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 چکيده

به ابتكار محققان دانشگاه هاروارد و  002 شاخصی است که در سال شاخص پیچیدگی اقتصادي 

هم ساختن ولید کاالهاي پیچیده از رهگذر فرابراي بیان میزان توانایی کشورها در تتی  آي ام

هاي پراکنده و متنوع و کاربردي کردن آن  ساختارهاي مناسب براي تعامل افراد در جهت تجمیع دانش

هاي مختلف اعم از طراحی، بازاریابی،  صاد پیچیده، افراد برخوردار از دانشدر یک اقت. معرفی گردید

توانند با یكدیگر تعامل کنند و دانش  تأمین مالی، دانش فنی، مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاري می

ها غایب  هایی از این مجموعه قابلیت در جوامعی که بخش. نمایندخود را براي تولید محصوالت ترکیب 

بنابراین اقتصادهاي پیچیده اقتصادهایی هستند که . شد، امكان ایجاد چنین محصوالتی وجود نداردبا

هم جمع کرده و مجموعه  کنارهاي بزرگ افراد  توانند حجم زیادي از دانش مرتبط را در قالب شبكه می

از دانش مولد  به عكس اقتصادهاي ساده، پشتوانه ضعیفی. بر را تولید کنند متنوعی از کاالهاي دانش

 در. کنند که مستلزم شبكه کوچكتري از تعامالت است تري تولید می داشته و کاالهاي کمتر و ساده

و ایران در رتبه  ام 34در رتبه دوازدهم، ترکیه در رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادي، کشور کره جنوبی 

 . رتبه با آخرین کشور فاصله دارد 0 ام قرار گرفته و تنها  2  

هاي  مؤلفهو ترکیه از  جنوبی ین مقاله، براي بررسی علل تفاوت در رتبه ایران با کشورهاي کرهدر ا

دهد با  اي نشان می نتایج بررسی مقایسه. ه استپذیري مجمع جهانی اقتصاد استفاده شد رقابت  شاخص
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اندازه اقتصاد،  ،جمعیتیکننده متغیرهاي  که منعكس)هاي ورودي اقتصاد کشور  این که شاخص

 چندان زیاديبا این دو کشور تفاوت ( است ها و خدمات عمومی برخی زیرساخت ،نهاديمتغیرهاي 

توسعه بخش مالی، کارایی بازارها، آمادگی تكنولوژیكی، از قبیل )اي  هاي واسطه اما شاخص ،داردن

دارد و این موضوع  دو کشوربا این تفاوت زیادي ( هاي کسب و کار و ثبات اقتصاد کالن نوآوري، مهارت

هاي خروجی اقتصاد مانند درجه پایین پیچیدگی اقتصادي نشان  خود را در تفاوت شدید در شاخص

ها جستجو کرد که از آن با  توان در رفتار نهادي دولت دلیل این تفاوت شدید را میبنابراین . داده است

استراتژي توسعه  ایراندر  رسد می به نظر. شود گذاري اقتصادي و صنعتی یاد می عنوان سیاست

امر توسعه گذاري در  و سیاست گذاري اقتصاد کالن گذاري در هر صنعت، سیاست صنعتی، سیاست

هاي تولید را مختل و عالئم مخربی براي انباشت  روابط دانشی بین نهاده دانش به نحوي بوده است که

 . هاي تولیدي در پی داشته است دانش و بهبود تكنولوژي و نوآوري بنگاه

 تولیدنهادي ، دانش کاربردي، ساختار پذیري اقتصادي پیچیدگی اقتصادي، رقابت :كليدي هايواژه

 مقدمه -1

  پیشرفت اما ،دشو بندي می طبقه  ار کاالهاي عمومیدر شمناپذیري  رقابت به دلیل ویژگی  امروزه دانشبا این که 

چرا که دانش براي استفاده در . ه استداشتندنبال  به اتتولیدو ماهیت یند یكسانی بر فرادر همه کشورها آثار ، دانش

کند،  مواهب رشد دانش را تعیین میآنچه میزان دسترسی جوامع به  از این رو. فرآیند تولید، ابتدا باید کاربردي شود

جوامع در کاربردي ، میزان توفیق 3عیهاي جم کنشافراد در پاداش از رهگذر تعیین است که  4ساختار نهادي تولید

جهان در وضعیت کشورهاي مختلف  ،بدیهی است از این منظر .سازد را به خود مقید می اتکردن دانش در تولید

کنش جمعی میان عوامل تولید و ایجاد   با تسهیل تولیدنهادي  ساختاربرخی کشورها، در  .مشابهی قرار ندارند

و شده یند تولید سب براي کاربردي کردن دانش در فراگیري بستر منا شكلموجب هاي قراردادي مناسب،  تضمین

شورهایی که در ک بدیهی است .آورد محور و پیچیده را فرآهم می کاالهاي دانشگستره متنوعی از امكان ساختن 

عوامل تولید دانش نیز دانش عمومی و نظري و ، به رغم در اختیار داشتن گرفته استن شكل ساختار نهادي نینچ

                                                 
  .Knowledge 
  .Public Goods 
  .The Institutional Structure of Production  
  .Collective Action 



در میان  بدون تبدیل شدن به تكنولوژي تولیدي، دانش (و دانشگاهیان و پژوهشگران ها ها، پژوهشگاه دانشگاهاعم از )

در صنایع متفاوت  هاي قراردادي مناسب در چنین جوامعی فقدان تضمین. شود کاربردي نمیمانده و   باقی عوامل آن

که الزمه -  پذیر گذاري مخاطره دسترسی به سرمایهکارآفرینی و  ا نوآوري،شود ت از لحاظ دانشی بودن سبب می

تولید به دامنه محدودي از کاالهاي ساده و  گرددهاي جمعی ناپایدار  ، کنششوددشوار  -کاربردي کردن دانش است

  .دشومحدود 

ولید کاالهاي پیچیده از رهگذر میزان توانایی کشورها در تمفهومی است که امروزه براي بیان   پیچیدگی اقتصادي

به کار آن کاربردي کردن هاي پراکنده و  دانشتجمیع هم ساختن ساختارهاي مناسب براي تعامل افراد در جهت فرا

مورد جهان  کشور 2  براي تی تبیین و  آي بر اساس این معیار که توسط محققان دانشگاه هاروارد و ام .رود می

کشورهاي  پس از آنها. دارندهاي اول تا سوم قرار کشورهاي ژاپن، آلمان و سوئیس در رتبهقرار گرفته است، سنجش 

در رتبه دوازدهم و  جنوبی کره. اند هاي چهارم تا هفتم را به خود اختصاص داده سوئد، استرالیا، فنالند و سنگاپور رتبه

رتبه با  0 ام قرار گرفته و تنها  2  رتبه  ایران در شاخص مذکور در .جایگاه سیزدهم قرار گرفته  است آمریكا در

در در حالی است که این (.   Hausmann and Hidalgo,  0) آخرین کشور یعنی موریتانی فاصله دارد

مقاالت به لحاظ تعداد به عنوان مثال . دانش، ایران در جایگاه مناسبی قرار دارد تولیدهاي منعكس کننده  شاخص

و    هاي  و ترکیه به ترتیب در رتبه جنوبی کرهو کشورهاي  2 در رتبه  ایرانکشور منتشر شده در مجالت علمی، 

از رتبه مطلوبی برخوردار بوده و در ایران کشور ثبت شده نیز تعداد اختراعات شاخص در . رندام جهان قرار دا   

ام 2هاي  و ترکیه در این زمینه به ترتیب در رتبه جنوبی ست کرهالزم به ذکر ا. ام جهان جاي گرفته است4 جایگاه 

ایران در تولید دانش از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما در کاربردي دهد که  نشان میاین . ام قرار دارند0 و 

 .هایی مواجه است کردن این دانش در فرآیند تولید با کاستی

مفهوم پیچیدگی اقتصادي در بخش سوم . ر ادامه و در بخش دوم این مقاله مبانی نظري تحقیق تبیین شده استد

 جنوبی اقتصادي در سه کشور ایران، ترکیه و کره یگبه مقایسه پیچیدآن، گیري  معرفی و ضمن بیان شیوه اندازه

کشورها، به ساختار نهادي یچیدگی اقتصادي براي بررسی علل تفاوت در رتبه پ بخش چهارمدر . شده است پرداخته

. بررسی شده استایران پذیري اقتصادي  هاي رقابت تولید پرداخته شده و ارتباط شاخص پیچیدگی اقتصادي با مؤلفه

                                                 
  .Venture Capital 
  .Economic Complexity 



پذیري مجمع جهانی اقتصاد به مقایسه ساختار نهادي تولید در  رقابت  هاي شاخص بخش پنجم با استفاده از مؤلفه

گیري و ارائه  هاي ششم و هفتم به نتیجه در نهایت بخش .شده است پرداختهو ترکیه  جنوبی کشورهاي کره ایران و

