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 چکیده
 عواملل  و صادراتی سبد پیچیدگی فناورانه، محتوای وتحلیلتجزیه حاضر مقالة هدف
  تشلری   بلرای ( 0222)الل روش از. اسل   ایلرا   صلادرا   در یافتله  تجسل   تولیلد 
 بلرآورد  بلرای (  0222) رودریل   و هوآنگ هاسما ، روش صادرا ، فناورانه ترکیب
 شلدت   تعیلی   بلرای ( 0202)همکارا  و شیروتی روش و صادرا  پیچیدگی تغییرا 
 کله  دهلد  ملی  نشلا   نتایج. اس  شده استفاده صادرا  در یافته تجس  تولید عوامل
 کلن   هلای  برنامله  و بلوده  اولیله  محصوال  به وابسته همواره ایرا  صادراتی سبد
 صلادرا   فناورانله  ترکیب در تغییر به منجر اخیر های هده در کشور اقتصادی توسعه
 هلا  یافتله . اس  نشده باال افزوده ارزش دارای و بنیا  دانش کاالهای سم  به کشور
 شلدت   و فیزیکلی  سلرمایة  شدت  همچنی  و کاالیی صادرا  پیچیدگی اس  حاکی
 دسلتیابی  بلرای . اس  پایینی سط  در ایرا  صادرا  در یافته تجس  انسانی سرمایة

 اتکلا  بلا  اس  الزم 0121 انداز چش  سند در موردنظر پرشتاب اقتصادی رشد نرخ به
 کشلورهای  تجلارب  از اسلتفاده  و کشور در نهفته نسبی های مزی  و ها توانمندی به

 جهل   هلا  بنگلاه  در انگیلزه  ایجلاد  و تشلویق  جدید، های فناوری خصوص در موفق
 همچنلی   و بلاال  افزوده ارزش دارای محصوال  تولید و وری بهره ،فناوری در تحول
 در محصلوال   ارتقلای  هلدف  بلا  نلوآوری  خللق  برای مناسب شرایط سازی فراه 
 پلییری  رقابل   افلزایش  کشور، صادرا  در فناورانه تحول های زمینه مختلف، صنایع

 .کرد فراه  را فروشی خام تداوم از جلوگیری و صادراتی محصوال 
 

Abstract 

This study to analyze the content of technological and 
change of Sophistication and factors embodied in Iran 
exports. Results show that Iran's export basket is always 
dependent on primary products. Technological changes in 
the composition of exports towards knowledge-based and 
high value-added goods was not successful. Research 
findings suggest that the complexity of Iran's exports is 
low level. In addition, the intensity of physical capital and 
intensity of human capital embodied in exports is also 
low level. Although Iran's oil revenues have largely offset 
the adverse effects of low complexity export products on 
per capita income. The effects of low-level complexity 
and technology exports Led to the failure to achieve 
accelerated economic growth rate that targeted in Country 
Vision 1404 program. Technological change, 
diversification of economic activities and creating new 
economic sectors is necessary to achieve the desired 
goals. Cooperation between the government and the 
private sector Relying on Identify the capabilities and 
advantages lies in the country, Using the experience of 
successful countries, Encourage and motivate firms To 
changes in technology, productivity and production of 
products with high added value and providing the 
conditions for innovation will create a revolution in Iran's 
technology exports. 

 سرمایة شدت  صادرا ، پیچیدگی ،فناوری محتوای: هاي کلیديواژه
 شده آشکار انسانی سرمایة شدت  شده، آشکار فیزیکی
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 مقدمه. 1
برمبنللای اقتصللاد  در دنیللای امللروز   وتوسللعه صللنعتی درش

ها و ورود  فناوریسازی  و تجاری بنیا  از طریق نوآوری دانش
بنیلا    محصوال  دانلش  پییر خواهد بود. به بازار امکا  هاآ 
خنقیل ، امکلا     بلود  بلر   مبتنیهایی مانند  دلیل ویژگیهب

هلای بلاالتر و ارزش    تولید نسل جدید محصوال  بلا قابلیل   
صلنعتی هسلتند. بررسلی     ساز رشدوتوسعه باالتر زمینهة افزود

نیز حاکی از آ  اس  که توجه به اسناد باالدستی کشور ایرا  
بلاال   فناوریبنیا  و دارای  تولید و صادرا  محصوال  دانش

ریلزا    گلیارا  و برنامله   عنوا  ی  ضلرور  نلزد سیاسل    به
اقتصادی کشور کامنً احساس شلده اسل . تیکیلد بلر رشلد      

ساله  02انداز  سند چش سریع، پرشتاب و مستمر اقتصادی )در 
هلای   یی بنگلاه اارتقای کلار به ضرور  (، توجه 0121در افق 

های کلی اصلل   سیاس  )در پییری اقتصادی و افزایش رقاب 
 صلادرا   و تولیلد  سله   افلزایش (، للزوم  قانو  اساسلی  11

 اول ةرتبل  بله  دسلتیابی  و بنیلا   دانش خدما  و محصوال 

هلای کللی    )بند دوم از سیاسل   منطقه در بنیا  دانش اقتصاد
دهندة ای  واقعی  اس . با ایل  حلال،    اقتصاد مقاومتی( نشا 

عملکرد تولید و صلادرا  کشلور بیلانگر سله  بسلیار نلاچیز       
باال اسل . صلدور محصلوال  خلام و      فناوریمحصوال  با 

دارای ارزش افزودة پایی ، همچنلا  سله  لاللب را در سلبد     
اخیر، ارزش واحد صادراتی هنوز صادراتی کشور دارد. در دهة 

های اخیر  دالر در ت  باالتر نرفته و حتی در سال 552از رق  
دالر در ت  نیز کاهش یافتله اسل ا ایل  در     122به کمتر از 

تلا   0222حالی اس  که ارزش واحد کاالهلای وارداتلی بلی    
 دالر در هر ت  اس . 0022
ساختار تغییر کشورهای موفق در حال توسعه،  ،طورکلیبه
از طریلق  برنلده و تصلاعدی    ای پیش به گونهی خود را تولید

هللای دارای ارزش بللاالتر و محصللوال   فعالیلل جللایگزینی 
هللای دارای ارزش افللزوده پللایی  و  فعالیلل  بللاتللر  تخصصللی

های روزافزو   کنند. نوشته می دنبال محصوال  لیرتخصصی
یش افلزا  اهتملام کشلورها بلر     ضرور  بیانگردر ای  زمینه، 

ها بلرای ایجلاد فراینلدهای جدیلد و تولیلد       تصاعدی  قابلی 
و انتشار آ  برای دستیابی به سط  کشورهای کاالهای جدید 
ها و  توانایی ی  کشور در انباش  مهار لیا پیشرفته هستندا 

بخشلی و افلزایش   برای تنوعها آ توانایی  ةکنند تعیی دانش، 

و در نتیجله تولیلد     ارزش افزوده در داخل مرزهلای امکانلا   
المللی  تر در بازارهای بی  تر و رقابتی کاالهای بسیار تخصصی

حاضلر در ملرز    ةرقبلای پیشلرفت  در جه  به چالش کشلید   
. (0201و همکلارا ،  ساالزار خیریناکزاس  ) فناورانهامکانا  
 نشا  به بعد( 0992 ةده)از  تجار  کاالیی در جها بررسی 

در رشدوتوسلعه   فنلاوری دهد که نقش محوری و کلیلدی   می 
شلورها  ک .کشورها امری روش  و تردیدناپییر اس  درها  بنگاه

بقای  ةهای ناشی از تحوال  جهانی و ادام برای کاهش زیا 
خود ناگزیر بله پلییرش شلرایط جدیلد و محلیط رقلابتی بلا        

ی  بلرهم گیری از ابزارها و سازوکارهای مختلف هسلتند.   بهره
محصوال  افزایش پیچیدگی اهمی  های اخیر  در سالاساس 

 .الملل ظهور یافتله اسل    بی  ادبیا  تجار  ةدر حوزصادراتی 
درواقع ای  دیدگاه، اهمی  نوع تولید و صادرا  در رشلد هلر   

  (.0200، 0کند )آناند و همکارا  کشور را بیا  می
 باتوجه به اهمی  ای  موضوع، ای  سؤال مطرح اس  که

اسل  و  جهتی بودهتغییرا  فناورانه سبد صادراتی ایرا  در چه
اساس آیا به سم  پیچیدگی بیشتر حرک  کرده اس ؟ بر ای 

هدف مقاللة حاضلر تحلیلل تحلوال  فناورانله و پیچیلدگی       
منظلور دسلتیابی بله    بله صادرا  ایلرا  تعیلی  شلده اسل .     

ییلرا   طور تطبیقی ترکیب فناورانه و تغهتر ب های جامع تحلیل
ای  سط  پیچیدگی سبد صادراتی دو کشور مه  رقیب منطقله 

( شامل 0121انداز  )از لحاظ قدر  اقتصادی مطابق سند چش 
. کشور ترکیه به شود میترکیه و عربستا  سعودی نیز بررسی 

ی و در رشد کمت  تحوال  قابل منحظهدلیل موفقی  در ایجاد 
تشابه دلیل هبخود و عربستا  سعودی  کیفی صادرا  صنعتی

هلای نفتلی و    بله صلادرا  نفل  و فلرآورده     ءبا ایرا  در اتکا
های توسعه صنع  پتروشیمی در منطقه حلازز   همچنی  برنامه
 اهمی  هستند.

مقالة حاضر در قالب چهار بخش ساماندهی شده اس : پل   
از مقدمه در بخش دوم، مبانی نظری مطالعلا  تجربلی  بررسلی    

ها در بخش سوم ارازله خواهلد    وتحلیل دادهشود. روش تجزیه می
وتحلیلل نتلایج    ها و تجزیه شد. بخش چهارم به محاسبة شاخص

بنلدی و ارازلة    اختصاص دارد و درنهای  بخلش پلنج  بله جملع    
 های سیاستی اختصاص خواهد داش .  توصیه

                                                           
1. Anand 

  

 

 یمبانی نظري  و مطالعات تجرب. 2
همراه بوده تولید  یرشد اقتصادی همواره با تغییرا  ساختارها

اشللتغال و الگوهللای   ،GDPکلله شللامل تغییللر در ترکیللب   
  یکنسل  ا یل اسل . طبلق نظر   یالمللل  شد  بی  یتخصص

وری  در حال توسعه منافع ناشی از بهلره  یتوسعه، در کشورها
نیلروی کلار از    نتقلال بلا ا  اس  که یا توسعه ندایواسطه فربه

وری  ههای با بهر وری پازی  به سم  بخش های با بهره بخش
(.  اللب مطالعا  سنتی، تغییر در 0222 ،0)رس دارد وندیباال پ

محصول فرعی  ةبه مثاب ،یا ساختارها را به طرز ساده انگارانه
کردنلد. از سلوی دیگلر، براسلاس      رشد اقتصادی توصیف می

 ایل  یمحصلول جلانب   فقلط  غییرا ای  ت ی،ینگرش ساختارگرا
واقع موتور رشلد  برعک ، تغییرا  ساختاری به .ستندین یخنث

سنگ  تواند ه  اقتصادی اس . با نگاه از ای  منظر، توسعه می
های تولیلدی پویلا و جدیلد     ظرفی  اقتصاد برای خلق فعالی 

رشللد اقتصللادی در  نللدای(. فر0225، 0)اکللام وشللود قلمللداد 
 اسل ا  بوده همگام فناورانه تغییرا  با شدهکشورهای صنعتی

