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  پيشگفتار
كارگيري صحيح اين موارد در به منظور آشنايي هرچه بيشتر عالقمندان با مفاهيم اقتصادي و به

 در مركز  "سادهاقتصاد به زبان "ارائه بروشورهايي با عنوان هاي اقتصادي، ايده تهيه و تحليل
 اين ايده خروجي ششمينو، چهلرونسخه پيش هاي اتاق ايران طرح گرديد و به اجرا درآمد.پژوهش

هاي بعدي، در انتها يك فرم ارزيابي تهيه و تنظيم گرديده است كه منظور بهبود نسخهباشد. بهمي
 خواهشمنديم فرم مذكور را تكميل و از طريق دبير كميسيون خود يا آدرس ايميل

 research-center@iccim.ir  را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازيد. هاپژوهشمركز  

   پيچيدگي اقتصادي مفهوم

پيچيدگي اقتصادي مفهومي است كه امروزه براي بيان ميزان توانايي كشورها در توليد كاالهاي  
هاي تجميع دانش راستايفراهم نمودن ساختارهاي مناسب براي تعامل افراد در  طريقپيچيده از 

 اقتصادي پيچيدگي ،ديگر . به عبارتيرودكار ميپراكنده و متنوع و نيز كاربردي كردن آن به
 در توليدشده محصوالت طريق از كه انباشت شده در يك جامعه دارد مهارت و داللت بر دانش

ان دانش آشكار يا صريح است منظور از دانش در اين رويكرد همشود. مي جامعه نشان داده آن
گيري نمود. در حالي كه ها اندازهرا با استفاده از مراكز آموزشي مانند دانشگاه توان آنكه مي
  .باشدمي اندازه گيري آن دشوار و هاي مختلف اقتصاد استدانش ضمني و نهفته در اليه ،مهارت

 پيچيدگي يك اقتصاد به كثرت ميزان دانش مفيدي كه در آن كشور انباشت شده، بستگي دارد. 
طراحي، بازاريابي، تامين يك جامعه پيچيده و نيز ادامه بقاي آن، مردمي كه درباره  براي وجود
آوري، مديريت منابع انساني و حقوق تجاري و ... دانش دارند بايد قادر به تعامل با مالي، فن

توانند در يكديگر و آميختن دانش خود در راستاي توليد محصوالت باشند. اين محصوالت نمي
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به اين ترتيب اقتصادهاي   .1ها را ندارندكشورهايي توليد شوند كه برخي از اين مجموعه قابليت
  پيچيده، اقتصادهايي هستند كه قادرند حجم زيادي از دانش و مهارت مرتبط را در قالب 

بر را توليد نمايند. اي متنوع از كاالهاي دانشهاي وسيعي از افراد تجميع نموده و مجموعهشبكه
از دانـش و مهارت اين در حالي است كه اقتصادهاي با پيچيدگي كم، داراي انباشت ضعيفي 

تري كه محصوالت كمتر و سادهطوريبه ؛بـوده و داراي تنوع محصوالت توليدي كمتري هستند
 هاي كوچكتر براي تعامل و تبادل است.   كنند كه نيازمند شبكهتوليد مي

سازد پيچيدگي اقتصادي، روشي است كه ما را از آنچه كه يك كشور مي توان گفتدر نهايت مي
اگر ساخت يك محصول نيازمند نوع خاصي ، زيرا كندميداند رهنمون آنچه كه يك كشور ميبه 

 اختيار در گرتداعي ،كنندمي توليد را محصول اين كه كشورهايي گاهاز تركيب دانش باشد، آن
  .باشندمي آن توليد براي نياز مورد دانش داشتن

   پيچيده اقتصاد يك به يافتن دست اهميت

 است. يافته افزايش ايفزاينده طور به جهان در مولد و مفيد دانش ميزان اخير قرن دو طول در
 بوده جمعي اراده و تالش بر مبتني عظيم حركت يك بلكه فردي پديده يك نه افزايش اين
 رخ كشورها از بعضي در فقط بلكه ؛نيست جهاني مسئله يك ،مدرن دانش افزايش اين اما. است
، داده رخ اتفاق اين كه كشورهايي در. شوندشامل آن نمي دنيا از كشورهاي ينيم بيش از و داده

بلكه اين كشورها موفق به تثبيت و  يافته افزايش زندگي استانداردهاي و رفاه ميزاننه تنها 
توان مي به اين ترتيب. اندشده نيز جهاني سياست و الملليبين عرصه درخود  مؤثر نقشتضمين 

تري باشد، آن تر و البته دربردارنده كاالهاي پيچيدهصادراتي كشوري متنوعچه سبد  هر گفت
برخودار و به تعبيري بهتر، از  يالمللبين ت بيشتري در عرصه تعامالت اقتصاديكشور از قدر

. اين در حالي است كه يك اقتصاد تك محصولي و وابسته خواهد بودتر لحاظ اقتصادي مقاوم

                                                            
بايد توجه داشت كه حجم دانش به كار رفته در يك اقتصاد اساسا با اين مساله كه هر يك از افراد جامعه از چه  ١

