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مدیریت: متنوع سازی صادرات محصوالت پالستیکی  ...

چکیده:

صنعت محصوالت پالستیکی طیف وسیعی از محصوالت پایه تا واسطه ای و نهایی را شامل می شود.گسترش و نفوذ 
محصوالت پالستیکی به صنایع مختلف و نیز تامین نیاز خانوارها سبب شده این صنعت جزء صنایع پیشرو به شمار 
آید و تنوع صادراتی در آن برای کشورها اهمیت یابد. بدین منظور هدف از پژوهش فعلی استفاده ازکالنداده پیچیدگی 
اقتصادی و ارائه نتایج آن در راستای افزایش متنوع سازی محصوالت صنعت پالستیک ایران است. مقاله با تحلیل داده های 
تجارت جهانی بر اساس کدهای شش رقمی HS برای 128 کشور طی سال های 2014-2018 با رویکرد ساختارگرایان جدید 
و بهره گیری از تئوری فضای محصول و علم شبکه محصوالتی را جهت افزایش تنوع صادراتی ایران در صنعت پالستیک 
معرفی و توالی فعالسازی این محصوالت را مشخص نموده است. نتایج پژوهش داللت بر آن دارد، که ایران از میان 122 
کد محصول پالستیکی در صادرات، 14 محصول دارای مزیت نسبی آشکار شده، 47 محصول دارای مزیت نسبی پنهان و 61 
محصول فاقد مزیت نسبی آشکار و پنهان می باشد. در مرحله بعد با لحاظ نمودن این که شاخص منفعت فرصت بزرگتر یا 
برابر با صفر باشد، محصوالت دارای مزیت نسبی پنهان از 47 به 12 کاهش و نهایتا توالی فعالسازی این 12 محصول 
با استراتژی های مختلف و نیز استراتژی ترکیبی با روش های بردا و کپ لند تعیین گردید. بر اساس استراتژی ترکیبی، 
صادرات لوله پلی وینیل کلراید سفت و سخت، کیسه های پلیمرهای اتیلن و لوله های پالستیکی انعطاف پذیر بخش عمده 

فرصت های صادراتی ایران را تشکیل می دهند.
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 مقدمه 
تا  از آدام اسمیت1 )1776(  اقتصاد کالسیک    نظریه پردازان 
بودن  تخصصی  اهمیت  بر   ،)1990( رومر3  و   )1891( ریکاردو2 
تولید کشورها و تولید تعداد کمی کاالهای باکیفیت تاکید دارند. 
رشد  صادرات  متنوع سازی  که  داده  نشان  جدید  مطالعات  اما 
اقتصادی را به همراه دارد]1[. و تنوع صادراتی باال به عنوان عاملی 
ضربه گیر در مقابل شوک های خارجی عمل نموده، نوسانات وارده 
تعدیل  را  اقتصادی  رشد  جمله  از  اقتصادی  کالن  متغیرهای  بر 

می نماید ]2[.
  اما بررسی ترکیب محصوالت صادراتی ایران، نشان می دهد که 
ایران دارای تنوع صادراتی پایینی بوده و عمده کاالهای صادراتی 
ایران را نفت خام، گاز طبیعی و سایر مواد خام و طبیعی تشکیل 
با توجه  ایران  اقتصاد  این موضوع آسیب پذیر بودن  می دهد. که 
می سازد.  نمایان  را  صادراتی  محصوالت  این  قیمت  بی ثباتی  به 
اقتصاد  شکنندگی  اخیر  سال های  اقتصادی  تحریم های  ویژه  به 
آشکار  بیشتر  خام  محصوالت  صادرات  به  وابستگی  از  را  ایران 

نموده است. اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که کدام 
محصوالت را جهت متنوع سازی صادرات انتخاب نماییم.

  صنعت پالستیک از زیرمجموعه های محصوالت شیمیایی بوده 
و 122 کد محصول بر اساس کدهای شش رقمی HS4 را شامل 
می شود. بررسی صادرات محصوالت پالستیکی جهان همانطور که 
با  بوده و  در نمودار 1 نشان داده شده است، روندی رو به رشد 
نرخ رشد 89 درصد از 256 میلیارد دالر در سال 2004 به 483 

میلیارد دالر در سال 2018 رسیده است ]3[. 
 ارزش صادرات محصوالت پالستیکی ایران نیز روندی صعودی 
را نشان می دهد و از 174 میلیون دالر در سال 2004 به 4620 
به دلیل  اما در سال 2018  میلیون دالر در سال 2017 رسیده 
تحریم ها به 2910 میلیون دالر کاهش یافته است ]3[. براساس 
میانگین داده های 2018 -2014 صادرات محصوالت پالستیکی 
ایران 3550 میلیون دالربوده که 47 درصد صادرات محصوالت 
این  اهمیت  بیانگر  که  می باشد  دوره  این  طی  ایران  شیمیایی 

صنعت در سبد صادراتی کشور است ]4[.

شکل 1- روند صادرات جهانی محصوالت پالستیکی 2004 الی 2018
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 مقدمه -1
 دیتول بودن یتخصص تیاهم بر ، (1990) 3رومر و( 1891) 2ریکاردو ( تا1776) 1اقتصاد کالسیک از آدام اسمیتپردازان نظریه   

اقتصادی سازی صادرات رشد مطالعات جدید نشان داده که متنوع. اما دارند دیککاالهای باکیفیت تا یکم تعدادو تولید  کشورها
های خارجی عمل نموده، نوسانات وارده بر گیر در مقابل شوکادراتی باال به عنوان عاملی ضربهتنوع ص و [.1را به همراه دارد]

 [.2] نمایدمی متغیرهای کالن اقتصادی از جمله رشد اقتصادی را تعدیل
های صادراتی کاالده دهد که ایران دارای تنوع صادراتی پایینی بوده و عممی اما بررسی ترکیب محصوالت صادراتی ایران، نشان  

اد ایران با توجه بودن اقتصدهد. که این موضوع آسیب پذیر می گاز طبیعی و سایر مواد خام و طبیعی تشکیل ایران را نفت خام،
های اخیر شکنندگی اقتصاد ایران های اقتصادی سالسازد. به ویژه تحریممی نمایانرا ثباتی قیمت این محصوالت صادراتی به بی

ست که کدام محصوالت شود این امی اما سوالی که اینجا مطرح به صادرات محصوالت خام بیشتر آشکار نموده است. را از وابستگی
 سازی صادرات انتخاب نماییم.را جهت متنوع

 را شامل 4HS شش رقمیکد محصول بر اساس کدهای  122های محصوالت شیمیایی بوده و صنعت پالستیک از زیرمجموعه  
با و به رشد بوده  روندی رو ،نشان داده شده است 1طور که در نمودار درات محصوالت پالستیکی جهان همانصا بررسی شود.می

  [.3]رسیده است 2018در سال  میلیارد دالر 483به  2004میلیارد دالر در سال  256درصد از  89نرخ رشد 
 

 
 2018الی  2004روند صادرات جهانی محصوالت پالستیکی  -1شکل 

 منبع: یافته های تحقیق
 
 4620به  2004میلیون دالر در سال  174دهد و از می صادرات محصوالت پالستیکی ایران نیز روندی صعودی را نشانارزش  

براساس [. 3]میلیون دالر کاهش یافته است 2910به ها به دلیل تحریم 2018رسیده اما در سال  2017میلیون دالر در سال 
صادرات محصوالت شیمیایی درصد  47میلیون دالربوده که  3550صادرات محصوالت پالستیکی ایران  2014- 2018 هایمیانگین داده

 [.4]است عت در سبد صادراتی کشورباشد که بیانگر اهمیت این صنمی دورهطی این  ایران
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مدیریت: متنوع سازی صادرات محصوالت پالستیکی  ...

 1. Active      2. Potential Active       3. Inactive

 در دهه های اخیر تحقیقات انجام شده بیانگر آن است احتمال 
یا  جدید،  محصولی  صادرات  یا  تولید  به  شروع  کشوری  که  این 
توسعه یک صنعت یا تکنولوژی جدید بنماید با تعداد فعالیت های 
با  فعالیت ها  این  و 7[.  دارد]4، 5، 6  ارتباط  مرتبط در آن کشور 
استفاده از روش شبکه قابل مدل سازی می باشند. این ادبیات درک 
می کند  ایجاد  محصوالت  تجربی  مسیر  وابستگی های  از  متفاوتی 
شبکه ها مسیر را برای توسعه صادرات جدید تعریف می نمایند ]8[.  
از شبکه محصوالت می توان به عنوان نقشه راه  به همین منظور، 
نمایش قابلیت های تولیدی فعلی و تعیین مسیر آینده استفاده کرد. 
به عبارت دیگر، ترکیب محصوالت تولیدی و صادراتی یک کشور، 
پیش بینی از تنوع و الگوی بعدی رشد اقتصادی آن کشور است]9[.

وابسته  که  مشابه  ساختار  با  کشورهای  و  ایران  مشکالت  از   
صادرات  و  تولید  دشواری  می باشند،  اولیه  محصوالت  صادرات  به 
است،  کشور  قابلیت های  با  مرتبط  و  باال  تکنولوژی  با  محصوالت 
تئوری  از  بهره گیری  و  جدید  ساختارگرایان  رویکرد  کمک  با  که 
به  می توان  شبکه  علم  و  محصول  فضای  اقتصادی،  پیچیدگی 
نمودن  لحاظ  با  مناسب  راهبردهای  انتخاب  امکان  و  شناسایی 

محدودیت ها و فرصت های ساختاری پرداخت.

 به همین منظور، هدف اصلی این مقاله تعیین راهبرد مناسب 
که  است  ایران  پالستیکی  محصوالت  صادرات  متنوع سازی  جهت 
فعلی  وضعیت  بررسی  از  پس  مذکور،  هدف  به  دستیابی  جهت 
فضای  پیچیدگی،  شاخص  لحاظ  به  ایران  پالستیکی  محصوالت 
محصوالت این صنعت بر اساس کدهای 6 رقمی سامانه هماهنگ 
شده ترسیم خواهد شد. در این فضا محصوالت به سه دسته فعال1 
یا  فعال2  بالقوه  شده،  آشکار  نسبی  مزیت  دارای  محصوالتی  یا 
محصوالت دارای مزیت نسبی پنهان و غیرفعال3 یعنی محصوالتی 
بندی  دسته  می باشند،  پنهان  یا  آشکار  نسبی  مزیت  فاقد  که 
حریصانه،  پایین  درجه  استراتژی های  براساس  سپس  می شوند. 
اولویت های  استراتژی ها،  این  از  ترکیبی  و  باال  درجه  حداکثری، 
متنوع سازی صادرات ایران در صنعت پالستیک مشخص می شود. 
لذا سواالتی که مقاله به دنبال پاسخگویی به آن ها است عبارتند از:

دارای  پالستیک  صنعت  محصوالت  کدام  صادرات  در  ایران   .1
مزیت نسبی آشکار شده می باشد؟

دارای  پالستیک  صنعت  محصوالت  کدام  صادرات  در  ایران   .2
مزیت نسبی پنهان می باشد؟

3. توالی فعالسازی محصوالت دارای مزیت نسبی پنهان بر اساس 

شکل 2- روند صادرات محصوالت پالستیکی ایران طی دوره2004-2018
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 2004-2018روند صادرات محصوالت پالستیکی ایران طی دوره -2شکل 

  
لی جدید، یا اخیر تحقیقات انجام شده بیانگر آن است احتمال این که کشوری شروع به تولید یا صادرات محصوهای در دهه 

با ها این فعالیت [.7و  6، 5، 4های مرتبط در آن کشور ارتباط دارد]وژی جدید بنماید با تعداد فعالیتتوسعه یک صنعت یا تکنول
کند می الت ایجادهای مسیر تجربی محصون ادبیات درک متفاوتی از وابستگیباشند. ایمی سازیاستفاده از روش شبکه قابل مدل

به عنوان نقشه  توانمی به همین منظور، از شبکه محصوالت [.8نمایند]می سعه صادرات جدید تعریفبرای تو مسیر راها شبکه
دی و صادراتی یک تولی ترکیب محصوالت ،ه عبارت دیگرمسیر آینده استفاده کرد. ب های تولیدی فعلی و تعیینراه نمایش قابلیت

 [.9وی بعدی رشد اقتصادی آن کشور است]کشور، پیش بینی از تنوع و الگ
د و صادرات دشواری تولی ،باشندمی از مشکالت ایران و کشورهای با ساختار مشابه که وابسته به صادرات محصوالت اولیه 

از تئوری  گیریهرگرایان جدید و بهراکمک رویکرد ساختبا  که است، های کشورقابلیت باال و مرتبط با تکنولوژیبا  محصوالت
مودن نهای مناسب با لحاظ ه شناسایی و امکان انتخاب راهبردتوان بمی پیچیدگی اقتصادی، فضای محصول و علم شبکه

 .و فرصت های ساختاری پرداختها محدودیت
که  است ایران یسازی صادرات محصوالت پالستیکمتنوعجهت یین راهبرد مناسب هدف اصلی این مقاله تع ،به همین منظور 

ایران به لحاظ شاخص پیچیدگی، فضای  پالستیکیمحصوالت  فعلیجهت دستیابی به هدف مذکور، پس از بررسی وضعیت 
ت به سه دسته در این فضا محصوال .رقمی سامانه هماهنگ شده ترسیم خواهد شد 6 محصوالت این صنعت بر اساس کدهای

 یعنی 3دارای مزیت نسبی پنهان و غیرفعالمحصوالت یا 2بالقوه فعال  ،دارای مزیت نسبی آشکار شده محصوالتییا  1فعال
های درجه پایین براساس استراتژی سپس .شوندمی دسته بندی ،باشندمی محصوالتی که فاقد مزیت نسبی آشکار یا پنهان

 سازی صادرات ایران در صنعت پالستیک مشخصهای متنوعها، اولویتترکیبی از این استراتژی ه باال وحداکثری، درج حریصانه،
 :است عبارتند ازها . لذا سواالتی که مقاله به دنبال پاسخگویی به آنشودمی
 باشد؟می شده. ایران در صادرات کدام محصوالت صنعت پالستیک دارای مزیت نسبی آشکار 1
 ؟باشدمی یت نسبی پنهانزکدام محصوالت صنعت پالستیک دارای م در صادرات . ایران2
 ؟ های مختلف چگونه باید باشدبر اساس استراتژیسازی محصوالت دارای مزیت نسبی پنهان . توالی فعال3
در  وها هعرفی دادمارائه خواهد شد. سپس روش تحقیق و مبانی نظری ، ابتدا ،برای پاسخ گویی به سواالت فوق، در ادامه مقاله 

 ارائه خواهد شد. مطالعههای تحقیق و نتایج نهایت به ترتیب یافته
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استراتژی های مختلف چگونه باید باشد؟ 
 برای پاسخ گویی به سواالت فوق، در ادامه مقاله، ابتدا، مبانی 
نظری ارائه خواهد شد. سپس روش تحقیق و معرفی داده ها و در 
نهایت به ترتیب یافته های تحقیق و نتایج مطالعه ارائه خواهد شد.