 یک رشلد اقتصلاد  محلر  در حلال توسلعه    کشلورهای  در اما
 یهلا   یل فناورانله و فعال  را ییل ها اس . تغجیب آ   یظرف

اطلراف انتقلال    طیبه محل  ای جیپ  از بلوغ  به تدر یاقتصاد
را  افتهیگسترش  یبه تقاضا ییپاسخگو  یظرف ایو  ابندی یم
 ینلد یفرا یاقتصاد یها  یو فعال فناوری. انتقال کنند یم دایپ

توسلعه   یبلکه متضم  کوشش کشلورها بلرا   س ،ین یانفعال
هازی که از کشورهای صلنعتی جلیب   )شامل آ  دیجد عیصنا
، 3)کتلز اس  یادگیری فناورانه  ندایفر  ی همچنی  و( اندشده
ها برای کلاهش شلکاف فناورانله بله     (. چنانچه تنش0992

و کشلورهای در   افتله یها کاهش ماندگی عقب سد،موفقی  بر
 رییللفنللاوری خواهنللد شللد. تغ 1یرعللحللال توسللعه منبللع ف

مرتبط اس  و  یگیار هیسرما شیبا لزوم افزا دیتول یساختارها
معلللول رشللد  شللتریب یگللیار هیسللرما ینللرخ بللاال یاز طرفلل
 عل  آ  باشد.  نکهیاس  تا ا یساختار رییو تغ ایپو یاقتصاد
رشد  دیوجود ارتباط شد  یتمب زین گرید ینظر یها دگاهید

 یهلا  شلاخه  رایل ز اتغییر ساختارهای تولیلد اسل    بااقتصادی 
خلق و انتقلال   یرا برا یگوناگون یها فرص  ،یدیتول مختلف

                                                           
1. Ros 
2. Ocampo 
3. Katz 
4. Secondary  

. اسللتدالل کننللد یملل جللادیا یور بهللره  یللو تقو فنللاوری
 یمجر بهتری های صنعتی،  آ  اس  که فعالی  ،ها  یکنس

اما برخلی از   ،هاس  بر نوآوری یبرای انتقال فناوری و تلنگر
افلزایش   ةتجربل  رل یل ها نظیر کشاورزی و معلد ، عل فعالی 

در انتقلال ایل  افلزایش     یکمتلر  یوری، اثربخشل  سریع بهره
های تولیدی دارند. براساس استدالل  وری به سایر بخش بهره
هلای   بی  بخلش  ای( پیونده0995 )هریشم ، تر سنتیبسیار 

تقاضازی که ی  فعالی  جدید بلرای سلایر    ةوسیلتولیدی، به
هازی کله آ    و فرص  5کنند )پیوند پسی ( ها ایجاد می فعالی 

کند )پیوند  می جادیها اسایر فعالی  ةفعالی  جدید برای توسع
 آید.  وجود میبه ،0( یپیش

(،  توجله بله   0222) 2و همکلارا   دالگویل ه دگاهید طبق
و  دیل تول یبخشل  و تنلوع  ینلوآور  یبلرا  «یمحصول یفضا»

 یمحصلول  یاس . مقصود از فضا  یحازز اهم اریصادرا  بس
 یاز محصوال  اس  که در آ  محصوال  بر مبنلا  یا شبکه

و صلادرا  دارنلد.    دیل تول  یل مشلترک قابل  یدیل امکانا  تول
بلوده    یهما  فعال ةژیو  یهر رشته فعال یاه عوامل و نهاده

 یور بلا بهلره   ایل نلاممک  و   گرید یها  یو انتقال آ  به فعال
در  ییهلا   یل در فعال نکله یمگرا ردایپلی  یصلور  مل   تلر   ییپا

 دگاهیل د  یکار گرفته شود. براساس اهب دیتول یمجاور  فضا
 نلابع برخوردار از م یکشورها نکهیاول ا :دو مسئله وجود دارد

تُنل  و   یهلا  )شامل نف ( درواقلع در قسلم   فراوا   یعیطب
 یهلا  فرصل   ،رو یاند و از ا قرار گرفته دیپراکنده امکانا  تول

دارند.  دخو یدیتول یها  یبه فعال یبخشتنوع یبرا یمحدود
تخصلص در   یدارا یاسل  کله کشلورها     یمسئله ا  یدوم

کمتلر   وعبا تن یدارا بود  ساختار صادرات لیدلبه یعیمنابع طب
 دیدر برابر نوسانا  شد شتریب یریپی بیآس یالزم برا نهیاز زم

هلا   مسلتعد بحلرا    شلتر یب جله ینرخ ارز برخوردار بوده و در نت
 . هستنداز بخش صادرا   یناش

 بای یگرا فراوانی در مورد ارتباط الگوهای تخصص شواهد
هلا محتلوای فناورانله و    رشد اقتصادی وجلود دارد کله در آ   

 اس . هاسلم    یحازز اهم یصادرات یسبد کاالها یدگیچیپ
کردنلد کله محتلوای فناورانله یلا       ا یل ( ب0222) 9و همکارا 
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 یمبانی نظري  و مطالعات تجرب. 2
همراه بوده تولید  یرشد اقتصادی همواره با تغییرا  ساختارها

اشللتغال و الگوهللای   ،GDPکلله شللامل تغییللر در ترکیللب   
  یکنسل  ا یل اسل . طبلق نظر   یالمللل  شد  بی  یتخصص

وری  در حال توسعه منافع ناشی از بهلره  یتوسعه، در کشورها
نیلروی کلار از    نتقلال بلا ا  اس  که یا توسعه ندایواسطه فربه

وری  ههای با بهر وری پازی  به سم  بخش های با بهره بخش
(.  اللب مطالعا  سنتی، تغییر در 0222 ،0)رس دارد وندیباال پ

محصول فرعی  ةبه مثاب ،یا ساختارها را به طرز ساده انگارانه
کردنلد. از سلوی دیگلر، براسلاس      رشد اقتصادی توصیف می

 ایل  یمحصلول جلانب   فقلط  غییرا ای  ت ی،ینگرش ساختارگرا
واقع موتور رشلد  برعک ، تغییرا  ساختاری به .ستندین یخنث

سنگ  تواند ه  اقتصادی اس . با نگاه از ای  منظر، توسعه می
های تولیلدی پویلا و جدیلد     ظرفی  اقتصاد برای خلق فعالی 

رشللد اقتصللادی در  نللدای(. فر0225، 0)اکللام وشللود قلمللداد 
 اسل ا  بوده همگام فناورانه تغییرا  با شدهکشورهای صنعتی

 یک رشلد اقتصلاد  محلر  در حلال توسلعه    کشلورهای  در اما
 یهلا   یل فناورانله و فعال  را ییل ها اس . تغجیب آ   یظرف

اطلراف انتقلال    طیبه محل  ای جیپ  از بلوغ  به تدر یاقتصاد
را  افتهیگسترش  یبه تقاضا ییپاسخگو  یظرف ایو  ابندی یم
 ینلد یفرا یاقتصاد یها  یو فعال فناوری. انتقال کنند یم دایپ

توسلعه   یبلکه متضم  کوشش کشلورها بلرا   س ،ین یانفعال
هازی که از کشورهای صلنعتی جلیب   )شامل آ  دیجد عیصنا
، 3)کتلز اس  یادگیری فناورانه  ندایفر  ی همچنی  و( اندشده
ها برای کلاهش شلکاف فناورانله بله     (. چنانچه تنش0992

و کشلورهای در   افتله یها کاهش ماندگی عقب سد،موفقی  بر
 رییللفنللاوری خواهنللد شللد. تغ 1یرعللحللال توسللعه منبللع ف

مرتبط اس  و  یگیار هیسرما شیبا لزوم افزا دیتول یساختارها
معلللول رشللد  شللتریب یگللیار هیسللرما ینللرخ بللاال یاز طرفلل
 عل  آ  باشد.  نکهیاس  تا ا یساختار رییو تغ ایپو یاقتصاد
رشد  دیوجود ارتباط شد  یتمب زین گرید ینظر یها دگاهید

 یهلا  شلاخه  رایل ز اتغییر ساختارهای تولیلد اسل    بااقتصادی 
خلق و انتقلال   یرا برا یگوناگون یها فرص  ،یدیتول مختلف
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. اسللتدالل کننللد یملل جللادیا یور بهللره  یللو تقو فنللاوری
 یمجر بهتری های صنعتی،  آ  اس  که فعالی  ،ها  یکنس

اما برخلی از   ،هاس  بر نوآوری یبرای انتقال فناوری و تلنگر
افلزایش   ةتجربل  رل یل ها نظیر کشاورزی و معلد ، عل فعالی 

در انتقلال ایل  افلزایش     یکمتلر  یوری، اثربخشل  سریع بهره
های تولیدی دارند. براساس استدالل  وری به سایر بخش بهره
هلای   بی  بخلش  ای( پیونده0995 )هریشم ، تر سنتیبسیار 

تقاضازی که ی  فعالی  جدید بلرای سلایر    ةوسیلتولیدی، به
هازی کله آ    و فرص  5کنند )پیوند پسی ( ها ایجاد می فعالی 

کند )پیوند  می جادیها اسایر فعالی  ةفعالی  جدید برای توسع
 آید.  وجود میبه ،0( یپیش

(،  توجله بله   0222) 2و همکلارا   دالگویل ه دگاهید طبق
و  دیل تول یبخشل  و تنلوع  ینلوآور  یبلرا  «یمحصول یفضا»

 یمحصلول  یاس . مقصود از فضا  یحازز اهم اریصادرا  بس
 یاز محصوال  اس  که در آ  محصوال  بر مبنلا  یا شبکه

و صلادرا  دارنلد.    دیل تول  یل مشلترک قابل  یدیل امکانا  تول
بلوده    یهما  فعال ةژیو  یهر رشته فعال یاه عوامل و نهاده

 یور بلا بهلره   ایل نلاممک  و   گرید یها  یو انتقال آ  به فعال
در  ییهلا   یل در فعال نکله یمگرا ردایپلی  یصلور  مل   تلر   ییپا

 دگاهیل د  یکار گرفته شود. براساس اهب دیتول یمجاور  فضا
 نلابع برخوردار از م یکشورها نکهیاول ا :دو مسئله وجود دارد

تُنل  و   یهلا  )شامل نف ( درواقلع در قسلم   فراوا   یعیطب
 یهلا  فرصل   ،رو یاند و از ا قرار گرفته دیپراکنده امکانا  تول

دارند.  دخو یدیتول یها  یبه فعال یبخشتنوع یبرا یمحدود
تخصلص در   یدارا یاسل  کله کشلورها     یمسئله ا  یدوم

کمتلر   وعبا تن یدارا بود  ساختار صادرات لیدلبه یعیمنابع طب
 دیدر برابر نوسانا  شد شتریب یریپی بیآس یالزم برا نهیاز زم

هلا   مسلتعد بحلرا    شلتر یب جله ینرخ ارز برخوردار بوده و در نت
 . هستنداز بخش صادرا   یناش

 بای یگرا فراوانی در مورد ارتباط الگوهای تخصص شواهد
هلا محتلوای فناورانله و    رشد اقتصادی وجلود دارد کله در آ   

 اس . هاسلم    یحازز اهم یصادرات یسبد کاالها یدگیچیپ
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 یل  بنیلادی رشلد ا   ةکننلد  صادرا  کشورها، تعیی « کیفی »
 ةکشورهاس . ای  نویسندگا ، محتوای فناورانله را بله مثابل   