هاي موجود در بين افراد و توانايي آنها در تركيب اين ندارد، بلكه به تنوع دانشمقدار دانش برخوردار است بستگي 
  دانش و استفاده از آن از طريق شبكه پيچيده تعامالت وابسته است.
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 ساير تحكم و سلطه دخالت، زمينه كند،مي پذير آسيب شدت به را كشور اقتصاد عالوه بر اينكه 
   .نمايدرا نيز فراهم مي كشور آن داخلي امور در كشورها

  شاخص پيچيدگي اقتصادي

 به ECI(1( اقتصادي پيچيدگي شاخص عنوان تحت شاخصي از استفاده با اقتصادي پيچيدگي
هاي در محاسبه اين شاخص از داده .پردازدمي اقتصاد يك در موجود مولد دانش گيرياندازه

است.  -3+ و 3عددي بين  ومقياسي نسبي است شاخص  اين ،شودجهاني صادرات استفاده مي
كشورها و محصوالت پيچيده عدد مثبت باالتري را به خود اختصاص خواهند داد و بالعكس 

  .2اعداد منفي بيشتري خواهد بودشاخص پيچيدگي كشورها و محصوالت با پيچيدگي پايين، 

شود. به اين استفاده مي 4و فراگيري 3در محاسبه شاخص پيچيدگي اقتصادي از دو مفهوم تنوع
ترتيب كه حجم دانشي كه يك كشور در اختيار دارد، در تنوع و فراگيري محصوالت توليدي آن 

كاربردي بيشتري در اختيار هاي آنها دانش يا سازمان افرادكشورهايي كه يابد. كشور تجلي مي
محصوالتي  از كاالها را توليد كنند.  تريمتنوعمند هستند كه مجموعه دارند، از اين امكان بهره

كه نيازمند حجم زيادي از دانش هستند در جاهاي محدودي كه تمام ملزومات دانش در هم 
رهايي كه يك محصول را عنوان تعداد كشوبه فراگيريشوند. بنابراين، دسترس باشد، توليد مي

را  كمتر يتر با فراگيراقتصادهايي كه محصوالت متنوع، شود. از اين روكنند تعريف ميتوليد مي
  تري هستند. كنند، اقتصادهاي پيچيدهتوليد مي

طور كه همان شده است.به تصوير كشيده توليدات سه كشور هلند، آرژانتين و غنا  ،)1در شكل (
محصول، از بيشترين تنوع در توليد برخودار است در  5با توليد هلند كشور ، قابل مالحظه است

باشد. همچنين در هلند محصوالتي با فراگيري مي 1و در غنا  3حالي كه اين رقم در آرژانتين 
                                                            
1 Economic Complexity Index (ECI) 

) نيز به دست آيد. -3 ,3در برخي از محاسبات ممكن است مقدار اين شاخص فراتر از بازه (باشد الزم به ذكر مي ٢
طور كه در ادامه خواهيم ديد شاخص پيچيدگي برخي از محصوالت با كمترين پيچيدگي از به عنوان نمونه همان

  برآورده گرديده است. -3,61ص پيچيدگي سنگ قلع درحدود كمتر گزارش شده است. مثال شاخ -3 عدد
3 Diversity  
4 Ubiquity  4
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شود كه دو كشور ديگر قادر به توليد آنها كمتر همچون دستگاه اشعه ايكس و دارو توليد مي
بر اساس تر است. شود اقتصاد هلند نسبت به دو كشور ديگر پيچيده، گفته ميباشند، از اين رونمي
   تر از اقتصاد غنا است.پيچيدهنيز  ن منطق بايد گفت كه اقتصاد آرژانتينيهم

  . توليدات سه كشور هلند، آرژانتين و غنا1 شكل

 
  )2013( اطلس پيچيدگي اقتصاديمنبع:               
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  شاخص يچيدگي اقتصاديتاريخچه  

هاي ايده معرفي شاخص پيچيدگي اقتصادي توسط گروهي از دانشمندان و محققان دانشگاه
اي به با تشكيل گروه تحقيقاتي گسترده كهكليد خورد  2006آي تي در سال  هاروارد و ام

اين گروه . ندپرداخت1فضاي محصولو سپس نقشه  شاخص پيچيدگي اقتصاديي مطالعه
اقدام به معرفي اين شاخص به دنياي خارج نمودند.  ،به بعد 2007با نوشتن مقاالت متعدد از سال 

هاي ديگر در توصيف داليل داراي برتري چشمگيري نسبت به روشكه اين روش از آنجايي
وي در نتيجه از اقبال خوبي برخوردار گرديد؛ به نح اختالف رشد اقتصادي كشورهاي مختلف بود،

اولين اطلس پيچيدگي اقتصادي جهان را منتشر كنند. ، 2011بر آن شدند تا در سال  محققانكه 
 2014آن در سال  نسخهتدوين شد كه آخرين  2013دومين نسخه از اين اطلس نيز در سال 