 مبانی نظری 
دیدگاه  از  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  توسعه  افتصاد  مباحث 
ساختاری شامل سه نسل بوده است. نسل اول یا ساختارگرایی قدیم 
بازار تمرکز و به دولت ها توصیه می کرد که استراتژی  بر شکست 
اتخاذ کنند. نسل  توسعه صنایع مدرن  برای  را  واردات  جایگزینی 
دوم، توسط نئو کالسیک ها در دهه های 1980 و 1990 مطرح و 
شکست دخالت دولت در اقتصاد را مطرح و بر کارکرد بازارها در 
تخصیص منابع تاکید داشت. نسل سوم یعنی اقتصاد ساختارگرایی 
جدید بر درون زایی ساختار کشورها در سطوح مختلف توسعه تأکید 
صنعتی  سیاست های  تدوین  برای  گرا  عمل  راهنمایی  و  می کند 

جهت تسریع توسعه اقتصادی را ارائه می دهد]10[.
بهینه  یا ساختارگرایان جدید، ساختار  نسل سوم  رویکرد  طبق 
صنعتی هر کشور به وسیله موجودی عوامل تولید آن کشور تعیین 
می شود و الزمه ی بهبود ساختار صنعتی، ارتقای ساختار موجودی 
این  اساس  بر  است.  مربوطه  زیرساختهای  بهبود  و  تولید  عوامل 
رویکرد بهترین راه براي ارتقاي ساختار موجودي عوامل تولید یک 
کشور، توسعه صنایع آن کشور با توجه به مزیت هاي نسبی تعیین 
شده توسط ساختار موجودي عوامل تولید در آن زمان است و در 

فرآیند توسعه اقتصادي، بازار، نهاد اساسی اقتصاد است]11[. 
 از تئوری های ارائه شده بر مبنای رویکرد ساختارگرایی جدید 
می توان به تئوری های فضای محصول1 و پیچیدگی اقتصادی2 اشاره 
نمود. تئوری پیچیدگی اقتصادی به عنوان رویکردی جدید توسط 
شده  معرفی  سال 2007  ماساچوست4 در  هاروارد3 و  دانشگاه های 
اقتصادی  تولید  و  دانش  ساختار  بر  تکیه  نظریه  این  طبق  است 
کشورها، به طور قابل مالحظه ای مسیر آینده اقتصادها را به سوی 

فناوری و صنایع مرتبط با قابلیت های آنها سوق می دهد به همین 
دلیل کشورها و مناطق به سمت فعالیت های مرتبط گرایش دارند 
تئوری فضای محصول می توان صنایع و  از  بهره گیری  با   .]8،12[
شناسایی  را  کشور  یک  در  پنهان  نسبی  مزیت  دارای  محصوالت 
مورد  را  ساختاری  تغییرات  اساس  بر  صنعتی  توسعه  استراتژی  و 

بررسی قرارداد]13[.
فعالیت های  با  ارتباطی  هیچ  که  فعالیت هایی  به  ورود  و  توسعه 
جاری و سبد تولیدی آنها ندارد، می تواند سخت و ریسک پذیر باشد 
)ژو5 و همکاران، 2017(. عالوه بر این، صنایع و یا محصوالت پیچیده 
معموالً به تعداد بیشتری از فعالیت های مرتبط برای دوام نیاز دارند. 
زمانی  اقتصادی  بیان می کند که رشد  اقتصادی  پیچیدگی  نظریه 
می کنند  جمع  را  تولیدی  توانایی های  کشورها  که  می افتد  اتفاق 
این هم افزایی آن ها را قادر به تولید و صادرات مجموعه ای متنوع از 

محصوالت پیچیده می کند ]14،15[.
هر چند که در طول دهه های گذشته رویکردهای مختلفی جهت 
شناسایی و توسعه فرصت های تنوع پذیری در اقتصاد توسعه یافته اند 
]28[. در این پژوهش، بر روی روش هایی متمرکز می شویم که به 
ما اجازه شناسایی امکان پذیری و تولید محصوالت جدید پالستیکی 
مختلف را می دهد ]8،29[. در همین راستا لین و مونگا6 )2011( 
کشورهای  از  باید  توسعه  حال  در  کشورهای  که  کردند  پیشنهاد 
نوظهوری که دارای ساختار مشابه اما با درآمد سرانه باالتر از آنها 
هستند، روند توسعه یافتگی را بیاموزند ]30[. آنگاه این کشورهای 
بیست  که طی  را  تجارتی  قابل  می بایست صنایع  توسعه  در حال 
را  داشته اند  رشد چنین کشورهایی  در  مهمی  نقش  سال گذشته 
شناسایی کنند تا تنوع پذیری اقتصاد خود را بر آن پایه برنامه ریزی 
کنند. این موضوع در ارتباط با تاکید رودریک7 )2006( بر حرکت 
کشورها به سمت تولید محصوالتی است که معموالً در کشورهای 
باید  البته این حرکت  با سطح درآمد باالتر تولید می شوند ]32[. 
در راستای محصوالتی با سطح درآمد سرانه باالتر باشد. بنابراین، 
کشورها نباید تنوع خود را بر اساس روند قبلی مزیت نسبی خود 
 1. Product Space     2. Economic Complexity      3. Harvard       4. Masachuset       5. Zhu et al      6. Lin& Monga      7. Rodrik
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مدیریت: متنوع سازی صادرات محصوالت پالستیکی  ...

 جدول1- مروری بر تعدادی از مطالعات انجام شده مرتبط

5 
 

 روش و نتایج تحقیق سال محقق یا محققان
 1400 [4] همکارانخسروی و 

 
گی اقتصادی های مربوط به پیچیدنشان دادند که شاخص های پانلداده سنجیبا بهرگیری از مدل اقتصاد

محصول  145و نمایند می صنعت محصوالت شیمیایی را توجیه پویایی صادرات ایران در و فضای محصول،
 بهینه معرفی نمودنداز طریق استراتژی  پذیری صادرات ایران،شیمیایی را جهت تنوع

گروه  194از میان  HSبندی چهار رقمی هنتایج این تحقیق داللت بر آن دارد که ایران بر اساس طبق 1399 [16] ثاقب
گروه  13گروه کاالیی دارای اولویت است اما تنها در  60در تولید شیمیایی  محصوالتکاالیی صنعت 

 کاالیی مزیت نسبی صادراتی دارد.
اخص پیچیدگی ای بر روی محصوالت صادراتی ایران در مقایسه با جهان با استفاده از رویکرد شبا مطالعه 1400 [17]همکاران شاهمرادی و

ناسایی شمحصول را  86اقتصادی به شناسایی محصوالت مرز قابلتهای فناورانه کشور دست زدند. آنها 
یشتر دست یافت بهای فناورانه انباشت قابلیتتوان به می ،کردند که در صورت تمرکز بیشتر بر تولید آنها

  و کشور به سمت تنوع و پیچیدگی اقصادی باالتری سوق یابد.
 بر اساس 1997-2015نفتی ایران را با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی در دوره پویایی صادرات غیرها آن 1398 [18]رنجبر و همکاران 

ی اقتصاد مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که درجه پیچیدگ HSکدهای چهار رقمی
 شوندایران پایین بوده و سبد صادراتی موجود محرک قوی برای اقتصاد ایران محسوب نمی

گذاری در زیر سرمایهنشان دادند که  های اقتصادسنجیبرد تئوری پیجیدگی اقتصادی و مدلبا کار 2021 [19] 1لیان و همکاران
سازی اقتصاد در ات بانکی از عوامل موثر بر متنوعها، آموزش ، تحقیق و توسعه و تسهیل اعتبارساخت

 باشند.می جنوب آسیا کشورهای
های و مدل مکانیسم تکامل فضای محصول کشورهای جهان را بررسی و با کمک تئوری فضای محصول 2021 [20] 2لی و همکاران

ر صادرات دنشان دادند تنوع  ISICکشور جهان و کدهای چهار رقمی  186های اقتصادسنجی بر پایه داده
   محصوالت شیمیایی و ماشین آالت اثرات مثبتی بر توسعه اقتصادی کشورها دارد.

 3سورنسن و همکاران
[21] 

محصول  1221در  هماهنگ شدهساس کدهای چهاررقمی سامانه اکشور بر  131های با تحلیل داده هاآن 2020
مناسب  موزامبیکشور کهای آویزان پایین برای مدت حریصانه یا میوهنتیجه گرفتند که استراتژی کوتاه

 است.
هت تولید و را بررسی و محصوالت جدید را ج سازی صادرات در کشور اردنجدید برای متنوعهای فرصت 2020 [22] 4هاسمن و همکاران

 .نمودند شناسایی و معرفی بر اساس تئوری پیچیدگی اقتصادی صادرات

ال محصول جدید با تکنولوژی با 20رقمی آیسیک  به کمک شبکه فضای محصول بر اساس کدهای چهار 2020 [23]5اتا سزایی
های تشویقی دولت را نیز در این راستا را جهت تولید و صادرات در ترکیه معرفی نموده است و سیاست

 ارائه داده است
های مرتبط با محصوالت و های مربوط به حوزهبهینه تنوع در شبکه استراتژی به ارائه مدلی جهت تعیین 2018 [8] 6الشمسی و همکاران

توان متصور می ها پنج نوع استراتژی را در شبکه های عمومی مقیاس آزادتحقیقات پرداختند. به عقیده آن
ها با یت. آنشد. این پنج استراتژی عبارت بودند از تصادفی، درجه باال، درجه پایین، حریصانه و اکثر

استراتژی  جهت تعیین را شبکه، مدل جدیدی گیری از علمایدئولوژی فضای محصول و نیز بهرهاستفاده از 
 های عمومی مقیاس آزاد معرفی نمودندبکهبهینه در ش

های استراتژیک و محصوالت جهت با استفاده از تحلیل فرایند سلسله مراتبی، ابزاری برای شناسایی بخش 2018 [24] 7نهمکارا و گنزالس
های تولیدی بالقوه را در این تر در کشور پاراگوئه ارائه کردند و بخشحرکت به سمت اقتصاد پیچیده

 خصوص معرفی نموده اند
کی، محصوالتی را در نزدی وهای منفعت فرصت با استفاده از تئوری فضای محصول و محاسبه شاخص 2015 [25] 8 همکاران فورتانتو و

 دسازی صادرات کشور اتیوپی بر اساس کدهای چهاررقمی شناسایی و پیشنهاد دادنراستای متنوع

                                                             
1 Lian et al 
2 Li et al 
3 Sorensen et al 
4 Hausmann et al 
5 Sezai, Ata 
6 Alshamsi et al 
7 Gonzále et al 
8 Fortunato et al 

 1. Lian et al      2. Li et al      3. Sorensen et al     4. Hausmann et al    5. Sezai, Ata     6. Alshamsi et al     7. Gonzále et al      8. Fortunato et al
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پیش ببرند]33،34[.
دانش  درآمد،  بر  عالوه  نیز  شبکه  علم  با  مرتبط  تحلیل های 
مرتبط و پیچیدگی محصوالت را متغیرهای مهم جهت شناسایی 
فرصت های رشد در کشورها و تنوع پذیری در اقتصاد می دانند]35[. 
کشورها باید به سمت صنایع پیچیده تری که نزدیک به قابلیت های 
مولدشان است حرکت کنند. هدف از اتخاذ این استراتژی حرکت 
نمودن  باز  و  اقتصادی  پیچیدگی  سطح  بهبود  جهت  گام  به  گام 
فرصت های بیشتر جهت متنوع سازی اقتصاد در قسمت های پیچیده 
و در هم تنیده نقشه فضای محصول است. الزم به ذکر است که این 
رویکرد با دیدگاه افرادی که حرکت به سوی محصوالت دانش بنیان 
و فناوری محور برای توسعه بلندمدت را الزام آور می دانند، مطابقت 

دارد]36[. 
  مطالعات انجام شده در باال نشان می دهد که تحقیقات زیادی 
محصول  فضای  و  پیچیدگی  بکارگیری شاخص های  از  استفاده  با 
جهت شناسایی پتانسیل های تولیدی و صادراتی بر اساس کدهای 
4 رقمی ISIC یا HS صورت گرفته است. اما در این مطالعه بر مبنای 
رویکرد ساختارگرایان جدید و با استفاده از تئوری فضای محصول و 
علم شبکه محصوالت صنعت پالستیک دارای مزیت نسبی پنهان 
بر اساس کدهای 6 رقمی HS شناسایی و با راهبردهای مختلف و 
نهایتا استراتژی ترکیبی با روش های بردا و کپ لند3 توالی فعالسازی 
این محصوالت مشخص و کشورهای پیشرو جهت الگوبرداری ایران 

نیز در هر محصول مشخص خواهند شد.