که بلا صلادرا  کشلورها درآمیختله اسل       « سط  درآمدی»
 )ارزش صادراتی که با سط  درآملد کشلورهازی کله معملوالً    

ند، وزنی شده اسل ( بلرآورد   کن هما  محصوال  را صادر می
 ادی( ارتباط بی  رشد اقتص0229) 0و همکارا  کردند. اوکام و

و الگوی مسلط توسعه صادرا  برحسب محتلوای فنلاوری را   
( بللرآورد 0222) 0بنللدی پیشللنهادی الل بللا اسللتفاده از طبقلله

دهد که کشلورهای متخصلص    اندا ای  مطالعه نشا  می کرده
وری باال، رشد بیشتری را تجربه در صادرا  محصوال  با فنا

 وریفنلا  یبلا صلادرا  محصلوال  دارا    ی)کشورها کنند یم
در رتبله    ی(. همچنرندیگ یقرار م یدر رتبه بعد  ییو پا انهیم

و بللا  یا صللادرکننده محصللوال  واسللطه یبعللدتر، کشللورها
 یکشلورهای دارا  ا ،یل م  یل قلرار دارنلد. در ا    ییپلا  فناوری

را  یتلر  بر منابع طبیعی، رشلد آهسلته  ساختار صادراتی مبتنی 
 افتله ی  یل ( از ا0202) 3و همکلارا   پیل . فلکننلد  یتجربه مل 

صلادرا  و   ینلاتوا  در ارتقلا   یکه کشورها کنند یم  یحما
 لیل دلهدرآملد متوسلط بل    ةآ  ممک  اس  در تل یساز متنوع

صادرا  محصوال  لیرپیچیده و نامرتبط، گرفتار شوند. فلرار  
بلا هلدف توجله بله      یاسلت یملداخن  س  ازمنلد یتله، ن  یاز ا

در حلال   یورهااز کشل  یاریبازار اس  که در بس یها شکس 
 دارد. وعیتوسعه ش

معتقدند که کشلورها از    ،(0200) 1هاسما  و همکارا 
کنند بله سلم  کاالهلایی     اکنو  تولید می کاالهایی که ه 

کنند که از حیث دانش الزم برای تولید، شبیه به  حرک  می
شود که توسعه  شا  هستند. چنی  فرض می ولیدا  کنونیت

صنعتی، فرایندی تدریجی و وابسته به مسیر اس  و کشورها 
توانند بنفاصله به سراغ کاالهای دور از دسترس بروند.  نمی
محققلا  تفلاو  میلا  کشلورها )از حیلث پیچیلدگی         یل ا

هلا  چنلی  فلرض    کردنلد. آ   ی( را بررسیکاالهای صادرات
هلای   توانایی ةدهند که ساختار صادرا  کشورها نشا  کردند
ها برای تغییر جه  و تنوع بخشید  به کاالهای مرتبط آ 

شلود   فرض ملی   یشا  هستند. همچن کنونی وال با محص
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تلر و   ساختار صادرا  یا تولیلد پیچیلده   یکه کشورهای دارا
انللد.  وجللود آوردههللای بیشللتری را بلله تللر، قابلیلل  متفللاو 
بللا تعللداد، تنللوع و کمیللابی را اقتصللاد کشللورها  پیچیللدگی

هلا  آ   یگیرنلد. همچنل   ها انلدازه ملی  کاالهای تولیدی آ 
اقتصلاد همبسلتگی کاملل بلا سلط        گیدریافتند که پیچید
بلکه واگرایی میلا  سلط  ملورد انتظلار و      ،درآمد آ  ندارد

هللا عامللل خللوبی بللرای واقعللی از پیچیللدگی اقتصللادی آ 
عبلار  دیگلر،   دی در آینده اسل . بله  بینی رشد اقتصا پیش

تلر از آ  چیلزی    ها پیچیلده کشورهایی که ساختار تولید آ 
شلده اسل ،    بینلی  یشاس  که براساس سط  درآمدشا  پ

 های بعد خواهند داش . تری در سال رشد سریع
 یریکلارگ ه(  بلا بل  0200) 5ناگنکاس  و پری جانکوسکا،

یلدالگو و  شده توسط ه یشناسی فضای محصول )معرفروش
تحلول   ندیبود  فرا یجی( نشا  دادند بر تدر0222همکارا ، 

و  یساختاری را در مورد کشورهای تازه صلنعتی شلده بررسل   
بلر آ  صللحه گیاشللتند. براسللاس   یهمچلو  مطالعللا  قبللل 

ای در  تولیدا  جدید به صور  مرحلله  ،طالعهم  یا یها افتهی
مانند آه ، فوالد و الکترونیل  ایجادشلدند و بلرای     یصنایع

اسل  کله    دهیل هایی اسلتفاده گرد  ها و قابلی  اینکار از مهار 
قابلی  انتقال نسبتاً آسا  از صنایع موجود به صنایع جدیلد را  

 داشته اس .
هلا بلر    و مهار  ها  یقابل  یبر اهم زین یگرید مطالعا 

هلا تنهلا از    قابلی   ،ر نوبلردارند. از نظ دیکیصادرا  فناورانه ت
بلکله در   ،آینلد  وجود نمی  رهگیر فرایند یادگیری در صنایع به

های  اثر دانش کسب شده در فرایند آموزش رسمی و در شبکه
شلوند و فراتلر از    ها و جوامع ایجاد ملی  نظیر خانواده ماعیاجت

توانلد   های دانشی در نیروی کار می آ ، اینکه تحول ای  نظام
هایی برای ورود به عرصه تولیلد کاالهلای    گزینه ةکنند فراه 

بتوا  پیچیدگی صادرا  به  قیطر  یدور از دسترس باشد تا ا
های فناورانله پیشلرفته    رژی  ةو به عرص افتهیتدریج افزایش 

  (.0201و همکارا ، ناکزیری)ساالزار خ وارد شد
 ینقللش اساسلل انگریللفللوب ب یهللا دگاهیللد یکلطللورهبلل

بللاال در  فنللاوری یو دارا دهیللچیپ ا ،یللبن محصللوال  دانللش
الزم اسل    نکله یو ا هسلتند کشلورها   یرشدوتوسعه اقتصلاد 

بله   د یو رسل  یرشد اقتصلاد  یدرحال توسعه برا یکشورها
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هللا از  در برنامله  یبلا انسللجام و هملاهنگ   شلرو یپ یکشلورها 

 خاص خود بهره ببرند. یها یو توانمند هنهفت یها  یمز

 ها داده لیوتحلهیروش تجز. 3
شلده بانل     یمعرفل  یها در ای  مطالعه با استفاده از شاخص

 اًنسلبت  ریتصلو  ةاراز  قیاز طر یدر مورد عملکرد تجار یجهان
بله   یصلادرات  یسلبد کاالهلا   یریپلی  رقاب   یجامع از وضع

. شلود  یساختار فناورانه صادرا  کشلورها پرداختله مل    یبررس
 یراتجامع کل سبد صاد یابیصادرا  و ارز یها ییایپو یبررس

 یاصلل  یهلا   یمحدود ییدر شناسا لیکشورها منجر به تسه
 یاسلت یس یراهکارها ةو اراز یتجار یریپی بهبود رقاب  یبرا
 0 .شود یم یها  یمحدود  یللبه بر ا یبرا

 از یصلادرات  یکاالهلا   یوضلع  لیاول به تحل ةمرحل در
فنلاوری   یبنلد  . طبقله شلود  یپرداخته مل  فناوریلحاظ سط  

. ردیپلی  ی( صور  م0222از لل ) یا صادرا   براساس مطالعه
از پلنج گلروه مختللف  فنلاوری شلامل       یکیکاالها در قالب 

و  هیل لاو دا یل ، تول ییفناوری باال، فناوری متوسط، فناوری پا
 (.0)جدول شود یم یبند بر منابع  طبقه یمبتن دا یتول

 

 کاالهای صادراتی فناوریبندی  طبقه. 9 جدول
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تجهیللزا  تولیللد قللدر ، داروسللازی،  
هوافضا، تجهیزا  اندازه گیری بصری، 

 دوربی 

 Lall, S.(2000) ماخذ:

بندی، صادرا  هر کشور بله تفکیل     براساس ای  طبقه
پنج گروه فناوری فوب تجسل  یافتله در محصلوال  نهلایی،     

قرارگرفت  محصوال   ةعی  حال که نحو ارازه شده اس . در
های مختلف خود جای بحث دارد، بررسی رونلد   بندی در طبقه

تواند به نوعی  تغییرا  سبد صادراتی ی  کشور طی زما  می
ریاضی  ةالگوی توسعه اقتصادی آ  کشور را نشا  دهد. رابط

   :اس صور  زیر شاخص موردنظر به ةبرای محاسب

      ∑     
             (0)

 

بلله  iاز کشللور k ارزش صللادراتی محصللول ،     کله درآ :  
 jبله   iکلل ارزش صلادرا  از    ،    و  jکشور شری  تجاری 

تولیدا  شلامل فنلاوری    ةهم ةمجموع     Ωاس . همچنی 
متوسط، محصوال  اولیه و مبتنی  فناوریباال، فناوری پایی ، 

ارزش ایل  شلاخص بلی  صلفر تلا       ة. محلدود اس بر منابع 
. منبع آماری ملورد اسلتفاده بلرای اسلتخرا      اس درصد 022
 .اس 0های مورد نیاز، پایگاه آمار و اطنعا  بان  جهانی داده

صللادرا  و   یللفیک یریللگ انللدازه یدوم بللرا ةدر مرحللل
آ  در گللیر زمللا  از شللاخص پیچیللدگی صللادرا   را ییللتغ

( اسلتفاده  0222) 3و همکلارا   شده توسلط هاسلما    یمعرف
 پیچیدگی صادرا  هر کشور اس  جیبر نتا یکه مبتن شود یم

  یل ناخالص داخلی مقار  با سلبد هلر کشلور(. ا    دیتول ة)سران
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هللا از  در برنامله  یبلا انسللجام و هملاهنگ   شلرو یپ یکشلورها 

 خاص خود بهره ببرند. یها یو توانمند هنهفت یها  یمز

 ها داده لیوتحلهیروش تجز. 3
شلده بانل     یمعرفل  یها در ای  مطالعه با استفاده از شاخص

 اًنسلبت  ریتصلو  ةاراز  قیاز طر یدر مورد عملکرد تجار یجهان
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. شلود  یساختار فناورانه صادرا  کشلورها پرداختله مل    یبررس
 یراتجامع کل سبد صاد یابیصادرا  و ارز یها ییایپو یبررس

 یاصلل  یهلا   یمحدود ییدر شناسا لیکشورها منجر به تسه
 یاسلت یس یراهکارها ةو اراز یتجار یریپی بهبود رقاب  یبرا
 0 .شود یم یها  یمحدود  یللبه بر ا یبرا

 از یصلادرات  یکاالهلا   یوضلع  لیاول به تحل ةمرحل در
فنلاوری   یبنلد  . طبقله شلود  یپرداخته مل  فناوریلحاظ سط  

. ردیپلی  ی( صور  م0222از لل ) یا صادرا   براساس مطالعه
از پلنج گلروه مختللف  فنلاوری شلامل       یکیکاالها در قالب 

و  هیل لاو دا یل ، تول ییفناوری باال، فناوری متوسط، فناوری پا
 (.0)جدول شود یم یبند بر منابع  طبقه یمبتن دا یتول
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سلللللاخته 