ها همچنين اقدام به ارائه يك نسخه آنالين از اين اطلس مورد بازبيني مجدد قرار گرفت. آن
  . 2گاه دانشگاه هاروارد به آن دسترسي پيدا كردتوان از طريق وباند كه مينموده

به  2016كه در سال  تا آنجا ادامه پيدا كرده پيچيدگي اقتصادي محبوبيت و معقوليت شاخص
ش برتر اقتصادي توسط روزنامه گاردين در بين ده رو عنوان بهترين روش تخمين رشد و توسعه

گاه هايي از وبعالوه، بخش ترسيمي مركز تجارت سازمان ملل نيز بخشه. بشده استانتخاب 
بينانه اين شاخص كه نشان از اهميت و آينده خوش 3استود را به اين رويكرد اختصاص داده خ

  دارد.

  محصول فضاي نقشه
هاي فعلي منظور شناسايي محصوالتي كه به مجموعه قابليتدر رويكرد پيچيدگي اقتصادي به

  ).2كشور نزديك هستند، از نقشه فضاي محصول استفاده مي شود (شكل يك 

                                                            
1 Product Space 
2 atlas.cid.harvard.edu 
3 http://atlas.media.mit.edu/en/rankings/country/ 
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  نقشه فضاي محصول. 2كلش

 
  .)2013( اطلس پيچيدگي اقتصادي :: منبع 

 در محصول 776 نقشه اين در. هستند محصوالت بيانگر ،)رنگي نقاط( هاگره محصول، فضاي نقشه در كل طور به
 دهندهنشان ها،آن اندازه و اندشده داده نشان مختلف هايرنگ با مختلف گروه 34 در كه SITC04 بندي طبقه كد

 محصوالت دهدمي نشان ما به محصول فضاي نقشه واقع، در. باشدمي محصول آن جهاني تجارت در شانسهم
 از محصوالتي چنين كه است آن گوياي كه اندگرفته قرار ايتنيده هم به هايگروه در طبيعي صورت به زيادي
  . 1كنندمي استفاده مشابهي فناورانه هايقابليت

- به را واحدي ايتوسعه دستورات باشند،مي مجزا و مشخص كشور هر برايها كه اين نقشه 
 يهاداده كردن لحاظ با بلكه كندنمي ارائه كشورها تمام براي اندازه يك و يكپارچه صورت
قادر است با  و كنديم ديتول را يمحصوالت چه شورك هر دهنديم نشان ،صادرات به مربوط
 نسبت باالتر ياقتصاد هيتوج با و ترعيسرديگري را  يمحصوالت چههاي مولد موجود خود، قابليت

  توليد كند.  محصوالتديگر  به

                                                            
است و ها نداشته داري در آنكشور حضور معني يك رنگ، محصوالتي هستند كههاي طوسيگره اين شكل، در ١

  .بوده استاز مزيت نسبي برخودار ها كشور در توليد آنآن دهند كه هاي رنگي محصوالتي را نشان ميگره
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 و كشور يك در موجود مولد هايقابليت از اطالعاتيهاي فضاي محصول شامل بنابراين نقشه
 ها،نقشه اين .هستند جديد صنعت يك از حمايت براي هاييقابليت چنين ارتباطات از ايدرجه نيز
 تعيين را خود مسيرآنها  تا كرد خواهد كمك اما كنند، حركت سمت كدام به گويدنمي مردم به

 هافرصت ترسيم بامحصول  نقشه يك .كنند ترسيم را مسير آن سمت به خود حركت و كنند
 را هافرصت اين واضح طور به تواننمي نقشه اين فقدان در زيرا بيابد، بيشتري قدرت تواندمي
 دنبال به يا جديد هايمكان دنبال به كه هاييبنگاه توسط توانندمي همچنين هانقشه اين .ديد
 نيا كشور، هر محصول يفضا نقشه جه،ينت در. شوند استفاده هستند جديد محصوالت در تنوع
 اصرار بگويد ياقتصاد رندگانيگميتصم بهو  كند نييتع را كشور آن عيصنا توسعه ريمس كه دارد را تيقابل
 باشد برنهيهز و سخت توانديم چقدر ندارد وجود كشور در آن جاديا تيقابل كه ديجد صنعت كي جاديا بر
 تيهدا با تنها و دولت كمك بدون توانندمي يگريد ديجد عيصنا چه دهد نشان آنها به حال نيع در و

 يچگونگ به كمك ياقتصاد يدگيچيپ كرديرو كه نجاستيا در. رنديبگ شكل آنها سمت به اقتصاد
 .دارد ارياخت در را آن خلق يبرا ازين مورد قطعات نيشتريب كشور هر كه دينمايم يعيصنا ييشناسا

  1پيچيدگي اقتصادي و مسير توسعه اقتصاديشاخص 
 است قادر اقتصادي پيچيدگي شاخص آيا كه است اين شود مطرح اينجا در تواندمي كه سؤالي
  نمايد؟ مشخص را كشورها اقتصادي توسعه مسير

