت ،گرجسهتان و...
قرار دارند .متاسفان ایران از منظر این شا ت جایگاه هفدهم را دارا اسهت و پهس از ایهران نیهز
یمن و لرکمنستان قرار دارند .کمترین میزان شا ت پیچیدگی در ایران معادل  -1/14مربهوط
ب سال  2009بوده و بیشترین مقدار هم برابر  -0/38مربوط ب سال  2005است.
 .2-4وضعیت شاخص پیچیدگی اقتصادی  5کشور برتر منطقه در مقایسه با ایران
از نمودار  2قابل مشاهده است ک لقریباً پنج کشور برلر در منطق (ب استثنای عربستان) طهی
سالهای  2005لا  2014دارای شا ت پیچیدگی مثبت بودهاند .این در حادی است ک شا ت
پیچیدگی ایران طی لمام این سالها منفی بوده ،و همانطور ک اشهاره شهد ،لرکیه طهی ایهن
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سالها روندی رو ب رشد داشت است .این نمودار نشان میدهد ک حجم دانش مودد موجهود در
اقتصاد ایران نسبت ب  5کشور برلر منطق در موقعیت مطلوبی قرار ندارد.

نمودار  .1مقادیر  ECIمربوط ب کشورهای منطق ()2005-2014

نمودار .2مقادیر شا ت پیچیدگی اقتصادی ایران و  5کشور برلر منطق (بر اساس متوسط )ECI؛
()2005-2014

(لوضیح :نمودارهای میل ای از سمت چپ ب راست ب لرلی متوسط مقدار شا ت  ECIدر سادهای  2005ادی  2014را بهرای
هر کشور نشان می دهند).

 .3-4تحلیلهای مربوط به شاخص پیچیدگی محصول
شا ت پیچیدگی مصصول ،حجم دانش و مهارت یا ب عبارلی دانش مودد مورد نیاز برای لودیهد
هر مصصول را نشان میدهد .چنانچ در لودید مصصودی نیازمند نفربایتههای بیشهتری باشهیم،
آنگاه میلوان شاهد مصصودی با پیچیدگی بیشتر بود .ب همین ددیل در این قسمت سعی شهده

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 43 /

است نگ اهی ب لنوف و پیچیدگی مصصهو ت لودیهد شهده در اقتصهاد ایهران و دیگهر کشهورهای
منطق بیاندازیم .ب همین منظور ابتدا از لنهوف مصصهو ت لودیهدی کشهورهای منطقه شهروف
واهیم کرد.
نمودار  3نشان میدهد ک لرکی نسهبت به دیگهر کشهورهای منطقه  ،بیشهترین لنهوف در
مصصو ت صادرالی را دارد .زم ب ذکر است ک مهالک در نظهر گرفته شهده در ایهن جهدول،
اکتساو مزیت رقابتی آشکار شده با لر از یک است .ب همین نصو ،لنهوف مصصهو ت صهادرالی
دیگر کشورهای منطق را نیز میلوان مشاهده کرد.

نمودار .3لعداد مصصو لی ک ایران و  10کشور اول منطق صادر کننده رقابتپذیر ()2005-2011