 شده

تولیلللدا  
 منبع محور

محصلوال  مبتنلی   
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کلار رفتله در مطالعلا     به یها با شاخص سهیمقا رد  شاخص،
 اریسلط  بسل    یل در  :آشکار دارد. نخس   یدو مز   ،یشیپ

نظلام هماهنلگ در    یرقمل  0 یشده اس  )کدها فیخرد تعر
 یابیل ارز  یل ( که امکا   یهوآنگ و رودر هاسما ،  ةمطالع
اسل ،   جیبلر نتلا   یمبتنل  :. دومکنلد  یخوب را فراه  م اریبس
 نله یدر زم ییهلا  بلر فلرض    یشل یپ یهلا  که شلاخص یحالرد

 پیچیدگی استوار بودند.
 یور کله بهلره   کند یپیچیدگی صادرا  تنش م شاخص

موجلود   ةکند. فلسف یریگ اندازهصادرشده را  یکاالها یضمن
کلاال،    یشاخص آ  اس  که در هنگام صدور   یا یدر ورا

آشلکار شلده، کشلورها سلطوح      ینسلب   یل همانند مفهوم مز
 شلرفته یپ فنلاوری  ی. محتلوا کنند یخود را آشکار م یور بهره
. سل  یتنهلا ملورد ن   یولل  ،سل  ا هلا  یژگیو  یا از یکیقطعاً 

 ،یبرندسلاز  ای یابیبازار ،یعیوجود منابع طب رینظ گریعوامل د
ممکل  اسل     زیل ونقلل ن حمل یها نهیساختارها و هز  یفیک

سبد صادرا  کشورها داشلته باشلد. در     ییدر تع ینقش مهم
 یشناس روش  ی(، 0222) و همکارا  چارچوب، هاسما   یا

 یکنند که کاالها جادیرا ا یکمت یوجود آوردند تا شاخصهرا ب
 یبنلد  رتبله  شلا   یضلمن  یور دادوستد شده را براساس بهلره 

درآملد    یانگیل آ  اسل  کله هرچله م    ی. فلرض کلل  کند یم
 ةتر اس . در مقالل  باشد، صادرا  او پیچیده شتریب  صادرکننده،
شلده و   یروی( پ0222) و همکارا  هاسما  کردیحاضر، از رو

کله برحسلب    شلود  یشاخص پیچیدگی صادرا  محاسلبه مل  
شلاخص تحل      یل اسل . ا  0222-0200 یها سالکشور و 
ناخلالص   یاس  که در آ  سرانه درآملد ملل    PRODYعنوا 

(GNIهر کشور صادرکننده کاال )ی K    یل بلا اسلتفاده از مز  
محاسبه  ی( وز  داده شده اس . براRCAآشکار شده ) ینسب
 شود: یاستفاده م ریاز رابطه ز خصشا  یا

        ∑
   
  
   
  

       (0)  

ارزش     ارزش کل صادرا  کشور گزارش کننده اس ،     
 Yنشللا  دهنللده جهللا  اسلل .    wو  kصللادرا  کللاالی  

سرانه اس . محدوده ارزشی ایل  شلاخص    GNIدهنده  نشا 
   PRODYنهایلل  اسلل . ارزش بللاالتر بللی  صللفر تللا بللی

 پیچیدگی باالتر اس . ةدهند نشا 

شلاخص    مورد انتظار ی  کشور یا ةسران GNIهمچنی  
EXPY هلای   ارزش همه شاخص  با تجمیعPRODY   بلرای

شود. ای  شاخص بلا   سبد صادراتی کشور موردنظر، تعیی  می
زیلر   ةشود و با رابط سه  محصول در کل صادرا  موزو  می

 شود: نشا  داده می

       ∑    
            (3)  

ارزش کلل      و   k ارزش صلادرا  کلاالی       که در آ   
ارزش ای  شاخص نیز بلی  صلفر تلا     اس . iصادرا  کشور 

نهای  اس . مقدار علددی بلاالتر، بیلانگر سلبد صلادراتی       بی
باشد. آمار و اطنعا   کاالهای تولیدی با پیچیدگی باالتر می

مورد نیاز برای محاسبه شلاخص از پایگلاه آملار و اطنعلا      
 شود. نی استخرا  میبان  جها
عوامللل آشللکار شللده در سللبد  شللدت مرحلللة سللوم، در 

بینلی   های اقتصادی پیش . در تئوریشودمیصادراتی بررسی 
شده اس  که کشلورها در محصلوال  برخلوردار از فراوانلی     
نسبی عوامل تولید بیشلتر، دارای تخصلص خواهنلد گردیلد.     

ا  هلایی را بلرای نشل    ( شلاخص 0202) 0شیروتی و همکارا 
عوامل آشکار شده در کاالهای صادراتی براساس  شدت داد  

انسانی هلر کشلور معرفلی     ةفیزیکی و سرمای ةفراوانی سرمای
 فیزیکللی آشکارشللده ةسللرمای شللدت هللای  کردنللد. شللاخص

(RPCI)0  انسللانی آشکارشللده  ةسللرمای شللدت و (RHCI)3 
میانگی  وزنی فراوانی عوامل نسبی کشورهای تولیدکننده هر 

)مللوزو  شللده بللا مزیلل  نسللبی آشکارشللده( را    محصللول
. روابلط مورداسلتفاده بلرای محاسلبه     کننلد  گیلری ملی   اندازه

 باشند: ها به صور  زیر می شاخص

       ∑
   
  
   
  

    
  
  (1)  

       ∑
   
  
   
  

      (5)  

X   کننلده اسل ،    ارزش کل صادرا  کشلور گلزارشx  ارزش
جهلا  اسل . فراوانلی     ةدهنلد  نشلا   wو  kصادرا  کاالی 

هللای تحصللیل بللرآورد  ، از متوسللط سللالH انسللانی ةسلرمای 
                                                           
1. Shirotori 
2. Revealed Physical Capital Intensity (RPCI) 
3. Revealed Human Capital Intensity (RHCI) 

  

 
از روش موجلودی   K/Lفیزیکلی   ةشلود. فراوانلی سلرمای    می

شود که از موجودی سلرمایه بلرآورده شلده     دازمی برآورد می
گیاری جاری به  گیاری و اضافه شد  سرمایه جریانا  سرمایه

آیلد.   دسل  ملی  هب0قبل و کسر استهنک ةدور ةسرمای ةخیرذ
کلادو و   ةو فراوانی عوامل تولید از مطالع شدت  ةبرای محاسب
( اسلتفاده شلده اسل . نتلایج محاسلبا  در      0202همکارا  )

های اطنعلا  تجلاری بانل  جهلانی      وبگاه ویت  از پایگاه
هلای   شلاخص  ةمحاسب ةبا ترسی  نتیج 0قابل دسترسی اس .

روی محلور عملودی و    RHCIب در ی  نمودار دوبعلدی ) فو
RPCI  )وضعی  و جایگلاه سلبد کاالهلای     ،روی محور افقی

عواملل تولیلد قابلل     شلدت  صادراتی هلر کشلور را از لحلاظ    
 3وتحلیل خواهد بود.تجزیه
هلا در برخلی از جهلا  دارای     کارگیری ایل  شلاخص  هب

دلیلل  هعواملل بل   شلدت  اختنف در  ،مثالبرای ضعف اس . 
عنوا  مثال کشاورزی سلنتی در  ههای تولید ب تفاو  در روش

گیلرد. همچنلی     مقایسه بلا کشلاورزی ملدر  را نادیلده ملی     
تواند بی  محصوال  تماماً ساخته شده در یل  کشلور و    نمی
 هایی که صرفاً در آنجا مونتاژ شده، تفاو  قازل شود.آ 

بلل  هلا قا  نتایج کللی شلاخص   ،ها علیرل  ای  محدودی 
دهنلدگی و تفسلیر سلط      دلیل قدر  توضلی  هاعتنا بوده و ب

المللل   تجلار  بلی    ةکشورها از سوی محققا  حلوز  فناوری
گیرد. بان  جهلانی   یژه بان  جهانی مورد استفاده قرار میو هب

بندی کلاالیی از منظلر    ی  طبقه ةهای فوب را با اراز شاخص
، سللط  (0222) الل ةترکیللب فناورانلله بللا اتکللا بلله مطالعلل 

پیچیدگی سبد کاالهای صادراتی برگرفته از روش هاسما  و 
کاررفتلله در هعوامللل بلل شللدت  ة( و مقایسلل0220) همکللارا 

کاالهای صادراتی ی  کشور در مقایسه با فراوانی عوامل آ  
(، یل   0202) کلارگیری روش کلادو و همکلارا    هکشور با ب
ای یافتله در سلبد کاالهل   تجسل   فنلاوری  محتلوای تحلیل از 

 دهند. صادراتی هر کشور ارازه می

 گیري و نتیجه بحث. 4
شلده، بله    یمعرفل  یهلا  شلاخص  ةپل  از محاسلب   ،بخش  یدر ا
 یکاالهللا یدگیللچیو سللط  پ فنللاوری ایمحتللو لیللوتحلهیللتجز

                                                           
1. less depreciation 
2. World Integrated Trade Solution(WITS) 
3. Online Trade Outcomes Indicators - World 

Integrated Trade Solution. 

و  هیل بلا صلادرا  دو کشلور ترک    یقل یتطب ةسیو مقا را یا یصادرات
 .شود یپرداخته م را یا یا منطقه یعنوا  رقبابه یعربستا  سعود

 یصادرات يکاالها فناوريسطح   .4-1
ایلرا    یصلادرات  یکاالهلا  فنلاوری  بیل در ترک رییتغ یبررس

درصلد(   92از  شیکه بخش اعظ  صادرا  )بل  دهد ینشا  م
(. 0و منبلع محلور اسل )جدول     هیل وابسته به محصوال  اول

از رشلد   نظرملورد ة دور در فنلاوری  یدارا یصادرا  کاالهلا 
محلدود بلود  از لحلاظ     لیدلهاما ب ،اند برخوردار بوده یمناسب
 جلاد یکاالهلا هنلوز موفلق بله ا      یا ،یو ارزش صادرات ج ح
محلور  و منبلع  هیاول با صادرا  مواد سهیمناسب در مقا گاهیجا

فاقلد   یکاالهلا   یانلد. در بل   نشلده  را یل ا یدر سبد صلادرات 
 یملورد بررسل   ةدور یطل  ،هیصادرا  محصوال  اول ،فناوری

 را یل ا یدر سبد صادرات گاهیاز نظر سه  و جا یزیکاهش ناچ
 جلاد یا لیل دلهمنبع محور بل  یکه کاالها داشته اس . از آنجا

از  هیمواد اولبا صادرا   سهیدر مقا هیارزش افزوده در مواد اول
 یبرخلوردار اسل ، رشلد صلادرا  و ارتقلا      یشلتر یب  یاهم
 یطل  را یل ا یمحصوال  منبع محور در سبد صلادرات  گاهیجا
 د.کر یابیمثب  ارز توا  یرا م ریاخ ةده

 یمبتن شتریبوده و ب را یبرابر ا 0 5حدود  هیصادرا  ترک
درصللد از  22اسلل ا حللدود فنللاوری یدارا یکاالهللا یبللرا

برخوردارند. در ملورد صلادرا     یژگیو  یاز ا هیترک یکاالها
 یبر صادرا  کاالهلا  شتریب هیترک زین فناوریبدو   یکاالها

و خلام   هیل دارد تلا صلادرا  محصلوال  اول   تاکید منبع محور 
 .  یکشاورز تاًعمد
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از روش موجلودی   K/Lفیزیکلی   ةشلود. فراوانلی سلرمای    می

شود که از موجودی سلرمایه بلرآورده شلده     دازمی برآورد می
گیاری جاری به  گیاری و اضافه شد  سرمایه جریانا  سرمایه

آیلد.   دسل  ملی  هب0قبل و کسر استهنک ةدور ةسرمای ةخیرذ
کلادو و   ةو فراوانی عوامل تولید از مطالع شدت  ةبرای محاسب
( اسلتفاده شلده اسل . نتلایج محاسلبا  در      0202همکارا  )

های اطنعلا  تجلاری بانل  جهلانی      وبگاه ویت  از پایگاه
هلای   شلاخص  ةمحاسب ةبا ترسی  نتیج 0قابل دسترسی اس .