 پيچيدگي و تنوع اساس برشاخصي  اقتصادي پيچيدگي شاخصطور كه مطرح شد همان
 شاخص اين در كه كشورهايي تجربي، طور به كند.مي صادر كشور يك كه است محصوالتي

 رشد به ابيدستي سمت به درآمدشان، سطح گرفتن نظر در ثابت با كنند،مي كسب را بهتري رتبه
 اين از بازتابي جديد، محصوالت صادرات در آميزموفقيت توانايي. دارند گرايش باالتري اقتصادي
 بيشتري هايفرصت تواندمي آينده در كه كرده كسب جديدي مولد دانش كشور، كه دارد واقعيت

 چنين به رسيدن براي است الزم كشور يك كه آنچه. كند ايجاد آن توسعه يا بهبود براي را
 بهتر بذرهاي: مثال براي. دارد محصوالتش و كشور آن خود به بستگي آورد، دسته ب سطحي

                                                            
1 Economic Development Path 
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 براي را جديدتري امكانات تواندمي هازيرساخت در بهبود شوند؛مي منجر كشاورزي انقالب به
 با ارتباط در انساني هايدارايي و مالكيت حقوق در شفافيت كند؛ فراهم ترضعيف كارخانجات

 گوييپاسخ در تغيير كند؛ ايجاد دارويي تحقيقات در مشاركت اجازه است ممكن مقررات و قوانين
   .غيره و شود؛ منجر هاآن رشد به است ممكن جديد هايبخش نيازهاي به آموزشي نهادهاي

 درگير را خود بتوانند كه بخشند بهبود را خود پيچيدگي شاخص توانندمي صورتي در كشورها
 با همچنين .باشند هاآن انجام به قادر آميز موفقيت صورت به و كنند مختلفي هايفعاليت تعداد

 سياستي پيام. بخشند بهبود را شاخص اين توانندمي نيز ترپيچيده هايفعاليت سمت به حركت
 تنوع با مولد هايفعاليت بتوان كه محيطي خلق ؛است مشخص كشورها بيشتر براي

 كه كشورهايي .داد رشد كشور آن در را بيشتر پيچيدگي با خصوص به و بيشتر
 كنند تكيه محصوالتي بر بتوانند كه هستند هاييآن ،باشند ترموفق عرصه اين در دارد احتمال

   باشد. نزديك هاآن حاضر حال مولد هايقابليت مجموعه  به كه

 پذيري كشورهاپيچيدگي اقتصادي و قدرت رقابت

 كنند حركت درآمدهايي ايجاد سمت به كشورها تا دهدمي پيشنهاداقتصادي  پيچيدگي شاخص
 همسو كه كنند توليد را محصوالتيبيان ديگر،  به دارند. بيشتري پذيريرقابت در آن قدرت كه
  . است هاآن شده تجميع دانش كلي سطح با

 پذيريرقابت قدرت كشور كه يرندگمي قرار نظر مد محصوالتي اقتصادي پيچيدگي رويكرد در
 چه كشور آن كه معناست اين به كشور يك در محصول يك تنوع مثال، براي. دارد آنها توليد در

 داراي احتماالً دارند بااليي محصول تنوع كه كشورهايي. كندمي توليد پذيررقابت محصول تعداد
 توليد در كشور تعداد چه كه معناست اين به نيز محصول فراگيري. هستند تريپيچيده اقتصاد

 رقابت به الملليبين سطح در توانندمي عبارتي به يا دارند پذيريرقابت قدرت محصول، آن
 از احتماالً هستند، پذيررقابت هاآن توليد در كشورها از كمي تعداد كه محصوالتي. بپردازند

 قدرت به توانمي فراگيري و تنوع مفهوم دو به توجه با بنابراين. برخوردارند باالتري پيچيدگي
  . برد پي جهاني بازار در كشورها رقابت
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  جهان يكشورها نيتردهيچيپ  

جهان و نيز شاخص ي ترين اقتصادهاپيچيدهداراي كشور  پنجاطالعات مربوط به  )،1( جدولدر 
طور كه همان است. شدهنشان داده  2017چند كشور همسايه در سال ايران و پيچيدگي اقتصاد 

  شود:مالحظه مي
 قرار 2017، در سال اقتصادي پيچيدگي شاخص بنديرتبه در كشور ترينپيچيده عنوان به ژاپن
 ناخالص دتولي سرانه و باشدمي جمعيت نفر ميليون 127 داراي ،باال درآمد با اين كشور. دارد

 ژاپن گذشته دهه يك طيشايان ذكر است . استبوده  دالر 38331 ،2017سال در آن داخلي
  يك شده است.رتبه  ، حائز) ECI( شاخص پيچيدگي اقتصادي بنديرده درهمواره 

 2017اي شاخص پيچيدگي در سال . بررسي مقايسه1 جدول

  شاخص پيچيدگي اقتصادي  كشور  رتبه
  2,28  ژاپن  1
  2,14  سوئيس  2
  2,05  كره جنوبي  3
  2,02  آلمان  4
  1,81  سنگاپور  5
⋮    