جدول  1بیانگر لعهداد مصصهو ت صادرشهده لوسهط کشهورهای مهورد مطادعه از مجمهوف
سالهای  2005لا  2014است .لرکی با لودید  3835مصصول در طول این دوره ،با لرین مقهام
را داراست .در رلب های بعدی نیز کشورهای مصر ،دبنان ،رژیم اشلادگر قهدس و پاکسهتان قهرار
دارند .با لجمی صادرات پنج کشور برلر در این دیست ،مالحظ میشود ک بادغ بر  55درصد از
کل مصصو ت صادر شده در کشورهای لصت مطادع را ب ود ا تصاا دادهاند .این در حهادی
است ک نزدیک س درصد از کل مصصو ت صادر شده در بین این کشورها ب ایهران ا تصهاا
دارد  .همچنین کویت با صادرات یک درصد از مجمهوف صهادرات کشهورهای لصهت بررسهی ،در
جایگاه آ ر را قرار دارد.
داشتن لعداد مصصو ت صادرالی بیشتر ،مبین وجود لنوف مصصو ت و بادتب داشتن دانش
و مهارت متنوف در یک کشور است .هر چند ک کیفیت آن دانش و مهارتها بستگی به میهزان
پیچیدگی یا فراگیری مصصو ت صادرشده دارد ،ک در ادام ب بررسی این وجه نیهز هواهیم
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پردا ت .ب همین منظور در ادام  ،حادتی بررسهی شهده اسهت که در آن متوسهط فراگیهری و
سپس متوسط پیچیدگی مصصو ت صادر شده در کشورهای مورد بررسی نمایش داده شدهاند.
جدول  .1مصصو ت صادرشده با  RCAبزرگتر از یک برای کشورهای منتخ
()2005-2014

کشور
لرکی
مصر
دبنان
اسرائیل
پاکستان
سوری
اردن
گرجستان
ازبکستان
امارات
قزاقستان
ایران
عمان
یمن
عربستان سعودی
آذربایجان
لرکمنستان
قطر
کویت

کل مصصو ت لودید شده از سال
 2005لا 2014
3835
2675
2650
2433
2203
2097
2049
1112
1075
1047
779
671
655
526
353
336
289
231
192
مأ ذ :مصاسبات لصقیق

درصد
0/15
0/11
0/11
0/1
0/09
0/08
0/08
0/04
0/04
0/04
0/03
0/03
0/03
0/02
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

درصد
لجمعی
0/15
0/26
0/36
0/46
0/55
0/63
0/71
0/76
0/8
0/84
0/87
0/9
0/92
0/94
0/96
0/97
0/98
0/99
0/01

نمودار  4بیانگر متوسط فراگیری مصصو ت صادرالی کشورهای لصت بررسی طهی دوره 2005
لا  2014هستند .یمن با داشتن متوسط فراگیری  32و قزاقستان و رژیم اشلادگر قدس هر دو با
متوسط فراگیری  21ب لرلی  ،با لرین و پایینلرین رلب را ب ود ا تصاا دادهاند .زم به
ذکر است ک متوسط فراگیری مصصو ت صادرالی بیانگر لعهداد کشهورهایی اسهت که قابلیهت
صادرات مصصو ت کشور مورد نظر را دارند .ب بیان دیگر ،متوسط فراگیهری  24در مصصهو ت
ایران بازگوکننده این واقعیت است ک ب طور متوسط  24کشور دیگر در دنیا حضور دارنهد که
قابلیت صادرات مصصو ت صادرالی ایران را دارند .بنابراین ،چنانچ این رقم کاهش پیهدا کنهد،
مبین قدرت رقابتپذیری مصصو ت لودید شده لوسط یک کشور است .ب همین ددیل میلهوان
گفت ک مصصو ت لودید شده لوسط کشورهای قزاقستان و رژیم اشلادگر قدس ،دارای رقیبهان
کمتری در سطح بینادمللی هستند .یکی از د یل اصلی آن هم احتمها ً نیازمنهدی به داشهتن
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دانش و مهارت پیچیده (با کیفیت) در راستای لودید چنین مصصو لی است .بها بررسهی میهزان
لنوف مصصو ت و سطح فراگیری آنها ،اکنون میلوان ب بررسهی سهطح پیچیهدگی مصصهو ت
صادرشده در کشورهای لصت مطادع در این پژوهش پردا ت.

نمودار .4متوسط فراگیری مصصو ت صادرالی کشورهای منطق ()2005-2014

نمودار  5نشان میدهد ک متوسط شا ت پیچیدگی مصصهو ت ایهران در مقایسه بها 10
کشور اول منطق  ،دارای پایینلرین میزان است که نشهان از کیفیهت پهایین دانهش و مههارت
موجود در مصصو ت صادرشده در ایران ب نسبت  10کشور برلر منطق را دارد .ب عهالوه ،قابهل
مشاهده است ک رژیم اشلادگر قدس و لرکی ب لرلیه  ،دارای بیشهترین میهانگین پیچیهدگی
مصصول در بین دیگر کشورها بودهاند .پس میلوان چنین برداشت کرد ک دانش و مهارت ایهن
دو کشور ب طور نسبی کیفیت با لری دارند.

