
 
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 105، زمستان 1401، 25-52

مقاله پژوهشی:  ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در 

چارچوب تئوری فضای محصول

کریمی**1  مسعود باقری قهفرخی*   فرزاد 

 مصطفی رجبی***   سید محمدرضا داوودی****

دریافت: 1401/03/09                             پذیرش: 1401/05/05

صادرات/ نظریه فضای محصول/ شاخص چگالی / صنایع غذایی / داده های پانلی / 
گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی تخمین زن 

چکیده
کشور قادر به توسعه تولید و صادرات یک محصول  در نظریه فضای محصول، احتمال اینکه یک 

آن  با  نزدیکی  ارتباط  و  تشابه  که  محصوالتی  دیگر  تولید  در  آن  فعلی  توان مندی های  به  باشد 

محصول از منظر توان مندی ها دارند، بستگی دارد. در این تحقیق سعی شده است بر اساس نظریه 

این  برای  شود.  بررسی  ایران  غذایی  مواد  صنعت  محصوالت  صادرات  پویایی  محصول،  فضای 

یک  در  می باشد  محصول  فضای  رویکرد  از  مستخرج  مهم  متغیر  که  چگالی  شاخص  از  منظور 

masoud.bagheri65@ آزاد اسالمی، دهاقان، ایران     گروه اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه  *. دانشجوی دکتری اقتصاد، 
yahoo.com

f_karimi110@yahoo.com   گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسالمی، مبارکه، ایران **. دانشیار اقتصاد، 
rajabi@iauksh.ac.ir     ایران ، ، دانشگاه آزاد اسالمی، خمینی شهر گروه اقتصاد، واحد خمینی شهر ***. استادیار اقتصاد، 
  smrdavoodi@ut.ac.ir گروه اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایران  ****. استادیار اقتصاد، 

کریمی، نویسنده مسئول. ■ فرزاد 



رگانی، شماره 105، زمستان  1401  وهشنامه باز پژ 26 

گشتاورهای تعمیم یافته  مدل اقتصاد سنجی صادرات به عنوان متغیر توضیحی استفاده و تخمین زن 

نشان  تحقیق  نتایج  است.  شده  گرفته  به کار  تجربی  مدل  تخمین  برای  پانلی  داده های  سیستمی 

در  و  مثبت  غذایی  صنایع  محصوالت  صادرات  بر  چگالی  شاخص  اثرگذاری  ضریب  می دهد، 

رویکرد  محصول،  فضای  نظریه  اساس،  این  بر  می باشد.  معنی دار  آماری  درصد  یک  سطح 

مورد  صنعت  توسعه  منظور  به  غذایی  مواد  صنعت  در  جدید  محصوالت  شناسایی  برای  مناسبی 

و صادرات  تولید  توسعه  که  فعالیت هایی  رشته  کشور می باشد.  متنوع سازی سبد صادراتی  و  نظر 

: )1( آرد  کند عبارتند از کمک  محصوالت زیرمجموعه آن ها می توانند به متنوع سازی سبد صادراتی 

کنجاله )2( مربا، ژله و میوه، )3( قنادی شکری، )3( میوه و آجیل، )4( آب میوه، )5( قند نیشکر  و 

گسترش حجم سبد فعلی تولیدی و صادراتی  که به  گیاهی می شود  و چغندر و )6( سایر محصوالت 

کمک شایانی می کند. بر اساس هسته مرکزی نظریه فضای محصول، توصیه می شود به منظور  کشور 

این  در  فعال  تولیدی  بنگاه های  بین  غذایی،  مواد  صنعت  در  جدید  محصوالت  تولید  توسعه 

که عامل مهمی در بکارگیری تکنولوژی های جدید می باشد. گردد  صنعت ارتباط شبکه ای برقرار 

F13, F14, O24, C23 :JEL طبقه بندی
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مقدمه
کشورهای  کشورهای جهان و به طور اخص  مسئله تأمین مواد غذایی یکی از مهمترین دغدغه هایی 
کمتر توسعه یافته می باشد. با توجه به رابطه تنگاتنگ امنیت غذایی با امنیت  در حال توسعه و 
ملی، تأمین مواد غذایی جامعه یکی از وظایف اساسی دولت ها در هرکشوری محسوب می شود، 