  0,65  تركيه  38
⋮    

  0,12  عربستان  56
⋮    

  - 0,48  ايران  88
⋮    

  - 0,62  پاكستان  94
⋮    

  - 1,46  آذربايجان  127
Source: http://atlas.cid.harvard.edu/countries/43 
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در  بندي شاخص پيچيدگي اقتصاديبه عنوان دومين كشور پيچيده جهان در رتبه سوئيس
ميليون نفر جمعيت دارد و سرانه توليد ناخالص داخلي آن  8,41 قرار دارد. اين كشور 2017سال 

تر باشد. در مقايسه با يك دهه قبل، اقتصاد سوئيس بسيار پيچيدهمي 2017دالر در سال  77452
 است. بين جايگاه دوم و سوم در نوسان بوده ،)ECI(بندي طول يك دهه در رده و در شده

در الر د 29742,84 جمعيت دارد با سرانه توليد ناخالص داخليميليون نفر  51,47 كره جنوبي
 پيچيدگي شاخص بنديرتبهاين كشور به عنوان سومين كشور پيچيده دنيا در  .2017سال 

اقتصاد كره جنوبي در طول يك دهه بسيار پيشرفت  .دارد قرار 2017، در سال )ECI( اقتصادي
  است. صعود نموده ECIبه جايگاه سوم، در رده بندي نهم و دهم از جايگاه  به نحوي كه داشته

 ناخالص توليد سرانه كه است درآمد پر كشوري جمعيت نفر يليونم 82,7 جمعيتي حدودبا  آلمان
 در پيچيده كشور چهارمين عنوان بهاين كشور  .است 2017 سال در دالر 44681 آن داخلي
 دهه يك با مقايسه در. دارد قرار 2017سال  در )ECI( اقتصادي پيچيدگي شاخص بنديرتبه
 تر پايين ECI بندي رده در رتبه 2 حدود و كاهش يافته است آلمان ياقتصادپيچيدگي  قبل،
  .است صادرات در تنوع عدم از ناشي آلمان وخامت به رو پيچيدگي. است آمده

 ناخالص توليد سرانه و جمعيت نفر ميليون 5,61 كه داراي باالست درآمد با يكشورنيز  سنگاپور
 رتبه در پيچيده كشور پنجمين عنوان به سنگاپور .بوده است 2017در سال  دالر 60297 داخلي
 شده ترپيچيده سنگاپور اقتصاد قبل، دهه يك با مقايسه در. دارد قرار 2017در سال  ECI بندي

 هايفرصت از تا داردرا  اين موقعيت سنگاپور. است هداد بهبود ECI بنديرتبه درخود را  جايگاه و
  .كند استفاده موجودمولد  دانش از استفاده با خود توليد سازيمتنوع براي بسياري

 2017در سال  دالر 5593داخلي ناخالص ميليون نفر و سرانه توليد  80 بالغ بربا جمعيتي ايران 
رتبه ايران از منظر اين را به خود اختصاص داده است. شاخص پيچيدگي اقتصادي ام  87رتبه 

در سال  122با نوسانات زيادي روبرو بوده است به نحوي كه از رتبه طي دهه گذشته شاخص 
بتوان نوسانات شديد را را تجربه نموده است. شايد از داليل اين  2014در سال  74تا رتبه  2008

  .هاي ناعادالنه عنوان كرداقتصاد متزلزل و وابسته به نفت و تحريم
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  با بيشترين و كمترين پيچيدگي در جهانمحصوالت 
نشان ، 2017در سال  مورد از محصوالت با بيشترين و كمترين پيچيدگي 5، )3و ( )2( ولادر جد
اقتصادهايي هستند كه عالوه بر ايجاد تنوع در  بديهي است اقتصادهاي پيچيده،است.  شده داده

   .اندي با  پيچيدگي بيشتر شدهسبد صادراتي خود، تا حد زيادي موفق به توليد كاالهاي

  2017. محصوالت داراي بيشترين پيچيدگي در سال 2 جدول

Source: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings/product 

  

  

  

شاخص پيچيدگي   محصول  HS كد رتبه
  محصول

1  3818  
مصرف در الكترونيك، به  برايعناصر شيميايي دوپه، 

، تركيبات شيميايي ، صفحه نازك و ..ديسكشكل 
 مصرف در الكترونيك.يافته دوپه جهت تغيير

26/2  

هاي عكاسي، عكسبرداري و ظاهر ها و فيلمصفحه  3705  2
  26/2  هاي سينماتوگرافيشده غير از فيلم

ها، همچنين قراضه و ها و مصنوعات از سرمتسرمت  8113  3
 ضايعات

22/2  

4  9017  
- ماشينمحاسبه رياضي (كشي يا آالت رسامي، خط

گيري طول، براي )؛ آالت اندازههاي ترسيم، نقاله و ..
اي يا نواري، ميكرومتر، متر ميله ( كاركردن با دست

  گير قطر)اندازه
2/2  

5  8457  
هاي ساخت تك دستگاه متمركز ماشين كاري، ماشين

هاي انتقالي چند اي) و ماشينواحدي (يك مرحله
  كار روي فلزات.اي مرحله

18/2  
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  2017.  محصوالت داراي كمترين پيچيدگي در سال 3 جدول