 روش تحقیق 
 این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، 
توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی محسوب می شود اما از آنجا که 
مقاله به دنبال تعیین راهبرد برای صنعت محصوالت پالستیکی است 
می توان آن را در چارچوب نگرش سیستمی جزو تحقیقات سخت 
ساختارگرایان  رویکرد  نمودن  کاربردی  جهت  نمود.  طبقه بندی 
فضای  تئوری  از  ایران،  پالستیکی  محصوالت  صنعت  در  جدید 
محصول و علم شبکه استفاده خواهد شد تا محصوالت پالستیکی 
از  منظور  همین  به  شوند.  شناسایی  پنهان  نسبی  مزیت  دارای 
کالن داده 128 کشور طی دوره زمانی 2018-2014 که از وبسایت 
دانشگاه هاروارد استخراج شده جهت محاسبه شاخص های مربوطه 
استفاده خواهد شد. رسم فضای محصوالت پالستیکی نیز براساس 
داده های مربوط به صادرات 122 کد شش  رقمی سامانه هماهنگ 
شده HS6 انجام گرفته و کلیه محاسبات بر مبنای میانگین صادرات 
میانگین  انتخاب  دلیل  است.  پنج ساله  دوره  این  کشور طی   128
پنج ساله این بوده که با توجه به شرایط تحریمی ایران و نیز امکان 
نوسان در صادرات کشور، داده های میانگین صادرات پنج ساله قابل 

اتکاتر از یک سال است.

نحوه محاسبه پیچیدگی 
برای محاسبه شاخص پیچیدگی کشور و محصول از روش ارائه 
شده توسط هیدالگو و هاسمن )2009( استفاده خواهد شد ]35[. 

6 
 

ن شاخص، بیشترین پیچیدگی، کمتریبا کمک تئوری پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول و تعیین سه  2015 [26] 1هاسمن و چاوین
بندی و تکشور رواندا اولوی ،فاصله و بیشترین منفعت فرصت محصوالتی را جهت افزایش تنوع صادراتی

عنوان الگویی از تواند بهنتیجه گرفتند اگر رواندا به حفظ محیط باثبات سیاسی و اجتماعی ادامه دهد, می
 خود و فراتر از آن تبدیل شودعملکرد خوب توسعه برای کشورها در منطقه 

دهد. این کشور ارائه می نگرو را با آنالیز فضای محصولتحلیلی از پتانسیل صادراتی و تنوع صادراتی مونته 2013 [27] 2 و همکاران بوجتیک
نگرو سبد صادراتی خیلی متمرکزی نشان داد که مونته 2012های سال نتایج پژوهش وی که بر اساس داده

 است. سمت اقتصاد توریسم محور و خدمات محور ای بهاین کشور در آستانه انتقال گستردهدارد و 
 
[. 28اند]پذیری در اقتصاد توسعه یافتههای تنوعهای گذشته رویکردهای مختلفی جهت شناسایی و توسعه فرصتر چند که در طول دههه

 مختلف را پالستیکیپذیری و تولید محصوالت جدید اجازه شناسایی امکانیم که به ما شومی هایی متمرکزبر روی روش ،در این پژوهش
( پیشنهاد کردند که کشورهای در حال توسعه باید از کشورهای نوظهوری که دارای 2011) 3در همین راستا لین و مونگا[. 29،8]دهدمی

بایست می آنگاه این کشورهای در حال توسعه [.30]را بیاموزندیافتگی تر از آنها هستند، روند توسعهساختار مشابه اما با درآمد سرانه باال
پذیری اقتصاد اند را شناسایی کنند تا تنوعمهمی در رشد چنین کشورهایی داشتهصنایع قابل تجارتی را که طی بیست سال گذشته نقش 

بر حرکت کشورها به سمت تولید محصوالتی است که ( 2006) 4ریزی کنند. این موضوع در ارتباط با تاکید رودریکخود را بر آن پایه برنامه
البته این حرکت باید در راستای محصوالتی با سطح درآمد سرانه باالتر باشد.  .[32]شوندمی معموالً در کشورهای با سطح درآمد باالتر تولید

 .[34،33]کشورها نباید تنوع خود را بر اساس روند قبلی مزیت نسبی خود پیش ببرند ،بنابراین
های رشد فرصت ا متغیرهای مهم جهت شناساییهای مرتبط با علم شبکه نیز عالوه بر درآمد، دانش مرتبط و پیچیدگی محصوالت رتحلیل

های مولدشان است حرکت یتتری که نزدیک به قابلکشورها باید به سمت صنایع پیچیده[. 35دانند]می پذیری در اقتصادو تنوع در کشورها
سازی های بیشتر جهت متنوعیچیدگی اقتصادی و باز نمودن فرصتاتخاذ این استراتژی حرکت گام به گام جهت بهبود سطح پکنند. هدف از 

رکت به ادی که حهای پیچیده و در هم تنیده نقشه فضای محصول است. الزم به ذکر است که این رویکرد با دیدگاه افراقتصاد در قسمت
 [.36]دانند، مطابقت داردمی آوری محور برای توسعه بلندمدت را الزامن و فناوربنیاسوی محصوالت دانش

فضای محصول  های پیچیدگی وادی با استفاده از بکارگیری شاخصزی تحقیقاتدهد که می مطالعات انجام شده در باال نشان  
صورت گرفته است. اما در این مطالعه  HSیا  ISICرقمی  4های تولیدی و صادراتی بر اساس کدهای جهت شناسایی پتانسیل

بر مبنای رویکرد ساختارگرایان جدید و با استفاده از تئوری فضای محصول و علم شبکه محصوالت صنعت پالستیک دارای مزیت 
های بردا و کپ ی ترکیبی با روششناسایی و با راهبردهای مختلف و نهایتا استراتژ HSرقمی  6نسبی پنهان بر اساس کدهای 

 د شد.نبرداری ایران نیز در هر محصول مشخص خواهت مشخص و کشورهای پیشرو جهت الگوسازی این محصوالتوالی فعال 5دلن
  روش تحقیق -3
جا نشود اما از آی از نوع پیمایشی مقطعی محسوب میها، توصیفدف کاربردی و از جهت گردآوری دادهبه لحاظ ه این مطالعه 

زو تحقیقات جگرش سیستمی توان آن را در چارچوب نای صنعت محصوالت پالستیکی است میراهبرد برکه مقاله به دنبال تعیین 
ئوری فضای تاز  ،ایران یجهت کاربردی نمودن رویکرد ساختارگرایان جدید در صنعت محصوالت پالستیک بندی نمود.سخت طبقه

منظور از  زیت نسبی پنهان شناسایی شوند. به همینمحصول و علم شبکه استفاده خواهد شد تا محصوالت پالستیکی دارای م
های اخصشجهت محاسبه که از وبسایت دانشگاه هاروارد استخراج شده  2014-2018زمانی کشور طی دوره  128 دادهکالن

ی سامانه رقم ششکد  122ی مربوط به صادرات هادادهاساس سم فضای محصوالت پالستیکی نیز برمربوطه استفاده خواهد شد. ر
دلیل  است. سالهپنجاین دوره کشور طی  128گرفته و کلیه محاسبات بر مبنای میانگین صادرات  انجام HS6هماهنگ شده 

ی میانگین هادادهکشور،  و نیز امکان نوسان در صادرات این بوده که با توجه به شرایط تحریمی ایران سالهپنجانتخاب میانگین 
 .است اتر از یک سالقابل اتک سالهپنجصادرات 

  یچیدگیپنحوه محاسبه  -1-3

                                                             
1 . Hausmann& Chauvin. 
2 Bogetic 
3 Lin& Monga 
4 Rodrik 
5 Borda and Copland 

ادامه جدول 1

 1. Hausmann& Chauvin     2. Bogetic      3. Borda and Copland      
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دائی کریم زاده و همکاران

مدیریت: متنوع سازی صادرات محصوالت پالستیکی  ...

 )RCA( 1به این صورت که پس از محاسبه مزیت نسبی آشکارشده
معرفی شده توسط باالسا2 )1964(، از این معیار به منظور تشکیل 
ماتریس  شد.  خواهد  استفاده   )Mcp( کشور-محصول3  ماتریس 
در  کشور  هر  که  میکند  بیان  خالصه  به طور  محصول   - کشور 
 C اگر کشور   Mcp=1 تولید چه محصوالتی رقابتپذیر است. مقدار 
صادرکننده رقابتپذیر برای محصول P باشد و در غیر این صورت 
برابر صفر خواهد بود. ماتریس Mcp بر اساس RCAcp هر کشور 

مطابق رابطه زیر محاسبه خواهد شد:
 )1(

7 
 

 [.35]( استفاده خواهد شد2009برای محاسبه شاخص پیچیدگی کشور و محصول از روش ارائه شده توسط هیدالگو و هاسمن )  
 منظوربهار ین معی، از ا(1964) 2وسط باالسات شدهیمعرف (RCA)1آشکارشدهه مزیت نسبی پس از محاسببه این صورت که 

کند که هر کشور یان میطور خالصه بمحصول به -س کشور ی. ماترخواهد شد( استفاده Mcp) 3محصول-س کشوریل ماتریتشک
Mcpر است. مقدار یپذرقابت ید چه محصوالتیدر تول = ر یباشد و در غ Pمحصول  یر برایپذصادرکننده رقابت Cاگر کشور  1

 .خواهد شد:محاسبه  زیرهر کشور مطابق رابطه  RCAcpبر اساس  Mcpس ین صورت برابر صفر خواهد بود. ماتریا

(1) 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 = {1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 1;
0   𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒   

 
 شوند:می محاسبه یرز صورتبهمحصوالت  5و فراگیری 4تنوع ،این ماتریس با استفاده از، محصول-پس از محاسبه ماتریس کشور 

تنوع (2) = 𝑘𝑘𝑐𝑐0 = ∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃
𝑃𝑃

 

فراگیری (3) = 𝑘𝑘𝑐𝑐0 = ∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃
𝐶𝐶

 

ر شده بوده دارای مزیت نسبی آشکا شدر تولید و صادرات چه تعداد از محصوالتآن کشور یک کشور به این معناست که  تنوع
سبی آشکار دارای مزیت نمحصول و فراگیری هر محصول به این معناست که چه تعداد کشورهایی در تولید و صادرات آن است 
( شاخص پیچیدگی 2009)توسط هیدالگو و هاسمن  معرفی شدهروش  گیری از تنوع و فراگیری و بابهره در نهایت با .اندبوده شده

 محاسبه شده است. پالستیکیکشورها و محصوالت در صنعت محصوالت 
 رسیم فضای محصولروش ت -2-3

مجاورت یا . شوندیم معامله یجهان سطح در که است پالستیکی محصوالت تمام از یاشبکه ،در این مطالعه محصول یضاف
 شود. می نزدیکی محصوالت در شبکه فضای محصول بر اساس ماتریس مربع مجاورت مشخص

برای  (2007مکاران، )همشترک صادر شوند. هیدالگو و  طوربهتوسط کشور یا کشورهایی  اگر باشندیممحصوالت به هم مرتبط 
های که قابلیتییازآنجا [.5]یاز برای تولید یک جفت محصول استفاده کردندموردنهای رسم شبکه از تشابهات میان قابلیت

ن دو محصول بهره گرفتند. از احتمال صادرات همزما هاآنگیری نیست، و اندازه مشاهدهقابل ،یاز برای تولید محصوالتموردن
. شاخص استچقدر  صادر شود 'pکه محصول یدرصورت pبر این مبناست که احتمال صادرات محصول  هاآنشاخص پیشنهادی 

 مجاورت برابر است با:

(4) 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑜𝑜𝑃𝑃𝑐𝑐،𝑐𝑐′ =  
∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐′𝑐𝑐

max (𝑘𝑘𝑐𝑐0،𝑘𝑘𝑐𝑐′0) 

 نیادارای مزیت نسبی آشکار شده باشد و در غیر  pدر صادرات محصول  cبرابر با یک خواهد بود اگر کشور  𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐بطوریکه 
 برابر با صفر خواهد بود. صورت

متصل باشند و دوم تراکم هم که تمامی محصوالت به  قرار گیرد. اول این مدنظربایست برای ترسیم فضای محصول چند نکته می 
بر اساس  6( از روش درخت پوشای ماکسیمم2007محصوالت بسیار زیاد یا بسیار کم نباشد. برای این کار هیدالگو و همکاران)

 [.5د]انشاخص مجاورت استفاده کرده

                                                             
1 Revealed Comparative Advantages 
2 Balassa 
 
3 Country-Product Matrix` 
4 - Diversity 
5 - Ubiquity 
6 Maximum Spanning Tree 

                                                      
این  از  استفاده  با  کشور-محصول،  ماتریس  محاسبه  از  پس   
محاسبه  زیر  به صورت  محصوالت  فراگیری5  و  تنوع4  ماتریس، 

