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Abstract 

This research aims to investigate 
technological competitiveness of Iran 
comparing to countries subject to the 
country's 1404 outlook during a ten-year 
period, 2005-2014. The main question of the 
study is what is the situation of Iran in 
comparision with the regional countires? 
And, which countires in the regim is its main 
competitors? To answer these questions we 
used economic complexity approach. 
Our results indicated that, based on 
Harmonized System at the 4-digit level (HS-
4), the most complex products of the country 
are "Zinc bars, rods, profiles and wire" and 
"Artificial waxes and prepared waxes", for 
which the country has comparative 
advantages and at the same time, has no 
competitors in the region. By classifying the 
regional countires based on Economic 
Complexity in four gorups, during the studied 
period, Iran is among the countires with 
lowest economic complexity. Moreover, by 
classfing products by their compelexity 
within four groups, it was observed that the 
majority of the county's competitive products 
are among the second lowest complex 
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product groups. Our results also show that 
Israel has the highest complex economy and 
highest diversity of complex products in the 
region, although it is not among the main 
competitors of Iran. While Iran has the largest 
share of technology with the countries of 
Egypt and Turkey, these countries are the 
main rivals of Iran in the region. 
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  ی اقتصاديگپذیري فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچید بررسی جایگاه رقابت

  2اشتهاردي علی مژگان سمندر، *1بهروز شاهمرادي

  علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران عضو هیأت -1
  محقق پسادکتري، دانشگاه الزهرا -2

  

  دهیچک
کرده به بررسی و تالش  2014تا  2005ساله  طی دوره ده 1404انداز  پذیري فناورانه ایران را در مقایسه با کشورهاي مدنظر سند چشم ، جایگاه رقابتمقالهاین 

پذیري محصوالت فناورانه در مقایسه با کشورهاي منطقه در چه وضعیتی قرار دارد و رقبا اصلی آن چه کشورهایی  این سؤال پاسخ دهد که کشور از لحاظ رقابت
شده، در  هاررقمی سامانه هماهنگهاي این پژوهش حاکی است که با توجه به کدهاي چ یافته. پیچیدگی اقتصادي استفاده شد در این راستا از رویکرد. هستند
محصوالت داراي بیشترین پیچیدگی هستند که کشور در تولید  "هاي آماده هاي مصنوعی و موم موم"و  "پروفیل و مفتول از روي ،میله"دو محصول  2014سال 

بندي کشورها از لحاظ پیچیدگی  با گروه. ود نداردآنها داراي قدرت رقابتی است و در عین حال هیچ رقیبی هم از منطقه براي کشور در این دو محصول وج
بندي محصوالت از لحاظ پیچیدگی اقتصادي به چهار گروه، بیشتر محصوالت رقابتی  گیرد و با گروه ترین گروه قرار می اقتصادي در چهار گروه، ایران در پائین
چند فلسطین اشغالی داراي بیشترین پیچیدگی اقتصادي و بیشترین تنوع محصوالت ها مؤید آن است که هر  یافته. گیرند کشور، در دومین گروه پائینی جاي می

این در حالی است که ایران بیشترین اشتراك فناورانه را با کشورهاي . شود پیچیده در منطقه است اما رقیب اصلی محصوالت فناورانه رقابتی ایران محسوب نمی
  .شوند یران در منطقه محسوب میاصلی ا يمصر و ترکیه داشته و این کشورها رقبا

  1404 انداز پذیري فناورانه، تنوع و فراگیري، کشورهاي سند چشم پیچیدگی اقتصادي، رقابت: ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Shahmoradi, B., & Samandar Ali Eshtheardi, M. (2018). Investigating the Status of Iran's Technological 
Competitiveness in the Region, Based on the Economic Complexity Approach. Journal of Science & Technology 
Policy, 10(1), 29-38. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.1.539421 

  
  1مقدمه -1

پیشگامان علم اقتصاد توسعه در راستاي توسعه و رشد 
هاي تولید که در  اقتصادي بر اهمیت تغییر ساختاري فناوري

رو  و از این(هاي تولیدي با فناوري  آن، منابع از فعالیت
 ر منتقلباالت هاي با فناوري تر به فعالیت پائین) وري بهره
به زعم آنها عامل رشد و . ]5- 1[ اند شوند تأکید کرده می

توسعه اقتصادي، فرآیندي است که در آن، اقتصاد از فعالیت 
                                                 
ö DOI: 10.22034/jstp.2018.10.1.539421 

 Bsheco@yahoo.com :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

تر و متعاقباً به  در صنایع ساده و فراگیر به صنایع پیچیده
به . ]6[ هاي تولید محصوالت پیچیده گرایش پیدا کند فناوري

ساختار فناورانه کشورها، محققان گیري  دلیل پیچیدگی اندازه
ها را در محاسبات  در استفاده از روشی که بتواند این پیچیدگی

هاي فناورانه صنایع را در نظر بگیرد با  لحاظ و یا تفاوت
در این راستا معرفی . ]7[اند  جدي روبرو بوده هاي چالش
 2007که اولین بار در سال  -» پیچیدگی اقتصادي«معیار 

1گوتوسط هیدال
توانایی ما را براي  -و همکاران ارائه شد  2

                                                 
12- Hidalgo 
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. ]8[کمی کردن ساختار فناورانه کشورها گسترش داده است 
 کیدر  يفناور حجممحاسبه  يبرا ياریمع ياقتصاد یدگیچپی

شده در آن جامعه دیمحصوالت تول قیاز طر کهجامعه است 
استوار است که اگر  هیپا نیبر اهم آن منطق  شود و حاصل می

 باشد يفناوراز  ینوع خاص ازمندیمحصول، ن کیساخت 
 يفناورتبعاً  کنند یم دیتول را محصول آن که ییکشورها آنگاه
  .]9[ دارند زیآن را ن دیتول ازیمورد ن