 .است پیشنهادات اختصاص یافته

 استفاده از دانش در توليد مباني نظري -2

و از هاست  ها، اطالعات، توصیفات یا مهارت شود که شامل پدیده دانش به عنوان آشنایی با چیزي یا کسی تعریف می

دانش . از یک موضوع باشد 4تواند درک نظري یا کاربردي بنابراین، دانش می. آید به دست می  یا آموزش  راه تجربه

که کمتر ( همانند فهم نظري از یک موضوع)باشد یا ضمنی ( همانند مهارت کاربردي و تخصص)تواند آشكار  می

توان انواع  ا توجه به میزان استفاده از دانش در تولید میبنابراین، ب(. فرهنگ اکسفورد)مند است  رسمی و یا نظام

 : دانش در جامعه را چنین معرفی کرد

هاي جامعه،  که عموم مردم جامعه از نحوه کار کردن دولت، قوانین و مقررات، کنشاست دانشی : 3دانش عمومي

 . ودش زندگی روزمره مردم استفاده می دراین دانش . دارند... بازارهاي مختلف و 

و درباره فنون مورد نیاز کسب و  هکه در اختیار مدرسان و دانشجویان بوداست دانشی :  دانش نظري و دانشگاهي

 . کارها است اما با کسب و کارها ارتباط مستقیم ندارد

 شامل) 2که در اختیار فعاالن تولید بوده و شامل دانش آشكار و دانش نهفته :دانش كاربردي و توليدي

 یک تكرار با سازمان یا فرد که معناست این به کار حین یادگیري. است (2ناپذیر انتقال دانش ، کار حین هاي یادگیري

 دانشی به ناپذیر انتقال دانش .شود انجام آن طبق کارها که کند ایجاد اي روزمره هاي روال تواند می کارها انجام براي رفتار

 از حدي تا و است انتقال قابل ناقص طور به نهفته دانش .داد انتقال دیگر فرد هب فردي از توان نمی که شود می گفته

 خواندن با فقط مثال، براي .دارند دانش این کسب براي متفاوتی ذاتی توانایی افراد زیرا ،شود می کسب تمرین طریق

                                                 
  .Experience 
  .Education 
  .Practical 
  .Common knowledge 
  .Scientific or theoretical 
  .Tacit knowlege 
  .Learning by doing 
  .Non-Communicable knowlege 



 آنها بین عمیقی هاي تفاوت ندکن می تمرین بازیكنان همه که این وجود با و گرفت یاد را تنیس بازي توان نمی کتاب

  (.990  نورث،) دارد وجود

کارهاي انتقال دانش نیز  و ساز. گیرد هاي جدید در تكنولوژي در بستري از انتقال دانش صورت می گسترش عرصه

دي، انتشار علمی، تعامل با شامل تحرک نیروي انسانی، کارآموزي، مشاهده مستقیم پرسنل، تقلید، اختراع کاربر

از این رو، انتقال دانش (. 490 امامی میبدي، اشتریان و )کنندگان و مشتریان و رابط درون سازمانی است  تأمین

 ،رسمی اي از روابط و تعامالت غیر بیش از آن که به مناسبات رسمی و دانشگاهی و صریح محدود شود به گستره

 . ضمنی و نهفته بستگی دارد

ومی، دانش نظري و دانش کاربردي را در راستاي ایجاد بیشترین ارزش در جامعه جوامعی که بهتر بتوانند دانش عم

ریزي،  این کار به ماهیت برنامه. مند شوند توانند از مزایاي نوآوري و تكنولوژي در تولید بهره مدیریت کنند می

 . دارددهی در کل اقتصاد و در هر یک از صنایع و نقش دولت در آن بستگی گذاري و سازمانسیاست

ها و  هنگامی که ماهیت پویا و ذاتی نظام قیمت « استفاده از دانش در جامعه»در مقاله معروف (  93 )هایک 

کارایی بازار باز را  تواند ریزي شده هرگز نمی کند بر این نكته اصرار دارد که بازار متمرکز برنامه مزایاي آن را مطرح می

بنابراین در یک . کوچكی از کل دانش موجود در جامعه برخوردار استقسمت از زیرا هر فرد فقط داشته باشد، 

هاي الزم را براي کل  ها هستند که دانش ماهیتاً پراکنده در سطح جامعه و انگیزه متمرکز این قیمت اقتصاد غیر

دي و نظري در این چارچوب، هایک نیز بر تفكیک دانش به کاربر. کنند جامعه به ویژه براي تولیدکنندگان فراهم می

 . تاکید دارد

بهبود  أترین منش مبناییاست که  «  رشد در موجودي دانش بشري»  کهکنند  می استدالل( 009 )نورث و دیگران 

الگوهاي تغییر در تكنولوژي، جمعیت شناسی و ساختار تعامالت انسانی بر این رشد موثر  ورفاه مادي بشر است 

ماهیت . کند برخورد می «فرایندهاي تغییر» با « هاي جامعه  ذهن انسان »اولین مسئله این است که چگونه . است

ها و نهادهاي جامعه است که این برخورد را  پذیري آنها و تعامالت آنها با سازمان ها، انعطاف باورهاي ذهنی انسان

 . کند تعیین می

                                                 
  .The Use of Knowledge in Society 
  .Growth in the stock of human knowledge 



نیز عوامل متعددي را در این  ،کند گزارش مجمع جهانی اقتصاد که عوامل موثر بر توان رقابت ملی را بررسی می

از تالش آدام اسمیت براي نشان دادن جایگاه تخصص و تقسیم کار براي ثروت ملل گرفته تا  .ددان می مؤثرزمینه 

هاي جدید مبتنی بر نقش آموزش، پیشرفت چنین نگرشگذاري و همهاي نئوکالسیک درباره اهمیت سرمایهدیدگاه

و شفاف و مواردي دیگر، همه و  یسته، حاکمیت قانون، نهادهاي کاراالن، حكمرانی شاتكنولوژیكی، ثبات اقتصاد ک

مطالعات اقتصادسنجی متعددي نشان از تاثیر همزمان بسیاري از . همه بیانگر ابعاد موثر بر توان رقابت ملی است

  (.002 پذیري جهانی،  گزارش رقابت) متغیرهاي فوق دارند

و تولید،  کردهها و دولت بر اساس آن تعامل دهد که افراد، بنگاهارچوبی را شكل میدر این میان، محیط نهادي چ

هاي محیط نهادي نقش محوري در چگونگی تقسیم منافع و تحمل هزینه. سازندثروت و درآمد اقتصاد ملی را می

ها، مالكان داران شرکتسهام. دهی تولید، تاثیر جدي داردگذاري و سازمان سرمایه گذاري دارد و بر تصمیمات سیاست

زمین و مالكان حقوق معنوي و فكري، تا به بستر بازدهی مناسب سرمایه و امنیت محیط اعتماد نكنند، در تولید 

البته نهادها، تنها منحصر در حوزه حقوق و قوانین نیست، بلكه نگرش دولت به . کنندثروت ملی مشارکت جدي نمی

هاي زائد، بوروکراسی: اهمیت استگذاري نیز حائز و نیز رفتار دولت در قالب سیاستجایگاه بازار و معیار کارآیی 

مقررات بیش از حد، فساد در روابط مالی و قراردادها، عدم شفافیت و بی ثباتی در سیاستگذاري و جانبداري در قوه 

ق و یشود تا تحق و سبب میداده  هاي تولیدي را افزایش روند که هزینه بنگاهشمار می قضائیه، همگی از مواردي به

 .هاي تكنولوژیكی کاربردي دشوار گردد نوآوري و پیشرفت ،توسعه

اعم از هنجارهاي )رسمی  هاي غیر شامل محدودیت (990 )به طور کلی نهادهاي مؤثر بر تولید از دیدگاه نورث 

هاي  و ویژگی( انین عادي و رسمیاعم از مقررات و قو)هاي رسمی  ، محدودیت(هاي رفتاري رفتاري، عادات و نظام

نمود بیرونی و هاي نهادي اهمیت دارد،  به بیان بهتر آنچه بیش از محدودیت .ها است ضمانت اجرایی این محدودیت

و نتیجه رفتار   باید بین نهادهاي سیاسی قانونی( 002 ) اغلو و رابینسن عجمبه تعبیر . اجرایی آن در جامعه است

 .ئل شدتمایز قا  آنها در عمل

 پيچيدگي اقتصادي -3

                                                 
  .de jure 
  .de facto 
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کار، مواد  چون نیرويهاي تولید هم هر کاال به مثابه ترکیبی از نهادهمرسوم، اقتصاددانان معموالً به  در نگاهچه  اگر

توان به کاالها با نگاهی متفاوت و بر حسب میزان دانش انباشته شده در آنها نیز  ، اما مینگرند میآالت  اولیه و ماشین

ن چیزي دندا چون خمیر یکاالی بنابراین. هستندکننده آن  و منعكسحامل دانش  کاالها در این نگاه،. توجه کرد

انعكاسی از دانش شیمی در خصوص نحوه تأثیرگذاري  وبوده ... خمیر، تیوب، جعبه و  یعنیفراتر از مواد سازنده آن 

هاي مضر براي دندان و لثه  است که مسواک زدن را تسهیل کرده و باعث از بین رفتن باکتري فلوراید سدیم بر دندان

با . هاي بدن است دانش فیزیک در خصوص نحوه ایجاد امواج طولی در بافتیا دستگاه سونوگرافی بازتابی از . شود می

شوند که به ما اجازه  ن رویكردي نسبت به کاالها، بازارها معنا و مفهومی متفاوت پیدا کرده و به مكانی تبدیل میچنی

پراکنده است، دسترسی پیدا کنیم  دهند به حجم باالیی از دانش که در میان مردم در سراسر جهان می

(Hausmann and Hidalgo,  0  .) 