می شوند:
 )2(

7 
 

 [.35]( استفاده خواهد شد2009برای محاسبه شاخص پیچیدگی کشور و محصول از روش ارائه شده توسط هیدالگو و هاسمن )  
 منظوربهار ین معی، از ا(1964) 2وسط باالسات شدهیمعرف (RCA)1آشکارشدهه مزیت نسبی پس از محاسببه این صورت که 

کند که هر کشور یان میطور خالصه بمحصول به -س کشور ی. ماترخواهد شد( استفاده Mcp) 3محصول-س کشوریل ماتریتشک
Mcpر است. مقدار یپذرقابت ید چه محصوالتیدر تول = ر یباشد و در غ Pمحصول  یر برایپذصادرکننده رقابت Cاگر کشور  1

 .خواهد شد:محاسبه  زیرهر کشور مطابق رابطه  RCAcpبر اساس  Mcpس ین صورت برابر صفر خواهد بود. ماتریا

(1) 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 = {1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 1;
0   𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒   

 
 شوند:می محاسبه یرز صورتبهمحصوالت  5و فراگیری 4تنوع ،این ماتریس با استفاده از، محصول-پس از محاسبه ماتریس کشور 

تنوع (2) = 𝑘𝑘𝑐𝑐0 = ∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃
𝑃𝑃

 

فراگیری (3) = 𝑘𝑘𝑐𝑐0 = ∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃
𝐶𝐶

 

ر شده بوده دارای مزیت نسبی آشکا شدر تولید و صادرات چه تعداد از محصوالتآن کشور یک کشور به این معناست که  تنوع
سبی آشکار دارای مزیت نمحصول و فراگیری هر محصول به این معناست که چه تعداد کشورهایی در تولید و صادرات آن است 
( شاخص پیچیدگی 2009)توسط هیدالگو و هاسمن  معرفی شدهروش  گیری از تنوع و فراگیری و بابهره در نهایت با .اندبوده شده

 محاسبه شده است. پالستیکیکشورها و محصوالت در صنعت محصوالت 
 رسیم فضای محصولروش ت -2-3

مجاورت یا . شوندیم معامله یجهان سطح در که است پالستیکی محصوالت تمام از یاشبکه ،در این مطالعه محصول یضاف
 شود. می نزدیکی محصوالت در شبکه فضای محصول بر اساس ماتریس مربع مجاورت مشخص

برای  (2007مکاران، )همشترک صادر شوند. هیدالگو و  طوربهتوسط کشور یا کشورهایی  اگر باشندیممحصوالت به هم مرتبط 
های که قابلیتییازآنجا [.5]یاز برای تولید یک جفت محصول استفاده کردندموردنهای رسم شبکه از تشابهات میان قابلیت

ن دو محصول بهره گرفتند. از احتمال صادرات همزما هاآنگیری نیست، و اندازه مشاهدهقابل ،یاز برای تولید محصوالتموردن
. شاخص استچقدر  صادر شود 'pکه محصول یدرصورت pبر این مبناست که احتمال صادرات محصول  هاآنشاخص پیشنهادی 

 مجاورت برابر است با:

(4) 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑜𝑜𝑃𝑃𝑐𝑐،𝑐𝑐′ =  
∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐′𝑐𝑐

max (𝑘𝑘𝑐𝑐0،𝑘𝑘𝑐𝑐′0) 

 نیادارای مزیت نسبی آشکار شده باشد و در غیر  pدر صادرات محصول  cبرابر با یک خواهد بود اگر کشور  𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐بطوریکه 
 برابر با صفر خواهد بود. صورت

متصل باشند و دوم تراکم هم که تمامی محصوالت به  قرار گیرد. اول این مدنظربایست برای ترسیم فضای محصول چند نکته می 
بر اساس  6( از روش درخت پوشای ماکسیمم2007محصوالت بسیار زیاد یا بسیار کم نباشد. برای این کار هیدالگو و همکاران)

 [.5د]انشاخص مجاورت استفاده کرده

                                                             
1 Revealed Comparative Advantages 
2 Balassa 
 
3 Country-Product Matrix` 
4 - Diversity 
5 - Ubiquity 
6 Maximum Spanning Tree 

                                         
)3(

تنوع یک کشور به این معناست که آن کشور در تولید و صادرات 
چه تعداد از محصوالتش دارای مزیت نسبی آشکار شده بوده است 
و فراگیری هر محصول به این معناست که چه تعداد کشورهایی 
آشکار شده  نسبی  مزیت  دارای  محصول  آن  صادرات  و  تولید  در 
بوده اند. در نهایت با بهره گیری از تنوع و فراگیری و با روش معرفی 
شده توسط هیدالگو و هاسمن )2009( شاخص پیچیدگی کشورها 

و محصوالت در صنعت محصوالت پالستیکی محاسبه شده است.

روش ترسیم فضای محصول
محصوالت  تمام  از  شبکه ای  مطالعه،  این  در  محصول  فضای 
پالستیکی است که در سطح جهانی معامله می شوند. مجاورت یا 
نزدیکی محصوالت در شبکه فضای محصول بر اساس ماتریس مربع 

مجاورت مشخص می شود. 

محصوالت به هم مرتبط می باشند اگر توسط کشور یا کشورهایی 
برای   )2007( همکاران،  و  هیدالگو  شوند.  صادر  مشترک  به طور 
تولید  برای  موردنیاز  قابلیت های  میان  تشابهات  از  شبکه  رسم 
قابلیت های  ازآنجایی که   .]5[ کردند  استفاده  محصول  جفت  یک 
موردنیاز برای تولید محصوالت، قابل مشاهده و اندازه گیری نیست، 
آن ها از احتمال صادرات همزمان دو محصول بهره گرفتند. شاخص 
 p احتمال صادرات محصول  مبناست که  این  بر  پیشنهادی آن ها 
درصورتی که محصول p' صادر شود چقدر است. شاخص مجاورت 

برابر است با:
 )4(

7 
 

 [.35]( استفاده خواهد شد2009برای محاسبه شاخص پیچیدگی کشور و محصول از روش ارائه شده توسط هیدالگو و هاسمن )  
 منظوربهار ین معی، از ا(1964) 2وسط باالسات شدهیمعرف (RCA)1آشکارشدهه مزیت نسبی پس از محاسببه این صورت که 

کند که هر کشور یان میطور خالصه بمحصول به -س کشور ی. ماترخواهد شد( استفاده Mcp) 3محصول-س کشوریل ماتریتشک
Mcpر است. مقدار یپذرقابت ید چه محصوالتیدر تول = ر یباشد و در غ Pمحصول  یر برایپذصادرکننده رقابت Cاگر کشور  1

 .خواهد شد:محاسبه  زیرهر کشور مطابق رابطه  RCAcpبر اساس  Mcpس ین صورت برابر صفر خواهد بود. ماتریا

(1) 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 = {1 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 1;
0   𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒   

 
 شوند:می محاسبه یرز صورتبهمحصوالت  5و فراگیری 4تنوع ،این ماتریس با استفاده از، محصول-پس از محاسبه ماتریس کشور 

تنوع (2) = 𝑘𝑘𝑐𝑐0 = ∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃
𝑃𝑃

 

فراگیری (3) = 𝑘𝑘𝑐𝑐0 = ∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑃𝑃
𝐶𝐶

 

ر شده بوده دارای مزیت نسبی آشکا شدر تولید و صادرات چه تعداد از محصوالتآن کشور یک کشور به این معناست که  تنوع
سبی آشکار دارای مزیت نمحصول و فراگیری هر محصول به این معناست که چه تعداد کشورهایی در تولید و صادرات آن است 
( شاخص پیچیدگی 2009)توسط هیدالگو و هاسمن  معرفی شدهروش  گیری از تنوع و فراگیری و بابهره در نهایت با .اندبوده شده

 محاسبه شده است. پالستیکیکشورها و محصوالت در صنعت محصوالت 
 رسیم فضای محصولروش ت -2-3

مجاورت یا . شوندیم معامله یجهان سطح در که است پالستیکی محصوالت تمام از یاشبکه ،در این مطالعه محصول یضاف
 شود. می نزدیکی محصوالت در شبکه فضای محصول بر اساس ماتریس مربع مجاورت مشخص

برای  (2007مکاران، )همشترک صادر شوند. هیدالگو و  طوربهتوسط کشور یا کشورهایی  اگر باشندیممحصوالت به هم مرتبط 
های که قابلیتییازآنجا [.5]یاز برای تولید یک جفت محصول استفاده کردندموردنهای رسم شبکه از تشابهات میان قابلیت

ن دو محصول بهره گرفتند. از احتمال صادرات همزما هاآنگیری نیست، و اندازه مشاهدهقابل ،یاز برای تولید محصوالتموردن
. شاخص استچقدر  صادر شود 'pکه محصول یدرصورت pبر این مبناست که احتمال صادرات محصول  هاآنشاخص پیشنهادی 

 مجاورت برابر است با:

(4) 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑜𝑜𝑃𝑃𝑐𝑐،𝑐𝑐′ =  
∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐′𝑐𝑐

max (𝑘𝑘𝑐𝑐0،𝑘𝑘𝑐𝑐′0) 

 نیادارای مزیت نسبی آشکار شده باشد و در غیر  pدر صادرات محصول  cبرابر با یک خواهد بود اگر کشور  𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐بطوریکه 
 برابر با صفر خواهد بود. صورت

متصل باشند و دوم تراکم هم که تمامی محصوالت به  قرار گیرد. اول این مدنظربایست برای ترسیم فضای محصول چند نکته می 
بر اساس  6( از روش درخت پوشای ماکسیمم2007محصوالت بسیار زیاد یا بسیار کم نباشد. برای این کار هیدالگو و همکاران)

 [.5د]انشاخص مجاورت استفاده کرده

                                                             
1 Revealed Comparative Advantages 
2 Balassa 
 
3 Country-Product Matrix` 
4 - Diversity 
5 - Ubiquity 
6 Maximum Spanning Tree 

                                   
به طوریکه M_cp برابر با یک خواهد بود اگر کشور c در صادرات 
محصول p دارای مزیت نسبی آشکار شده باشد و در غیر این صورت 

برابر با صفر خواهد بود.
قرار  نکته می بایست مدنظر  ترسیم فضای محصول چند  برای   
دوم  و  باشند  متصل  هم  به  محصوالت  تمامی  که  این  اول  گیرد. 
کار  این  برای  نباشد.  کم  بسیار  یا  زیاد  بسیار  محصوالت  تراکم 
هیدالگو و همکاران)2007( از روش درخت پوشای ماکسیمم6 بر 

اساس شاخص مجاورت استفاده کرده اند ]5[.
دارای  محصوالت  بیشتر،  ارتباط  ایجاد  به منظور  بعد  مرحله  در 
روش درخت  متصل شده طبق  نقاط  بر  عالوه  را  تشابه  بیشترین 
پوشای ماکزیمم به یکدیگر متصل می کنند. طبق روش ارائه شده 
در این مقاله، تمامی نقاط دارای ضریب تشابه بیشتر از 0.55 به 
یکدیگر متصل می شوند تا فضای محصوالت ترسیم شود. الزم به 
توضیح است. برای ترسیم فضای محصول از نرم افزار سایتواسکیپ7  

ورژن 3.6.1 استفاده شده است.

 مدل متنوع سازی محصوالت
مدل  از  پنهان  نسبی  مزیت  دارای   جهت شناسایی محصوالت 
ارائه شده توسط الشمسی و همکاران )2018( استفاده شده است 
 1. Revealed Comparative Advantages      2. Balassa       3. Country-Product Matrix`     4. Diversity     5. Ubiquity      6. Maximum Spanning Tree      
7. Cytoscape
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رفتار  بررسی  و  تئوری فضای محصول  از  بهره گیری  با  ]8[. آن ها 
زیر  به صورت  را   i محصول  صادرات  فعال سازی  احتمال  کشورها، 

کرده اند: 
 )5(

8 
 

، محصوالت دارای بیشترین تشابه را عالوه بر نقاط متصل شده طبق روش درخت بیشتر ارتباطایجاد  منظوربهدر مرحله بعد   
به  0,55در این مقاله، تمامی نقاط دارای ضریب تشابه بیشتر از  شدهارائهکنند. طبق روش پوشای ماکزیمم به یکدیگر متصل می

 1یتواسکیپاافزار سوالت ترسیم شود. الزم به توضیح است. برای ترسیم فضای محصول از نرمشوند تا فضای محصیکدیگر متصل می
 .است شدهاستفاده 3,6,1ورژن 
 محصوالتسازی مدل متنوع -3-3

 [.8]استفاده شده است (2018شده توسط الشمسی و همکاران )پنهان از مدل ارائه جهت شناسایی محصوالت دارای مزیت نسبی 

 اند: زیر کرده صورتبهرا  iمحصول  سازی صادراتبررسی رفتار کشورها، احتمال فعالتئوری فضای محصول و  یری ازگبهرهبا ها آن
 

در شبکه فضای محصول به یکدیگر متصل هستند یا خیر.  jبا محصول  iدهد که آیا محصول نشان می 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖در این رابطه پارامتر 
𝑀𝑀𝑖𝑖 دهد که آیا محصول نشان میj  شودصادر می یبررس مورددر حال حاضر توسط کشور. 𝑘𝑘𝑖𝑖  تعداد محصوالتی که با محصول

i دهد.در شبکه مرتبط هستند را نشان میB  احتمال فعال شدن محصولi مرتبط با آن که تمامی محصوالت  را با فرض این
ضریبی برای مشخص  𝛼𝛼است.  شدهگرفتهدر نظر  1برابر  B، مقدار پارامتر گرفتهانجامدر محاسبات دهد فعال باشند را نشان می