 ،هاکاالها، فرآیند ها، ها و مهارت توان تمام دانش یناوري را مف
کرد که در جهت خلق  فیتعر ییها ستمیها و س ابزارها، روش

به . شوند یو ساخت کاالها و ارائه خدمات به کار گرفته م
توان شامل چهار جزء اصلی  عبارت دیگر، فناوري را می

آالت و ابزار تولید شامل  یا ماشین(افزار  فن) 1: دانست
هاي فیزیکی و اجسام و ابزاري که به عنوان امکانات  دارایی

) 2؛ )شود فاده واقع میفنی در درون فناوري مورد است
ها و  ها و تجربیات انسانی شامل ویژگی یا مهارت(افزار  انسان

) 3؛ )ها در ارتباط با فناوري خصوصیات مهارتی انسان
یا اطالعات و دانش فنی شامل اسنادي که (افزار  اطالعات

توان آن را دانش فنی و  فناوري در آنها جاي گرفته و می
یا سازماندهی و (افزار  سازمان) 4و ) مستندات هم نامید
هاي مدیریتی که فناوري را در خود جاي  مدیریت شامل نظام

توان  بنابراین پیچیدگی یک محصول را می. ]10[ )اند داده
تابعی از فناوري مورد نیاز براي تولید آن در نظر گرفت یا به 

را به ما نشان  يناورف يردپا ،شدهدیمحصوالت تولزبان دیگر، 
به این ترتیب، پیچیدگی یک کشور توسط تنوع  .دهند یم

هر چند . شود هاي فناورانه موجود در آن تعیین می ظرفیت
توان گفت  ها را از پیش تعیین کرد اما می توان این ظرفیت نمی

 دارندکشورهایی که مزیت نسبی در محصوالت مشابه 
  .دارند ی نیزمشابه دیتول يها تیظرف

ک شایانی به شناخت شرایط رویکرد پیچیدگی اقتصادي کم
به منظور هر گونه . کند هاي فناورانه و مسیر توسعه می ظرفیت
اي کشور و تعیین مسیر  گذاري توسعه ریزي و سیاست برنامه

با توجه به . آتی، ابتدا نیازمند رسیدن به چنین شناختی هستیم
تا سال  کشورتوسعه اقتصادي  ساله بیستانداز  سند چشم

تأکید  رشد پرشتاب و مستمر اقتصاديبر که در آن  1404
شناسایی جایگاه واقعی اقتصادي ایران در بین کشورهاي شده 

 .از اهمیت شایانی برخوردار است )آسیا غربجنوب (منطقه 

پذیري فناورانه کشورها و مقایسه آن با  شناسایی توان رقابت
یافتگی کشور و  تواند ضمن ترسیم مسیر توسعه ایران می
هاي موجود در آن  ها و ظرفیت آن در منطقه، قابلیتجایگاه 

  .رو ترسیم کند هاي پیش ارائه و نگاهی جامع را از فرصت
این مقاله از طریق تحلیل پیچیدگی اقتصادي به بررسی جایگاه 

کند  پذیري فناورانه ایران در منطقه پرداخته و تالش می رقابت
  :به سؤاالت زیر پاسخ دهد

پیچیدگی اقتصادي در مقایسه با کشورهاي ایران از لحاظ  -
  منطقه در چه وضعیتی قرار دارد؟

پذیري محصوالت فناورانه ایران در مقایسه با  قدرت رقابت -
  کشورهاي منطقه چگونه است؟

اصلی محصوالت فناورانه ایران در منطقه چه  يرقبا -
  کشورهایی هستند؟

  
انه هاي فناور رویکرد پیچیدگی اقتصادي و قابلیت -2

  کشورها
توان میزان فناوري در  رویکرد پیچیدگی اقتصادي، می در

کند به  محصوالتی که تولید می 1اختیار یک کشور را از تنوع
محصوالتی که نیازمند سطح باالیی از . ]11[دست آورد 

هایی تولید کرد که  توان در مکان فناوري هستند را تنها می
آن محصول هستند و داراي فناوري مورد نیاز براي تولید 

بنابراین، پیچیدگی اقتصادي یک کشور، وابسته به پیچیدگی 
اقتصادهاي . شود محصوالتی است که در آن کشور تولید می

توانند  هاي باالتر داشته و می پیچیده دسترسی به فناوري
اي متنوع از محصوالت مولد را تولید نمایند اما  مجموعه

تري از  ی به سطوح پائیناقتصادهاي با پیچیدگی کم، دسترس
فناوري داشته و داراي تنوع کمتري در محصوالت تولیدي 

از آنجا که محصوالت دسته اخیر از کشورها معموالً . هستند
شود به آنها محصوالت  توسط کشورهاي زیادي تولید می

هاي  محصوالت فراگیر، نیازمند قابلیت. ]12[گویند  می 2فراگیر
مقابل، محصوالت با فراگیري کمتر،  فناورانه کمتر بوده و در

این  هب. هاي فناورانه به نسبت بیشتري هستند نیازمند قابلیت
هاي  تنوع و فراگیري، تخمینی تقریبی از تنوع قابلیت ترتیب

در روش . دهند فناورانه موجود در یک کشور ارائه می

                                                 
1- Diversification 
2- Ubiquity 
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زمان و براي  پیچیدگی اقتصادي، تنوع و فراگیري را هم
  .گیرند قائص هر کدام در نظر میبرطرف نمودن ن

ها دسترسی دارند  جوامع پیچیده که به انواع مختلف فناوري
ها در  بایست توانایی ایجاد ارتباط و ترکیب این فناوري می

پیچیدگی اقتصادي . جهت تولید محصول را هم داشته باشند
در ارتباط با ترکیب محصوالت تولیدي یک کشور و بیانگر 

اي نگهداشت و ترکیب دانش و مهارت ه مجموعه قابلیت
هایی از این  بدیهی است جوامعی که فاقد بخش. فناورانه است