نمودار  .5متوسط  PCIمصصو ت صادرشده لوسط ایران و  10کشور اول منطق ()2005-2011

 / 46شناسایی سطح دانش مولد ایـران  1404در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی

در گام بعدی زم است لأملی بر اقتصاد ایران از حیو مصصهو ت صهادرالی ایهران ،میهزان
پیچیدگی آنها و سهم شان در صادرات کشور بپردازیم .ب همین منظور از جداول  2و  3استفاده
شده است .در این جداول 10 ،مصصول برلر ایهران را که دارای بیشهترین شها ت پیچیهدگی
مصصول هستند ،مورد بررسی قرار میدهیم .مشاهده میشود ک جایگاه مجمهوف کهل صهادرات
 10مصصول پیچیده ایران در سبد صادرالی رقمی حدود  3/63درصد است؛ ک نشان از فقهدان
حضور مصصو ت پیچیده در سبد صادرالی کشور دارد .اما نگاهی ب  10مصصهول اول در سهبد
صادرالی ایران ،بیانگر حضور مصصو لی با شا ت پیچیدگی منفی و یها بها شها ت پیچیهدگی
پایین است .بنابراین ب راحتی متوج میشویم ک دانش و مهارت در سبد مصصو ت صهادرالی
از هیچ جایگاهی بر وردار نیست .و ددیل عمده کس رلب پایین شا ت پیچیهدگی اقتصهادی
ایران در منطق را نیز باید در همین عوامل جست.
کد HS92

7904
3404
2902
7325
2706
7208
2703
7005
2815
3902

جدول  .2ده مصصول برلر ایران با با لرین شا ت )2014( PCI

محصوالت
میلگرد روی
واکس
هیدروکربن حلقوی
سایر مصصو ت آهن
قیر
رولهای آهنی داغ
ذغال سنگ نارس
شیش های مسطح
سدیم یا پتاسیم پراکسیدها
پلیمرها پروپیلن
جمع کل

حجم صادرات
4197977/37
8996097/49
599950069/9
21691879/6
3655767/78
388511822/1
449817604/6
34812383/68
41712574/48
204975303/5

PCI

0/71
0/638
0/514
0/484
0/452
0/333
0/289
0/219
0/193
0/149

مأ ذ :مصاسبات لصقیق

درصد
0/01
0/02
1/24
0/04
0/01
0/80
0/93
0/07
0/09
0/42
3/63

جدول  .3شا ت  PCIده مصصول برلر با بیشترین حجم صادرات د ری در ایران ()2014
کد HS92

2709
3901
2601
2905
802
2902
2703
3102
7208
2814

محصوالت
نفت ام
پلیمر الیلن
سنگ آهن
ادکل زنجیری
سایر آجیلها
هیدروکربن حلقوی
ذغال سنگ نارس
کود نیتروژنی
رولهای آهنی داغ
آمونیاک
جمع کل

حجم صادرات
37156466331
2704392232
1581455654
1230365022
921745543/6
599950069/9
449817604/6
400782512/5
388511822/1
354691954