روی محلور عملودی و    RHCIب در ی  نمودار دوبعلدی ) فو
RPCI  )وضعی  و جایگلاه سلبد کاالهلای     ،روی محور افقی

عواملل تولیلد قابلل     شلدت  صادراتی هلر کشلور را از لحلاظ    
 3وتحلیل خواهد بود.تجزیه
هلا در برخلی از جهلا  دارای     کارگیری ایل  شلاخص  هب

دلیلل  هعواملل بل   شلدت  اختنف در  ،مثالبرای ضعف اس . 
عنوا  مثال کشاورزی سلنتی در  ههای تولید ب تفاو  در روش

گیلرد. همچنلی     مقایسه بلا کشلاورزی ملدر  را نادیلده ملی     
تواند بی  محصوال  تماماً ساخته شده در یل  کشلور و    نمی
 هایی که صرفاً در آنجا مونتاژ شده، تفاو  قازل شود.آ 

بلل  هلا قا  نتایج کللی شلاخص   ،ها علیرل  ای  محدودی 
دهنلدگی و تفسلیر سلط      دلیل قدر  توضلی  هاعتنا بوده و ب

المللل   تجلار  بلی    ةکشورها از سوی محققا  حلوز  فناوری
گیرد. بان  جهلانی   یژه بان  جهانی مورد استفاده قرار میو هب

بندی کلاالیی از منظلر    ی  طبقه ةهای فوب را با اراز شاخص
، سللط  (0222) الل ةترکیللب فناورانلله بللا اتکللا بلله مطالعلل 

پیچیدگی سبد کاالهای صادراتی برگرفته از روش هاسما  و 
کاررفتلله در هعوامللل بلل شللدت  ة( و مقایسلل0220) همکللارا 

کاالهای صادراتی ی  کشور در مقایسه با فراوانی عوامل آ  
(، یل   0202) کلارگیری روش کلادو و همکلارا    هکشور با ب
ای یافتله در سلبد کاالهل   تجسل   فنلاوری  محتلوای تحلیل از 

 دهند. صادراتی هر کشور ارازه می

 گیري و نتیجه بحث. 4
شلده، بله    یمعرفل  یهلا  شلاخص  ةپل  از محاسلب   ،بخش  یدر ا
 یکاالهللا یدگیللچیو سللط  پ فنللاوری ایمحتللو لیللوتحلهیللتجز

                                                           
1. less depreciation 
2. World Integrated Trade Solution(WITS) 
3. Online Trade Outcomes Indicators - World 

Integrated Trade Solution. 

و  هیل بلا صلادرا  دو کشلور ترک    یقل یتطب ةسیو مقا را یا یصادرات
 .شود یپرداخته م را یا یا منطقه یعنوا  رقبابه یعربستا  سعود

 یصادرات يکاالها فناوريسطح   .4-1
ایلرا    یصلادرات  یکاالهلا  فنلاوری  بیل در ترک رییتغ یبررس

درصلد(   92از  شیکه بخش اعظ  صادرا  )بل  دهد ینشا  م
(. 0و منبلع محلور اسل )جدول     هیل وابسته به محصوال  اول

از رشلد   نظرملورد ة دور در فنلاوری  یدارا یصادرا  کاالهلا 
محلدود بلود  از لحلاظ     لیدلهاما ب ،اند برخوردار بوده یمناسب
 جلاد یکاالهلا هنلوز موفلق بله ا      یا ،یو ارزش صادرات ج ح
محلور  و منبلع  هیاول با صادرا  مواد سهیمناسب در مقا گاهیجا

فاقلد   یکاالهلا   یانلد. در بل   نشلده  را یل ا یدر سبد صلادرات 
 یملورد بررسل   ةدور یطل  ،هیصادرا  محصوال  اول ،فناوری

 را یل ا یدر سبد صادرات گاهیاز نظر سه  و جا یزیکاهش ناچ
 جلاد یا لیل دلهمنبع محور بل  یکه کاالها داشته اس . از آنجا

از  هیمواد اولبا صادرا   سهیدر مقا هیارزش افزوده در مواد اول
 یبرخلوردار اسل ، رشلد صلادرا  و ارتقلا      یشلتر یب  یاهم
 یطل  را یل ا یمحصوال  منبع محور در سبد صلادرات  گاهیجا
 د.کر یابیمثب  ارز توا  یرا م ریاخ ةده

 یمبتن شتریبوده و ب را یبرابر ا 0 5حدود  هیصادرا  ترک
درصللد از  22اسلل ا حللدود فنللاوری یدارا یکاالهللا یبللرا

برخوردارند. در ملورد صلادرا     یژگیو  یاز ا هیترک یکاالها
 یبر صادرا  کاالهلا  شتریب هیترک زین فناوریبدو   یکاالها

و خلام   هیل دارد تلا صلادرا  محصلوال  اول   تاکید منبع محور 
 .  یکشاورز تاًعمد
 
 
 

63   نشریه علمی )فصلنامه(پژوهش های اقتصاد صنعتی، سال دوم، شماره 3، بهار 1397   



  

 

 هیو ترک را یدو کشور ا یصادرات یدر کاالها فناوری  یوضع .2جدول 

 کشور نوع  محصول
 سه  از  کل صادرا )درصد( ارزش صادرا )میلیو  دالر(

0222 0202 *0201 
نرخ رشلد  
 ساالنه)%(

0222 0202 *0201 
نرخ رشلد  
 ساالنه)%(

را 
ای

 

 فناوری باال
 

09 013 009 5 00 23 2  0 2 0 2 1 05 

 00 1 9 5 0 0 1 09 9 5050 2923 200 متوسط فناوری

 -0 0 3 0 3 9 1 3 1.5 3990 5900 0399 فناوری پایی 

 -2 9 93 9 22 3 90 9 5.3 92210 021902 50399 محصوال  اولیه

 02 5 2 0 02 1 0 5 02 3 9099 32502 0100 منبع محور

 022 022 022 0 0 029055 019332 50223 جمع
 

کیه
تر

 

 -5 0 3 0 1 1 9 0 2 5090 9520 1003 فناوری باال

 0 0 02 0 30 2 02 0 02 12203 22292 02590 متوسط فناوری

 -3 30 1 35 0 19 1 1 1 15002 20090 01930 فناوری پایی 

 -0 3 2 9 9 5 00 5 0 00120 02391 5039 محصوال  اولیه

 -0 9 05 5 02 2 00 9 2 00110 32293 0002 منبع محور

  022 022 022 2 2 015231 001203 50333 جمع

دی
سعو
ا  
بست
عر

 

 5 5 2 5 2 1 2 0 02 0 0،192 0،202 000 فناوری باال

 3 1 1 1 9 0 9 01 1 03،905 00202 0020 متوسط فناوری

 0 5 0 3 0 2 0 0 00 9 1،019 3،929 220 فناوری پایی 

 -2 5 92 3 90 3 95 9 02 0 053،590 092،929 00،009 محصوال  اولیه

 0 0 03 0 02 9 02 03 0 10،902 05،022 2،032 محورمنبع 

  022 022 022 00 0 305،920 030،210 20،199 جمع

 اس . 0200مربوط به سال  را یا ی* اطنعا  آمار                     
 (http://wits.worldbank.org) ، برگرفته از پایگاه اطنعاتی ویت  :ماخذ                      

 
 

  

 
از سه برابر  شیب 0201در سال  یعربستا  سعود صادرا 
بلر   یبه شلدت  متکل   را یبوده اس  اما همانند ا را یصادرا  ا

نفل  خلام( اسل  و در سلال      )عمدتاً  هیصادرا  محصوال  اول
کشور مربوط   یدرصد از صادرا  ا 91در مجموع حدود  0201

بللوده اسلل . کشللور مللیکور در  فنللاوری بلله محصللوال  فاقللد
 را یل تلر از ا  موفلق  فنلاوری  یدارا یصادرا  کاالهلا  صخصو

 یدارا یاس  که سله  کاالهلا   یدر حال  یعمل کرده اس ا ا
کمتلر   0201در سلال  یدر کل صادرا  عربستا  سعود فناوری
متوسلط و   فناوری یدارا یبوده و رشد صادرا  کاالها را یاز ا
 بوده اس . یاز عربستا  سعود شیب را یا یباال

بلر اسلاس    فنلاوری از لحاظ  یصادرا  جهان بیترک یبررس
رشللد و سلله  صللادرا   شیاز افللزا یحللاک« لللل» یبنللد طبقلله
 بیل در ترک رییل تغ یباال در جها  داردا بررسل  فناوریبا  یکاالها

بلر اسلاس     یو چ یآلما ، کره جنوب یفناورانه صادرا  کشورها
ش بله  یکله گلرا   دهد ینشا  م زین یبان  جهان یاطنعا  آمار

ملیکور از   یمتوسط در کشلورها  فناوریسم  صادرا  کاالها با 
-0201ه دور در کله  یطلور  هبل  0برخوردار اسل .  یا ژهیو  یاهم

متوسط متمرکز  فناوریصادرا  آلما  همواره بر کاالها با  0222
  از تمرکلز بلر صلادرا    یجنلوب  صادرا  کره  یبوده اس ا همچن

سله  صلادرا  کاالهلا     شیفزاباال به سم  ا فناوریبا  یکاالها
 یآورده اسل . بررسل   یمتوسلط و تمرکلز بلر آ  رو    فنلاوری با 
 ةدور یکله طل   دهلد  ینشلا  مل   زین  یصادرا  کشور چ بیترک

 شیبلاال و افلزا   فنلاوری بر صادرا  کاالها با   یمیکور، کشور چ
 هبل  ،داشته اس ا عنوه بلر آ   شیسه  آ  در صادرا  خود گرا

پلنج  کلل     یل متوسط خود تلا   فناوریسه  کاالها با  شیافزا
 لیل اس  که در اوا یدر حال  یاس . ا دهیاهتمام ورز زیصادرا  ن

را صلادرا     یدرصد کلل صلادرا  چل    12از  شیگیشته، ب ةده
نشلا    (0). ارقام جلدول ه اس داد  لیتشک  ییپا فناوریکاالها با 

 ریل اخ ةده یکه ط یو عربستا  سعود را یبرخنف ا که دهد یم
 بیل بلوده اسل ، ترک   هیبه صادرا  محصوال  اول یکهمواره مت

 فنلاوری به طرف صادرا  کاالها با  هیفناورانه صادرا  کشور ترک
 یتر به بازارهلا  گسترده یابیبهبود و دست ریو متوسط در مس  ییپا