ها باشند در تولید محصوالت پیچیده محکوم  مجموعه قابلیت
مستقیم  پیچیدگی اقتصادي به صورت غیر. به شکست باشند

هاي فناورانه مورد نیاز براي تولید  معیاري براي محاسبه قابلیت
  .ت استمحصوال

  
  پیشینه تحقیق -3

 یدگیچیپ کردیرواز آنجا که بیان مفهوم فناوري در قالب 
ي، متضمن نگاهی بدیع در مطالعات است بنابراین اقتصاد
ها در این زمینه تنها منتج به یافتن مطالعات اندکی شده  تالش
در این قسمت سعی شده مطالعات پیشین ابتدا از زاویه . است
و با تکیه بر رویکرد ) هر چند اندك(فناورانه هاي  قابلیت

پیچیدگی اقتصادي بررسی و سپس مطالعات مرتبط با استفاده 
از رویکرد مذکور به منظور تبیین مباحث رشد و توسعه 

  .اقتصادي کشورها مطرح شوند
هیدالگو و همکاران در بررسی پیچیدگی اقتصادي به واکاوي 

همان فضاي محصول  هاي ارتباطات بین محصوالت یا شبکه
هاي آنها محصوالت با رتبه باالتر، در  طبق یافته. اند پرداخته

پیوستگی (تر  با ارتباطات وسیع -منطقه میانی فضاي محصول 
و محصوالت با درآمد کمتر در مناطق با پیوستگی  - ) بیشتر

آنها مدعی هستند که کشورها تولیدات . اند کمتر قرار داشته
برند که در حال حاضر  کاالهایی می جدید خود را به سمت

شود کشورها در  قابلیت تولید آنها را دارند و این باعث می
هایی که پیوندهاي بیشتري را به خود اختصاص داده  بخش

  .]8[ حضور پیدا کنند
، نگرش خود در مورد  با تغییر رویه] 12[ و هیدالگو 1هاسمن

اقتصاد را از حالت سنتی به حالتی که در آن به ساختار 
اي که کشورها را به محصوالت  محصوالت در قالب شبکه

                                                 
1- Hausmann 

آنها این شبکه را با . دهد تغییر دادند صادراتی آنها ارتباط می
رابطه منفی ) 1: ندکن میچهار ویژگی به ترتیب زیر مشخص 

) 2ر و میانگین فراگیري صادرات آن؛ بین تنوع کشو
تنوع کشور و ) 3هاي غیرنرمال براي فراگیري محصول؛  توزیع

آنها ساختار این . شوند محصوالتی که با هم صادر می) 4
شبکه را با فرض اینکه محصوالت، نیازمند تعداد زیادي نهاده 

هاي فناورانه و یا همان دانش و  غیرقابل تجارت، قابلیت
هاي تولیدي در سطح  سطح افراد و زیرساختمهارت در 

از دید آنها کشورها در تمام . اند کردهسازي  کالن هستند مدل
آنها احتمال اینکه . هایی که دارند متفاوت از یکدیگرند قابلیت

کشوري داراي یک قابلیت و یک محصول نیز نیازمند همان 
 و این مالحظات را در هقابلیت باشد را ثابت در نظر گرفت

آنها  مدل تینها در. قالب داده و به صورت شبکه درآوردند
 یپائین فناورانه يها قابلیت يدارا که ییکشورها دهد یم نشان
 يبرا و بوده کمافزایش در تنوع براي آنها سخت و  هستند
این  دارند اریاخت در ییباال فناورانه يها قابلیت که ییکشورها

 روشآنها به گفته . تر و بیشتر است تنوع راحت شیافزا
 به را کشور کی مولد دانش میترس تیقابل ياقتصاد یدگیچیپ

  .دهد یم نشان مرسوم يها روش گرید از بهتر و یخوب
با در نظر گرفتن اینکه سرریز فناوري در  ]9[ و همکاران 2بهار

شود به این  رنگ می اثر فاصله جغرافیایی بین کشورها کم
نتیجه رسیدند که احتمال اینکه کشوري فناوري محصول 

تحت تأثیر موفقیت % 65جدیدي را به دست آورد به میزان 
در این . باشد کشور همسایه خود در صادرات آن محصول می

کنیم کشور همسایه با  که ما تولید میرا  حالت اگر محصولی
اي  مزیت نسبی تولید کند این امر منجر به نرخ رشد ساالنه

همچنین به . درصد براي صادرات خواهد بود 5/1بزرگتر از 
هاي  نظر آنها سرریز فناوري معیاري تأثیرگذار در شاخص

تواند سیر تکاملی مزیت  اقتصادي است به نحوي که حتی می
  .رها را نیز تحت تأثیر خود قرار دهدنسبی کشو

در پژوهشی تحت عنوان تشخیص  ]13[ و همکاران 3پاگلیس
ناهمگونی الگوهاي صنعتی کشور از طریق پیچیدگی اقتصادي 

اند که پیچیدگی اقتصادي نقش بسزایی در  نشان داده
ها دارد و مشخصاً اقتصادهاي واجد  گیري این پویایی شکل

                                                 
2- Bahar 
3- Pugliese 
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پذیري زیاد در بدو شروع پروسه  رقابتپیچیدگی باال و 
از دید آنها . شوند صنعتی شدن با موانع کمتري روبرو می

پیچیدگی اقتصادي به درستی، قابلیت تعیین الگوهاي مختلف 
و نیز مشخص نمودن کشورهایی را دارد که قصد صنعتی 
نمودن اقتصاد خود را دارند حتی در حالتی که این کشورها 

  .زندگی یکسانی باشندداراي استاندارد 
روش ابتکاري خود را در مورد ] 14[ و همکاران 1زکریا

آنها از . پیچیدگی اقتصادي براي کشور هلند به کار گرفتند
استفاده و  2010تا  1995هاي  هاي صادراتی هلند در سال داده

. هاي مختلف صادرات آن کشور پرداختند به مقایسه شعبه
هاي تک، محصوالتی با  خشهاي پژوهش آنها، ب طبق یافته