که عنصر اصلی سالمت فکری، روانی و جسمی اعضای جامعه می باشد1. عاملی 
کشاورزی  بخش  از  تبدیلی  و  غذایی  صنایع  اولیه  مواد  و  نهاده ها  از  توجهی  قابل  بخش 
هر  ازای  به  ایران،  ج.ا.   1390 سال  ستانده  داده  جدول  بر اساس  مثال  به عنوان  می شود.  تأمین 
کشاورزی  100 ریال محصول تولیدی در صنایع غذایی، تقریبًا 44 ریال به طور مستقیم از بخش 
کشاورزی  توسعه بخش  موتور محرک  مواد غذایی  توسعه صنعت  اساس  این  بر  تأمین می شود2. 
خرید  با  اوًال  می تواند  صنایع  این  توسعه  می شود.  محسوب  روستایی  توسعه  بعدی  مراحل  در  و 
مـازاد  و  فـصلی  نوسان هـای  و  داده  توسعه  را  محصوالت  این  فروش  بازار  کشاورزی،  محصوالت 
کشاورزی را به عرضه  کاهش دهد. به عبارت دیگر عرضه فصلی محصوالت  تولیـد این بخش را 
شده،  فراوری  غذایی  مواد  به  کشاورزی  خام  محصوالت  تبدیل  با  ثانیًا  نماید.  تبدیل  دائمی 
می تواند، ارزش افزوده ی محصوالت مذکور و همچنین ارزش صادرات محصوالت این بخش را 
کشاورزی، توسعه صنعت مواد  کار بری تولید محصوالت در بخش  افزایش دهد3. ثالثًا با توجه به 
کاهش نرخ  کشاورزی باشد و به  غذایی می تواند، عامل مهمی در جهت افزایش اشتغال در بخش 

کمک شایانی نماید. کشاورزی  بیکاری و بیکاری فصلی در بخش 
می باشد.  آن  محصوالت  فروش  برای  گسترده  مصرف  بازار  وجود  نیازمند  صنعتی  هر  توسعه 
صنعت  بخش  گسترش  جهت  راه کارها  از  یکی  صنعتی  محصوالت  صادرات  توسعه  استراتژی 
کاالهای صنعتی تنها بـه منظـور مصـرف داخلی نمی باشد بلکه  می باشد. در این استراتژی، تولید 
کاالها در بازارهای بین المللی نیز مد نظر قرار می گیرد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده  عرضه این 
از سوی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل- یونیدو4 )2021(، متوسط ارزش تولید جهانی صنعت 
مواد غذایی طی دو سال 2018-2019 برابر 5643 میلیارد دالر و متوسط ارزش صادرات جهانی 

1. براتی و مومنی، )1391(.
2. مرکز آمار ایران، )1390(.

.)1387( ، 3. ترکمانی و ذوقی پور
4. UNIDO, (2021).
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این محصول طی همین دو سال برابر 1007 میلیارد دالر بوده است. در نمودار شماره )1( متوسط 
ارزش )میلیارد دالری( تولید و صادرات )محور عمودی سمت چپ( و نسبت صادرات به تولید 
تولید طی دوره  ارزش  از منظر  برتر  کشور  برای 10  این صنعت )محور عمودی سمت راست(  در 
امریکا   ،) دالر میلیارد   1239( چین  کشورهای  تولید،  ارزش  منظر  از  شده اند.  آورده   2019-2018
فرانسه )213 میلیارد  و   ) آلمان )213 میلیارد دالر  ،) ژاپن )366 میلیارد دالر  ،) )904 میلیارد دالر
کل 15  ، 52 درصد تولید جهانی را به خود اختصاص داده اند.  ( جمعًا با 2931 میلیارد دالر دالر

کشور مذکور حدود 80 درصد تولید جهانی را به خود اختصاص داده اند. 

نمودار  1- متوسط ارزش تولید، صادرات و نسبت صادرات به تولید در صنایع غذایی و 

آشامیدنی طی دوره 2019-201۸
یادداشت : آمار ارزش تولید از سایت UNIDO و ارزش صادرات از سایت WITS  اخذ شده اند. 