براي ایجاد یک اقتصاد پیچیده و . نگ با تنوع دانش مفید به کار رفته در آن داردپیچیدگی یک اقتصاد ارتباطی تنگات

هاي مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تأمین مالی، دانش فنی،  البته پایدار نگاه داشتن آن، افراد برخوردار از دانش

ش خود را براي تولید محصوالت مدیریت منابع انسانی و حقوق تجاري باید قادر به تعامل با یكدیگر باشند و دان

ها غایب باشند، امكان ایجاد چنین  هایی از این مجموعه قابلیت بدیهی است در جوامعی که بخش. ترکیب کنند

و منعكس  شدهترکیب محصوالت مولد یک کشور بیان  بر اساسبنابراین پیچیدگی اقتصادي . محصوالتی وجود ندارد

 . (Hidalgo and Hausmann,  009) اند ترکیب دانش پدید آمدهکننده ساختارهایی است که با هدف 

چه مقدار از باید توجه داشت که حجم دانش به کار رفته در یک اقتصاد اساساً با این مسأله که هر یک از افراد جامعه 

کیب این دانش و هاي موجود در بین افراد و توانایی آنها در تر بستگی ندارد، بلكه به تنوع دانش برخوردار استدانش 

اقتصادهاي پیچیده اقتصادهایی هستند که بنابراین . استفاده از آن از طریق شبكه پیچیده تعامالت وابسته است

هاي بزرگ افراد گرد هم جمع کرده و مجموعه متنوعی از  توانند حجم زیادي از دانش مرتبط را در قالب شبكه می

صادهاي ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کاالهاي کمتر و به عكس اقت. بر را تولید کنند کاالهاي دانش

 .تري از تعامالت استکنند که مستلزم شبكه کوچک تري تولید می ساده



 پيچيدگي اقتصادي گيري اندازه -3-2

کافی براي محاسبه پیچیدگی اقتصادي  یتواند اطالعات هاي تولید شده در یک اقتصاد به روشنی می ترکیب فعالیت

بدیهی است ، استکاربردي نوع و ترکیب خاصی از دانش  نیازمندساختن یک کاال بپذیریم که اگر . ارائه نماید

دو توان  مین اصل ساده میاز ه. دسترسی داشته باشدکاربردي دانش این به تواند آن را تولید کند که  کشوري می

 :استخراج کردخص پیچیدگی اقتصادي براي ساختن شا مفید نكته

مند هستند  بیشتري در اختیار دارند، از این امكان بهرهکاربردي هاي آنها دانش  کشورهایی که ساکنان یا سازمان(  

بر در یک کشور،   کاربردي انباشته شدهبه عبارت دیگر حجم دانش . تري از کاالها را تولید کنند که مجموعه متنوع

 . شود بیان میسازد،  هاي متمایزي که این کشور میاین کشور یا تعداد کاال اتتولید  «تنوع» اساس

پذیر است  معدودي از کشورها امكاننیاز دارند تنها در تعداد کاربردي تولید کاالهایی که به حجم زیادي از دانش  ( 

را به عنوان تعداد   «جایی بودن  همه» اگر .را در اختیار دارندمورد نیاز کاربردي کشورهایی که همه دانش  و آن هم

–ي پیچیده هاتوان مشاهده کرد که کاال کنند، می که یک محصول خاص را تولید میتعریف کنیم کشورهایی 

 . هستند 4جایی  کمتر همه -دنیی که انواع مختلف دانش را در بر دارهاکاال

ثانیاً . از کاالها دسترسی دارند 3تولید گستره متنوعیبنابراین اقتصادهاي پیچیده، اوالً به دانش کاربردي الزم براي 

براي  .دانش کاربردي الزم براي تولید کاالهایی را در اختیار دارند که امكان تولید آن در هر کشوري وجود ندارد

در این مثال ساده تولیدات سه کشور هلند، آرژانتین  .توجه کنید زیربه شكل روشن شدن مفهوم پیچیدگی اقتصادي 

شود، نه تنها تولیدات کشور هلند از تنوع بیشتري  طور که مشاهده می  همان. و غنا به تصویر کشیده شده است

کند که دو کشور دیگر قادر به تولید  عالوه بر آن هلند کاالهایی تولید می بلكهنسبت به آرژانتین و غنا برخوردار است 

اقتصاد هلند از  شود گفته میجایی است،   تر و البته کمتر همه متنوعتولیدات هلند که بنابراین از آنجا . آن نیستند

 .تر از اقتصاد غنا است بر اساس همین منطق باید گفت که اقتصاد آرژانتین پیچیده. تر است آرژانتین و غنا پیچیده

 جایی بودن تولیدات کشورها  بیان نموداري تنوع و همه(:  )شكل 

                                                 
  .Diversity 
  .Ubiquity 
  .Less Ubiquitous 
  .Diversified 



 

کاال صادر  44 هر دوي این کشورها حدود . پاکستان و سنگاپور را در نظر بگیریدور ی دیگر، دو کشبه عنوان مثال

کند که به طور متوسط توسط  پاکستان محصوالتی صادر می. متفاوت استکاالها این ترکیب با این حال . کنند می

کشور دیگر    توسط سنگاپور به طور متوسط محصوالت صادراتی در حالی که . دنشو کشور دیگر نیز صادر می 2 

کنند که درجه باالیی از  شود را کشورهایی صادر می باید افزود کاالهایی که توسط سنگاپور صادر می. دنشو صادر می

شوند که از تنوع خیلی کمی در  اما محصوالت صادراتی پاکستان توسط کشورهایی صادر می. تنوع صادراتی را دارند

 .صادرات برخوردارند

براي  .کند ها را منعكس می ی مورد استفاده براي شاخص پیچیدگی اقتصادي، تا حد زیادي این تفاوتمتدولوژي ریاض

همانی  سایر کاالها را تولید کند oو کشور  Pمحصول  cماتریسی در نظر بگیرید که اگر کشور را cpM این منظور

هاي این  ها و ستون سادگی با جمع زدن ردیف بودن کاالها را بهجایی   دن و همهتوان متنوع بو بر این اساس می. است

 :توان تعریف کرد به بیان ریاضی می. ماتریس محاسبه نمود

(     )   
p

cpoc MkDiversity , 

(     )   
c

cpop MkUbiquity , 



هاي مورد  تعداد توانمندي هاي موجود در یک کشور، یا ها و توانمندي اي دقیق از تعداد پتانسیل براي ساختن سنجه

نیاز براي ساختن یک کاال، این امكان وجود دارد که اطالعات مربوط به دو معیار فوق را با کمک یكدیگر تكمیل 

کند و نیز متوسط تنوع  جایی بودن کاالهایی که صادر می  این مستلزم آن است که براي هر کشور، متوسط همه. نمود

براي کاالها نیز این امر مستلزم آن است که متوسط . کنند را محاسبه کنیم صادر میکشورهایی که این محصوالت را 

کند را  جایی بودن سایر کاالها که این کشور تولید می  کنند و متوسط همه تنوع کشورهایی که آنها را تولید می

 :توان با کمک روابط زیر نشان داد این مسأله را می .محاسبه کنیم
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,,12وقتی برقرار است که (  )رابطه   NcNc kk . این بردار ویژهccM 


است که با بزرگترین مقدار ویژه  

بنابراین به . از آنجا که این بردار ویژه، برداري از اعداد یک است، دربردارنده اطالعات مفیدي نیست. مرتبط است

این برداري است که بزرگترین مقدار . کنیم جاي آن از بردار ویژه مربوط به دومین مقدار ویژه بزرگ استفاده می



بنابراین پیچیدگی اقتصادي را . گیري پیچیدگی اقتصادي است شاخصی براي اندازهکند و  یواریانس را منعكس م

 :توان چنین تعریف کرد می

      (2  )     )(Kse

KK
ECI 




 

Kو نشان دهنده انحراف معیار  seمعرف میانگین،  < >در این رابطه نماد 


ccMبردار ویژه ماتریس  


مرتبط با  

به . را محاسبه کرد( PCI)توان شاخص پیچیدگی محصوالت  به طور مشابه می. دومین مقدار ویژه بزرگ آن است