کند و در مقابل،  پذیري اندك تولید می کیفیت باال اما رقابت
. پذیري باالیی را نشان دادند بخش باغبانی و انرژي، رقابت

تر مورد  آنها همچنین بخش دارویی را به صورتی جزئی
بررسی قرار دادند که نشان از کاهش پیچیدگی جهانی آن و 

. تر داشت ید محصوالت با کیفیت پائیندر نتیجه گرایش به تول
هاي صنایع خود،  آنها پیشنهاد دادند تا کشورها براي بخش

  .شده متفاوتی اتخاذ نمایند هاي تعریف سیاست
هم معتقدند که روش غیرمالی  ]15[ و همکاران 2کریستلی
پذیر بودن یک  شده به نام پیچیدگی اقتصادي که رقابت معرفی

محاسبه  کرده کهاین بستر را فراهم د کن میکشور را بررسی 
نهان رشد کشورها از طریق مقایسه این روش با  قابلیت
این . هاي مالی از قبیل تولید ناخالص سرانه فراهم شود روش

برازش شد به نحوي که -مقایسه منجر به معرفی طرح درآمد
مطابق آن، کشورهاي پویا الگوي به شدت همگونی از خود 

در حالی است که برخی کشورهاي دیگر  دهند و این نشان می
هاي مختلفی از  بینی رفتار ناهمسانی دارند که در نتیجه، پیش

در مورد . هاي کشورها به دست خواهد آمد مشخصه
بینی  هاي کشوري با الگوي همسان، الگوي پیش مشخصه

هاي کشوري با  تر است در صورتی که مشخصه بسیار قوي
آنها . بینی کرد توان پیش الگوي ناهمسان را به سختی می

معتقدند در چنین حالتی مدل رگرسیونی یک روش تخمینی 
خوب براي کشورهاي با الگوي ناهمسان نبوده و بنابراین آنها 

بینی  بر آن شدند تا روش جدیدتري به نام طرح پیش

                                                 
1- Zaccaria 
2- Cristelli 

  .شده را براي این کار معرفی نمایند انتخاب
اخص پس از بکارگیري ش ]16[ 3ارکان و یلدریمچی

ترین کاالها در  پیچیدگی محصول، متوجه شدند پیچیده
اي قرار دارند که  بازارهاي جهانی در رسته محصوالت کارخانه

بر  بنیان و فناوري هاي دانش یا فعالیت وتوسعه تحقیقمتضمن 
تولید نیز  فرآینددر نتیجه با کاهش سطح پیچیدگی، . باشد می
. شود تر و مواد خام می ي ا تر و متمایل به محصوالت پایه ساده

به عقیده آنها قدرت پیدا کردن در تولید محصوالت ساده در 
تواند به تولید ناخالص داخلی و نه به  سطح جهانی، نه می

 شانمثالً به زعم آنها کشور. یافتگی کشور کمک کند توسعه
باید  براي افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادي خود می )ترکیه(

ات مواد خام بر تولید محصوالت به جاي تأکید بر صادر
محور با ارزش افزوده بیشتر تکیه کند که در این صورت  دانش
توان شاهد افزایش سهم صادرات ترکیه در عرصه  می
  .المللی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادي آن کشور بود بین
نشان داد از طریق تعداد محصوالتی که یک  ]11[ 4اینووا

توان به سطح توسعه فناورانه آن کشور پی  سازد می کشور می
دارد که عمده تفاوت درآمدي بین کشورها به  وي بیان می. برد

دلیل تفاوت در فناوري آنها است که البته وي آن را قابل 
 از دیدگاه وي شاخص پیچیدگی اقتصادي. داند گیري می اندازه

گیري دانش و مهارت و در واقع برآوردي از  همان واحد اندازه
آید که  مدل وي از این بینش بنیادي می. این معیار ساده است

  .دهد دانش را مجزا دانسته و به طور ترکیبی آن را بسط می
انداز  اند تا چشم تمامی رویکردهاي فوق نهایتاً سعی داشته

چیدگی اقتصادي ترسیم بهتري از اقتصاد یک کشور بر پایه پی
ها، شناسایی  نمایند و هدف اصلی از بکارگیري این روش

این . اوضاع اقتصادي کشورها در عرصه جهانی است
تحقیقات به مطالعات محدود به مرزهاي کشورها ختم 

توان شاهد رشد روزافزون بکارگیري پیچیدگی  اند و می نشده
نیز بود  -اي  ارهمانند مقایسه ق -تر  اقتصادي در ابعادي کالن

محققین این پژوهش بر آن بوده که با تکیه بر . ]17-19[
پذیري  جایگاه رقابت رویکرد پیچیدگی اقتصادي به شناسایی

محصوالت فناورانه اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهاي 
  .بپردازند 1404انداز  مدنظر سند چشم

                                                 
3- Erkan & Yildirimci 
4- Inoua 
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ان تنها معدودي از مقاالت به مبحث پیچیدگی اقتصادي ایر
مقاله چشمی و  توان به از جمله آنها می. اند پرداخته
چشمی . اشاره کرد ]21[فر  و پژم و سلیمی ]20[الساداتی  ملک

با استفاده از شاخص کلی پیچیدگی  ]20[الساداتی  و ملک
 یمجمع جهان يپذیر هاي شاخص رقابت مؤلفهاقتصادي و 

کره با کشورهاي  رانیرتبه ابه بررسی علل تفاوت اقتصاد 
هاي آنها حاکی است که رفتار  پرداخته و یافته هیو ترک یجنوب

ها دلیل اصلی تفاوت شدید در رتبه شاخص  نهادي دولت
از (کشور  42با بررسی  ]21[فر  پژم و سلیمی. اقتصادي است
اند که پیچیدگی اقتصادي  گیري کرده چنین نتیجه) جمله ایران