ماخذ: یافته های تحقیق

متوسط ارزش تولید صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ج.ا. ایران طی دو سال 2018-2019 برابر 25 
کل ارزش تولید بخش صنعت را به خود اختصاص  که تقریبًا 13.5 درصد  میلیارد دالر بوده است 
قرار دارد. صادرات  از صنایع پاالیشگاهی و صنایع شیمیایی در جایگاه سوم  داده است و بعد 
رشته  بین  که  بوده  دالر  میلیارد   2.7 برابر   2018 سال  در  ایران  ج.ا.  غذایی  صنایع  محصوالت 
در  غذایی  صنایع  می شود،  مشاهده  که  همان طور  دارد.  قرار  ششم  رتبه  در  صنعتی  فعالیت های 
و  تولیدی  اما عملکرد  قرار دارد  قبولی  قابل  تولیدی و صادراتی در جایگاه  از هر دو منظر  ایران 



یار ایدیص رزوی پرویدق را  29 ار تیضراراتیترق یایدییقی ایاتییانیدیق  ص ییز

صادراتی ج.ا. ایران در دنیا چندان قابل توجه نمی باشد بطوریکه از منظر تولید، ایران در رتبه 36 
و از منظر صادرات در رتبه 56 قرار دارد.

با توجه به عملکرد ضعیف ج.ا. ایران در بازارهای جهانی محصوالت صنعت مواد غذایی، 
متنوع سازی  و  توسعه  برای  راه کار  کردن  پیدا  و  صنعت  این  صادرات  بر  موثر  عوامل  شناسایی 
سبد  پویایی  می شود،  سعی  مطالعه  این  در  می باشد.  مهم  بسیار  غذایی  مواد  صادرات  و  تولید 
ج.ا. ایران از رهیافت جدیدی با عنوان نظریه »فضای محصول1« بررسی  صادرات مواد غذایی 
تولید  برای  توان مندی ها  توسعه  به  قادر  کشور  یک  اینکه  احتمال  رویکرد  این  بر اساس  شود. 
دارد  بستگی  محصوالت  سایر  تولید  در  کشور  آن  فعلی  توان مندی های  به  باشد  محصول  یک 
دارند2.   ) نیاز مورد  توان مندی های  منظر  )از  خاص  محصول  آن  با  نزدیکی  ارتباط  و  تشابه  که 
بخش های  در  که  ( چگالی3  شاخص  یعنی  محصول  فضای  نظریه  از  منتج  شاخص  کمک  با 
بعدی معرفی خواهد شد( و در قالب مدل اقتصاد سنجی می توان قدرت نظریه فضای محصول 
آزمون نمود. نتایج بررسی های نویسندگان تحقیق  کشور  را در تشریح پویایی سبد صادراتی یک 
حاضر نشان می دهد، اغلب مطالعات تجربی داخلی و خارجی انجام شده در خصوص توسعه 
صادرات محصوالت صنعتی مانند بهمنی اسکویی و عریز4 ، ایکس یو5 و همکاران، بائو و لی6  به 
(، رشد اقتصادی، عدم  کالن اقتصادی مانند نرخ ارز )و نوسانات نرخ ارز بررسی تأثیر متغیرهای 
، در مطالعات انجام شده قبلی  اطمینان اقتصادی بر توسعه صادرات پرداختند. به عبارت دیگر
است.  شده  توجه  صادرات  توسعه  زمینه  در  تجاری  و  اقتصادی  سیاست گذاران  نقش  به  بیشتر 
در  غذایی  مواد  صنعت  محصوالت  برای  چگالی  شاخص  ابتدا  می شود،  سعی  تحقیق  این  در 
HS برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 2002-2018 محاسبه  شود. در  کدهای چهار رقمی  سطح 
تا  می شود  اقتصادسنجی  مدل  وارد  توضیحی  متغیر  یک  به عنوان  چگالی  شاخص  بعدی،  گام 
توان نظریه فضای محصول در پیش بینی تکامل سبد صادراتی محصوالت صنعت مواد غذایی 
بعدی  مطالعات  راه گشای  تحقیق،  این  نتایج   ، مذکور فرضیه  تایید  درصورت  گردد.  مشخص 

1. Product Space 

2. رنجبر و همکاران، )1398(.
3. Density 
4. Ariz, (2021).
5. Xu, (2021).
6. Bao and Le, (2021).
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این  محصوالت  صادرات  توسعه  برای  غذایی  مواد  صنعت  محصوالت  اولویت بندی  منظور  به 
صنعت خواهد بود.