Source: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings/product 

  در ايراناقتصادي ررسي وضعيت پيچيدگي ب
تا  1968هاي اقتصاد ايران در بين كشورهاي جهان از لحاظ پيچيدگي اقتصادي در طول سال

است و مقدار شاخص پيچيدگي اقتصادي براي  را كسب كرده 110تا  66بين  هاييرتبه ،2017
توان گفت اقتصاد ايران نسبت به بسياري از است. از همين رو مي بودهايران همواره منفي 

ايران در بين كشورهاي منطقه همچنين  دار است.رتري برخوكشورهاي جهان از پيچيدگي پائين
  .يدگي اقتصادي قرار داردترين چارك شاخص پيچنيز جزو اقتصادهايي است كه در پايين

، تنوع پايين محصوالت صادراتيتوان در كنار ميايران را  پايين اقتصاد پيچيدگيعلت 
طور كلي مواد خام، فروش منابع طبيعي و معدني، كشاورزي و به صادرات

همين مسئله  .شودمحصوالتي دانست كه در آنها از دانش چنداني استفاده نمي
موجب شده است اقتصاد كشور از مقاومت كمي برخودار باشد و در برابر كوچكترين ناماليمات 

 شوك قيمت نفت و شوك شيوع كرونا هاي اقتصادي،هاي بيروني همچون تحريمداخلي و شوك
  . شودپذير آسيب

  شاخص  محصول  HSكد   رتبه
  پيچيدگي محصول 

  -61/3 قلع و كنسانتره هاي آن سنگ  2617  1237

نفت خام و روغن حاصل از مواد معدني   1802  1236
  -02/3  قيري، خام.

  -3 هاي آنسنگ كروم و كنسانتره  2610  1235
  -66/2 ساير سنگ فلزات و كنسانتره آن ها  2617  1234

غالف كاكائو، پوسته، پوست و ساير آخال   1802  1233
  -65/2  كاكائو
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 2008-2017هاي شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران را طي سال خط روند )،1شماره ( نمودار
هاي طي اين ده سال به جز سال موردنظرروند شود ه ميظطور كه مالحهماندهد. نشان مي

   است.، سيري نزولي داشته 2014و  2010

  2008-2017هاي . شاخص پيچيدگي اقتصادي ايران طي سال1 دارنمو

Source: https://atlas.cid.harvard.edu  

ر را طي ايران و كشورهاي همجوااقتصادي ارزش شاخص پيچيدگي  )،2شماره (همچنين نمودار 
دهد. ارزش شاخص پيچيدگي اقتصادي عربستان سعودي، تركيه و يك بازه ده ساله نشان مي

 روسيه و مصر و پاكستان، طي اين دوره ده ساله از ايران باالتر بوده است.
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نشان داده شده  2017در سال   ايرانكاالهاي صادراتي مهمترين تركيب  )،4(شماره در جدول 
درصد از كل سبد صادراتي كشور را تشكيل  87 اين كاالهاشود، طور كه مشاهده مياست. همان

  اند. داده
هنوز هم مهمترين كاالي صادراتي است و بعد از آن، سهم از كل صادرات، درصد  72نفت با 

سپس سنگ آهن  درصد و 7,5) حدود هاي نفتي و متانولاتيلن، روغنپليسه فراورده نفتي (
 81,2را به خود اختصاص داده است. اين پنج كاال حدود  كشوردرصد از صادرات  2,2حدود 

  . اندتشكيل داده 2017در سال را  كشور درصد از كل صادرات

 

 

 

 

Source: https://atlas.cid.harvard.edu

)2008-1720. مقايسه روند شاخص پيچيدگي ايران با كشورهاي همسايه (2 نمودار  
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 2017 . تركيب كاالهاي صادراتي ايران در سال4جدول

  كد كاال  رديف
Hs,92  

ارقام به   نام كاال
 ميليون دالر

ارقام به 
  درصد

شاخص 
 پيچيدگي

1  270900  
و روغن  نفت خام

حاصل از مواد معدني 
  قيري، خام

38,502  %72.00  2,118-  

 0.039  2.90%  1,542  اتيلنپلي   390120  2

، قير، هاي نفتيروغن  271000  3
 -0,838  2.40%  1,315 تقطيرها به جز نفت خام

 -0,685  2.20%  1,164  متانول  290511  4

 -1,579  2.20%  1,167  سنگ آهن  260111  5

 0,379  1.90%  1,023  انواع پلي اتيلن  390110  6

اوره حتي به صورت   310210  7
 -1,372  1.10%  595  محلول در آب

 -1,484  1.10%  586  پسته  80250  8

سنگ مس و   260300  9
 -1,65  0.90%  482  هاي آنپكنسانتره

 -0,093  0.48%  255   قير نفت  271320  10

جمع 
  -- %87,18  46،631  --   كل

Source: https://oec.world/en/profile/country/irn/1 

 ايران،سبد صادراتي كاالهاي موجود در تركيب ) قابل مالحظه است، 4طور كه در جدول (همان
صورت خام و نيمه فراوري شده صادر به كه منابع طبيعي كشور به دست آمده  طور عمده ازبه