  .کشور داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي آن کشور است
  
 هاي تحقیق جامعه آماري و داده -4

تجزیه و تحلیل به مقایسه ایران با کشورهاي  مقاله،در این 
 ن کشورهاای. محدود شد 1404انداز  مورد اشاره سند چشم

، قطر، يجان، اردن، ارمنستان، عربستان سعودیآذربا: عبارتند از
ن، یت، فلسطین اشغالی، بحریازبکستان، ترکمنستان، عمان، کو

ه، ین، گرجستان، مصر، افغانستان، پاکستان، سوریه، فلسطیترک
کستان، عراق، ی، تاجیزستان، لبنان، امارات متحده عربیقرق

به  هاي مربوط داده براي حصول .)کشور 25( قزاقستان و یمن
، نیازمند استفاده از کشورها شاخص پیچیدگی اقتصادي

که با توجه به فیلتر  ایم بودههاي تمام کشورهاي جهان  داده
شده توسط هاسمن و همکاران در اطلس پیچیدگی  انجام
با توجه به فیلتر مذکور  .شد ءکشور اکتفا 128به  ]12[ اقتصاد

کشور منطقه، شش کشور ارمنستان، بحرین،  25از بین 
  .فلسطین، قرقیزستان، تاجیکستان و عراق کنار گذارده شدند

سامانه هاي این پژوهش با توجه به کدهاي چهاررقمی  داده
هاي صادرات  از میان داده (HS07rev4) 1شده هماهنگ

شود  کشورها که توسط سایت سازمان ملل متحد منتشر می
محصول با کدهاي  1240در سامانه مذکور . استخراج شد

  .اند چهاررقمی از یکدیگر تفکیک شده
  
  روش تحقیق -5
  محاسبه پیچیدگی اقتصادي و پیچیدگی محصول 1- 5

 تیمزبه منظور محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصادي، نخست 
                                                 
1- Harmonized System 

محصول -و سپس ماتریس کشورکشورها  آَشکارشده ینسب
کند که هر کشور در  این ماتریس بیان می. شود محاسبه می

 2تنوعپذیر است و بر اساس آن،  تولید چه محصوالتی رقابت
  .شوند محصوالت محاسبه می 3یريو فراگ

تنوع یک محصول در یک کشور به این معناست که آن کشور 
کند؟ کشورهایی که  پذیر تولید می چه تعداد محصوالت رقابت

تري  تنوع محصول باالیی دارند احتماالً داراي اقتصاد پیچیده
به این معنا است که چه تعداد نیز فراگیري محصول . هستند

ري دارند؟ پذی کشورهایی در تولید آن محصول، قدرت رقابت
پذیر  محصوالتی که تعداد کمی از کشورها در تولید آنها رقابت

  .هستند احتماالً از پیچیدگی باالتري برخوردارند
کشور و -محصول و کشور-در گام بعد دو ماتریس محصول

. شود ي هر کشور محاسبه میاقتصاد یدگیچیپ شاخصسپس 
هر چه شاخص پیچیدگی اقتصادي کشوري باالتر باشد آن 

همچنین شاخصی نیز . تري است کشور داراي اقتصاد پیچیده
شود  محاسبه می (PCI) محصوالت یدگیچیپبراي ارزیابی 

که در اینجا نیز هر چه شاخص پیچیدگی محصولی باالتر 
باشد آن محصول داراي پیچیدگی بیشتري است و از آن به 

  ].19[شود  سطح فناوري باالتر تعبیر می
  
 ها یافته -6

  پیچیدگی اقتصادي کشورهاي منطقه 1- 6
روند پراکندگی پیچیدگی اقتصادي کشورهاي منطقه طی 

نشان داده شده است  1در شکل  2014تا  2005هاي  سال
آورده شده  1در پیوست پیچیدگی اقتصادي مقادیر شاخص (

ها  یانگین و میانه این شاخص در منطقه در کلیه سالم. )است
فلسطین اشغالی . تر بوده است پائین) صفر(از متوسط جهانی 

و ترکمنستان بیشترین و کمترین پیچیدگی اقتصادي را در 
ها حتی به عنوان داده پرت  در برخی سال واند  منطقه داشته
همواره در ایران از لحاظ پیچیدگی کل اقتصاد . اند شناخته شده

ترین چارك منطقه قرار داشته و بیشترین کاهش مقدار  پائین
تجربه کرده به  2009و  2008هاي  این شاخص را در سال

ترین مقدار  در کنار ترکمنستان پائین 2009طوري که در سال 
  .شاخص مذکور را در سطح منطقه داشته است

                                                 
2- Variety 
3- Ubiquity 
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  )2005-2014(اي پیچیدگی اقتصادي کشورهاي منطقه  نمودار جعبه) 1شکل 
  

پیچیدگی با تقسیم کشورهاي جهان بر مبناي شاخص 
گروه یک با کمترین پیچیدگی تا از (اقتصادي در چهار گروه 

دامنه مقادیر بر اساس تقسیم  )گروه چهار با بیشترین پیچیدگی
کشورهاي پیچیدگی اقتصادي به چهار بازه مساوي، از میان 

 بودهترین کشورها  منطقه تنها فلسطین اشغالی در گروه پیچیده
. اند هاي دو و سه قرار گرفته و بیشتر کشورهاي منطقه در گروه

ها بیش از نیمی از کشورهاي منطقه در گروه سه  در بیشتر سال
که  2009اند و ایران نیز به غیر از سال  پیچیدگی اقتصادي بوده

ها  افت شدیدي را در شاخص مذکور تجربه کرده در بقیه سال
تصویري کلی از  2شکل . در همین گروه قرار داشته است

هاي چهارگانه  تعداد کشورهاي جهان در هر یک از گروه
  .دهد هاي مختلف نشان می الذکر را طی سال فوق

  

  
  ياقتصاد یدگیچیپ اساس بر يبند گروهتعداد کشورهاي جهان در ) 2شکل 
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و پاکستان به ترتیب داراي فلسطین اشغالی ترکیه، مصر، لبنان، 
) درصد(بیشترین میزان . اند بیشترین تنوع کاالهاي رقابتی بوده