در ( که معرف کاال است) pبا نماد ( که معرف کشور است) cجایی نماد  توان با جابه دلیل تشابه مسأله، به راحتی می

 :رت زیر استخراج نمودرا به صو PCIروابط فوق، 

   (9  )     )(Qse

QQ
PCI 




 

Qدر این رابطه 


ppMبردار ویژه ماتریس  


 .مرتبط با دومین مقدار ویژه بزرگ آن است 

پیچیدگی  مقایسه درجهبه توان  ، اینک میو نیز پیچیدگی کاالها گیري پیچیدگی اقتصادي پس از معرفی نحوه اندازه

کشور داراي باالترین شاخص پیچیدگی اقتصادي و نیز    به ترتیب (  )و (  )ول اجددر . اقتصادي کشورها پرداخت

 .ترین شاخص پیچیدگی اقتصادي نمایش داده شده است کشور داراي پایین   

 002 در سال  شاخص پیچیدگی اقتصاديدر کشورهاي داراي باالترین رتبه (:  )جدول 

 اقتصادي شاخص پیچیدگی نام کشور رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادي نام کشور رتبه

  /249 سنگاپور    /2 4 ژاپن  

  /2 2 چک 2  / 92 آلمان  

  /2   انگلستان 9  / 94 سوئیس 4

  /4   اسلونی 0   /9 2 سوئد 3

  /4 3 فرانسه     / 20 اتریش  

  /329 جنوبی کره     /    فنالند 2

 (  Hausmann et al.,   0: )مأخذ

 002 در سال  ترین رتبه در شاخص پیچیدگی اقتصادي کشورهاي داراي پایین(:  )جدول 



 شاخص پیچیدگی اقتصادي نام کشور رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادي نام کشور رتبه

 - /333 گینه 4   - /4   آذربایجان    

 - /    نوگینه  3   - /9   ایران 2  

 - / 0  کنگو     - /403 لیبی 9  

 - /22  سودان 2   - /423 گابن 0  

 - /94  آنگوال     - /304 کامرون    

 - / 90 موریتانی 2   - /2 3 نیجریه    

 (  Hausmann et al.,   0: )مأخذ

ترین کاالها را معرفی  مورد از ساده 2 طور  همینترین کاالها و  مورد از پیچیده 2به ترتیب نیز ( 3)و ( 4)جداول 

تا حد زیادي  در سبد صادراتی،تنوع ایجاد عالوه بر اقتصادهایی هستند که  ،اقتصادهاي پیچیدهبدیهی است  .کنند می

 .  باشند کردهدر تولید کاالهاي پیچیده مزیت کسب 

 002 در سال کاالهاي داراي باالترین رتبه در شاخص پیچیدگی (: 4)جدول 

شاخص پیچیدگی  SITC3کد  نام کاال هرتب

 اقتصادي

  /2  23   آالت و قطعات صنعتی خاص ماشین  

  /   33 2 هاي فیزیكی ابزارآالت الكترونیكی براي آزمایش  

  /2   3   دستگاه اشعه ایكس 4

  /0   443 روغن موتور 3

  / 0  42  کربید فلزآالت  ماشین  

  /00 4 4  کاري و برش جوشکاري،  آالت لحیم ماشین 2

 (  Hausmann, et al,   0: )مأخذ

 002 در سال ترین رتبه در شاخص پیچیدگی  کاالهاي داراي پایین(: 3)جدول 

شاخص پیچیدگی  SITC3کد  نام کاال رتبه

 اقتصادي

 - /0   4   هاي روغنی دانه 22 

 - /0  0    الستیک طبیعی 29 

 - /        هاي کنجد دانه 0  

 - / 2     کاکائو    

 - /9  2 2  قلع    

 - /22  4440 نفت خام 4  



 (  Hausmann, et al,   0: )مأخذ

 چرا پيچيدگي اقتصادي اهميت دارد؟ -3-3

محدود نشده و ابعاد به مراتب توانایی کاربردي کردن دانش در فرآیند تولید تنها به پیچیدگی اقتصادي  اهمیت

بد صادراتی س  پیداست هر چه. وابستگی یک اقتصاد استدرجه  ،یكی از این ابعاد. گیرد میتري را در بر  وسیع

بیشتري در عرصه تعامالت از قدرت  کشورتري باشد، آن  تر و البته دربردارنده کاالهاي پیچیده متنوع کشوري

ه سبد صادراتی کشوري محدودتر به عكس چنانچ. تر است مقاوم ،الملل برخوردار بوده و به تعبیري بهتر اقتصادي بین

تر و به بیان بهتر از مقاومت  تر باشند، این کشور در مبادالت تجاري شكننده جایی  کاالهاي موجود در آن همهو 

 .اقتصادي کمتري برخوردار است

این بعد ناظر بر  .پردازد که این مقاله به واکاوي آن می ي نیز قابل بررسی استبعد دیگر اهمیت پیچیدگی اقتصادي از

 و سازاز این منظر اقتصاد پیچیده داراي . دانش بالقوه موجود است به فعلیت درآمدنیک اقتصاد براي نهادي  محیط

کارهایی مناسب و با ثبات براي تجاري کردن  و کارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد براي ثبت اختراعات، ساز

فرآیند تولید به ویژه تولید  براي تأمین مالی نظام مالی کارآمد و ردادهااختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قرا

  .کاالهاي دانش بنیان است

 پيچيدگي اقتصادي ايران، تركيه و كره جنوبيمقايسه  -3-4

در میان این کشورها، کشور . کشور جهان محاسبه شده است 2  شاخص پیچیدگی اقتصادي براي  002 در سال 

از این حیث در میان . قرار گرفته است ام 2  جایگاه  در - /9  اقتصادي معادل با  ایران با شاخص پیچیدگی

با شاخص جنوبی در همین سال کشور کره . ترین اقتصاد فاصله دارد پله با ساده 0 کشورهاي مذکور، ایران تنها 

ام قرار گرفته  34ان در مك 333/0ام و ترکیه با شاخص پیچیدگی اقتصادي    در رتبه   /329 پیچیدگی اقتصادي

 . است

سبد صادراتی کشور موجود در عمده به تحلیل کاالهاي  ( )جدول در به منظور ارائه تصویري بهتر از وضعیت کشور، 

طور که   هماناما  ،است گروه کاالیی 0  چه اقالم صادراتی کشور به لحاظ تعداد نزدیک به اگر .شده استپرداخته 



از این . کاال اختصاص دارد عمده گروه 4 درصد صادرات کشور به  90 نزدیک بهشود،  مشاهده میزیر جدول در 

از  به تنهایینفت خام در این سبد صادرات . حیث باید گفت که سبد صادراتی کشور از تنوع زیادي برخوردار نیست

  .برخوردار استدرصد    /   سهمی معادل 

 002 کشور ایران در سال  ترین اقالم صادراتی مهم(:  )جدول 

سهم از کل صادرات  گروه کاال ردیف

 کشور

سهم تجمعی از کل 

 صادرات کشور

   /     /   خام ینفتهاي  فرآورده  

 9/20   /93 پاالیش شده ینفتهاي  فرآورده  

  20/2  / 3 گاز طبیعی 4

 4/23   /24 پلیمرهاي اتیلن 3

  2/2   /04 حلقوي هاي غیر الكل  

 22/    / 0 سنگ آهن 2

  2/   22/0 آجیل و خشكبار  

  2/   20/0 هاي حلقوي هیدروکربن 2

 22/   0/   حلقوي هاي غیر هیدروکربن 9

 22/   32/0 هاي مس تصفیه شده و آلیاژمس  0 

 3/29  49/0 سیمان   

 29/ 2 40/0 اتومبیل   

 02/90 2/0  فرش 4 

 (  Hausmann et al.,   0) هاي تحقیق بر اساس یافته:  مأخذ

نكته دیگري که در خصوص سبد صادراتی کشور شایسته بررسی است، موقعیت ایران در مقایسه با سایر 

بندي کاالها به لحاظ  شود، بر اساس طبقه مشاهده می( 2)طور که در جدول   همان. صادرکنندگان این کاالهاست

به عنوان مثال . گیرند ترین کاالها جاي می وماً در شمار سادهمیزان پیچیدگی، کاالهاي صادراتی عمده کشور عم

قرار  4  بندي پیچیدگی کاالها در جایگاه آخر یعنی رتبه  ترین رقم صادراتی کشور یعنی نفت خام در رتبه اصلی

کاالیی بنابراین  ،شود صادرکننده عمده می   مضاف بر این باید توجه داشت که این کاال در حال حاضر توسط . دارد

ترین کاال اتومبیل است که این گروه کاالیی نیز به  در میان اقالم عمده صادراتی کشور، پیچیده. جایی است  همه

عالوه باید توجه داشت که سهم صادرات اتومبیل ایران از صادرات به . ام قرار دارد 40 لحاظ پیچیدگی در رتبه 