                                                            
هاي موجود در سايت منظور تعيين تركيب كاالهاي موجود در سبد صادراتي ايران، از دادهباشد بهقابل ذكر مي ١

  ، استفاده شده است.آنها تر)، به دليل دسترسي آسانhttps://oec.world/پيچيدگي (
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بندي طبقه با پيچيدگي كماز نظر پيچيدگي در دسته محصوالت اغلب . اين كاالها شوندمي
در چند تنوع كاالهاي صادراتي ايران بسيار اندك است و صادرات كشور شوند. همچنين مي

- آسيب محدود شده است كه حاكي ازهاي نفتي و پتروشيمي و غيره شامل فرآوردهكاالي اصلي 
 . باشدايران ميپذيري شديد صادرات 

  يده نبودن اقتصاد ايرانعلت پيچ
 خوبي جايگاه از اقتصادي پيچيدگي شاخص منظر از ايران اقتصاد شد مالحظه كه طورهمان

وجود  جمله از باشندمي دخيل ايران پيچيدگي اندك اقتصاد در مختلفي داليل .نيست برخوردار
 اي دربرجستهكه در آن دانش نقش محور جاي اقتصادي دانش به »محور منبع« يك اقتصاد
كننده توليد دانش (از هاي منعكسباشد. البته ايران به لحاظ شاخص، ميايفا كند ،توليد ثروت

قبيل تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي و يا تعداد اختراعات ثبت شده در كشور)، در 
با اين حال از جهت توانايي الزم براي كاربردي نمودن اين دانش  ،بردسرميوضعيت مطلوبي به

 سياستگذاران توجه توان در عدمهاي اساسي است كه علت آن را ميدر فرايند توليد، دچار ضعف
توان به اين ترتيب بازگو كرد كه جستجو كرد. اين مسئله را مي به رفع تنگناهاي نهادي توليد
هاي مولد متفاوت لزوما منجر به توليد كاالهاي پيچيده در اقتصاد وجود افراد مختلف با دانش

وجود آيد و بهدر جامعه  افراد،در سطح  موجودهاي دانشاين اي بين شود بلكه بايد شبكهنمي
گيرد مگر در سايه وجود يك بستر نهادي (قانوني، اجتماعي، مديريتي و اين شبكه شكل نمي

اي را ايجاد و به درستي مديريت كند و در نهايت با ين شبكهنظارتي) مناسب كه قادر است چن
  هاي مولد به توليد كاالهاي پيچيده بپردازد.كاربردي نمودن دانش

به بيان ديگر، يك ساختار نهادي مناسب قادر است با تسهيل كنش جمعي ميان عوامل توليد و 
هاي قراردادي مناسب، بستر الزم براي كاربردي كردن دانش و مهارت انباشت ايجاد تضمين

متنوعي از كاالهاي  و به اين ترتيب امكان توليد طيف وسيع و فراهم كندشده در فرايند توليد را 
   محور و پيچيده را به وجود آورد.دانش
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تبديل شوند توانند به مانعي بر سر راه تحقق ساختار نهادي موردنظر از مهمترين عواملي كه مي
برخورد نامناسب؛ ثباتي سياسي؛ حقوق مالكيت و قوانين وضع شده وجود فساد؛ بيتوان به مي

  اشاره نمود. وكار و غيرهنامطلوب محيط كسبدستگاه قضايي با متخلفين؛ وضعيت ضعيف 

 ارهاي دستيابي به اقتصادي پيچيدهراهك

هاي و ارتقاء شاخص براي افزايش پيچيدگي اقتصادي، ضمن بهبود و توسعه ساختارهاي نهادي
در يك كالم افزايش سهم دانايي در  تقويت توليد دانش بنيان و، بايد به سمت حكمراني خوب

 از خام فروشيدر نهايت با پيچيده كردن فضاي توليد كشور و حركت كرد ساختار توليدي كشور 
  . فاصله گرفت

 ،ي كارهاي فيزيكي، نيروهاي مولد اعم از زيرساختضمن تامين ظرفيتهمچنين الزم است 
تدوين تنوع بخشيدن به كاالهاي صادراتي، بهبود نوآوري و تكنولوژي، و منابع؛  يهسرما

و غيره در دستور كار سياستگذاري بلندمدت صنعتي با تاكيد بر افزايش پيچيدگي اقتصادي 
در اين ميان، شناسايي كاالهاي پيچيده و متنوعي كه با بكارگيري سياستگذاران كشور قرار گيرد. 