در گروه چهار قرار داشته لسطین اشغالی فمحصوالت رقابتی 
و این کشور در گروه چهار، بیشترین کاالهاي با قدرت 

که نمودار بر اساس  استالزم به ذکر (رقابتی را داشته است 
گروه چهار به صورت نزولی مرتب کشورها در 

  
  2014در سال  محصول ی

هیچ ) "هاي آماده هاي مصنوعی و موم موم"و 
، ترکیه %)57(مصر  ،سالآن در  .نداشته است

%) 42(و ازبکستان %) 42(، سوریه %)45
. ندا ردهک بیشترین میزان از محصوالت رقابتی ایران را تولید می

) گروه سوم(از بین محصوالت با بیشترین پیچیدگی کشور 
در چهار محصول از هشت محصول، داراي مزیت 

شود هر چند که  رقابتی بوده و رقیب اصلی ایران محسوب می
با در نظر گرفتن مجموع دو گروه باالیی، مصر با داشتن 

به  ،رانیادرصد از محصوالت  42قدرت رقابتی در تقریباً 
به حساب  کشور هدیچیپ محصوالت یاصل

) گروه یک(حصوالت با کمترین پیچیدگی 
، %)56(، ترکیه %)59(، سوریه %)63(، لبنان 
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  پیچیدگی محصوالت صادراتی کشورهاي منطقه
هاي  در این قسمت محصوالت بر حسب مقادیر چارك
اند  شاخص پیچیدگی محصول در چهار گروه تفکیک شده

گروه یک داراي کمترین و گروه چهار داراي بیشترین 
تنوع (تعداد محصوالت رقابتی  3

ي ها کشورهاي منطقه در هر یک از گروه
کشورهاي . دهد نشان می را 2014

ترکیه، مصر، لبنان، 
بیشترین تنوع کاالهاي رقابتی بوده

محصوالت رقابتی 
و این کشور در گروه چهار، بیشترین کاالهاي با قدرت ) 37%(

رقابتی را داشته است 
کشورها در تنوع کاالهاي 

  ).شده است
  

یدگیچیپ هاي گروه منطقه بر حسب يکشورهارقابتی تعداد محصوالت 

که در یک ) 2006و  2005(ایران بجز دو سال نخست 
داراي قدرت رقابتی ) گروه چهار

داراي هاي بعد در هیچ محصولی در این گروه 
بیشتر محصوالت ایران در گروه 
ترین سطح پیچیدگی قرار دارند و این مسئله در 

 %86ها، بیش از  سال تمامیبراي 
 نیبا کمتر( دویک و  گروه

تا  2009هاي  و این میزان براي سال
ایران در  ).4شکل (درصد رسیده است 

محصول داراي کد چهاررقمی، در 
در  ومحصول، داراي قدرت رقابتی بوده 

 پروفیل و ،میله"(دو محصول با بیشترین پیچیدگی خود 

و  "روي مفتول از
نداشته استرقیبی در منطقه 

45(، لبنان %)47(
بیشترین میزان از محصوالت رقابتی ایران را تولید می

از بین محصوالت با بیشترین پیچیدگی کشور 
در چهار محصول از هشت محصول، داراي مزیت  ترکیه

رقابتی بوده و رقیب اصلی ایران محسوب می
با در نظر گرفتن مجموع دو گروه باالیی، مصر با داشتن 

قدرت رقابتی در تقریباً 
اصل بیرقعنوان 

حصوالت با کمترین پیچیدگی در بین م. آید می
، لبنان %)63(مصر 

)بیشترین پیچیدگی

گروه سه

گروه دو

)کمترین پیچیدگی

بهروز شاهمرادي، مژگان سمندرعلی اشتهاردي

پیچیدگی محصوالت صادراتی کشورهاي منطقه 2- 6
در این قسمت محصوالت بر حسب مقادیر چارك
شاخص پیچیدگی محصول در چهار گروه تفکیک شده

گروه یک داراي کمترین و گروه چهار داراي بیشترین (
3و شکل ) پیچیدگی محصول

کشورهاي منطقه در هر یک از گروه) محصوالت
2014براي سال  چهارگانه فوق

تعداد محصوالت ) 3شکل 
  

ایران بجز دو سال نخست 
گروه چهار(محصول با پیچیدگی باال 

هاي بعد در هیچ محصولی در این گروه  بوده تمام سال
بیشتر محصوالت ایران در گروه . قدرت رقابتی نبوده است

ترین سطح پیچیدگی قرار دارند و این مسئله در  داراي پائین
براي . شود ها مشاهده می کلیه سال

گروه دو در کشورمحصوالت 
و این میزان براي سال رندیگ یقرار م )یدگیچیپ

درصد رسیده است  95به بیش از  2012
محصول داراي کد چهاررقمی، در  1240از بین  2014سال 

محصول، داراي قدرت رقابتی بوده  60تولید و صادرات 
دو محصول با بیشترین پیچیدگی خود 

بیشترین پیچیدگی(گروه چهار 

کمترین پیچیدگی(گروه یک 



  پذیري فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادي

همچنین با وجودي که فلسطین اشغالی بیشترین پیچیدگی 
توان آن را رقیب اصلی  اقتصادي را در منطقه دارد اما نمی

درصد از  25ایران در منطقه تلقی کرد چرا که تنها در 
  .محصوالت رقابتی ایران داراي مزیت رقابتی است

  
  )2014-2005(روند تنوع محصوالت رقابتی ایران بر حسب طبقه پیچیدگی محصول 

بیشترین پیچیدگی کشور هستند که ایران در تولید آنها در 
همچنین ایران در تولید هیچ . باشد منطقه بدون رقیب می

داراي ) روه چهارگ(محصولی از گروه با بیشترین پیچیدگی 
پذیر آن در  مزیت رقابتی نبوده و بیشتر محصوالت رقابت