در ادامه، ابتدا مبانی نظری و تجربی مربوط به نظریه فضای محصول و جایگاه آن در تشریح 
کشور ارائه می شوند. در بخش سوم، داده های تحقیق معرفی می شوند.  پویایی سبد صادراتی هر 

نتایج تحقیق در بخش چهارم و در پایان نتیجه گیری ارائه می شوند. 

1. مبانی نظری و مروری بر یافته های تجربی
در این قسمت سعی می شود ابتدا مبانی نظری مربوط به نظریه فضای محصول و جایگاه آن در 
کمک  که با  گام بعدی مطالعات تجربی  کشور تشریح شود. در  تشریح پویایی سبد صادراتی هر 

کشورها پرداختند، مرور می شوند. نظریه فضای محصول به بررسی تکامل سبد صادراتی 

1-1. معرفی نظریه فضای محصول 
گرفتن  کشور و فاصله  در ادبیات اقتصادی، متنوع سازی صادرات به تنوع در اقالم صادراتی یک 
از اقتصاد تک محصولی و تمرکز بر درآمد های ارزی ناشی از صادرات یک یا تعداد محدودی 
نظری  مبانی  بررسی  همکاران(.  و  پینرس2  دی  و  سیگل1  و  )الوانگ  می شود  اطالق  کاالها  از 
که  گرفته اند  موجود در این زمینه نشان می دهد دو دسته از تئوری ها در اقتصاد بین الملل شکل 
تجارت  کالسیک  تئوری های  اول  دسته  بودند.  مختلفی  دوره های  در  سیاست گذاری  مبنای 
بین الملل هستند مانند تئوری های مزیت مطلق و نسبی و تئوری وفور نسبی عوامل تولید و دسته 
و  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  دهه های  طی  که  هستند  بین الملل  تجارت  جدید  تئوری های  دوم 
گرفتند مانند تئوری مزیت رقابتی و  که در ساختار تجارت بین الملل اتفاق افتاد، شکل   تحوالتی 
ارائه راه کار برای متنوع سازی  سیاست استراتژیک تجاری. در سال های اخیر به منظور بررسی و 
که  سبد صادراتی، مطالعات تجربی و پروژه های مطالعاتی بین المللی3 متعددی انجام شده است 

1. Alwang and Seigel, (1994).
2. de Pineres, (1997).

کارائیب  حوزه  کشورهای  صادراتی  سبد  در  ساختاری  تغییرات  زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  به  می توان  مثال  برای   .3
یوشی  )مطالعه  قرقیزستان   ،)2010( کلینگر  و  )هازمن  کوادور  ا  ،)2010  ,Hausmann & Klinger( کلینگر  و  هازمن  )مطالعه 
و  اردن )هازمن   ،)2015  ,Hausmann & Chauvin( روآندا )مطالعه هازمن و چاووین  ،)2010  ,Usui & Abdon( آبدون و 
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چارچوب نظری آنها مربوط به اقتصاددانان ساختارگرای جدید و عمدتًا بر مبنای »نظریه فضای 
محصول« بوده است. 

برای  نیاز  مورد  قابلیت های  و  دارایی ها  که  می کنند  استدالل   )2007( همکاران  و  هیدالگو 
الزم  دیگر  کاالی  تولید  برای  که  هستند  آن هایی  برای  ناقصی  جانشین های  کاال،  یک  تولید 
ترتیب، احتمال  و این درجه جانشینی بین جفت محصوالت متفاوت می باشند. به همین  است 
تولید  برای  آن  فعلی  توانایی  به  دهد  توسعه  را  کاال  یک  رقابتی  تولید  قابلیت  کشور  یک  اینکه 
برای  راحتی  به  می توان  را  موجود  تولیدی  قابلیت های  و  است  مرتبط  نزدیک  یا  مشابه  کاالهای 
تولید  به بهبود مستمر  اقتصادی، فرآیندی مختص  بر اساس این دیدگاه، توسعه  آنها تطبیق داد. 
که خطوط  کاالهای فعال شده در هر اقتصاد نیست، بلکه مهمتر از آن، فرآیندی است  مجموعه 
فضای  مفهوم  می کند.  دنبال  را  بهره وری  باالتر  سطوح  با  رتبط  مرتبط  فعالیت های  از  جدیدی 
که توسط هیدالگو و همکاران )2007( معرفی شد. این ایده ها را در بر می گیرد. فضای  محصول 
که فاصله بین هر جفت محصول  محصول نمایشی از تمام محصوالت صادر شده در جهان است 
که قبًال دیگری را تولید می کرده است.  کشوری است  نشان دهنده احتمال تولید یکی از آنها برای 
عدم ارتباط بین محصوالت در حاشیه )محصوالت با بهره وری پایین( و در هسته )محصوالت 
مواجه  آن  با  تولیدی  ساختار  به  رسیدن  برای  فقیر  کشورهای  که  را  تی  مشکال  ) باال وری  بهره  با 