امین صادرکننده اتومبیل در میان   4درصد است و از این منظر ایران به عنوان  0/ 0جهانی در حدود 



اش، بیشترین سهم جهانی را در صادرات آجیل و  ایران در بین اقالم صادراتی عمده. صادرکنندگان عمده جایی ندارد

درصد ایران به عنوان دومین صادرکننده جهان مطرح    /3 چه در این گروه کاالیی با سهم  اگر. بار داردخشك

 . ترین کاالها قرار گرفته است در شمار ساده 0  گروه کاالیی، آجیل و خشكبار با رتبه  4  است، اما از بین 

 002 موقعیت ایران در صادرات اقالم عمده صادراتی در سال (: 2)جدول 

تعداد  گروه کاال ردیف

صادرکنندگان 

  عمده

سهم 

صادرکنندگان 

عمده از کل 

 صادرات کاال

سهم 

صادرات 

ایران از کل 

 صادرات کاال

رتبه ایران در 

بین 

کنندگان  صادرات

 عمده

رتبه کاال 

در شاخص 

 پیچیدگی

 4   4  /39  9    هاي نفتی خام فرآورده  

هاي نفتی  فرآورده  

 پاالیش شده

 3 2 /   22/   2 2 3 

 2   0  92/0    0  گاز طبیعی 4

 3 4 2 33/4 20    پلیمرهاي اتیلن 3

  29 2 2/3  20 9  حلقوي هاي غیر الكل  

  0  2  /   22/   0  سنگ آهن 2

 0       /3  22/23 4  آجیل و خشكبار  

  40     / 9  42/2 0  هاي حلقوي هیدروکربن 2

 غیر هاي هیدروکربن 9

 حلقوي

 4  2/24 92/   0  3  

و   شده  تصفیه  مس 0 

 هاي مس آلیاژ

   4 /22 9 /0  0 302 

 234   3/ 2   /4  2  سیمان   

 40   4 0/ 0 0/22     اتومبیل   

  4    3 / 4 90/   9 فرش 4 

 (  Hausmann et al.,   0)هاي تحقیق بر اساس  یافته:  مأخذ

متنوع و  زیادي در پرتوي سبد صادراتی غیر ص پیچیدگی اقتصادي را باید تا حددر شاخ بنابراین رتبه پایین کشور

تا   99 سبد صادراتی را در دوره زمانی این نمودار زیر ترکیب . کردتحلیل پیچیده موجود در آن  کاالهاي غیر

کنند که  هاي مختلف کاالیی را نمایندگی می گروه در ذیل این نمودار مندرجهاي  شكل. به تصویر کشیده است 009 

                                                 
 .منظور از صادرکنندگان عمده صادرکنندگانی هستند که سهم صادرات آنها از کل صادرات بیش از یک درصد باشد.   



هاي  اند با کمک این شكل ترین کاالها در سمت راست، مرتب شده ترین کاالها در سمت چپ به پیچیده از ساده

خام بخش عمده سبد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده و  نفتهاي  فرآوردهدید که توان  راهنما به روشنی می

  .دهند ده سهم ناچیزي از این را تشكیل میکاالهاي پیچی

 009 تا   99 ترکیب سبد صادراتی ایران در دوره (:  )نمودار 

 

 (  Hausmann, et al.,   0:  )مأخذ

توان سبد صادراتی این دو کشور را در دوره  به منظور مقایسه وضعیت ایران با دو کشور ترکیه و کره جنوبی، می

سبد صادراتی کره جنوبی را براي ( 4)سبد صادراتی کشور ترکیه و نمودار (  )نمودار . زمانی مورد نظر بررسی نمود

صادراتی بیشتر سبد نه تنها از تنوع (  )نمودار با نمودار  مقایسه این دو. دهد نمایش می 009 تا   99 دوره زمانی 

نشان دهنده سهم باالتر کاالهاي پیچیده در در قیاس با ایران حكایت دارد که عالوه بر آن جنوبی ترکیه و کره 

  .ترکیب صادرات این دو کشور است



درجه تمرکز سبد صادراتی سه کشور در سه سال منتخب از رشمن یه -با استفاده از شاخص هرفیندال(  )در جدول 

ترکیه از سازگاري دارد، ( 4)تا (  )مطابق با ارقام این جدول که کامالً با نمودارهاي . دوره مذکور ارائه شده است

تالف از ترکیه کمتر اما با اخ جنوبی تنوع صادرات کره. برخوردار است سبد صادراتی( بیشترین تنوع)کمترین تمرکز 

( RCA)  عالوه بر این باید توجه داشت که شاخص مزیت نسبی آشكار شده .بسیار فاحشی از ایران باالتر است

به بیان بهتر این کشور در . براي تعداد بیشتري از کاالها بزرگتر از یک استو ایران  جنوبی در مقایسه با کرهترکیه 

 . کاالهاي بیشتري داراي مزیت نسبی است

 009 تا   99 ترکیب سبد صادراتی ترکیه در دوره (:  )نمودار 

 

 (  Hausmann et al.,   0: )مأخذ

و ایران دارد، در بعد پیچیدگی  جنوبی تري نسبت به کره تنوع سبد صادراتی، ترکیه وضعیت مطلوب به لحاظچه  اگر

با استفاده از اشكال راهنماي مندرج . است که بر دو کشور دیگر برتري دارد جنوبی این کشور کره ،کاالهاي صادراتی

تري از  ، طیف گستردهجنوبی کرهبه روشنی مشخص است که در ترکیب صادرات ( 4)تا (  )در ذیل نمودارهاي 

                                                 
  .Reveled Comparative Advantage 



 جنوبی کرهدر این خصوص گستره کاالهاي پیچیده در سبد صادراتی ترکیه کمتر از . اند کاالهاي پیچیده جاي گرفته

  .تر از ایران است و البته با اختالفی فاحش وسیع

 و ترکیه جنوبی مزیت نسبی و درجه تمرکز سبد صادراتی کشورهاي ایران، کره(:  )جدول 

 ایران ترکیه جنوبی کره عنوان

 99   000  0 0  99   000  0 0  99   000  0 0 

-شاخص هرفیندال

 رشمنیه
040/0 044/0 04 /0 0 0/0 0  /0 0 0/0 22/0  4/0  4/0 

تعداد کاالهاي با 

RCA>  
 94  2   24  09   4 40  4  32 20 

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

009 تا   99 ترکیب سبد صادراتی کره جنوبی در دوره (: 4)نمودار 

 

 (  Hausmann. et al.,   0: )مأخذ

 توليدنهادي ارتباط پيچيدگي اقتصادي با ساختار  -4



در این  لیكن مختلفی تحلیل کرد،از زوایاي  توان را می هاي فوق در رتبه پیچیدگی اقتصادي کشورها تفاوتچه  اگر

در . شود در فرآیند تولید از رهگذر ساختار نهادي تولید بررسی می کاربردي کردن دانش برايتوانایی کشورها مقاله 

ي جهان اقتصادها ساختار نهادي تولید دررزیابی به االمللی که نهادهاي بینهاي ارائه شده توسط  شاخصمیان 

منتشر  هتاکنون هر سال 9 9 مجمع جهانی اقتصاد که از سال ( GCI )پذیري جهانی شاخص رقابتپردازند،  می

 بر. پذیري آنها است شده تا حد زیادي قادر به انعكاس ابعاد متنوع ساختار تولیدي کشورهاي جهان و قدرت رقابت

وري یک ها و نهادهایی که سطح بهرهمجمع، توان رقابت عبارت است از مجموعه عوامل، سیاست اساس تعریف این

وري بیانگر سطح رفاه پایدار شهروندان سطح بهره. کندکشور و ظرفیت رشد اقتصادي پایدار بلندمدت را تعیین می

. شانه ظرفیت رشد آتی کشور نیز باشدتواند نها، میگذاريجامعه است و به دلیل ارتباط آن با نرخ بازده سرمایه

 .این مفهوم از توان رقابت، شامل هر دو بعد ایستا و پویاست ،بنابراین

پذیري جهانی از ترکیب وزنی ابعاد مختلف توان رقابت ملی تشكیل شده است و در بر دارنده دوازده  شاخص رقابت

. گذارندبه تناسب وزنشان در شاخص کل اثر می معیار مختلف وجود دارد که 0  ، در این ارکان. رکن اصلی است

سوم باقیمانده از طریق  دهند و دوتشكیل می  هاي سختسوم این معیارها را آمارهاي رسمی و به اصطالح داده یک

 . گرددکار در بخش خصوصی و دولتی استخراج می و تحقیق میدانی بین مدیران عالی رتبه کسب

شوند و براي ساختن بندي میابتدا کشورها در سه مرحله مختلف توسعه دست، پذیري جهانی در شاخص رقابت

 . شودهاي آن مرحله داده میشاخص نهایی، به تناسب مرحله توسعه هر کشور، وزن بیشتري به شاخص