گروه دوم پیچیدگی محصول قرار دارند که این امر باعث شده 
ایران از لحاظ فناوري در کنار کشورهاي مصر، ازبکستان، 

  .پاکستان، عمان و قطر قرار گیرد
در چنانچه بخواهیم رقیبان بالفعل محصوالت فناورانه ایران 

توانیم به کشوري همچون مصر  منطقه را شناسایی کنیم می
محصوالت رقابتی % 57قریب به  2014اشاره کنیم که در سال 

کرده و یا کشورهاي ترکیه، لبنان، سوریه،  ایران را تولید می
و  42، 42، 45، 47ازبکستان و پاکستان که هر کدام به ترتیب 
الزم . اند کرده د میدرصد محصوالت رقابتی ایران را تولی

به ذکر است که این کشورها عالوه بر اشتراك فناورانه باال با 
تري از محصوالت دیگر را نیز  ایران در عین حال انواع متنوع
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داراي بیشترین درصد %) 54(و پاکستان 
، )%12(، قطر )%12(ترکمنستان  .

و عمان ) %17(، قزاقستان )13%
. دارند مانتشابه محصوالت رقابتی را با کشور

همچنین با وجودي که فلسطین اشغالی بیشترین پیچیدگی 
اقتصادي را در منطقه دارد اما نمی

ایران در منطقه تلقی کرد چرا که تنها در 
محصوالت رقابتی ایران داراي مزیت رقابتی است

  

روند تنوع محصوالت رقابتی ایران بر حسب طبقه پیچیدگی محصول  )4شکل 

بندي کشورهاي  هاي این تحقیق، ایران در تقسیم
از گروه یک (دوم منطقه به لحاظ پیچیدگی اقتصادي در گروه 
جاي ) ترین اقتصادها با کمترین پیچیدگی تا گروه چهار پیچیده

کشور با افت شدیدي در  2009و 
ها تنوع  شاخص پیچیدگی اقتصادي مواجه شده و در این سال

اي داشته که از  محصوالت رقابتی کشور کاهش قابل مالحظه
زمانی تقریبی این دوره  ن به همتوا

و بروز تأثیرات  2007با بحران اقتصاد جهانی در اواخر سال 
به عالوه . آن بر اقتصاد ایران با یک وقفه زمانی اشاره کرد

المللی را نیز نباید دور از ذهن 
کشور توانست تا حدودي بر  2009

 مفتول از پروفیل و ،میله" 2014
دو محصول با  "هاي آماده هاي مصنوعی و موم

بیشترین پیچیدگی کشور هستند که ایران در تولید آنها در 
منطقه بدون رقیب می

محصولی از گروه با بیشترین پیچیدگی 
مزیت رقابتی نبوده و بیشتر محصوالت رقابت

گروه دوم پیچیدگی محصول قرار دارند که این امر باعث شده 
ایران از لحاظ فناوري در کنار کشورهاي مصر، ازبکستان، 

پاکستان، عمان و قطر قرار گیرد
چنانچه بخواهیم رقیبان بالفعل محصوالت فناورانه ایران 

منطقه را شناسایی کنیم می
اشاره کنیم که در سال 

ایران را تولید می
ازبکستان و پاکستان که هر کدام به ترتیب 

درصد محصوالت رقابتی ایران را تولی 40
به ذکر است که این کشورها عالوه بر اشتراك فناورانه باال با 

ایران در عین حال انواع متنوع

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

گروه چهار  گروه سه گروه دو )کمترین پیچیدگی

و پاکستان %) 54(ازبکستان 
.اشتراك کاالیی با ایران هستند

%13(، کویت )%13(ازبکستان 
تشابه محصوالت رقابتی را با کشورکمترین ) 17%(

شکل 
  
  گیري نتیجه -7

هاي این تحقیق، ایران در تقسیم مطابق یافته
منطقه به لحاظ پیچیدگی اقتصادي در گروه 
با کمترین پیچیدگی تا گروه چهار پیچیده

و  2008هاي  در سال. گیرد می
شاخص پیچیدگی اقتصادي مواجه شده و در این سال

محصوالت رقابتی کشور کاهش قابل مالحظه
توا جمله دالیل این کاهش می

با بحران اقتصاد جهانی در اواخر سال 
آن بر اقتصاد ایران با یک وقفه زمانی اشاره کرد

المللی را نیز نباید دور از ذهن  هاي بین اینکه تأثیر تحریم
2009داشت لیکن بعد از سال 

  .جود غلبه کندشرایط مو
2014بر اساس اطالعات سال 

هاي مصنوعی و موم موم"و  "روي

2013 2014

کمترین پیچیدگی(گروه یک 
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دهنده آن است که کشورهاي  اند و این امر نشان کرده تولید می
مذکور عالوه بر اینکه رقبا بالفعل فناورانه ایران هستند اما 

  .تري نسبت به ایران دارند هاي فناورانه متنوع قابلیت
در مقابل، کشورهاي قطر، ترکمنستان، کویت، آذربایجان و 

فلسطین اشغالی . یمن کمترین اشتراك فناوري را با ایران دارند
درصد  25ترین اقتصاد را در منطقه دارد نیز تنها در  که پیچیده

رو نه  اینمحصوالت با ایران اشتراك فناورانه دارد و از 
فلسطین اشغالی و نه کشورهاي اخیر رقیب فناورانه جدي 

  .شوند براي اقتصاد کنونی ایران قلمداد نمی
هاي فناورانه  گذاري تواند راهگشاي سیاست این پژوهش می

چنانچه این پژوهش نشان داده اقتصاد کشور از . آتی باشد
برد و نسبت به بسیاري  فقدان پیچیدگی اقتصادي رنج می

شورهاي منطقه هم از لحاظ تنوع و هم از لحاظ فراگیري ک
گیرد که این روند طی  تري قرار می محصوالت در سطح پائین