، بدین معنی خواهد بود که باشدبرابر صفر  𝛼𝛼مثال اگر  طوربهدهد. کردن میزان اهمیت ارتباطات میان محصوالت را نشان می
احتمال فعال شدن یک  باشددر شبکه با تمامی رئوس دیگر یکسان خواهد بود. اگر برابر یک  محصولاحتمال فعال شدن یک 

که احتمال  آن خواهد بود گریانبهم  1از  تربزرگیابد. مقادیر خطی با افزایش تعداد رئوس فعال مرتبط افزایش می طوربهرأس 
و  ، از تابع چگالی𝛼𝛼محاسبه  منظوربه یابد.مقعر با افزایش تعداد رئوس فعال مرتبط با آن افزایش می طوربهیک رأس  فعال شدن

صورت که احتمال فعال شدن یک محصول  به این است شدهاستفاده 2007توسط هیدالگو و همکاران در سال  یشنهادشدهپروش 
 ام برابر است با: kبرای کشور  jتابع چگالی محصول  شودیممیزان چگالی آن محصول محاسبه  برحسب

 
∅𝑖𝑖𝑖𝑖  ماتریس مجاورت بین دو محصولi  وj است که کشور آن  معنی هباالتر ب یچگال .باشدیمk  ام محصوالت فعال بیشتری در

 هستندمرتبط  کشور کی یصادرات یهاتیظرف با شتریب که هستند یمحصوالت باالتر یچگالبا  محصوالت ام دارد.jاطراف محصول 
 .هستند نامرتبط محصوالت به مربوط ترنییپا یچگالبا  محصوالت کهیدرحال

هر لحاظ شده است به این صورت که برای  2018و انتهای دوره سال  2014ابتدای دوره سال  ،برای محاسبه آلفا در این مطالعه
سپس چگالی این  .اندشدهفعال 2018و در انتهای دوره یعنی سال  یرفعالغ 2014چه محصوالتی در سال  شدهیبررس کشور

ازه محاسبه گردید. در در هر ب هاطبقهاین  برحسب یرفعالغو احتمال فعال شدن محصوالت  یبندطبقهبازه  یازده درمحصوالت 
اساس رگرسیون بر (2007)مطابق روش پیشنهادی هیدالگو و همکاران سازی،اساس مقادیر چگالی و احتمال فعالگام آخر بر

𝑌𝑌توانی) = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑎𝑎)) به دست آمد. 2103/1با برآورد رگرسیون مقدار آلفا  است. شدهمحاسبه هاآنرابطه میان   
           

                                                             
1 Cytoscape 

(5) 𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝐵𝐵 (
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑘𝑘𝑖𝑖
)

𝛼𝛼
 

(6) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑘𝑘 =

∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖∅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
∑ ∅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

 

                                        
در این رابطه پارامتر aij نشان می دهد که آیا محصول i با محصول 

 Mj .در شبکه فضای محصول به یکدیگر متصل هستند یا خیر j
نشان می دهد که آیا محصول j در حال حاضر توسط کشور مورد 
بررسی صادر می شود. ki تعداد محصوالتی که با محصول i در شبکه 
 i احتمال فعال شدن محصول B .مرتبط هستند را نشان می دهد
باشند را  با آن فعال  این که تمامی محصوالت مرتبط  با فرض  را 
نشان می دهد در محاسبات انجام گرفته، مقدار پارامتر B برابر 1 در 
نظر گرفته شده است. α ضریبی برای مشخص کردن میزان اهمیت 
ارتباطات میان محصوالت را نشان می دهد. به طور مثال اگر α برابر 
یک  شدن  فعال  احتمال  که  بود  خواهد  معنی  بدین  باشد،  صفر 
اگر  بود.  خواهد  یکسان  دیگر  رئوس  تمامی  با  شبکه  در  محصول 
برابر یک باشد احتمال فعال شدن یک رأس به طور خطی با افزایش 
تعداد رئوس فعال مرتبط افزایش می یابد. مقادیر بزرگ تر از 1 هم 
به طور  رأس  یک  شدن  فعال  احتمال  که  بود  خواهد  آن  بیان گر 
می یابد.  افزایش  آن  با  مرتبط  فعال  رئوس  تعداد  افزایش  با  مقعر 
توسط  پیشنهادشده  روش  و  چگالی  تابع  از   ،α محاسبه  به منظور 

هیدالگو و همکاران در سال 2007 استفاده شده است به این صورت 
آن  چگالی  میزان  برحسب  محصول  یک  شدن  فعال  احتمال  که 
محصول محاسبه می شود تابع چگالی محصول j برای کشور k ام 

برابر است با:
  )6(

8 
 

، محصوالت دارای بیشترین تشابه را عالوه بر نقاط متصل شده طبق روش درخت بیشتر ارتباطایجاد  منظوربهدر مرحله بعد   
به  0,55در این مقاله، تمامی نقاط دارای ضریب تشابه بیشتر از  شدهارائهکنند. طبق روش پوشای ماکزیمم به یکدیگر متصل می

 1یتواسکیپاافزار سوالت ترسیم شود. الزم به توضیح است. برای ترسیم فضای محصول از نرمشوند تا فضای محصیکدیگر متصل می
 .است شدهاستفاده 3,6,1ورژن 
 محصوالتسازی مدل متنوع -3-3

 [.8]استفاده شده است (2018شده توسط الشمسی و همکاران )پنهان از مدل ارائه جهت شناسایی محصوالت دارای مزیت نسبی 

 اند: زیر کرده صورتبهرا  iمحصول  سازی صادراتبررسی رفتار کشورها، احتمال فعالتئوری فضای محصول و  یری ازگبهرهبا ها آن
 

در شبکه فضای محصول به یکدیگر متصل هستند یا خیر.  jبا محصول  iدهد که آیا محصول نشان می 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖در این رابطه پارامتر 
𝑀𝑀𝑖𝑖 دهد که آیا محصول نشان میj  شودصادر می یبررس مورددر حال حاضر توسط کشور. 𝑘𝑘𝑖𝑖  تعداد محصوالتی که با محصول

i دهد.در شبکه مرتبط هستند را نشان میB  احتمال فعال شدن محصولi مرتبط با آن که تمامی محصوالت  را با فرض این
ضریبی برای مشخص  𝛼𝛼است.  شدهگرفتهدر نظر  1برابر  B، مقدار پارامتر گرفتهانجامدر محاسبات دهد فعال باشند را نشان می

، بدین معنی خواهد بود که باشدبرابر صفر  𝛼𝛼مثال اگر  طوربهدهد. کردن میزان اهمیت ارتباطات میان محصوالت را نشان می
احتمال فعال شدن یک  باشددر شبکه با تمامی رئوس دیگر یکسان خواهد بود. اگر برابر یک  محصولاحتمال فعال شدن یک 

که احتمال  آن خواهد بود گریانبهم  1از  تربزرگیابد. مقادیر خطی با افزایش تعداد رئوس فعال مرتبط افزایش می طوربهرأس 
و  ، از تابع چگالی𝛼𝛼محاسبه  منظوربه یابد.مقعر با افزایش تعداد رئوس فعال مرتبط با آن افزایش می طوربهیک رأس  فعال شدن

صورت که احتمال فعال شدن یک محصول  به این است شدهاستفاده 2007توسط هیدالگو و همکاران در سال  یشنهادشدهپروش 
 ام برابر است با: kبرای کشور  jتابع چگالی محصول  شودیممیزان چگالی آن محصول محاسبه  برحسب

 
∅𝑖𝑖𝑖𝑖  ماتریس مجاورت بین دو محصولi  وj است که کشور آن  معنی هباالتر ب یچگال .باشدیمk  ام محصوالت فعال بیشتری در

 هستندمرتبط  کشور کی یصادرات یهاتیظرف با شتریب که هستند یمحصوالت باالتر یچگالبا  محصوالت ام دارد.jاطراف محصول 
 .هستند نامرتبط محصوالت به مربوط ترنییپا یچگالبا  محصوالت کهیدرحال

هر لحاظ شده است به این صورت که برای  2018و انتهای دوره سال  2014ابتدای دوره سال  ،برای محاسبه آلفا در این مطالعه
سپس چگالی این  .اندشدهفعال 2018و در انتهای دوره یعنی سال  یرفعالغ 2014چه محصوالتی در سال  شدهیبررس کشور

ازه محاسبه گردید. در در هر ب هاطبقهاین  برحسب یرفعالغو احتمال فعال شدن محصوالت  یبندطبقهبازه  یازده درمحصوالت 
اساس رگرسیون بر (2007)مطابق روش پیشنهادی هیدالگو و همکاران سازی،اساس مقادیر چگالی و احتمال فعالگام آخر بر

𝑌𝑌توانی) = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑎𝑎)) به دست آمد. 2103/1با برآورد رگرسیون مقدار آلفا  است. شدهمحاسبه هاآنرابطه میان   
           

                                                             
1 Cytoscape 

(5) 𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝐵𝐵 (
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑘𝑘𝑖𝑖
)

𝛼𝛼
 

(6) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑘𝑘 =

∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖∅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘
∑ ∅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

 
                                     

Øij ماتریس مجاورت بین دو محصول i و j می باشد. چگالی باالتر 

به معنی آن است که کشور k ام محصوالت فعال بیشتری در اطراف 
محصول jام دارد. محصوالت با چگالی باالتر محصوالتی هستند که 
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انتهای دوره سال 2018 لحاظ شده است به این صورت که برای 
و  غیرفعال  سال 2014  در  محصوالتی  چه  بررسی شده  کشور  هر 
در انتهای دوره یعنی سال 2018 فعال شده اند. سپس چگالی این 
محصوالت در یازده بازه طبقه بندی و احتمال فعال شدن محصوالت 
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توانی  براساس رگرسیون  پیشنهادی هیدالگو و همکاران )2007( 
)Y=AXa( رابطه میان آن ها محاسبه شده است. با برآورد رگرسیون 

مقدار آلفا 1/2103 به دست آمد.  

شکل 3- رابطه میان مقادیر چگالی و احتمال فعال سازی محصوالت
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مدیریت: متنوع سازی صادرات محصوالت پالستیکی  ...

فعال،  دسته  سه  به  محصوالت  فعال سازی،  احتمال  محاسبه  با 
به طور بالقوه فعال یا دارای مزیت نسبی پنهان و غیرفعال تقسیم 
آن ها  صادرات  در  حاضر  حال  در  کشور  که  محصوالتی  می شوند. 
فعال محسوب می شوند  دارای مزیت نسبی آشکار شده می باشد، 
، محصوالتی اند که کشور  پنهان  و محصوالت دارای مزیت نسبی 
آشکار شده  نسبی  مزیت  دارای  آن ها  در صادرات  در حال حاضر 
صفر  از  بزرگ تر  محصوالت  این  فعال سازی  احتمال  اما  نمی باشد. 
دارای مزیت نسبی  است. محصوالتی که کشور در صادرات آن ها 
باشد  برابر صفر  نیز  آشکار شده نبوده و احتمال فعال سازی آن ها 

غیرفعال به حساب می آیند.
 پس از مشخص شدن محصوالت باقوه فعال با توجه به اهمیت 
شاخص منفعت فرصت1، محصوالتی انتخاب شدند که دارای منفعت 
فرصت آن ها بزرگتر یا برابر با صفر باشد. الزم به ذکر است منفعت 
فرصت یک محصول میزان بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی یک 
کشور را درصورتی که آن کشور در صادرات آن محصول دارای مزیت 
نسبی آشکار شده شود، نشان می دهد. منفعت فرصت برابر است با:

 )7(
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Mcp ' ،)4( همان شاخص مجاورت تعریف شده در رابطه Øpp' که

 P محصول  پیچیدگی  شاخص   PCIp و  کشور-محصول  ماتریس 
می باشد.