 شده اس .  یهدا یجهان

                                                           
 این اطالعات از پایگاه آماری ویتس استخراج شده است. .1

http://wits.worldbank.org  

 سبد صادراتپیچیدگی فناوري . 4-2
ة آ  بلا سلران   ةسل یو مقا EXPY یهلا  شاخص ةمحاسب جینتا

کله  سلط     دهلد  ینشا  مل  را ی(  اGNIناخالص ) یدرآمدمل
طلور  هبل  0222-0201 ةدور در را یا یسبد صادرات یدگیچیپ

و رو به بهبود بوده اسل    شیدرصد افزا 2 12متوسط ساالنه 
در  یدرصلد  0 0دوره رشلد    یهمل  یزما  بلا آ ،  طل  و ه 
 تجربه شده اس .   GNIسرانه 

کله   دهد یشاخص نشا  م ی، مقدار عدد3جدول مطابق
قرار  را یباالتر از ا یدر سطح هیصادرا  کشور ترک یدگیچیپ

طور متوسط ساالنه در حدود هب 0222-0201 دوره یدارد و ط
 هیباالتر در ترک یدگیچیاس ا سط  پ افتهیدرصد ارتقاء 2 13

درصد( همراه بوده اس . املا  0 55باالتر ) با رشد درآمد سرانه
که از سط   یمانند عربستا  سعود یزیخدر مورد کشور نف 

برخوردار اسل ، ارزش و رشلد درآملد     را یهمتراز ا یدگیچیپ
نسلب  بله    یدر سط  باالتر ینفت یسرانه با اتکا به درآمدها

 قرار دارد. هیو ترک را یدو کشور ا
 GDPو سرانه EXPY تغییرا  شاخص .3 جدول

 سال

 عربستا  سعودی ترکیه ایرا 

ال 
صو
 مح
گی
چید
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شاخ

(
EX

PY
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 GDPسرانه

ال 
صو
 مح
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(
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  د
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قیم
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0

) 

بی 
الر 
  د
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) 

لی 
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لل 
  ثاب
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 در 
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ا
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0222 05593 00925 02339 03200 05992 35310 
0220 05902 00905 02000 00019 00015 33529 
0221 05255 01095 02900 01002 00013 32009 
0220 05590 05023 09052 05995 05910 39990 
0229 05209 00110 09039 00159 05900 13502 
0202 00000 02502 09032 00031 00091 11012 

*0200 00321 00519 02999 02950 00292 19932 
*0201 00002 00522 09120 09520 00052 19009 

 متوسط نرخ
 )درصد( رشد

12 2 30 0 13 2 55 0 00 2 15 0 
 . اس  استفاده شده یبرآورد یها داده ای Mirror Dataاز  را یا یبرا *

 برگرفته از پایگاه اطنعاتی ویت  :ماخذ
 (http://wits.worldbank.org) 
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از سه برابر  شیب 0201در سال  یعربستا  سعود صادرا 
بلر   یبه شلدت  متکل   را یبوده اس  اما همانند ا را یصادرا  ا

نفل  خلام( اسل  و در سلال      )عمدتاً  هیصادرا  محصوال  اول
کشور مربوط   یدرصد از صادرا  ا 91در مجموع حدود  0201

بللوده اسلل . کشللور مللیکور در  فنللاوری بلله محصللوال  فاقللد
 را یل تلر از ا  موفلق  فنلاوری  یدارا یصادرا  کاالهلا  صخصو

 یدارا یاس  که سله  کاالهلا   یدر حال  یعمل کرده اس ا ا
کمتلر   0201در سلال  یدر کل صادرا  عربستا  سعود فناوری
متوسلط و   فناوری یدارا یبوده و رشد صادرا  کاالها را یاز ا
 بوده اس . یاز عربستا  سعود شیب را یا یباال

بلر اسلاس    فنلاوری از لحاظ  یصادرا  جهان بیترک یبررس
رشللد و سلله  صللادرا   شیاز افللزا یحللاک« لللل» یبنللد طبقلله
 بیل در ترک رییل تغ یباال در جها  داردا بررسل  فناوریبا  یکاالها

بلر اسلاس     یو چ یآلما ، کره جنوب یفناورانه صادرا  کشورها
ش بله  یکله گلرا   دهد ینشا  م زین یبان  جهان یاطنعا  آمار

ملیکور از   یمتوسط در کشلورها  فناوریسم  صادرا  کاالها با 
-0201ه دور در کله  یطلور  هبل  0برخوردار اسل .  یا ژهیو  یاهم

متوسط متمرکز  فناوریصادرا  آلما  همواره بر کاالها با  0222
  از تمرکلز بلر صلادرا    یجنلوب  صادرا  کره  یبوده اس ا همچن

سله  صلادرا  کاالهلا     شیفزاباال به سم  ا فناوریبا  یکاالها
 یآورده اسل . بررسل   یمتوسلط و تمرکلز بلر آ  رو    فنلاوری با 
 ةدور یکله طل   دهلد  ینشلا  مل   زین  یصادرا  کشور چ بیترک

 شیبلاال و افلزا   فنلاوری بر صادرا  کاالها با   یمیکور، کشور چ
 هبل  ،داشته اس ا عنوه بلر آ   شیسه  آ  در صادرا  خود گرا

پلنج  کلل     یل متوسط خود تلا   فناوریسه  کاالها با  شیافزا
 لیل اس  که در اوا یدر حال  یاس . ا دهیاهتمام ورز زیصادرا  ن

را صلادرا     یدرصد کلل صلادرا  چل    12از  شیگیشته، ب ةده
نشلا    (0). ارقام جلدول ه اس داد  لیتشک  ییپا فناوریکاالها با 

 ریل اخ ةده یکه ط یو عربستا  سعود را یبرخنف ا که دهد یم
 بیل بلوده اسل ، ترک   هیبه صادرا  محصوال  اول یکهمواره مت

 فنلاوری به طرف صادرا  کاالها با  هیفناورانه صادرا  کشور ترک
 یتر به بازارهلا  گسترده یابیبهبود و دست ریو متوسط در مس  ییپا

 شده اس .  یهدا یجهان

                                                           
 این اطالعات از پایگاه آماری ویتس استخراج شده است. .1

http://wits.worldbank.org  

 سبد صادراتپیچیدگی فناوري . 4-2
ة آ  بلا سلران   ةسل یو مقا EXPY یهلا  شاخص ةمحاسب جینتا

کله  سلط     دهلد  ینشا  مل  را ی(  اGNIناخالص ) یدرآمدمل
طلور  هبل  0222-0201 ةدور در را یا یسبد صادرات یدگیچیپ

و رو به بهبود بوده اسل    شیدرصد افزا 2 12متوسط ساالنه 
در  یدرصلد  0 0دوره رشلد    یهمل  یزما  بلا آ ،  طل  و ه 
 تجربه شده اس .   GNIسرانه 

کله   دهد یشاخص نشا  م ی، مقدار عدد3جدول مطابق
قرار  را یباالتر از ا یدر سطح هیصادرا  کشور ترک یدگیچیپ

طور متوسط ساالنه در حدود هب 0222-0201 دوره یدارد و ط
 هیباالتر در ترک یدگیچیاس ا سط  پ افتهیدرصد ارتقاء 2 13

درصد( همراه بوده اس . املا  0 55باالتر ) با رشد درآمد سرانه
که از سط   یمانند عربستا  سعود یزیخدر مورد کشور نف 

برخوردار اسل ، ارزش و رشلد درآملد     را یهمتراز ا یدگیچیپ
نسلب  بله    یدر سط  باالتر ینفت یسرانه با اتکا به درآمدها

 قرار دارد. هیو ترک را یدو کشور ا
 GDPو سرانه EXPY تغییرا  شاخص .3 جدول
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0222 05593 00925 02339 03200 05992 35310 
0220 05902 00905 02000 00019 00015 33529 
0221 05255 01095 02900 01002 00013 32009 
0220 05590 05023 09052 05995 05910 39990 
0229 05209 00110 09039 00159 05900 13502 
0202 00000 02502 09032 00031 00091 11012 

*0200 00321 00519 02999 02950 00292 19932 
*0201 00002 00522 09120 09520 00052 19009 

 متوسط نرخ
 )درصد( رشد

12 2 30 0 13 2 55 0 00 2 15 0 
 . اس  استفاده شده یبرآورد یها داده ای Mirror Dataاز  را یا یبرا *

 برگرفته از پایگاه اطنعاتی ویت  :ماخذ
 (http://wits.worldbank.org) 
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در قاللب   GDPو سلرانه   EXPYشاخص  ت یلگار  یترس
 یدگیل چیپ ةاز رابطل  یتلر   روش  ریتصو ینمودار دو بعد  ی

نشلا    (0). نملودار دهلد  یسط  درآمدسرانه ارازه م باصادرا  
صادرا  در مورد هر سه کشور  یدگیچیکه شاخص پ دهد یم

 یدگیل چیپ شیافلزا  ، یبلوده اسل . همچنل    شیدرحال افلزا 
 هیل با درآمد سرانه باالتر بوده اس . کشور ترک هصادرا  همرا
محلور و بلا   و منبلع  هیل به صادرا  محصوال  اول ءبدو  اتکا

و سللط   فنللاوری یتمرکللز بللر صللادرا  محصللوال  دارا 
  یهلا  سلال  دررا  یباالتر، سط  درآمد سرانه باالتر یدگیچیپ

  یاس . همچنل کردهتجربه  را یبا ا سهیدر مقا 0222-0201
 یو عربسلتا  سلعود   را یل صادرا  ا یدگیچیهرچند سط  پ

 لیل دلهبل  یمورد بررسل  یها سال یاما ط ،اس  کسا ی باًیتقر
و  هیل کشور میکور به صادرا  محصوال  اول شتریب یدسترس
 برخوردار بوده اس . یحور، از درآمد سرانه باالترمنبع م
 

 

 پیچیدگی صادرا  و درآمد سرانه .9نمودار 
 برگرفته از پایگاه اطنعاتی ویت  :ماخذ

 (http://wits.worldbank.org) 

 

عوامل آشكکار شكده در سكبد     یفراوان شدّت. 5
 یصادرات يکاالها
 یمبتن یکیزیف یشاخص فراوان ،دشاشاره  شتریکه پطور هما 

براسلاس   یانسلان  یةو شلاخص سلرما   یدازم یروش موجود
 یبلرا  یبانل  جهلان   یاز سلو  لیتحصل  یهلا  متوسط سلال 

 یاسل . مطلابق  برآوردهلا    هشلد مختلف بلرآورد   یکشورها
فیزیکلی   ةشاخص فراوانلی سلرمای   0201انجام شده در سال 

 هیللو بللاالتر از دو کشللور ترک 59095 عللادلم را یللا یبللرا
  ی( اسلل  و همچنلل50020)ی سللتا  سللعود( و عرب19230)

باالتر  0 59معادل  را یا یبرا یانسان یةسرما یشاخص فراوان
( 2 15)ی ( و کمتلر از عربسلتا  سلعود   0 00) هیاز کشور ترک

 (. 1)جدول  اس 
را ارازه کردند کله بلا    ی( روش0202) و همکارا  یروتیش

آشلکار شلده    یکل یزیف هیشدت  سلرما  توا  یاستفاده از آ  م
(RPCIو شللدت  سللرما )یانسللان یة (آشللکار شللدهRHCI را )

و  زا یل کشلورها در م   یل موفق بیل ترت  یو بلد  کردمحاسبه 
را  یصلادرات  یدر سلبد کاالهلا   افتله یشدت  عواملل تجسل    