با ادامه روندها و . ده سال مورد بررسی ادامه داشته است
رسیدن  1404توان تا سال  هاي فناورانه موجود نمی سیاست

  .ساله را متصور بود انداز بیست به اهداف سند چشم
هاي پیچیده  زم به ذکر است که اقتصادها سیستمال

اي هستند و در عین حال، مشابه هر سیستم  یافته تکامل
. هاي مسیري مهمی هستند یافته، داراي وابستگی تکامل

هاي  گیري وضعیت کنونی فناوري در کشور در تصمیم
کند و چنانچه کشوري در سطح  سیاستی نقش مهمی ایفاء می

ها و  قرار گرفته باشد آن کشور تنها به دولتباالیی از فناوري 
هاي  نهادهاي مناسبی نیاز دارد که بتوانند محرك ایجاد قابلیت
در . فناورانه در جهت رشد و توسعه اقتصادي باشند
هاي  اقتصادهاي پیچیده، بخش خصوصی آن قدر در حوزه

تواند منجر به  یافته است که خود می مختلف فناورانه توسعه
تر شود اما در اقتصادهاي  تر و متنوع هاي پیچیده زهایجاد حو

با پیچیدگی پائین همانند اقتصاد ما الزم است که 
گیرنده، دولتی فعال براي  گذاران و نهادهاي تصمیم سیاست

هاي فناورانه الزم  کمک به هماهنگ نمودن انباشت قابلیت
د هاي دولتی شو این قضیه اما نباید منجر به ایجاد بنگاه. است

هایی را طراحی کرد که  بلکه باید یک سري از نهادها و بنگاه
پاسخگوي نیازهاي بخش خصوصی چه به صورت بالقوه و 

اي  هاي فناورانه دولت باید قابلیت. چه به صورت بالفعل باشند
هاي  که براي حرکت اقتصاد به سمت محصوالت با فناوري

هد تا حرکت باال مورد نیاز است را شناسایی نموده و توسعه د
  .بخش خصوصی تسریع شود

به منظور ارتقاء جایگاه کشور در منطقه، الزم است 
هاي فناورانه و تدابیر الزم براي بسترسازي  سیاست

بخشی به  محصوالت فناورانه با پیچیدگی باالتر با هدف تنوع
در این مسیر اما الزم . محصوالت رقابتی کشور اتخاذ شود

فناورانه کشور شناسایی شود که این هاي  قابلیتاست که ابتدا 
  .تواند موضوع تحقیقات آتی در این زمینه باشد می
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  ها پیوست

  )شده بر اساس متوسط پیچیدگی اقتصادي کشورها مرتب( 2014تا  2005هاي  پیچیدگی اقتصادي کشورهاي منطقه طی سال) 1 پیوست
 متوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 کد  کشور

 ISR 37/1 28/1 13/1 12/1 16/1 20/1 33/1 30/1 26/1 40/1 25/1 فلسطین اشغالی

 LBN 30/0 29/1 42/0 44/0 40/0 29/0 20/0 30/0 30/0 20/0 31/0 لبنان

 TUR 13/0 23/0 23/0 31/0 33/0 29/0 36/0 44/0 42/0 39/0 31/0 ترکیه

 JOR 02/0 07/0 07/0 19/0 08/0 22/0 10/0 22/0 18/0 14/0 12/0  اردن

 SAU 61/0 13/0 32/0 16/0- 42/0- 21/0 06/0- 07/0 33/0 08/0 11/0 عربستان سعودي

 ARE 07/0 13/0 13/0- 23/0- 13/0- 33/0 08/0 09/0 30/0 14/0 06/0 امارات متحده عربی

 -GEO 36/0 22/0 05/0 32/0- 05/0- 24/0- 03/0 21/0- 03/0- 27/0- 05/0 گرجستان

 -EGY 29/0- 19/0- 22/0- 10/0- 20/0- 35/0- 27/0- 18/0- 18/0- 16/0- 21/0 مصر

 -KAZ 02/0- 20/0 09/0- 22/0- 62/0- 58/0- 25/0- 04/0- 42/0- 27/0- 23/0 قزاقستان

 -QAT 18/0 10/0 21/0 05/0- 92/0- 03/0- 28/0- 87/0- 47/0- 33/0- 24/0 قطر

 -KWT 36/0 08/0- 36/0- 30/0- 53/0- 07/0- 02/1- 23/1- 01/0- 26/0 30/0 کویت

 -OMN 23/0- 39/0- 42/0- 35/0- 71/0- 48/0- 45/0- 50/0- 52/0- 35/0- 44/0 عمان

 -SYR 70/0- 73/0- 60/0- 35/0- 39/0- 45/0- 56/0- 15/0- 06/0- 56/0- 46/0 سوریه

 -UZB 42/0- 44/0- 61/0- 51/0- 63/0- 77/0- 80/0- 50/0- 68/0- 54/0- 59/0 ازبکستان

 -PAK 78/0- 67/0- 71/0- 51/0- 66/0- 75/0- 72/0- 59/0- 76/0- 73/0- 69/0 پاکستان

 -AZE 21/0- 39/0- 81/0- 93/0- 05/1- 02/1- 86/0- 63/0- 87/0- 16/1- 79/0 آذربایجان

 -IRN 38/0- 46/0- 88/0- 01/1- 14/1- 70/0- 89/0- 95/0- 79/0- 91/0- 81/0 ایران

 YEM 13/1-  01/1- 18/1- 05/1- 64/0- 10/1- 12/1- 22/1- 16/1- 98/0- -1.06 یمن

 TKM 44/1- 26/1- 39/1- 08/1- 09/1- 32/1- 53/1- 71/1- 67/1- 33/1- -1.38 ترکمنستان

 -27/0 -26/0 -26/0 -33/0 -36/0 -29/0 -38/0 -27/0 -26/0 -16/0 -12/0 متوسط پیچیدگی منطقه

  
  