یعنی مزیت و رقابتشان بر اساس منابع ارزان طبیعی  4اندكشورهايي كه در اقتصاد مبتني بر منابع: مرحله اول

در این . تر ارائه کنندهایشان تالش دارند محصوالت معمول را با قیمت پایینماهر است و بنگاه کار غیرا نیرويی

هاي مورد پس سیاست. کندوري اقتصادي پایین است و هم دستمزدي که نیروي کار دریافت میمرحله هم بهره

پذیري است  کن نخست از دوازده رکن شاخص رقابتتوجه و توصیه براي این گروه از اقتصادها عموماً شامل چهار ر

 . هاي باکیفیت و گسترده، ثبات محیط اقتصاد کالن و ارتقاي سالمت و آموزشیعنی اصالح نهادها، زیرساخت

                                                 
  .Global Competitiveness Index 
  .Hard Data 
4 .Factor Driven Economies 



کنند به کیفیت تولید، محصوالت و ، تالش میکه کشورهاي این گروه  اقتصاد مبتني بر كارآيي: مرحله دوم

در این مقطع . اي کامالً کارآ و بهینه تخصیص دهندگونهنند و منابع بازارهاي مختلف را بهنیروي کار خود اضافه ک

افزایش توان رقابت این کشورها عمدتاً با اتكا به شش . افتدوري بیشتر اتفاق میدستمزدهاي باالتر در مقابل بهره

هاي باالتر، کارایی بازار  آموزش و مهارت گیرد یعنی تمرکز بر پذیري صورت می رکن دوم از دوازده رکن شاخص رقابت

 .محصوالت، کارایی بازار کار، توسعه بازارهاي مالی، آمادگی تكنولوژیكی و اندازه بازارها

که افزایش توان رقابت این کشورها تنها از طریق محصوالت خاص، سطح   اقتصاد مبتني بر نوآوري: مرحله سوم

کار و  و هاي کسبتاکید این کشورها باید بر تكامل شبكه. شودجدید حاصل میهاي برتر و وريآباال و متكی بر فن

 .چنین عنصر نوآوري باشدهم

بدین . پذیري آن وجود دارد رسد ارتباطی آشكار میان درجه پیچیدگی یک اقتصاد و توان رقابت بنابراین به نظر می

ور مؤثرتري دانش را در فرآیند تولید خود کاربردي کرده به طذیري باالتر، پ از توان رقابتمعنا که کشورهاي برخوردار 

میان ضرایب همبستگی ( 2)جدول در براي بررسی این ارتباط،  .تري برخوردارند و از توانایی ساخت کاالهاي پیچیده

 این ضرایب. هاي آن با شاخص پیچیدگی اقتصادي ارائه شده است پذیري جهانی و زیرشاخص شاخص رقابت

اند، حكایت از آن دارند که نه تنها ارتباط مثبت و  محاسبه شدهکشور  3  اي مشتمل بر  براي نمونهکه  همبستگی

هاي اصلی  هر یک از مؤلفهبلكه  وجود دارد،پذیري یک اقتصاد با درجه پیچیدگی آن  معناداري میان رقابت

و معناداري با میزان توفیق یک اقتصاد در  پذیري اعم از نیازهاي پایه، تقویت کارایی و نوآوري نیز ارتباط مثبت رقابت

 .کاربردي کردن دانش یا به بیان بهتر درجه پیچیدگی آن اقتصاد دارند

  پذیري جهانی شاخص پیچیدگی اقتصادي با شاخص و زیرشاخص هاي رقابت ارتباط(: 2)جدول 

ن وضرایب همبستگی پیرس

میان شاخص پیچیدگی 

 ...و   ECIاقتصادي 

شاخص 

پذیري  رقابت

 جهانی

زیرشاخص 

 نیازهاي پایه

زیرشاخص 

عوامل تقویت 

 کارآیی

زیرشاخص 

 عوامل نوآوري

 24/0 *  0/ 9 *  0/   *  22/0 *   همبستگی  ضریب

 3   3   3   3   کشورهاتعداد 

                                                 
  .Efficiency Driven Economies 
  .Innovation Driven Economies 



 تحقیق هاي یافته: مأخذ

 .درصد حكایت دارد 99از معناداري ضریب همبستگی در سطح اطمینان  *عالمت 

شاخص پیچیدگی اقتصادي و هر ضرایب همبستگی میان ( 9)جدول  مطابق باتر این ارتباط،  به منظور بررسی دقیق

درجه پیچیدگی اقتصادي، ارتباط مثبت و چه  اگر. محاسبه شده استپذیري جهانی  گانه رقابت  یک از ارکان 

طور  همان. ستاین ارتباط در مورد تمام آنها یكی نی، اما اندازه پذیري اقتصادي دارد معناداري با تمامی ارکان رقابت

. وجود دارد هاي باالتر آموزش و مهارتشود، بیشترین همبستگی در رکن چهارم یعنی  که در این جدول مشاهده می

کار و نوآوري  و  هاي کسب تكامل شبكهپس از آن به ترتیب ارکان نهم، یازدهم و دوازدهم یعنی آمادگی تكنولوژیكی، 

در مقابل محیط اقتصاد کالن و کارایی بازار کار کمترین . بیشترین ارتباط با پیچیدگی اقتصادي برخوردار هستند از

 .ارتباط را با شاخص پیچیدگی اقتصادي دارا هستند

 پذیري جهانی  گانه شاخص رقابت   ارتباط شاخص پیچیدگی اقتصادي با ارکان (: 9)جدول 

 پذیري جهانی ارکان رقابتو   ECIن میان شاخص پیچیدگی اقتصادي وضرایب همبستگی پیرس

3 
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 2/0  *  نهادها.  
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هاي  آموزش و مهارت. 
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 پیچیدگی.   

هاي  شبكه

 کار  و کسب

 *   /0 

 0/ 0 *  ها زیرساخت.  
 220/0*  کارایی بازار محصوالت.2

 3/0 3*  کارایی بازار کار. 

محیط اقتصاد . 4

 کالن
 234/0*  توسعه بازارهاي مالی.2 442/0* 

 42/0 *  نوآوري.   
بهداشت و . 3

 آموزش پایه
 *  4/0 

 0/ 2 *  آمادگی تكنولوژیكی.9

 202/0*  اندازه بازارها.0 

 تحقیقهاي  یافته: مأخذ

 .درصد حكایت دارد 99از معناداري ضریب همبستگی در سطح اطمینان  *عالمت 

 جنوبي توليد در ايران، تركيه و كرهنهادي  ساختارمقايسه  -5

با یكدیگر جهانی  پذیري رقابت  شاخصارکان وضعیت کشورهاي ایران، ترکیه و کره جنوبی بر اساس  این بخشدر 

پذیري جهانی بهتر  شاخص رقابتگانه    تواند نشان دهد کدام یک از ارکان  این مقایسه می. گردد مقایسه می

پذیري  رقابت طبق گزارش. را نشان دهداقتصادي گی هاي بین سه کشور مذکور از لحاظ پیچید تواند تفاوت می



قرار    و کره جنوبی در رتبه  33، ترکیه در رتبه  2، ایران در رتبه جهان کشور 32 در بین  3 0 -4 0  جهانی

پذیري جهانی و  رقابت توان گفت میان جایگاه این سه کشور از لحاظ شاخص از این منظر می .(0 جدول ) دارند

نیز بر اساس گزارش  لحاظ مرحله توسعه به. داردوجود خوانی هماقتصادي شاخص پیچیدگی  طور  همین

گذار از مرحله دوم به مرحله  شرایطگذار از مرحله اول به مرحله دوم، ترکیه در  شرایط، ایران در پذیري جهانی رقابت

 . سوم و کره جنوبی در مرحله سوم قرار دارند

 ترکیه و کره جنوبیپذیري جهانی ایران،  مقایسه شاخص رقابت(: 0 )جدول 

 کره جنوبی ترکیه ایران عنوان شاخص

 مرحله توسعه
گذار از مرحله اول به 

 دوممرحله 

گذار از مرحله دوم به 

 مرحله سوم
 مرحله سوم

 کشور 32 بین در پذیري  شاخص رقابترتبه 

 *(مقدار شاخص)

2  

(0 /3) 

33 

(3 /3) 

   

(0 / ) 

 و بسترهاي اصلی  رتبه در زیرشاخص نیازهاي پایه

 (مقدار زیرشاخص)

   

(  /3) 

 2 

(  /3) 

 0 

(20/ ) 

  رتبه در زیرشاخص عوامل تقویت کارآیی

 (مقدار زیرشاخص)

92 

( /4) 

3  

(42/3) 

 4 

(29/3) 

 4رتبه در زیرشاخص عوامل نوآوري

 (مقدار زیرشاخص)

22 

(3 /4) 

3  

(9 /4) 

 0 

(29/3) 

 3 0 -4 0 پذیري جهانی  گزارش رقابت: مأخذ
و ( بدترین وضعیت)  ارکان و معیارهاي آن بین عدد  ها، پذیري جهانی، زیرشاخص دامنه تغییرات شاخص رقابت*