مأ ذ :مصاسبات لصقیق

PCI

-2/75
0/076
-2/009
-0/496
-1/873
0/514
0/289
-1/065
0/333
-1/367

درصد
76/66
5/57
3/26
2/53
1/90
1/23
0/92
0/82
0/80
0/73
94/47
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 .5نتایج پژوهش
در این پژوهش با لکی بر بینشی جدید ،رویکردی را بررسی کردیم ک در آن ،مصصو ت لجلی
دانش و مهارت نهفت در ود هستند .نتایج یافت های پژوهش بیانگر آن است ک از بُعد شا ت
پیچیدگی اقتصادی ،ایران در بین نوزده کشور منطق  ،جایگاه هفهدهم را داراسهت که نشهان از
حجم پایین و فراگیر دانش و مهارت موجود در اقتصاد ایهران دارد .یکهی از عوامهل اصهلی ایهن
قضی فقدان لنوف دانش و مهارت در مصصو ت صادر شده ،بخصوا مصصهو ت پیچیهده بهود.
بنابراین ،ذکر این نکت کماکان حائز اهمیت است ک لنوف دانش و مهارت در لودیهد مصصهو ت
باید همسو با لودید مصصو ت پیچیده شکل بگیرد.
می لوان گفت در صورت ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل ،چنانچ ایران بخواهد به پیشهبرد
استرالژی کنونی هود بهدون اعمهال للییرالهی در راسهتای افهزایش لنهوف دانهش و مههارت در
مصصو ت پیچیده ادام دهد ،نمیلواند شهاهد لصقهق سهند چشهمانهداز  1404هود از منظهر
اقتصادی باشد؛ اگرچ ممکن است دصای کردن رشد و لوسع اقتصهادی ایهران از منظهر لودیهد
نا ادت دا لی ،لداعیگر وضعیت ب مرال بهتری برای ایران باشد؛ اما واقعیت امر این است ک
رشد لودید نا ادت دا لی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران ک با لکی بر صادرات و فهروش نفهت
(با کمترین میزان پیچیدگی) حاصل شده است ،نمیلواند با رشد لودید نا ادت دا لی کشهوری
همچون لرکی ک از صادرات یا فروش مصصو ت متنوف و پیچیده ب دسهت آمهده اسهت ،قابهل
مقایس باشد .ب همین ددیل ،امروزه لوانایی قدرت رید یک کشور را با لوانایی قدرت لودیهدی
آن ،دو مقود کامالً مجزا از هم میدانند.
در اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران ک از فقدان پیچیدگی اقتصادی رنج میبرنهد ،داشهتن
یک دودت فعال جهت کمک ب انباشت و ایجاد قابلیتها و دانش و مهارتهای پیچیده ،میلواند
مفید واق شود .با این حال ،حضور دودت نباید ب ایجاد بنگهاهههای دودتهی منجهر گهردد ،بلکه
دودت باید بستری جهت لق نهادها و سازمانهای جدید ایجاد کند لا مسهیر بخهش صوصهی
در راستای ظهور بازیگران مورد نیاز در اقتصاد پیچیهده را فهراهم کنهد؛ به طهوری که  ،ههم از
قابلیتهای کنهونی و ههم ،از پتانسهیلههای آلهی اسهتفاده شهود .بنهابراین از منظهر پیچیهدگی
اقتصادی ،حضور دودت لنها ب عنوان لسهیلکننده مسهیر لهق و ایجهاد قابلیهتههای لودیهدی
لوجی پذیر است .از آنجا ک دودتها نسبت ب بخش صوصی در لصمیمگیهریههای اقتصهادی
دارای دیدی کالنلر هستند ،در نتیج لرسیم و لعیین قابلیتهای مهورد نیهاز بهرای در ا تیهار
داشتن دانش و مهارتهای متنوف و پیچیده در راستای لوسع بازارها و هدایت اقتصاد ب سهمت
لودید کا های پیچیده میلواند در زمره وظایف دودتمردان ما گنجانده شود.
زم ب ذکر است ک نتایج ب دست آمده در این پژوهش با یافت های مصققانی ک لنهوف در
لودید مصصو ت با پیچیدگی با و پیوند زیاد را زم رشد و لوسع اقتصادی کشورها میدانند،
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همسو است؛ مانند نتایج پژوهش های :هاسهمن و هیهدادگو ()2011؛ عبهدون و فلیهپ ()2011؛
کادداردی و همکاران ()2012؛ باستوس و همکاران ()2012؛ بوجتیک ()2013؛ بهار و همکهاران
()2013؛ پاگلیس و همکاران ()2014؛ زکریا و همکاران ()2014؛ هاسمن و همکاران ()2014؛
زکریا و همکاران ()2015؛ فورلونالو و همکاران ()2015؛ هارلمن و همکاران ()2015؛ ارکهان و
یلدریمچی ( )2015و کریستلی و همکاران (.)2015
 .6توصیههای سیاستی و پیشنهاد درباره پژوهشهای آتی