تواند كمك هاي مولد (دانش و مهارت) موجود در كشور، امكان توليد آنها ميسر است، ميقابليت
توان به توانند ميز ديگر راهكارهايي ميا كند. ايرانشاياني به افزايش پيچيدگي اقتصادي در 

  موارد ذيل اشاره نمود:
  

 هاي زحمت از راه فعاليتافزايش هزينه فرصت فساد و كسب درآمدهاي زياد و بي
 ترتيبات نهادي كشور، اصالح غيرمولد توسط

 ريزي براي مبارزه با فساد، برنامه 

 زدايي شكل گرفته دركشور و در هاي موجود در خصوص صنعتشناسايي و رفع زمينه
 نتيجه دور شدن از توليد صنعتي مدرن،

 اصلي جذب دانش و مهارت را  شناسايي صنايعي كه قابليت تبديل شدن به هسته
 ها،هارت مورد نياز براي ورود به آنبررسي وجود دانش و م دارند و 

 صنعت و توليد در نخبگان فعال حضور براي سازيزمينه، 
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 هاي پراكنده در قالب تجميع و مديريت دانش و مهارتبراي  ايجاد بستر مناسب
 . هاي در هم تنيدهشبكه

  گيرينتيجه
محصوالت تجلي دانش و مهارت نهفته  ،رويكرد پيچيدگي اقتصاديتوان گفت در در پايان مي

مند است تر باشد از انباشت دانش مولد بيشتري بهرههر چه يك اقتصاد پيچيده .در خود هستند
و قابل اعتماد براي ثبت سازوكارهايي تثبيت شده (شامل  كه در سايه يك محيط نهادي مناسب

در نظام حقوقي كارآمد  ؛مناسب و باثبات براي تجاري كردن اختراعات سازوكارهايي اختراعات؛
كارآمد براي تامين مالي فرايند توليد به ويژه توليد كاالهاي دانش تضمين قرار دادها و نظام مالي 

تر و كمتر فراگير و در يك كالم محصوالت متنوعاين دانش را در توليد محصوالت  ،)بنيان
  گيرد. تر، به كار ميپيچيده

و  ي نشان خواهند دادترهاي مناسبهاي برونزا واكنشتر در برابر شوكاقتصادهاي پيچيده
خواهند بود.  ي بازيگران قدرتمندتريالمللپذيري كمتري خواهند داشت و در تعامالت بينآسيب

تواند يكي از تر ميلذا حركت از توليدات با پيچيدگي كمتر به سمت محصوالت پيچيده
  پذيري اقتصاد باشد.آوري و كاهش آسيبارهاي تقويت تابراهك
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تبديل شوند توانند به مانعي بر سر راه تحقق ساختار نهادي موردنظر از مهمترين عواملي كه مي
برخورد نامناسب؛ ثباتي سياسي؛ حقوق مالكيت و قوانين وضع شده وجود فساد؛ بيتوان به مي

  اشاره نمود. وكار و غيرهنامطلوب محيط كسبدستگاه قضايي با متخلفين؛ وضعيت ضعيف 

 ارهاي دستيابي به اقتصادي پيچيدهراهك

هاي و ارتقاء شاخص براي افزايش پيچيدگي اقتصادي، ضمن بهبود و توسعه ساختارهاي نهادي
در يك كالم افزايش سهم دانايي در  تقويت توليد دانش بنيان و، بايد به سمت حكمراني خوب

 از خام فروشيدر نهايت با پيچيده كردن فضاي توليد كشور و حركت كرد ساختار توليدي كشور 
  . فاصله گرفت

 ،ي كارهاي فيزيكي، نيروهاي مولد اعم از زيرساختضمن تامين ظرفيتهمچنين الزم است 
تدوين تنوع بخشيدن به كاالهاي صادراتي، بهبود نوآوري و تكنولوژي، و منابع؛  يهسرما

و غيره در دستور كار سياستگذاري بلندمدت صنعتي با تاكيد بر افزايش پيچيدگي اقتصادي 
در اين ميان، شناسايي كاالهاي پيچيده و متنوعي كه با بكارگيري سياستگذاران كشور قرار گيرد. 

تواند كمك هاي مولد (دانش و مهارت) موجود در كشور، امكان توليد آنها ميسر است، ميقابليت
توان به توانند ميز ديگر راهكارهايي ميا كند. ايرانشاياني به افزايش پيچيدگي اقتصادي در 

  موارد ذيل اشاره نمود:
  

 هاي زحمت از راه فعاليتافزايش هزينه فرصت فساد و كسب درآمدهاي زياد و بي
 ترتيبات نهادي كشور، اصالح غيرمولد توسط

 ريزي براي مبارزه با فساد، برنامه 

 زدايي شكل گرفته دركشور و در هاي موجود در خصوص صنعتشناسايي و رفع زمينه
 نتيجه دور شدن از توليد صنعتي مدرن،

 اصلي جذب دانش و مهارت را  شناسايي صنايعي كه قابليت تبديل شدن به هسته
 ها،هارت مورد نياز براي ورود به آنبررسي وجود دانش و م دارند و 

 صنعت و توليد در نخبگان فعال حضور براي سازيزمينه، 
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لطفًا این فرم را پس از تکمیل جدا نموده و به دفتر مرکز تحقیقات و بررسی  های اقتصادی اتاق ایران تحویل فرمایید.
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