 .است( بهترین وضعیت)  عدد 

پذیري جهانی براي ایران، ترکیه و کره جنوبی با  گانه شاخص رقابت  ، ارکان ( )و ( 3)نمودارهاي و (   )در جدول 

 :در مجموع از این مقایسه نكات ذیل قابل بررسی است. یكدیگر مقایسه شده است

                                                 
  .Basic Requirements Sub Index 
  .Efficiency Enhancers Sub Index 
4 .Innovation and Sophistication Sub Index 



تنها . و ترکیه کمتر است جنوبی پذیري جهانی، امتیاز ایران از کشورهاي کره تمامی ارکان شاخص رقابتدر (  

اي در  رتبه 2استثناي موجود در این زمینه رکن بهداشت و آموزش پایه است که از این منظر ایران با اختالف اندک 

 .تر است پایینجنوبی رتبه از کره  44یز با اما در همین زمینه ن. جایگاه باالتري نسبت به ترکیه قرار دارد

به ترتیب در ارکان  ترکیه و کره جنوبیپذیري، اختالف امتیاز ایران با کشورهاي  در بین ارکان شاخص رقابت ( 

این بدان معناست که . کمترین مقدار است( 3رکن)و بهداشت و آموزش پایه (  رکن)، نهادها (0 رکن )اندازه بازار 

در همین خصوص شایان ذکر است که در . را با هم دارد تفاوت کمترینور به لحاظ ارکان یاد شده وضعیت سه کش

 .و ایران برخوردار است جنوبی تري نسبت به کره رکن نهادها، ترکیه از وضعیت مطلوب

به  جنوبی پذیري اقتصادي، بیشترین اختالف امتیاز ایران با کشورهاي ترکیه و کره در بین ارکان شاخص رقابت( 4

، (  رکن)هاي کسب و کار  ، پیچیدگی شبكه(2رکن)، کارایی بازار کاال (9رکن)ترتیب به ارکان آمادگی تكنولوژیكی 

در رکن آمادگی تكنولوژیكی، ایران با . شود مربوط می( 4رکن) محیط اقتصاد کالنو ( 2رکن)توسعه بازارهاي مالی 

و    هاي  در رتبه 3/ و   /2تیب با امتیازهاي و ترکیه به تر جنوبی قرار دارد، در حالی که کره 2  در رتبه  4امتیاز 

 جنوبی ر حالی است که کرهقرار دارد، این د 0  در رتبه  9/4در رکن کارایی بازار کاال، ایران با امتیاز . قرار دارند 2 

 هاي کسب و کار پیچیدگی شبكهدر رکن  .قرار دارند 34و  44هاي  در رتبه 3/ و  3/ و ترکیه به ترتیب با امتیازهاي 

قرار دارد و ایران با امتیاز  34در جایگاه  3/3جاي گرفته، ترکیه با امتیاز  3 در رتبه  9/3با امتیاز  جنوبی کشور کره

 جهانی قرار دارد، کره   در جایگاه  3/3رکن توسعه بازارهاي مالی ترکیه با امتیاز در . قرار دارد 03 در رتبه  2/4

در رکن محیط . قرار گرفته است 40 در رتبه  4/ جهانی قرار دارد و ایران با امتیاز   2در رتبه 9/4با امتیاز  جنوبی

جهانی قرار دارد، عملكرد ترکیه و ایران به ترتیب براي آنها  9در رتبه  جنوبی اقتصاد کالن نیز در حالی که کره

 .جهانی را به ارمغان آورده است 00 و  2 هاي  رتبه

توان براي ایران، ترکیه و کره  معیار تنظیم شده است را نیز می 0  پذیري که در  گانه رقابت   جزئیات ارکان ( 3

معیار بر ایران برتري دارد که   9از بین این معیارها، ترکیه در  دهد شان مینتایج این بررسی ن. جنوبی بررسی نمود

، شدت رقابت محلی، توانایی خدمات مالی، دسترسی به خدمات مالی: معیار با بیشترین برتري عبارتند از   

سهولت دسترسی به ، (به تولید داخل)کننده  درجه گرایش مصرف، ها سالمت بانک، پذیري در تعیین دستمزد انعطاف



تاثیر کسب و کارها از قواعد ، هاي حمل و نقل هوایی کیفیت زیرساخت، گذاري دولتی شفافیت در سیاست، ها وام

 .کنندگان محلی تامینو کیفیت  ها جذب تكنولوژي در سطح بنگاه، گذاري مستقیم خارجی سرمایه

درصد : معیار با بیشترین برتري عبارتند از   دارد که معیار بر ایران برتري  94از بین این معیارها، کره جنوبی در 

، شدت رقابت محلی، ظرفیت کشور براي جذب استعدادها، تعداد مشترک موبایل به پهناي باند، تورم سالیانه

ظرفیت ، وري ها با بهره رابطه پرداختی، (به تولید داخل)کننده  درجه گرایش مصرف، دسترسی به اینترنت در مدارس

جذب تكنولوژي در و  ماهیت مزیت رقابتی، هاي حمل و نقل هوایی کیفیت زیرساخت، براي حفظ استعدادهاکشور 

 . وسعت بازاریابیو  ها سطح بنگاه

 پذیري جهانی براي ایران، ترکیه و کره جنوبی ارکان شاخص رقابت (:   )جدول 

 ارکان

 ایران تفاوت رتبه رتبه کشورها مقدار شاخص

 ترکیه ایران
 کره

 جنوبی
 ترکیه ایران

 کره

 جنوبی
 با ترکیه

 با کره

 جنوبی

 9    3  2  24 2/4 3/  4/  نهادها.  

 3  2     39  2  /2 3/  3/  ها زیرساخت.  

  9 3  9 2  00  4/2 2/3 4/3 محیط اقتصاد کالن. 4

 44 -2 2  9     3/2  /9 2 بهداشت و آموزش پایه. 3

 29 4  9   2 22  /3 4/3 3 باالترهاي  و مهارتآموزش .  

     2 44 34 0   3/  3/  9/4 کارایی بازار کاال. 2

  2    2  40   3  3/  4/  4 کارایی بازار کار.  

 39 9   2    40  9/4 3/3 4/  توسعه بازار مالی. 2

 93 2     2  2    /2 3/  4 آمادگی تكنولوژیكی. 9

   4    2  9   /2  /4  /  اندازه بازار. 0 

 هاي پیچیدگی شبكه.   

 کار و کسب
2/4 3/3 9/3  03 34  3 2  20 

 3        0     2/3 4/  4/  نوآوري.   

 3 0 -4 0 پذیري جهانی  گزارش رقابت: مأخذ
بدترین )  ها، ارکان و معیارهاي آن بین عدد  پذیري جهانی، زیرشاخص دامنه تغییرات شاخص رقابت*

 است( بهترین وضعیت)  و عدد ( وضعیت



جنوبی پذیري جهانی براي ایران، ترکیه و کره مقایسه ارکان شاخص رقابت(: 3)نمودار 

 

 3 0 -4 0 پذیري جهانی  گزارش رقابت: مأخذ

 پذیري جهانی  مقایسه اختالف رتبه ایران با ترکیه و کره جنوبی در ارکان شاخص رقابت(:   )نمودار 

 

 3 0 -4 0 پذیري جهانی  گزارش رقابت: مأخذ
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 گيري بندي و نتيجهجمع -6

کشور ایران در مقایسه با ترکیه و کره جنوبی از وضعیت مطلوبی در شاخص پیچیدگی اقتصادي برخوردار ( الف

ترین کاال بر اساس شاخص  سادهکه )خام   نفت تنوع پایین سبد صادراتی کشور در کنار سهم باالي صادرات. نیست

این در حالی است که  .پیچیدگی اقتصادي قرار داده استشاخص ام  2  ، ایران را در رتبه (است پیچیدگی کاالها

در كه عالوه بر این بلتري برخوردار هستند  کشورهاي کره جنوبی و ترکیه نه تنها از سبد صادراتی به مراتب متنوع

این در مجموع باید گفت که عملكرد ایران بنابر .اند نسبی کسب کردهکاالهاي پیچیده مزیت تولید تعداد بیشتري از 

 .آمیز نبوده است کردن دانش در فرآیند تولید موفقیت در مقایسه با کشورهاي ترکیه و کره جنوبی در زمینه کاربردي 

وضعیت هاي ساختار نهادي تولید است،  کننده ویژگی که تا حد زیادي منعكسپذیري جهانی  شاخص رقابت در( ب

، این شاخصدر تمامی ارکان به جز یک مورد استثناء . در مقایسه با کره جنوبی و ترکیه چندان مطلوب نیست ایران

اختالف امتیاز ایران با کشورهاي ترکیه  کهباید توجه داشت . و ترکیه کمتر است جنوبی امتیاز ایران از کشورهاي کره

زش پایه چندان زیاد نیست، اما در بهداشت و آموسطح و  اندازه بازار، کیفیت نهادها ی چونو کره جنوبی در ارکان