که همگرایی سطح درآمد با اقتصادهای غنی را تقویت می کند. هستند، توضیح می دهد 
که بر اساس مفهوم مجاورت بین  فضای محصول یک نمایش هندسی از محصوالت است 
کاالهای مختلف ساخته شده است. عوامل متعددی ممکن است سطح نزدیکی بین محصوالت 
، زمین و  کار گسترده تولید مانند نیروی  کند. به عنوان مثال، لیمر1 بر اهمیت شدت عوامل  را تعیین 
کید می کند و رودریک3 و  کید می کند. الل2 بر سطح پیچیدگی تکنولوژیک تأ سرمایه فیزیکی تا
که فرایند  کید می کنند. مبنای فکری نظریه فضای محصول آن است  همکاران بر نقش نهادها تا
کاال به  گذشته( می باشد. بر اساس این ایده دو  توسعه اقتصادی، یک فراینده وابسته به مسیر )
مشابهی  ترکیبی  یا  فناوری  فیزیکی،  عوامل  زیرساخت ها،  مؤسسات،  به  زیرا  می شوند،  مرتبط  هم 

کرد. کشورهای زیر صحرای افریقا )برات و همکاران Bhorat et al. 2017( اشاره  همکاران )2017( و 
1. Leammer, (1984).
2. Lall, (2000).
3. Rodrik, (2004).
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کاالهای بسیار  که  تولید در پشت سر هم در حالی  به  نیاز دارند، در این صورت تمایل  آن ها  از 
کمتر با هم تولید می شوند. در نظریه فضای محصولی، فرایند متنوع سازی تولیدات یک  متفاوت 
محتمل  بسیار  می کند،  صادر  پارچه  که  کشوری  می شود:  مدل سازی  شهودی  ایده  این  با  کشور 
مثال،  به عنوان  یا  و  باشد.  جت  موتور  کننده  صادر  اینکه  تا  کند  صادر  ک  پوشا آینده  در  است 
گالبی را  کثر شرایط مناسب برای صادرات  که توانایی صادرات سیب را دارد، احتماًال ا کشوری 
کامیون ها  ک و آب و هوا، همراه با فناوری های بسته بندی مناسب،  خواهد داشت. آنها مطمئنًا خا
آنها همچنین دارای سرمایه انسانی هستند، به ویژه  کانتینرهای سردخانه ای را خواهند داشت.  و 
کسب وکار متفاوتی  گالبی را بیاموزند. با این حال، وقتی  که به راحتی می توانند تجارت  کشاورزانی 
قابلیت های  بیشتر  یا  تمام  می گیریم،  نظر  در  را  خانگی  لوازم  تولید  یا  منسوجات  معدن،  مانند 