سایر  و  میکند  تولید  یک کشور  که  بین محصوالتی  فاصله   dcp

به  و  اندازهگیری می نماید،  را  کند  تولید  نمیتواند  که  محصوالتی 
که  محصوالتی  سایر  و   p محصول  بین  نزدیکی  مجموع،  صورت 
مقدار  تقسیم  با  نمیکند محاسبه می شود. سپس  تولید  آن کشور 
تمامی  و   p محصول  بین  نزدیکی های  مجموع  بر  آمده  دست  به 
اگر کشور  این صورت  نرمال می شود. در  محصوالت، معیار فاصله 
آنگاه  باشد،   p محصول  با  مرتبط  محصوالت  اکثر  صادرکننده   c
مقدار معیار فاصله عددی کوچک، نزدیک به صفر، به دست خواهد 

آمد. در صورتی که کشور c سهم کوچکی از محصوالت مرتبط با 
 1 به  نزدیک  عددی  فاصله  معیار  آنگاه  کند،  صادر  را   p محصول 

خواهد بود. این معیار به صورت زیر محاسبه میشود:  
)8(
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دارای مزیت نسبی ها در صادرات آنمحصوالتی که کشور  .از صفر است تربزرگسازی این محصوالت احتمال فعالاما  .نمی باشد

 .آیندیم حساببه یرفعالغباشد نیز برابر صفر  هاآنسازی احتمال فعالنبوده و آشکار شده 
، محصوالتی انتخاب شدند که دارای 1پس از مشخص شدن محصوالت باقوه فعال با توجه به اهمیت شاخص منفعت فرصت 

الزم به ذکر است منفعت فرصت یک محصول میزان بهبود شاخص پیچیدگی بزرگتر یا برابر با صفر باشد. ها آن منفعت فرصت
دهد. منفعت نشان می ،صادرات آن محصول دارای مزیت نسبی آشکار شده شودکه آن کشور در یدرصورتاقتصادی یک کشور را 

 فرصت برابر است با:
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 =  ∑ ∅𝑝𝑝𝑝𝑝′

∑ ∅𝑝𝑝′′𝑝𝑝′𝑝𝑝′′
(1 − 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝′)𝑂𝑂𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝′ − (1 − 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝′ )𝑂𝑂𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝       )7(  

 
 Pپیچیدگی محصولشاخص 𝑂𝑂𝑃𝑃𝐼𝐼𝑝𝑝محصول و -ماتریس کشور ′𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝(، 4در رابطه ) شدهفیتعرهمان شاخص مجاورت  ′𝑝𝑝𝑝𝑝∅که
 باشد.می

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 و به  ،نمایدمی گیریتواند تولید کند را اندازهکند و سایر محصوالتی که نمیفاصله بین محصوالتی که یک کشور تولید می
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 1را صادر کند، آنگاه معیار فاصله عددی نزدیک به  pمرتبط با محصول سهم کوچکی از محصوالت  cآمد. در صورتی که کشور 
   شود:خواهد بود. این معیار به صورت زیر محاسبه می

(8) 

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 =
∑ (1 − 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑝𝑝′)𝑝𝑝′ ∅𝑝𝑝𝑝𝑝′

∑ ∅𝑝𝑝𝑝𝑝′𝑝𝑝′
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در مرحله بعد جهت فعال سازی محصوالت دارای مزیت نسبی 
خواهد  قرار  مورداستفاده  انتشار  استراتژی  چهار  شبکه  در  پنهان 
درجه  باال3،  درجه  حریصانه2،  استراتژی های  شامل  که  گرفت 
پایین4 و حداکثری5 می باشد. در استراتژی حریصانه در هر مرحله 
فعال سازی  زمان  ترتیب  به  و  فعال سازی  احتمال  باالترین  با  گره 
باال در هر مرحله گره  استراتژی درجه  انتخاب می شود. در  کم تر 
فعال سازی  و  می شود  انتخاب  فعال سازی  برای  درجه  باالترین  با 
استراتژی  مرحله،  هر  در  فعال سازی  درجه جهت  کم ترین  با  گره 
درجه پایین می باشد و نهایتاً در استراتژی اکثریت گره با بیش ترین 
انتخاب می شود. الزم  تعداد اتصاالت به گره های فعال در هر گام 
به توضیح است که منظور از گره همان محصوالت است و درجه 
هر گره نیز تعداد محصوالت یا گره های متصل به هر گره می باشد.

نسبی  مزیت  دارای  محصوالت  فعال سازی  توالی  تعیین  از  پس 
پنهان براساس استراتژی های باال، می توان استراتژی ترکیبی را با 
استفاده از روش های بردا و کپ لند مشخص نمود. در روش بردا، 
ماتریس مقایسه زوجی بین گزینه ها تشکیل می شود، در صورتی 
که بر اساس چهار استراتژی عنوان شده، تعداد ارجحیت های یک 
بر  تعداد مغلوب شدن آن  از  بیش  استراتژی ها  بر سایر  استراتژی 
و  یک  عدد  زوجی  مقایسه  ماتریس  در  باشد،  استراتژی ها  سایر 
این صورت صفر گذاشته می شود. تعداد عناصر هر سطر،  در غیر 
برابر مقایسات  تعداد  می شوند.  اولویت بندی  شدن  مسلط   تعداد 

 m)m-1(/2( است که m تعداد گزینه است. معیار اولویت در این 
دارای  در سطر  گزینه  بردهای  دفعه  در چند  که  است  آن  روش، 

اکثریت است.
اما روش کپ لند با اتمام روش بردا آغاز می شود. در روش کپ 
 1. Opportunity Gain     2. Greedy       3. High degree      4. Low degree     5. Majority      
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با کم کردن تعداد  لند امتیازی که به هر استراتژی داده می شود 
باخت های هر استراتژی از تعداد بردها تعیین می شود. و در نهایت 
مغلوب شدن  بر  شدن  مسلط  مقادیر  تفاضل  اساس  بر  گزینه ها 

اولویت بندی می شوند.

نتایج تجربی
براساس  پالستیکی  پیچیدگی محصوالت  ابتدا  قسمت  این  در   
 2014-2018 داده های  میانگین  مبنای  بر   HS رقمی   6 کدهای 
صنعت  محصوالت  فضای  بعد،  مرحله  در  شد.  خواهد  محاسبه 
مشخص  و  رسم  اسکیپ  سایتو  نرم افزار  از  استفاده  با  پالستیکی 
خواهد شد. در این فضا بر اساس مدل ارائه شده، کدام محصوالت 
دارای مزیت نسبی آشکار شده، کدام محصوالت دارای مزیت نسبی 
شناسایی  از  پس  می باشند.  فعال  غیر  محصوالت  کدام  و  پنهان 
توالی فعالسازی  ایران،  برای  محصوالت دارای مزیت نسبی پنهان 
این محصوالت بر اساس استراتژی های مختلف تعیین خواهد شد و 

با استفاده از روش های بردا و کپ لند، استراتژی ترکیبی در راستای 
متنوع سازی صادرات محصوالت پالستیکی ایران معرفی می گردد. 

محاسبه پیچیدگی محصوالت پالستیکی
بر  نتایج محاسبه شاخص پیچیدگی 122 محصول پالستیکی   
اساس کدهای شش رقمی سامانه هماهنگ در جدول 2 نشان داده 
سلولز  استات  پالستیک،  ورق  محاسبات  این  براساس  است.  شده 
پالستیک،الستیک  ورق  و   2/830 پیچیدگی  و   392073 کد  با 
ولکانیزه با کد 392072 و پیچیدگی 2/435 در رتبه های اول و دوم 
محصوالت  به  مربوط  ترتیب  به  نیز  پیچیدگی  دارند.کم ترین  قرار 
پیچیدگی  با  پلی اتیلن  پلیمرهای  جز  به  پالستیکی  کیسه های 
می باشند.  پیچیدگی1/783-  با  پالستیکی  بطری های  و   -1/810
محصوالت دارای شاخص پیچیدگی باالتر فراگیری کمتری داشته 
آشکار  نسبی  مزیت  دارای  آن ها  و کشورهای کم تری در صادرات 

شده هستند.

جدول 2- رتبه بندي 122 محصول پالستیکی بر اساس شاخص پیچیدگی

11 
 

 
 پیچیدگی رتبه HS کد شرح کد شاخص پیچیدگی فراگیری

 392073 سلولز ورق پالستیک، استات 2,830 2
 

1 

 2 392072 ولکانیزهورق پالستیک، الستیک  2,435 2
 390590 پلیمرهای وینیل، آلفین های هالوژنه 2,015 5

 
3 

 390469 فلور پلیمرها 1,829 7
 

4 

 5 390710 پلی استال ها 1,733 8
 

   
. 
. 
. 

 119 392321 کیسه های پلیمرهای اتیلن -1,757 53
 120 391590 ضایعات پالستیکی -1,770 61
 121 392330 بطری های پالستیکی -1,783 53
55 1,810- 

کیسه های پالستیکی، به غیر از 
 پلیمرهای اتیلن

392329 122 

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
 فضای محصوالت پالستیکی -2-5

است. در  شده دادهیش رسم شده، نما 3,6,1سایتو اسکیپ ورژن افزارنرمکه با استفاده از  پالستیکیفضای محصوالت  4در شکل 
 باشند.می کد محصوالت ،هااعداد داخل گره ،این شکل

 
های آبی محصوالت دارای مزیت نسبی آشکارشده،گره های سبز حصوالت پالستیکی )برای ایران گره: فضای م4شکل  

 باشند(می مزیت نسبی پنهان و گره های قرمز محصوالت فاقد مزیت نسبیمحصوالت دارای 
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مدیریت: متنوع سازی صادرات محصوالت پالستیکی  ...

فضای محصوالت پالستیکی
در شکل 4 فضای محصوالت پالستیکی که با استفاده از نرم افزار 
سایتو اسکیپ ورژن3.6.1 رسم شده، نمایش داده  شده است. در 

این شکل، اعداد داخل گره ها، کد محصوالت می باشند.
  برای نشان دادن وضعیت ایران در فضای محصوالت پالستیکی 
می توان این فضا را به سه دسته تقسیم  نمود. دسته اول محصوالت 
آشکار  نسبی  مزیت  دارای  آن ها  صادرات  در  ایران  که  پالستیکی 
شده می باشد که بارنگ آبی مشخص  شده اند، دسته دوم محصوالتی 
که دارای مزیت نسبی پنهان بوده واحتمال فعال سازی آن ها وجود 
 HS رقمی  محصول شش  کد   14 شامل  محصوالت  این  که  دارد 
محصوالت  سوم  دسته  و  شده اند  مشخص  سبز  رنگ  با  که  بوده 
یا  و  با صفر  برابر  آن ها  فعال سازی  احتمال  پالستیکی هستند که 
با  و  محسوب  غیرفعال  که  می باشند  منفی  فرصت  منفعت  دارای 

رنگ قرمز مشخص شده اند. 
از میان 122 محصول پالستیکی، ایران در صادرات چهارده کد 
پلی وینیل  پلی اتیلن،  پلیمرهای  شامل  جدول3  مطابق  محصول 
کلراید، پلی استایرن غیر قابل انبساط و .. دارای مزیت نسبی آشکار 
دارای  پالستیکی  محصوالت  پیچیدگی  میانگین  هستند.  شده 
مزیت نسبی آشکار شده ایران 82/.- بوده که از میانگین پیچیدگی 
موضوع  این  است.  بسیار کمتر  پالستیکی 186/.-  کل محصوالت 
پیچیدگی محصوالت  پایین  نیز سطح  و  اندک  تعداد  نشان دهنده 
محصوالت  صادرات  بیشترین  می باشد.  ایران  رقابت پذیر  صادراتی 
با  اتیلن  پلی  به  مربوط  دالر  میلیون   1428 با  ایران  پالستیکی 
گرانش مشخصات <94/. کد 390120 است که این محصول 40 
درصد صادرات محصوالت پالستیکی ایران را تشکیل داده و دارای 
دارای مزیت  بوده و 27 کشور در صادرات آن  پیچیدگی 685/.- 

 شکل 4- فضای محصوالت پالستیکی )برای ایران گره های آبی محصوالت دارای مزیت نسبی آشکارشده،گره های سبز محصوالت دارای مزیت نسبی پنهان و گره های 
قرمز محصوالت فاقد مزیت نسبی می باشند(
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 119 392321 کیسه های پلیمرهای اتیلن -1,757 53
 120 391590 ضایعات پالستیکی -1,770 61
 121 392330 بطری های پالستیکی -1,783 53
55 1,810- 

کیسه های پالستیکی، به غیر از 
 پلیمرهای اتیلن

392329 122 

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
 فضای محصوالت پالستیکی -2-5

است. در  شده دادهیش رسم شده، نما 3,6,1سایتو اسکیپ ورژن افزارنرمکه با استفاده از  پالستیکیفضای محصوالت  4در شکل 
 باشند.می کد محصوالت ،هااعداد داخل گره ،این شکل

 
های آبی محصوالت دارای مزیت نسبی آشکارشده،گره های سبز حصوالت پالستیکی )برای ایران گره: فضای م4شکل  

 باشند(می مزیت نسبی پنهان و گره های قرمز محصوالت فاقد مزیت نسبیمحصوالت دارای 
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نسبی آشکار شده هستند. 
با مشخص شدن 14 کد محصول پالستیکی که ایران در صادرات 
آن ها دارای مزیت نسبی آشکار شده می باشد، الزم است از میان 98 

محصول باقیمانده محصوالت دارای مزیت نسبی پنهان در راستای 
افزایش تنوع صادراتی مشخص شوند که بر اساس مدل ارائه شده، 
مشخص  و  محاسبه  ایران  برای  محصول   98 فعال سازی  احتمال 

 جدول 3- محصوالت پالستیکی دارای مزیت نسبی آشکارشده ایران

12 
 

 
ستیکی             صوالت پال ضای مح ضعیت ایران در ف شان دادن و سته      می برای ن سه د ضا را به  س توان این ف سته اول   میتق نمود. د

دسته   ،اندشده  مشخص بی آ بارنگکه  باشد یمدارای مزیت نسبی آشکار شده    ها محصوالت پالستیکی که ایران در صادرات آن   
کد   14 لوجود دارد که این محصوووالت شووام ها ی آنسووازفعال احتمالبوده و دوم محصوووالتی که دارای مزیت نسووبی پنهان 

هسوتند که احتمال   و دسوته سووم محصووالت پالسوتیکی     اندبوده که با رنگ سوبز مشوخص شوده    HSمحصوول شوش رقمی   
   .اندشدهمشخص مز با رنگ قر و محسوب فعالکه غیرباشند می برابر با صفر و یا دارای منفعت فرصت منفی هاآنی سازفعال

وینیل پلی، اتیلنپلیپلیمرهای شامل  3لمطابق جدوکد محصول  دهایران در صادرات چهار ،پالستیکیمحصول  122از میان    
دارای  پالستیکی . میانگین پیچیدگی محصوالتهستند دارای مزیت نسبی آشکار شده نبساط و ..ااستایرن غیر قابل پلی، کلراید