 ایجاد اقتصادهای پیچیده ،نیازمند حضور پررنگ و فعال دودتها است؛ بنابراین به مهدیران وسیاستگذاران حوزه اقتصاد کالن ،پیشنهاد میشود ک با ایجاد بسترهایی برای افهزایش لوزیه
دانش و مهارت متنوف در جامع در لصقق اقتصادی با پیچیدگی بها لها سهال  1404مشهارکت
کنند؛
 شناسایی صنای با پیچیدگی با میلواند ب شکوفایی و رونق اقتصادی منجر شود؛ ب همهینددیل هدایت نظامهای لصهمیمگیهری و قهانونگهذاری در راسهتای لسههیل و ایجهاد صهنای بها
پیچیدگی اقتصادی با  ،میلواند در زمره لالشهای سیاستگذاران اقتصهادی ایهن حهوزه قهرار
بگیرد.
رویکرد پیچیدگی اقتصادی و نقش فضای مصصول در لرسیم دانش و مهارت ،کمک شهایانی به
ما می کنند؛ اما صرف دانستن موقعیت و حجم دانش و مهارت در کشوری مثل ایران ،نمیلواند
منجر ب شکوفایی اقتصاد گردد .پردا تن ب جنب های مختلف این رویکرد میلواند گهام اول در
لصقق هدف اصلی آن ،یعنی لوسع یافتگی باشد .ب همین ددیل با لوج به جدیهد بهودن ایهن
مبصو و عدم وجود مطادعات مرلبط دا لی ،نیاز ب لصقیقات پیوست  ،منسجم و هم جانبه در
این زمین ب شدت احساس میشود لا بتوان ب درک درستی از ایهن رویکهرد در بهاو اسهتفاده
عملی از آن در اقتصاد ایران نائل شد .دذا با لوج ب فقدان مطادعات قابل الکاء در زمین معرفهی
پیچیدگی اقتصادی ب عنوان معیاری جهت سنجش دانش و مهارت در دا ل کشهور ،پیشهنهاد
میگردد لا در مطادعات آلی ب ابعاد مختلف این رویکرد جههت لرسهیم نقشه دانهش و مههارت
بخشهای مختلف در ایران همت گماشت شود؛ چرا ک شناسایی موقعیت دانش و مهارت ایران
میلواند ضمن لرسیم مسیر لوسع یافتگی کشور ،قابلیتها و ظرفیتههای موجهود در کشهور را
ارائ نماید .بنابراین ،مادامی ک با پتانسلهای آشکار و نهفت دا ل کشور آشنا نباشیم ،ههر نهوف
اهتمامی در زمین رشد و لوسع اقتصادی ممکن است باعو لضیی مناب مان گردد .از ایهن رو،
ب مصققان و پژوهشگران حوزه اقتصاد پیشنهاد میگردد لها به بررسهی ایهن رویکهرد از منهاظر
مختلف بپردازند ک ب ذکر چند عناوین اکتفا می شود:
 شناسایی دانش و مهارتهای همجوار با وضعیت فعلی اقتصاد کشور؛
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بررسی امکانسنجی دستیابی ب دانش و مهارتهای همجوار با وضعیت فعلی اقتصهاد
کشور؛
لعیین شا ت پیچیدگی اقتصادی برای صنای موجود در استانهای مختلف کشور؛
انجام مصاسبات با در نظر گرفتن سهم یاران های انرژی در ارزش افزوده هر صنعت در
.صورت در دسترس بودن دادهها
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