 یمحاسبه شده برا یها شاخص  ی. خنصه وضعکرد یابیارز
 یهای کاالیی شش رقم )در سط  کدی صادرات یکاالها یةکل

HS و  هیترک یکاال برا 1320 را ،یا یکاال برا 0150( شامل
( در 0201)در سللال  یعربسللتا  سللعود یکللاال بللرا 0000
 ارازه شده اس .  1جدول
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 0150 1320 0000 (HSتعداد اقنم )حسب کدهای 

 
 ةسرمای
 فیزیکی

 50020 19230 59095 شاخص
فیزیکلی   ةسرمای شدت 

 022059 99305 90052 آشکار شده 

تعلللداد اقلللنم دارای  
فیزیکلی   ةسرمای شدت 

آشللکار شللده بللاالتر از 
 متوسط شاخص  

0001 0002 0023 

سه  از سبد صلادراتی  
 53 0 50 9 50 0 )درصد(

سللله  از کلللل ارزش 
 9 0 30 9 0 9 صادرا )درصد(

 ةسرمای
 انسانی

 2 15 0 00 0 59 شاخص  
سلرمایه انسلانی    شدت 

 9 39 9 09 9 00 آشکار شده

تعلللداد اقلللنم دارای  
انسلانی   ةسلرمای  شدت 

بللللاالتر از متوسللللط 
 شاخص

0011 0159 0050 

سه  از سبد صلادراتی  
 55 0 52 0 92 5 )درصد(

سللله  از کلللل ارزش 
 9 3 12 3 02 صادرا )درصد(

عواملل   شلدت  تعداد اقنم دارای 
 0229 0255 0290 باالتر از متوسط شاخص

 12 0 12 9 11 3 سه  از سبد صادراتی )درصد(
سلللللللله  از کللللللللل ارزش 

 2 0 30 0 5 صادرا )درصد(

 برگرفته از پایگاه اطنعاتی ویت  :ماخذ
 (http://wits.worldbank.org) 

 

آشلکار   یکل یزیف هیمتوسط شاخص شدت  سلرما  ةمحاسب
کله شلدت     دهلد  ینشا  م یصادرات یهمه کاالها یشده برا

در سلط    را یل ا یصلادرات  یعوامل آشکار شلده در کاالهلا  
قلرار دارد.   یا منطقله  بیبا دو کشور رق سهیدر مقا یتر  ییپا
آشکار شده در  یانسان یةدر خصوص شدت  سرما  یوضع  یا

 اس .  شهودترم یسبد صادرات
هلا   شلاخص  یبزرگتلر بلرا   یمقدار عدد ،نکهیتوجه به ابا

 یآشلکار شلده بلاالتر در آ  کلاال     دیشدت  عوامل تول انگریب
تلر، متوسلط    روشل   یهلا  لیل تحل ةارازل  یاس ، برا یصادرات
محاسلبه شلده، تعلداد اقلنم و ارزش صلادرا        یها شاخص
برخوردار از شدت  عوامل آشکار شده باالتر از مقلدار   یکاالها
 ارازه شده اس .  1شاخص در جدول طمتوس
برخلوردار از   یکه کاالها دهد یمحاسبا  نشا  م جینتا 

آشکار شده باالتر از متوسلط شلاخص    یکیزیف هیشدت  سرما
از  یدرصد از سلبد صلادرات   50 0پوشش  رل یعل را یا یبرا

را از  را یل درصلد از صلادرا  ا   0 9تنها   ،ییلحاظ تنوع کاال
برخلوردار از   یکاالهلا   ی. همچنشود یشامل م یلحاظ ارزش

آشلکار شلده بلاالتر از مقلدار متوسلط       یانسان هیسرما شدت 
درصلد از سلبد    52 9پوشلش حلدود     رل یل عل زیل شاخص ن
درصلد از کلل ارزش صلادرا  را      02تنهلا    را ،یل ا یصادرات
برخلوردار از شلدت     یکاالهلا   ،ی. عنوه بر اشوند یشامل م
  یل االتر از متوسط اب یانسان یةو شدت  سرما یکیزیف یةسرما

کشلور را   یدرصلد از سلبد صلادرات    11 3حلدود   هلا،  شاخص
کشور را  یدرصد از کل ارزش صادرات 0 5پوشش داده و تنها 

گف  بخش  توا  یم ،دیگر عبار  بهاند.  به خود اختصاص داده
کشلور از شلدت  عواملل آشلکار شلده       یسلبد صلادرات   ةعمد
 برخوردار اس .   یتر  ییپا

بهتلر   یکم یدر مورد کشور عربستا  سعود  یوضع  یا
برخلوردار از شلدت     یکله کاالهلا   یطلور هاس ، بل  را یاز ا
آشکار شده بلاالتر از   یانسان یةو شدت  سرما یکیزیف  یةسرما

 9 3درصلد و   9 0 بیل ترتها بلوده و بله   شاخص  یمتوسط ا
. شلود  یکشلور را شلامل مل     یا یدرصد از کل ارزش صادرات

 یکل یزیف هیکه ه  در شاخص شدت  سرما ییهاکاال  یهمچن
آشلکار   یانسلان  هیآشکار شده و ه  در شاخص شلدت  سلرما  

درصلد از   2 0انلد،   ها بلوده  شاخص  یشده باالتر از متوسط ا
شدت  عواملل   ،. درواقعشوند یرا شامل م یکل ارزش صادرات
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 0150 1320 0000 (HSتعداد اقنم )حسب کدهای 

 
 ةسرمای
 فیزیکی

 50020 19230 59095 شاخص
فیزیکلی   ةسرمای شدت 

 022059 99305 90052 آشکار شده 

تعلللداد اقلللنم دارای  
فیزیکلی   ةسرمای شدت 

آشللکار شللده بللاالتر از 
 متوسط شاخص  

0001 0002 0023 

سه  از سبد صلادراتی  
 53 0 50 9 50 0 )درصد(

سللله  از کلللل ارزش 
 9 0 30 9 0 9 صادرا )درصد(

 ةسرمای
 انسانی

 2 15 0 00 0 59 شاخص  
سلرمایه انسلانی    شدت 

 9 39 9 09 9 00 آشکار شده

تعلللداد اقلللنم دارای  
انسلانی   ةسلرمای  شدت 

بللللاالتر از متوسللللط 
 شاخص

0011 0159 0050 

سه  از سبد صلادراتی  
 55 0 52 0 92 5 )درصد(

سللله  از کلللل ارزش 
 9 3 12 3 02 صادرا )درصد(

عواملل   شلدت  تعداد اقنم دارای 
 0229 0255 0290 باالتر از متوسط شاخص

 12 0 12 9 11 3 سه  از سبد صادراتی )درصد(
سلللللللله  از کللللللللل ارزش 

 2 0 30 0 5 صادرا )درصد(

 برگرفته از پایگاه اطنعاتی ویت  :ماخذ
 (http://wits.worldbank.org) 

 

آشلکار   یکل یزیف هیمتوسط شاخص شدت  سلرما  ةمحاسب
کله شلدت     دهلد  ینشا  م یصادرات یهمه کاالها یشده برا

در سلط    را یل ا یصلادرات  یعوامل آشکار شلده در کاالهلا  
قلرار دارد.   یا منطقله  بیبا دو کشور رق سهیدر مقا یتر  ییپا
آشکار شده در  یانسان یةدر خصوص شدت  سرما  یوضع  یا

 اس .  شهودترم یسبد صادرات
هلا   شلاخص  یبزرگتلر بلرا   یمقدار عدد ،نکهیتوجه به ابا

 یآشلکار شلده بلاالتر در آ  کلاال     دیشدت  عوامل تول انگریب
تلر، متوسلط    روشل   یهلا  لیل تحل ةارازل  یاس ، برا یصادرات
محاسلبه شلده، تعلداد اقلنم و ارزش صلادرا        یها شاخص
برخوردار از شدت  عوامل آشکار شده باالتر از مقلدار   یکاالها
 ارازه شده اس .  1شاخص در جدول طمتوس
برخلوردار از   یکه کاالها دهد یمحاسبا  نشا  م جینتا 

آشکار شده باالتر از متوسلط شلاخص    یکیزیف هیشدت  سرما
از  یدرصد از سلبد صلادرات   50 0پوشش  رل یعل را یا یبرا

را از  را یل درصلد از صلادرا  ا   0 9تنها   ،ییلحاظ تنوع کاال
برخلوردار از   یکاالهلا   ی. همچنشود یشامل م یلحاظ ارزش

آشلکار شلده بلاالتر از مقلدار متوسلط       یانسان هیسرما شدت 
درصلد از سلبد    52 9پوشلش حلدود     رل یل عل زیل شاخص ن
درصلد از کلل ارزش صلادرا  را      02تنهلا    را ،یل ا یصادرات
برخلوردار از شلدت     یکاالهلا   ،ی. عنوه بر اشوند یشامل م
  یل االتر از متوسط اب یانسان یةو شدت  سرما یکیزیف یةسرما

کشلور را   یدرصلد از سلبد صلادرات    11 3حلدود   هلا،  شاخص
کشور را  یدرصد از کل ارزش صادرات 0 5پوشش داده و تنها 

گف  بخش  توا  یم ،دیگر عبار  بهاند.  به خود اختصاص داده
کشلور از شلدت  عواملل آشلکار شلده       یسلبد صلادرات   ةعمد
 برخوردار اس .   یتر  ییپا

بهتلر   یکم یدر مورد کشور عربستا  سعود  یوضع  یا
برخلوردار از شلدت     یکله کاالهلا   یطلور هاس ، بل  را یاز ا
آشکار شده بلاالتر از   یانسان یةو شدت  سرما یکیزیف  یةسرما

 9 3درصلد و   9 0 بیل ترتها بلوده و بله   شاخص  یمتوسط ا
. شلود  یکشلور را شلامل مل     یا یدرصد از کل ارزش صادرات

 یکل یزیف هیکه ه  در شاخص شدت  سرما ییهاکاال  یهمچن
آشلکار   یانسلان  هیآشکار شده و ه  در شاخص شلدت  سلرما  

درصلد از   2 0انلد،   ها بلوده  شاخص  یشده باالتر از متوسط ا
شدت  عواملل   ،. درواقعشوند یرا شامل م یکل ارزش صادرات
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 یکشور عربسلتا  سلعود   یدر سبد صادرات افتهیتجس   دیتول
 ینییدر سلط  پلا   را یاما همانند ا ،اس  ا ریاگرچه بهتر از ا

 قرار دارد. 
 طیاز شرا یمورد بررس یها از لحاظ شاخص هیترک کشور

و عربسللتا   را یللنسللب  بلله دو کشللور ا یمتفللاو  و بهتللر
که شدت  عوامل آشکارشده  یطورهبرخوردار اس ا ب یسعود
 یةدرصلد ارزش صلادرا  و سلرما    30 9در  یکل یزیف یةسرما
اسل .   افتله یدرصد از ارزش صادرا  تبللور   12 3در  یانسان
برآورد شده  تجس  عوامل  یها مطابق شاخص ،دیگر عبار  به
و  را یل از سله برابلر ا   شیکشور ب  یا یدر سبد صادرات دیتول

 اس .  یعربستا  سعود
از  را یل ا یصلادرات  یسبد کاالهلا   یوضع (0)نمودار  در

و عربستا   هیور ترکلحاظ شدت  عوامل آشکار شده با دو کش
 ،اس . دو خط عمود بره  در هر نمودار شده سهیمقا یسعود