. این موضوع ستا بسیار کمتر -./186میانگین پیچیدگی کل محصوالت پالستیکی  ازبوده که  -./82مزیت نسبی آشکار شده ایران
محصوالت باشد. بیشترین صادرات یمایران  یرپذرقابتتعداد اندک و نیز سطح پایین پیچیدگی محصوالت صادراتی  دهندهنشان

 40حصول که این م است 390120. کد /94<پلی اتیلن با گرانش مشخصات  میلیون دالر مربوط به 1428ایران با  پالستیکی
کشور در صادرات آن دارای مزیت  27و  ودهب -./685دارای پیچیدگی و  درصد صادرات محصوالت پالستیکی ایران را تشکیل داده

 هستند.  نسبی آشکار شده
 
 
 
 
 
         

 ایران شدهمحصوالت پالستیکی دارای مزیت نسبی آشکار -3جدول  
 

رتبه در میان  فراگیری
 محصول 122

شاخص پیچیدگی 
 محصول

 رتبه کد محصول نام محصول

 1 390190 پلیمرهای اتیلن 0.146441 45 16
 2 390410 کلرید پلی وینیل 0.011327 48 21
 3 390319 پلی استایرن، غیر قابل انبساط 0.08963- 50 21
 4 390490 پلیمرهای وینیل کلراید 0.14262- 53 13
 5 390110 گرانش مشخصات.94>پلی اتیلن 0.4165- 63 25
 6 390421 پلی وینیل کلراید، پالستیکی نشده 0.64608- 75 28
 7 390120 گرانش مشخصات .94<پلی اتیلن 0.68555- 77 27
 8 390210 پلی پروپیلین 0.73365- 80 33
 9 390750 رزین های آلکیدی 1.27885- 102 32
 10 391729 لوله پالستیکی 1.41701- 110 35
 11 391721 لوله پلی اتیلن،سفت و سخت 1.4277- 111 38
 12 392410 ظروف پالستیکی آشپزخانه 1.45586- 112 51
 13 392490 محصوالت پالستیکی 1.6007- 116 57
 14 392329 کیسه های پالستیکی، بجز پلیمرهای اتیلن 1.80786- 122 55

 منبع: یافته های تحقیق
 
باشد، الزم است از می دارای مزیت نسبی آشکار شدهها که ایران در صادرات آن پالستیکیکد محصول  14شدن با مشخص   

تنوع صادراتی مشخص شوند که بر اساس  محصول باقیمانده محصوالت دارای مزیت نسبی پنهان در راستای افزایش 98میان 

جدول 4:-محصوالت پالستیکی دارای مزیت نسبی پنهان ایران
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سازی برای ایران احتمال فعالمحصوالتی که  محصول برای ایران محاسبه و مشخص شد 98ی سازاحتمال فعال ،شدهارائهمدل 
با نگاهی به تعداد  باشد.یممانده برابر با صفر یباقمحصول  61سازی الو احتمال فع هستندمحصول  47 بزرگتر از صفر استها آن

محصول  47ی سازفعالرسد که امکان می به نظرمحصول، بدیهی  47محصول، و محصوالت بالقوه فعال،  14محصوالت فعال ایران،
منفعت فرصت استفاده و  بنابراین از شاخصیلترهایی این تعداد کاهش یابد. فبالقوه فعال وجود ندارد و الزم است با اعمال 

محصول دارای منفعت  47محصول از  35توجه به این که  با باشند.محصوالتی انتخاب شدند که دارای منفعت فرصت مثبت 
مشخص  4که این محصوالت در جدول  .شدتعیین محصول  12 ،فرصت منفی بودند تعداد محصوالت دارای پتانسیل پنهان

 اند.شده
 محصوالت پالستیکی دارای مزیت نسبی پنهان ایران-:4 جدول

 
تعداد محصوالت 
فعال متصل به 

 گره

درجه 
 گره

 رتبه پیچیدگی فراگیری
 122در میان 

 محصول

شاخص 
پیچیدگی 
 محصول

احتمال 
فعال 
 سازی

 ردیف کد محصول نام محصول

 1 390130 تاستا وینیل-کوپلیمرهای اتیلن 0.431 1.306 15 10 2 1
 2 390311 ابل انبساطق -پلی استایرن 0.538 0.370- 62 20 5 3
 ABS 390330 3کوپلیمرهای  0.218 1.023 22 9 7 2
 SAN, ABS 390390 4پلیمرهای استایرن نه ُ 0.094 0.507 33 14 7 1
 5 390450 یداپلیمرهای وینیلیدین کلر 0.186 0.953 23 9 4 1
 6 390690 اکریلیکپلیمرهای  0.232 0.642 28 15 10 3
 7 391722 لوله پلی پروپیلین، سفت و سخت 0.080 1.607- 117 37 31 3
 8 391723 ید، سفت و سختالوله پلی وینیل کلر 0.122 1.728- 118 50 33 6
 mbp>27,6 Mpa 391731 9لوله پالستیکی انعطاف پذیر 0.129 0.750- 81 31 26 5
 10 392069 نسوز اکریلیک ورق پالستیک 0.040 0.369- 61 24 4 1
 11 392190 های پالستیکی و غیرهورق 0.077 1.009- 87 26 32 5
 12 392321 های پلیمرهای اتیلنیسهک 0.091 1.757- 119 53 35 5

 های تحقیقبع: یافتهنم
  
توانند در رها میمحصول دارای مزیت نسبی پنهان چگونه باید باشد؟ کشو 12یسازفعال توالیبعدی این خواهد بود که  سؤال 

اساس بر ،نشان داده شده است 5ل در جدو طور کهاین مقاله همان درهای گوناگونی را برگزینند که یاستراتژاین راستا 
سبی پنهان در راستای نمحصول دارای مزیت  12ی سازفعالحداکثری، حریصانه، درجه باال و درجه پایین، توالی  هاییاستراتژ

 صوالت فعالی حداکثری طی هر مرحله محصول با بیشترین اتصال به محدر استراتژاست.  شدهمشخص افزایش تنوع صادراتی
ن اتیلپلیسخت، کیسه پلیمرهای  ید سفت والوله پلی وینیل کلرترتیب  شود بر اساس این استراتژی سه محصول اول بهیمانتخاب 
ی به ترتیب زمان سازفعالمحصول با باالترین احتمال  هر مرحله طیدر استراتژی حریصانه  .هستندهای پالستیکی و ورقه

پلی استایرن قابل انبساط، کوپلیمرهای های اول تا سوم بر مبنای این استراتژی به ترتیب یتاولو شود.یمی کمتر انتخاب سازفعال
شود یمی انتخاب سازفعالر استراتژی درجه باال در هر مرحله محصولی جهت دهستند.  ی اکریلیکمیلین استات و پلیمرها-اتیلن

های کیسهرتیب تسه محصول اول به  ،که در شبکه بیشترین ارتباط را با سایر محصوالت داشته باشد. طبق استراتژی درجه باال
باشند.در استراتژی درجه پایین طی هر مرحله یمپلی وینیل کلرید، سفت و سخت و ورق های پالستیکی  پلیمرهای اتیلن، لوله

شود. بر مبنای این استراتژی سه محصول یمی برگزیده سازفعالمحصول با کمترین ارتباط با سایر محصوالت در شبکه جهت 
 .باشندیم یداوینیلیدین کلرپلیمرهای  و کریلیکاورق پالستیک نسوز  استات،وینیل -کوپلیمرهای اتیلناول 
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دائی کریم زاده و همکاران

مدیریت: متنوع سازی صادرات محصوالت پالستیکی  ...

شد محصوالتی که برای ایران احتمال فعال سازی آن ها بزرگتر از 
صفر است 47 محصول هستند و احتمال فعال سازی 61 محصول 
باقی مانده برابر با صفر می باشد. با نگاهی به تعداد محصوالت فعال 
ایران،14 محصول، و محصوالت بالقوه فعال، 47 محصول، بدیهی 
به نظر می رسد که امکان فعال سازی 47 محصول بالقوه فعال وجود 
ندارد و الزم است با اعمال فیلترهایی این تعداد کاهش یابد. بنابراین 
از شاخص منفعت فرصت استفاده و محصوالتی انتخاب شدند که 
دارای منفعت فرصت مثبت باشند. با توجه به این که 35 محصول 
از 47 محصول دارای منفعت فرصت منفی بودند تعداد محصوالت 
دارای پتانسیل پنهان، 12 محصول تعیین شد. که این محصوالت 

در جدول 4 مشخص شده اند.
فعال سازی12  توالی  که  بود  خواهد  این  بعدی  سؤال   
کشورها  باشد؟  باید  چگونه  پنهان  نسبی  مزیت  دارای  محصول 
برگزینند  را  گوناگونی  استراتژی های  راستا  این  در  می توانند 
شده  داده  نشان   5 جدول  در  که  همانطور  مقاله  این  در  که 
است، براساس استراتژی های حداکثری، حریصانه، درجه باال و 

درجه پایین، توالی فعال سازی 12 محصول دارای مزیت نسبی 
پنهان در راستای افزایش تنوع صادراتی مشخص شده است. در 
با بیشترین اتصال  استراتژی حداکثری طی هر مرحله محصول 
به محصوالت فعال انتخاب می شود بر اساس این استراتژی سه 
و سخت،  کلراید سفت  وینیل  پلی  لوله  ترتیب  به  اول  محصول 
در  هستند.  پالستیکی  ورقه های  و  پلی اتیلن  پلیمرهای  کیسه 
احتمال  باالترین  با  استراتژی حریصانه طی هر مرحله محصول 
می شود.  انتخاب  کمتر  فعال سازی  زمان  ترتیب  به  فعال سازی 
ترتیب  به  استراتژی  این  مبنای  بر  سوم  تا  اول  اولویت های 
استات  اتیلن-میلین  کوپلیمرهای  انبساط،  قابل  استایرن  پلی 
هر  در  باال  درجه  استراتژی  در  هستند.  اکریلیک  پلیمرهای  و 
در  که  می شود  انتخاب  فعال سازی  جهت  محصولی  مرحله 
با سایر محصوالت داشته باشد. طبق  ارتباط را  شبکه بیشترین 
کیسه های  ترتیب  به  اول  محصول  سه  باال،  درجه  استراتژی 
پلی وینیل کلرید، سفت و سخت و ورق  لوله  اتیلن،  پلیمرهای 
هر  طی  پایین  درجه  استراتژی  می باشند.در  پالستیکی  های 

جدول 5- توالی فعالسازی محصوالت پالستیکی دارای مزیت نسبی پنهان
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استراتژی 
 ترکیبی

استراتژی 
 حریصانه

استراتژی درجه 
 پایین

استراتژی 
 درجه باال

استراتژی 
 حداکثری

 ردیف کد محصول نام محصول

 1 390130 استات وینیل-کوپلیمرهای اتیلن 9 12 1 2 9
 2 390311 قابل انبساط -پلی استایرن 7 9 4 1 6
 ABS 390330 3کوپلیمرهای  8 8 5 4 7

 SAN, ABS 390390 4پلیمرهای استایرن نه ُ 10 7 6 8 11
 5 390450 پلیمرهای وینیلیدین کلرید 11 10 3 5 10
 6 390690 پلیمرهای اکریلیک 6 6 7 3 8
 7 391722 پروپیلین، سفت و سختلوله پلی  5 4 9 10 5
 8 391723 لوله پلی وینیل کلرید، سفت و سخت 1 2 11 7 1
لوله پالستیکی انعطاف  4 5 8 6 3

 mbp>27,6 Mpaپذیر
391731 9 

 10 392069 ورق پالستیک نسوز اکریلیک 12 11 2 11 12
 11 392190 ورق های پالستیکی و غیره 3 3 10 12 4
 12 392321 های پلیمرهای اتیلنکیسه  2 1 12 9 2

 منبع: یافته های تحقیق
 
  هار استراتژیترکیبی را که تلفیقی از چ لند استراتژیهای بردا و کپشتوان با استفاده از رومی اده شدگونه که توضیح داما همان 

 وینیلیب لوله پلی محصول دارای مزیت نسبی پنهان به ترت 12 ،سازی، تعیین نمود. براساس استراتژی ترکیبی توالی فعالباشدمی
 سوز اکریلیکنورق پالستیک  و mbp>27,6 Mpaپذیر لوله پالستیکی انعطاف اتیلن،پلیهای پلیمرهای سخت، کیسه ید سفت واکلر
  د.نباشمی

دهد که به می نشان 2018الی  2004های کی دارای مزیت نسبی پنهان طی سالبررسی روند صادرات جهانی محصوالت پالستی
رات در صادبوده سایر محصوالت از رشد مثبت درصد  3/5که دارای نرخ رشد منفی  390330با کد  ABSجز کوپلیمرهای 

با نرخ رشد  391722باالترین نرخ رشد صادرات طی دوره مذکور مربوط به لوله پروپیلن سفت و سخت با کد .اندبرخوردار بوده
کد با پذیر و لوله پالستیکی انعطاف 390130با کدینیل استات و -محصوالت کوپلیمرهای اتیلنآن، درصد بوده و پس از  174

 درصد قرار دارند. 118درصد و  157به ترتیب با نرخ رشد  391731
 نتایج -6 
پس از رسیدن به  یافتهتوسعهورهای کش کهیدرحال زیادی برای توسعه کشورهاست. یهاسرنخفضای محصول شامل شبکه   

هستند خود را  تالشدر  توسعهدرحالبیشتر کشورهای  .دهندیمتنوع در سبد صادراتی محصوالت روند نزولی را نشان  یهاقله
 ،توسعه یهانامهبراکثر ایران در  هرچند .استسازی اه متنوعنقشه ر مسیر و مناسب اما مهم انتخاب درست و به قله برسانند.