هاي کسب و کار، توسعه بازارهاي مالی و محیط  ارکانی چون آمادگی تكنولوژیكی، کارایی بازار کاال، پیچیدگی شبكه

 .اقتصاد کالن این اختالف شدید است

 ارکانیدگی اقتصادي، باید براي بیان دالیل تفاوت عملكرد ایران، کره جنوبی و ترکیه در شاخص پیچ( ج

هاي ورودي  توان آنها را به عنوان شاخص که می هستند ارکانیگروه اول  .پذیري را به دو گروه تقسیم کرد رقابت

اگر . هاي ورودي و پیامدهاي نهایی اقتصاد هستند گروه دوم ارکانی هستند که واسطه بین شاخص. اقتصاد نام برد

که )هاي ورودي اقتصاد  شاخص وضعیتپیچیدگی اقتصادي را یک پیامد نهایی در اقتصاد قلمداد کنیم، 

در ( ها و خدمات عمومی است کننده متغیرهاي جمعیتی، اندازه اقتصاد، متغیرهاي نهادي، برخی زیرساخت منعكس

از قبیل توسعه بخش مالی، کارایی )اي  واسطههاي  ندارد، اما شاخصبا ترکیه و کره جنوبی تفاوت چندان زیادي ایران 

با این دو  اي قابل مالحظهتفاوت ( هاي کسب و کار و ثبات اقتصاد کالن بازارها، آمادگی تكنولوژیكی، نوآوري، مهارت

اقتصاد مانند درجه پایین پیچیدگی اقتصادي  پیامدهاي نهاییکشور دارد و این موضوع خود را در تفاوت شدید در 

 .دهد مینشان 

توان در رفتار نهادي در کشور جستجو کرد که از این رفتار در سطح  می اي را هاي واسطه در شاخصتفاوت  دلیل( د

البته باید به این نكته توجه داشت که این . شود یاد می( یا صنعتی)اقتصادي  گذاري نهادهاي رسمی با عنوان سیاست



چنین، بیش هم. مدت نیست، بلكه بلندمدت و تدریجی است کوتاهگذاري اقتصادي، موضوعی  رفتار نهادي یا سیاست

 . ها و نیز حرکت در مسیري هدفمند اهمیت دارد از این که یک سیاست اهمیتی داشته باشد هماهنگی بین سیاست

هاي اخیر  گذاري بلندمدت صنعتی یا به تعبیري استراتژي توسعه صنعتی مشخصی در دهه در ایران، سیاست . 

وجه شده است تا به صنایعی در و ساختمان ت  گذاري فیزیكی در بخش ساخت بیشتر به سرمایه وه وجود نداشت

 . حتی بخش نفتو ...( حمل و نقل، بانكداري، گردشگري، بیمه و اعم از )هاي دیگر مانند بخش خدمات  بخش

رشد اقتصادي )صادي ثباتی اقت هاي مختلف در بی در دهه( پولی، ارزي و مالی)کالن گذاري اقتصاد  سیاست . 

 . است نمایان ساختهخود را ( دورقمی و نرخ ارز ناپایدار  تورمهاي  نرخ ،نوسان پر

. هماهنگ و ناقص بوده و نتوانسته است به خوبی به تولید کمک کند نیز غیر ها زیرساختگذاري در  سیاست .4

و ارتباطات ناموفق عمل کرده براي مثال با این که کشور در بخش برق موفق بوده ولی در بخش حمل و نقل 

و نیز با این که عمل کرده اي موفق بوده ولی در حمل و نقل هوایی ناموفق  با این که در حمل و نقل جاده. ستا

 . آمیزي نداشته است  عملكرد موفقیتولی در اینترنت بوده در تلفن ثابت موفق 

شود با این که کشور در  مندي دیده نمی نظامگذاري بلندمدت و  و دانشگاهی نیز سیاست ابتداییدر دانش   .3

از طرفی، در بخش . آموزش پایه عملكرد مناسبی داشته است ولی در آموزش عالی جایگاه مناسبی نداشته است

 ،ارتی بهتربه عب. هاي صنعتی برقرار کند بنگاهو  آموزش عالی نیز دولت نتوانسته است پیوندي بین دانشگاه

هاي اقتصادي  رآمدهاي نفتی و تامین مالی بنگاههاي کشور از محل د ها و پژوهشگاه شگاهدولت با تامین مالی دان

 . کشور از همین محل، پیوند دانشگاه و صنعت را به هم زده است

گذاري در  گذاري اقتصاد کالن، سیاست گذاري صنعتی، سیاست رسد سیاست در مجموع در ایران به نظر می . 

هاي ورودي  دانش در بلندمدت به نحوي بوده است که با این که شاخص گذاري در ها و سیاستزیرساخت

اي کیفیت مناسبی ندارد و این  هاي واسطه یت قابل قبولی برخوردار است اما شاخصاقتصاد کشور از کیف

 . هاي خروجی اقتصاد مانند درجه پایین پیچیدگی اقتصادي نشان داده است موضوع خود را در شاخص

 :شودارائه می پیشنهادات زیر ،تحقیق باتوجه به نتایج - 

                                                 
  .Manufacturing 



گذاري بلندمدت صنعتی مشخصی را پیگیري نكرده است به همین دلیل  هاي اخیر سیاست ایران طی دهه - 

رسد فرصت  در حال حاضر به نظر می. هاي بیرونی زیاد بوده است سیب پذیري اقتصاد ایران از تكانهآدرجه 

خیص هاي کلی آن در مجمع تش که سیاست«اقتصاد مقاومتی»گذاري در قالب  مناسبی براي این سیاست

هاي شاخص  گذاري بلندمدت باید مولفه این سیاست. استمصلحت نظام در حال تهیه است، فراهم شده

ریزي براي صنایع مختلف و  این امر با فاصله گرفتن دولت از برنامه که پیچیدگی اقتصادي را در نظر بگیرد

 . هاي کالن میسر است ي صحیح سیاستمحدود شدن دولت به اجرا

هاي دولت در اقتصادي کالن به انسجام رفتار اقتصادي  گذاري مندکردن سیاست ایجاد هماهنگی و نظام - 

هاي کلی قوانین توسعه پنج ساله،  سیاست)کلی اقتصادي کشور  هاي با این که سیاست. دولت بستگی دارد

سجام را از تا حدودي این ان...( هاي کلی بخش انرژي و  قانون اساسی، سیاست 33هاي کلی اصل  سیاست

بنابراین الزم . کند ولی رفتار واقعی دولت در عمل از اهمیت زیادي برخوردار است لحاظ قانونی فراهم می

مندي و  نظامسازي،  ریزي سابق نقش هماهنگ دولت، نهادي مانند سازمان مدیریت و برنامه دروناست در 

 . دمدت را تنظیم و تسهیل کندحرکت در مسیري بلن

گذاري مشارکت  نفعان اصلی آن صنعت در سیاست همه ذي بایدگذاري مناسب در سطح یک صنعت  سیاستبراي 

گذار بخشی که احكام آن در  ها در نهادهاي مقررات هاي بخش خصوصی و نقش این تشكل گسترش تشكل. داده شوند

گذاري در سطح  تواند در عمل، سیاست می ،پنجم توسعه وجود داردبرنامه  قانون اساسی و قانون 33قانون اصل 

 . صنایع را کاراتر کند

. یكی از موانع کاربردي نشدن دانش در ایران، گسستگی در زنجیره مدیریت و انتقال دانش نظري تا کاربردي است

کارهاي  و تواند با ساز تولیدي نمیهاي  بردي شدن دانش با توجه به ماهیت نهفته و انتقال ناپذیر آن در بنگاهرکا

با این لذا . تواند در این راه به کار گرفته شود هاي بازاري می ها و انگیزهکار قیمت و بنابراین، ساز. رسمی محقق شود

هاي بزرگ کشور نیز به سمت  هاي اقتصادي در کشور تا حدودي اجرا شده است و دانشگاه سازي بنگاه که خصوصی

هاي  بنگاهزیرا . اما هنوز روابط بازاري نتوانسته است در مدیریت زنجیره دانش کشور کارا باشد ،اند درآمدزایی رفته

هاي دانشگاهی بوده  در بخش آموزش ها اقتصادي هنوز در کنترل دولت و شبه دولت هستند و نیز درآمدزایی دانشگاه

کارهایی طراحی کرد که  و توان ساز نع اداري میکردن موا با آزادي عمل بیشتر دادن به دانشگاهیان و بر طرف. است



مدهاي جدیدي ها به درآ تا هم دانشگاه. هاي اقتصادي قرار گیرد هاي دانشگاهی بیشتري در اختیار بنگاه پژوهش

ها و  هاي اقتصادي در مهارت بردي تبدیل شود و در نتیجه بنگاههاي علمی به دانش کار دست یابند و هم دانش

 . گذاري کنند نوین سرمایههاي  تكنولوژي
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