. دهد یهر کشور را نشا  م یبرا دیعوامل تول یشاخص فراوان
 یکلاال  گلاه یجا انگریل شده در نمودار ب  یاز نقاط ترس  یهر

هلر نقطله    ةاز نظر شدت  عوامل آشکار شده و انداز  یصادرات
. دهلد  یسه  آ  کاال در کل صادرا  هر کشلور را نشلا  مل   

در دو  یو انسلان  یکیزیاز عوامل ف یریگ عدم تناسب در بهره
قابلل مشلاهده اسل .     نًکام یو عربستا  سعود را یکشور ا
به صلادرا  نفل     وطبزرگ در نمودار هر دو کشور مرب ةنقط

 خام اس . 
 یصلادرات  یکاالهلا  شتریدر مورد هر سه کشور، ب اگرچه
شلده شلاخص     یباال و سم  راس  خطلوط ترسل   ةدر منطق
نقاط  را یدر مورد ا ک یول اند قرار گرفته دیعوامل تول یفراوان

کاالها در  گونه یا  ییسه  پا انگریب ،منطقه  یتر در اکوچ 
 ادتعلد  یسلعود عربسلتا   بلرای کشلور اسل .    یسبد صادرات

در آ  منطقه از نملودار،   یصادرات یسه  باال یدارا یکاالها
اما در نملودار مربلوط بله کشلور     ، اس  را یاز ا شتریب یاندک
 یاز کاالهلا  زیلادی  فیل متفلاو  بلا ط   یسبد صادرات ه،یترک
سله  بلاالتر در     یشدت  عوامل آشکار شده و همچنل  یدارا

 اس .  یدو عربستا  سعو را یاز دو کشور ا زیصادرا ، متما
 

 

 

 

 عوامل آشکار شده  شدت  سهی: مقا0 نمودار
 منتخب یدر سبد صادراتی کشورها

 برگرفته از پایگاه اطنعاتی ویت  :ماخذ
(http://wits.worldbank.org) 

 

 یاستیس يها هیو توص ها خالصة یافته .5-1
که  دهد ینشا  م ،ریاخ ةده در را یفناورانه صادرا  ا بیترک

بلوده و   هیل بخش اعظ  آ  همواره وابسته به محصلوال  اول 
( 0222-0201) سلاله  05 ةدور  یل  یطل  یوابستگ  یروند ا
 رییللتغ یصللادرات یریللگ حفللش شللده اسلل  و جهلل  اًبللیتقر

بلاال داشلته اسل .      فناوریبا  یبه سم  کاالها ینامحسوس
بله سلم  محصلوال  منبلع محلور در       ینسب شیاگرچه گرا

 شیاملا در بلندملد  افلزا    ،دشو یم یابیکوتاه مد  مثب  ارز
بلاالتر   یدگیل چیو سلط  پ  یسلبد صلادرات   فنلاوری  ایمحتو
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خواهد بود که در ملورد   یکاالها ضام  رشد و توسعه اقتصاد

 . گردد یمشاهده نم  یوضع  یا را یا
 را ،یا یا قهمنط بیعنوا  رقهب هیکشور ترک ریاخ ةده در
 فنلاوری  یصادرا  خود را به سم  محصلوال  دارا  شیگرا

از صلادرا    یمل یاز ن شیبل  ،رهنمو  ساخته اس . ه  اکنو 
متوسللط بلله بللاال  فنللاوری یدارا یکشللور بلله کاالهللا  یللا

صلادرا    یرا بلرا   یل اهم  یکمتر ، یاختصاص دارد. همچن
قازل بوده و تا حلد امکلا  بلا انجلام      هیمحصوال  خام و اول

هلا اقلدام بله صلادرا      ارزش افلزوده در آ   جلاد یو ا یفراور
شلدت     یصلادرا  و همچنل   یدگیل چی. سط  باالتر پکند یم

آشللکار شللده در سللبد  یانسللان یةو سللرما یکللیزیف یةسللرما
سلم   بله  شیدر گرا  یموفق لیکشور میکور از دال یصادرات

 رزش افزوده باالتر اس .و ا فناوری یمحصوال  دارا
و  فنلاوری   یوضلع  انگریل ب یهلا  شلاخص  یبررس جینتا

 بیل رق گلر یعنلوا  د بله  یصادرا  عربستا  سعود یدگیچیپ
هماننلد   زیل که کشلور ملیکور ن   دهد ینشا  م را یا یا منطقه

 شیمحور گراو منبع هیبه صادرا  محصوال  اول شتریب را یا
اما نه تنها از لحاظ شدت  عواملل آشلکار شلده در سلبد      ،دارد

صلادرا   ملورد  بلکله در   ،بلوده اسل    را یبهتر از ا یصادرات
بلا   سله یدر مقا یشلتر یب  یل موفق فنلاوری  یمحصوال  دارا

 ،صلادرا   یدگیل چیشاخص پ جیداشته اس ا هرچند نتا را یا
و شلاخص   دهلد  یهر دو کشور نشا  م یرا برا یروند صعود
 .دهد ینشا  نم را یرا نسب  به ا یمحسوس یترمیکور بر
در  را یل ا نلاموفق بلود   از  یمقالله حلاک   یها افتهی   
 یلنل  یو عواملل انسلان   یکل یزیمناسب از عوامل ف ةاستفاد

و شلدت    یکل یزیف  هیا شلدت  سلرما  اسل  موجود در کشلور  
 را یا یصادرات یآشکار شده در سبد کاالها یانسان هیسرما

عواملل اسل ا     یل از ا یبردار در بهره یحداقل قیتوف انگریب
و  هیل اول ةملاد   یل عنوا  هنف  خام ب ادرا که ص یطورهب

 یدر حلال   یل دارد. ا را یسه  را در صادرا  ا  یخام باالتر
و  یکل یزیف یةشدت  سلرما  ها، افتهی  یاس  که براساس هم

متنلوع کشلور    یدر سبد صادرات افتهیتجس   یانسان یةسرما
 یا منطقه بیرق  یعنوا  هب یعربستا  سعود زیو ن هیترک

 اس . ودهب را یبهتر از ا
 
 

بلاالتر و   یدگیل چیپ ،فناوری یدارا یکاالها یباال سه 
 یشدت  عوامل آشکار شده بلاالتر در سلبد صلادرات     یهمچن

بلا   سله ی( در مقا0222-0201ساله ) 05 ةدور در هیکشور ترک
 شیکشلور ملیکور بله افلزا     اسلتگزارا  یتوجه س انگریب را یا

  کشور یا یصادرات یکاالها یفیسط  ک شیو افزا یور بهره
در صادرا  اس . در ملورد کشلور    شتریب  یموفق جهیو در نت

و  هیل صلادرا  ملواد اول   یسلط  بلاال   زیل ن یعربستا  سعود
م با شدت  عوامل آشلکار شلده بلاالتر در سلبد     أمحور تو منبع
در  جهل    یل کشلور از ا   بهتلر ایل  عملکرد  انگریب یصادرات
 در یدگیل چیرشد شلاخص پ   یاس  و همچن را یبا ا سهیمقا
 فنلاوری  یصلادرا  محصلوال  دارا   شیو افلزا  میکور ةدور
  یللفیتوجلله بلله ک انگریلل( ب0201در سللال  اردیلللیم 09 1)

 . اس کشور   یادر  یصادرات یکاالها
و صلادرا  کشلور در    دیل فناورانه تول بیترک یفعل طیشرا

در سللط   هیللترک ژهیللوهبلل یا منطقلله بیللبللا دو رق سللهیمقا
 یشلرو یپ یبله کشلورها   د یرسل  یقرار داردا بلرا  یتر  ییپا

 جلاد یو ا هلا   یل در فعال یفناورانله، تنلوع بخشل    رییتغ ،جها 
بر انباشل   لیا عنوه اضرور  دارد یاقتصاد دیجد یها بخش
 د،یل از عواملل تول  یدر ساختار برخلوردار  رییو تغ دیتولعوامل 

 الزم اس .  زیخاص کشور ن یهایتوانمند یریکارگهب
متنلوع شلامل    یبه سبد صلادرات  یابیدست ،طیشرا  یدر ا
 قیباال جز از طر فناوریارزش افزوده و  یدارا دیجد یکاالها
و  یکل یزیف هیدر سلرما  یگیار هیسرما یبرا یمنابع مال زیتجه
  ینلو  یهلا  و عنوه بر آ  اتخاذ روش ها رساخ یو ز یانسان
 یریکلارگ هدر ب یگیار هیو سرما یور بهره عیسر شیافزا یبرا
 .س ین ریپی امکا  دهیچیپ یها فناوریاز  ندهیفزا

تحلول   جادیاند که ا مطالعا  مختلف نشا  داده  یهمچن
 ازمنلد یکشور ن یو صادرات یدیتول یکاالها فناوری بیدر ترک
 زا یر برنامه دیکیلیا باتوجه به ت ادول  اس  قیو تشو  یحما
بر ضرور  توجه به  یمبن یدر اسناد باالدست گیارا  اس یو س
الزم اسل  بلا    ،ارزش افلزوده بلاال   یو دارا ا یدانش بن دیتول
نهفتله در کشلور،    ینسلب  یهلا   یل و مز ها یبه توانمند ءاتکا
هلا   در بنگلاه  زهیل انگ جلاد یو ا قیتشو یمناسب برا یهاروش

 یمحصلوال  دارا  دیو تول یور بهره ،فناوریجه  تحول در 
 کار گرفته شود.هارزش افزوده باال کشف و ب

    68  الهی، خداداد کاشی، ثاقب: محتوای فناوری، پیچیدگی و شدت عوامل تولید ...  



  

 
خواهد بود که در ملورد   یکاالها ضام  رشد و توسعه اقتصاد
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و  یکل یزیف هیدر سلرما  یگیار هیسرما یبرا یمنابع مال زیتجه
  ینلو  یهلا  و عنوه بر آ  اتخاذ روش ها رساخ یو ز یانسان
 یریکلارگ هدر ب یگیار هیو سرما یور بهره عیسر شیافزا یبرا
 .س ین ریپی امکا  دهیچیپ یها فناوریاز  ندهیفزا

تحلول   جادیاند که ا مطالعا  مختلف نشا  داده  یهمچن
 ازمنلد یکشور ن یو صادرات یدیتول یکاالها فناوری بیدر ترک
 زا یر برنامه دیکیلیا باتوجه به ت ادول  اس  قیو تشو  یحما
بر ضرور  توجه به  یمبن یدر اسناد باالدست گیارا  اس یو س
الزم اسل  بلا    ،ارزش افلزوده بلاال   یو دارا ا یدانش بن دیتول
نهفتله در کشلور،    ینسلب  یهلا   یل و مز ها یبه توانمند ءاتکا
هلا   در بنگلاه  زهیل انگ جلاد یو ا قیتشو یمناسب برا یهاروش

 یمحصلوال  دارا  دیو تول یور بهره ،فناوریجه  تحول در 
 کار گرفته شود.هارزش افزوده باال کشف و ب
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 منابع 
و  رمگاااردیبلاار  ا مانوئااخ  ااوزه  نااو نااا،  یریساااازار  

تحااو  در  جااادیا  (2112) تیاارا -،ااوزو ریچااارد 
در  ادمت رشاد  اشات ا  و     یصانعت  استیاقتصاد  س

موسسااه   (1332ترجمااه گااروه مترجمااا )    توسااعه
شار،ت اااو و     یبازرگاان  یها مطالعات و پژوهش
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