 شدهیینتعهداف اعدم موفقیت در دستیابی به  گرنشاناستراتژی توسعه صادرات را برگزیده است اما آمار و اطالعات موجود 
 .باشدیم
در ایران  ،یموردبررس یپالستیک محصول 122ز میان ا شد کهمشخص  هادادهیرومدل  سازییادهپ پس از ،در این مطالعه 

و در اراست دمحصول بالقوه فعال و پتانسیل فعال شدن را  47 در فعال،یا  دارای مزیت نسبی آشکار شدهمحصول  14ت صادرا
یت نسبی آشکار دارای مز پالستیکی میانگین پیچیدگی محصوالت. است برابر با صفر یسازفعالاحتمال و  یرفعالغمحصول  61

صادراتی  الستیکیپمحصوالت  ترینیچیدهپ. داردنشان از سطح پایین پیچیدگی محصوالت صادراتی  است که -./88ایران شده
غیر قابل انبساط با ایرن .، و پلی است/011با پیچیدگی  کلراید وینیلپلی .، /146اتیلن با پیچیدگی پلیپلیمرهای ایران به ترتیب 

 است.  -./090پیچیدگی 
 101اقتصاد  کشور در کل 128 یانم 2018سال دراقتصادی ایران  ره کرد رتبه شاخص پیچیدگیاما الزم است به این نکته اشا

به کل سبد محصوالت  ایران نسبت پالستیکیبودن سبد محصوالت  تریچیدهپکه بیانگر . باشدیم 33 پالستیکیدر محصوالت اما 
 است. صادراتی 
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managementمدیریت

با سایر محصوالت در شبکه  ارتباط  با کمترین  مرحله محصول 
جهت فعال سازی برگزیده می شود. بر مبنای این استراتژی سه 
پالستیک  ورق  استات،  اتیلن-وینیل  کوپلیمرهای  اول  محصول 

می باشند. کلراید  وینیلیدین  پلیمرهای  و  اکریلیک  نسوز 
از  استفاده  با  می توان  شد  داده  توضیح  که  همانگونه  اما   
از  تلفیقی  که  را  ترکیبی  استراتژی  کپ لند  و  بردا  روش های 
استراتژی  براساس  نمود.  تعیین  می باشد،  استراتژی   چهار 
نسبی  مزیت  دارای  محصول   12 فعالسازی،  توالی  ترکیبی 
سخت،  و  سفت  کلراید  وینیل  پلی  لوله  ترتیب  به  پنهان 
انعطاف پذیر  پالستیکی  لوله  پلی اتیلن،  پلیمرهای  کیسه های 

اکریلیک می باشند.  نسوز  ورق پالستیک  و   mbp>27.6 Mpa

دارای  پالستیکی  محصوالت  جهانی  صادرات  روند  بررسی 
نشان   2018 الی   2004 سال های  طی  پنهان  نسبی  مزیت 
که   390330 کد  با   ABS کوپلیمرهای  جز  به  که  می دهد 
از  محصوالت  سایر  بوده  درصد   5/3 منفی  رشد  نرخ  دارای 
رشد  نرخ  باالترین  بوده اند.  برخوردار  صادرات  در  مثبت  رشد 
صادرات طی دوره مذکور مربوط به لوله پروپیلن سفت و سخت 
آن،  از  پس  و  بوده  درصد   174 رشد  نرخ  با  کد391722  با 
و  با کد390130  استات  وینیل  اتیلن-  محصوالت کوپلیمرهای 
نرخ  با  ترتیب  به   391731 کد  با  انعطاف پذیر  پالستیکی  لوله 

رشد 157 درصد و 118 درصد قرار دارند.

نتایج  
توسعه  برای  زیادی  سرنخ های  شامل  محصول  فضای  شبکه 
رسیدن  از  پس  توسعه یافته  کشورهای  درحالی که  کشورهاست. 
را  نزولی  روند  محصوالت  صادراتی  سبد  در  تنوع  قله های  به 
تالش  در  درحال توسعه  کشورهای  بیشتر  می دهند.  نشان 
و  درست  انتخاب  مهم  اما  برسانند.  قله  به  را  خود  هستند 
در  ایران  هرچند  است.  متنوع سازی  راه  نقشه  و  مسیر  مناسب 
برگزیده  را  صادرات  توسعه  استراتژی  توسعه،  برنامه های  اکثر 

در  موفقیت  عدم  نشان گر  موجود  اطالعات  و  آمار  اما  است 
می باشد. تعیین شده  اهداف  به  دستیابی 

 در این مطالعه، پس از پیاده سازی مدل روی داده ها مشخص 
شد که از میان 122 محصول پالستیکی موردبررسی، ایران در 
فعال،  یا  آشکار شده  نسبی  مزیت  دارای  14 محصول  صادرات 
داراست  را  فعال شدن  پتانسیل  و  فعال  بالقوه  محصول   47 در 
صفر  با  برابر  فعال سازی  احتمال  و  غیرفعال  محصول   61 در  و 
مزیت  دارای  پالستیکی  محصوالت  پیچیدگی  میانگین  است. 
پایین  سطح  از  نشان  که  است  ایران88/.-  شده  آشکار  نسبی 
محصوالت  پیچیده ترین  دارد.  صادراتی  محصوالت  پیچیدگی 
با  پلی اتیلن  پلیمرهای  ترتیب  به  ایران  صادراتی  پالستیکی 
پیچیدگی 146/.، پلی  وینیل کلراید با پیچیدگی 011/.، و پلی 

است.   -./090 پیچیدگی  با  انبساط  قابل  غیر  استایرن 
اما الزم است به این نکته اشاره کرد رتبه شاخص پیچیدگی 
اقتصادی ایران درسال 2018 میان 128 کشور در کل اقتصاد 
بیانگر  که  می باشد.   33 پالستیکی  محصوالت  در  اما   101
به کل  نسبت  ایران  پالستیکی  بودن سبد محصوالت  پیچیده تر 

است.  صادراتی  محصوالت  سبد 
به  نسبت  فعال  بالقوه  محصوالت  بودن  زیاد  به  توجه  با 
فیلترهای  اعمال  با  بود  الزم  رقابت،  قدرت  دارای  محصوالت 
خصوص  این  در  که  یابد  کاهش  تعداد  این  منطقی  و  علمی 
محصوالت  تعداد  مثبت،  فرصت  منفعت  محدودیت  اعمال  با 
بر  و  یافت.  کاهش  محصول   12 به  فعال سازی  توالی  جهت 
درجه  باال،  درجه  حریصانه،  حداکثری،  استراتژی های  اساس 
راستای  در  محصول   12 فعال سازی  توالی  ترکیبی،  و  پایین 

گردید. مشخص  صادراتی  تنوع 
یافته های این مطالعه را می توان به صورت خالصه به صورت 

برشمرد: زیر 
میانگین  مبنای  بر  پالستیکی  محصول   122 میان  از   -1
 14 صادرات  در  ایران   2014-2018 های  سال  داده های 
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است. بوده  نسبی آشکار شده  دارای مزیت  محصول 
از  بزرگتر  پالستیکی  محصول   47 فعال سازی  احتمال   -2
که  نماییم  انتخاب  را  محصوالتی  بخواهیم  اگر  اما  است.  صفر 
دارای  یعنی  کند،  نزدیک تر  محصول  فضای  هسته  به  را  ایران 
 12 به   محصوالت  این  تعداد  باشند  مثبت  فرصت  منفعت 

می یابد. کاهش  محصول 
اساس  بر  محصول   12 این  فعال سازی  راه  نقشه  تعیین   -3
شمار  به  مطالعه  این  مهم  یافته های  از  مختلف  استراتژی های 
دستیابی  می باشد.  حریصانه  استراتژی ها  این  از  یکی  می آید 
به  جهت  همین  به  و  راحت تر  استراتژی  این  در  اهداف  به 
اما در استراتژی های  پایین تشبیه شده است.  میوه های آویزان 
انتخاب  فعال سازی  جهت  محصوالتی  حداکثری  و  باال  درجه 
بیشتری  محصوالت  فعالسازی  امکان  آینده  در  که  می شوند، 
قرار  هدف  را  محصوالتی  استراتژی ها،  این  آورند.  بوجود  را 
هستند  روبرو  مشکل  با  اوایل  در  شدن  فعال  برای  که  می دهد 
بعدی  مراحل  در  محصوالت  سایر  شدن  فعال  به  می تواند  اما 
پایین  و درجه  استراتژی حریصانه  در  کمک کند. در حالی که 
خواهد  وجود  آینده  در  کم تری  محصوالت  فعالسازی  امکان 

داشت.
استراتژی  یافتن  مطالعه  این  یافته های  مهم ترین  از   -4
می باشد.  کپ لند  و  بردا  روش های  از  بهره گیری  با  ترکیبی 
فعال سازی  توالی  نیز  ترکیبی  استراتژی  این  اساس  بر  که 
و  مشخص  پنهان  نسبی  مزیت  دارای  پالستیکی  محصوالت 
این  براساس  ایران  پالستیکی  محصوالت  متنوع سازی  مسیر 
ترکیبی،  استراتژی  این  برمبنای  شد.  مشخص  استراتزی 
پلی  لوله  به  متعلق  صادرات  متنوع سازی  جهت  نخست  رتبه 
 2004 سال های  که طی  است   391723 کد  با  کلراید،  وینیل 
در  درصدی   45 صادرات  رشد  با  محصول  این   2018 الی 
صادرات  در  کشور   50 و  است  بوده  مواجه  جهانی  بازارهای 
در  محصول  این  اند.  بوده  شده  آشکار  نسبی  مزیت  داری  آن 

 6 که  بوده  متصل  گره   33 به  پالستیکی  محصوالت  شبکه 
برای  محصول  این  فعالسازی  احتمال  می باشد،  فعال  آن  گره 
می باشد.   -1/728 پیچیدگی  دارای  و  بوده  درصد   12/2 ایران 
پنج  طی  محصول  کد  این  در  ایران  ساالنه  صادرات  متوسط 
دالر  میلیون   6 از  بیش  مطالعه)2014-2018(  مورد  سال 
محصول  کد  این  صادرات  در  نخست  کشور  سه  و  است  بوده 
چین، آمریکا و ایتالیا به ترتیب با صادرات 139، 124 و 117 
دارای  محصوالت  میان  در  دوم  .رتبه  هستند.  دالر  میلیون 
به  مربوط  ترکیبی  استراتژی  اساس  بر  پنهان  نسبی  مزیت 
رشد  است.   392321 کد  با  پلی اتیلن  پلیمرهای  کیسه های 
از  بیش   2018 الی   2004 دوره  جهانی محصول طی  صادرات 
82 درصد بوده و از 4540 میلیون دالر به 8280 میلیون دالر 
دارای  محصول  صادرات  در  کشور   53 و  است  یافته  افزایش 
محصوالت  فضای  در  محصول  کد  این  اند.  بوده  نسبی  مزیت 
فعال  آن  محصول   5 که  بوده  متصل  محصول   35 به  صنعت 
 9/1 ایران  برای  محصول  این  فعالسازی  احتمال  بوده اند. 
میانگین  براساس  می باشد.   -1/757 پیچیدگی  دارای  و  درصد 
این  در صادرات  پیشرو  2018 کشورهای  الی   2014 سال های 
تایلند  و  آمریکا  متحده  ایاالت  آلمان،  ترتیب  به  محصول  کد 
هستند  دالر  میلیون   582 و   702  ،952 صادرات  با  ترتیب  به 
72 میلیون  ایران طی دوره مذکور  و میانگین صادرات سالیانه 
پنهان  نسبی  مزیت  دارای  محصول  سومین  است.  بوده  دالر 
می باشد. صادرات   391731 کد  با  انعطاف پذیر  پالستیکی  لوله 
به   2004 سال  در  دالر  میلیون   527 از  محصول  این  جهانی 
31 کشور  یافته و  افزایش   2018 میلیون دالر در سال   1150
در صادرات آن دارای مزیت نسبی آشکار شده بوده اند. احتمال 
شاخص  درصد،   12/9 ایران  برای  محصول  کد  این  فعالسازی 
گره   26 به  محصول  فضای  در  و   -./75 محصول  پیچیدگی 
متصل بوده که 5 گره آن فعال است. در این تحقیق، محصوالت 
پیشرو صادراتی  و کشورهای  معرفی  پنهان  نسبی  مزیت  دارای 
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Abstract: The plastic products industry comprises a wide range of products from basic products 
to intermediate and final products. The expansion and application of plastic products in various 
industries, as well as the satisfaction of the needs of households, has made this industry one of the 
main industries and its export diversification is important for the countries. Using new structuralists 
approach, product space theory and product network science, this paper uses six-digit HS codes 
for 128 countries over the period 2018-2014 to represent the increase in the diversity of Iranian 
exports in the plastics industry and determine their sequence of activation. The findings indicate 
that out of 122 plastic product codes, Iran has 14 products that have an revealed comparative 
advantage in exports, 47 products with a implied comparative advantage, and 61 products with no 
revealed and implied comparative advantage. In the next step, considering the positive opportunity 
gain index, products with implied comparative advantage were reduced from 47 to 12. Finally, 
using different strategies and applying a combined strategy of Borda and Copeland methods, the 
activation sequence of these 12 products were identified. According to the combined strategy, the 
export of rigid polyvinyl chloride pipes, ethylene polymer bags and flexible plastic pipes constitute 
the major part of Iran's export opportunities.
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