توسعه یافته برای تجارت سیب برای محصوالت برشمرده شده بی فایده هستند.
به طوری که  می دهد  نشان  را  مختلف  کاالهای  جایگاه   ،)2 )نمودار  محصولی  فضای  نقشه 
X2 می باشد.  X1 و  کاالی  X2 نشان دهنده ی احتمال تولید توامان دو  X1 و  کاالی  فاصله بین دو 
برای  مشابه تری  توان مندی های  به  کاال  دو  آن  یعنی  باشند  نزدیک تر  یکدیگر  به  کاال  دو  هرچه 
تولید نیاز مند هستند و بنابراین احتمال تولید توام آنها بیشتر است. در نمودار )2( هر رنگی یک 
یا  و  می باشد.  نساجی  محصوالت  به  مربوط  زرد  رنگ  مثال  می دهد  نشان  را  محصوالت  از  گروه 
کم در این فضا دربرگیرنده محصوالتی  رنگ قرمز شامل محصوالت شیمیایی می باشد. نقاط مترا
که  کشورهایی  ک.  کلونی نساجی و پوشا که به توانمندی های تشابه تر نیازمند هستند. مثًال  است 
کاال تولید و یا صادر می کنند به راحتی می توانند سبد صادراتی خود را بر اساس  کم  در مناطق مترا
را  آن منطقه  نیاز محصوالت  توانمندی های مورد  آن منطقه متنوع سازند. چون اغلب  محصوالن 
که در قسمت های تنک فضای محصولی  کند  را تولید  کشوری محصوالتی  گر  ا کرده اند.  فراهم 
کم را تولید نماید بایستی  گر بخواهد محصوالت قسمت های مترا )اطراف فضا( قرار دارند آنگاه ا
با  و  نقشه  این  در  کشورها  جایگاه  بر اساس  نماید.  ایجاد  خود  توانمندی های  در  بزرگی  جهش 
و  محصول  پیچیدگی  شاخص  مانند  محصولی  فضای  نظریه  از  منتج  شاخص های  از  استفاده 
کشور می تواند با توجه به توان مندی های فعلی اش، در  که یک  شاخص چگالی، محصوالتی را 
کرد. به منظور تبیین نظریه فضای محصول، دنیایی با K محصول و  کند را شناسایی  آینده تولید 
کشور در نظر بگیرید. ماتریس X، صادرات انجام شده در زمان t در این فضا را نشان می دهد:  N



یار ایدیص رزوی پرویدق را  33 ار تیضراراتیترق یایدییقی ایاتییانیدیق  ص ییز

)1(

کند، بسیار محتمل است در آینده پوشاک صادر کند تا اینکه صادر کننده موتور جت باشد. و یا  شود: کشوری که پارچه صادر میمی

 آنها .  داشت  خواهد  را  گالبی  صادرات  برای  مناسب  شرایط  اکثر  احتماالً،  دارد  را  سیب  صادرات  توانایی  که  کشوری  به عنوان مثال،

  آنها .  داشت  خواهند  را  ایخانهسرد  کانتینرهای  و   هاکامیون،  مناسب  بندی  بسته  هایفناوری  با   همراه ،  هوا  و  آب  و   خاک  مطمئناً

  وقتی ،  حال  این  با.  بیاموزند  را   گالبی  تجارت  توانندمی  راحتی  به  که  کشاورزانی  ویژه  به،  هستند  انسانی  سرمایه  دارای  همچنین

 برای   یافتهتوسعه  های قابلیت  بیشتر  یا   تمام ،  گیریممی  نظر  در  را  خانگی  لوازم  تولید  یا  منسوجات،  معدن  مانند  متفاوتی  وکارکسب

 .هستند  فایدهبیبرای محصوالت برشمرده شده  سیب تجارت

ی  نشان دهنده  X2و    X1که فاصله بین دو کاالی  طوری دهد به(، جایگاه کاالهای مختلف را نشان می2فضای محصولی )نمودار  نقشه  

های  مندیتر باشند یعنی آن دو کاال به توانباشد. هرچه دو کاال به یکدیگر نزدیکمی  X2و    X1احتمال تولید توامان دو کاالی  

( هر رنگی یک گروه از محصوالت 2د هستند و بنابراین احتمال تولید توام آنها بیشتر است. در نمودار )منتری برای تولید نیازمشابه

باشد. نقاط متراکم  باشد. و یا رنگ قرمز شامل محصوالت شیمیایی میدهد مثال رنگ زرد مربوط به محصوالت نساجی میرا نشان می

تر نیازمند هستند. مثالً کلونی نساجی و پوشاک. کشورهایی که های تشابهتوانمندی در این فضا دربرگیرنده محصوالتی است که به  

توانند سبد صادراتی خود را بر اساس محصوالن آن منطقه متنوع سازند.  کنند به راحتی میدر مناطق متراکم کاال تولید و یا صادر می

های  اند. اگر کشوری محصوالتی را تولید کند که در قسمتردههای مورد نیاز محصوالت آن منطقه را فراهم کچون اغلب توانمندی 

های متراکم را تولید نماید بایستی جهش بزرگی در  تنک فضای محصولی )اطراف فضا( قرار دارند آنگاه اگر بخواهد محصوالت قسمت

های منتج از نظریه فضای محصولی های خود ایجاد نماید. بر اساس جایگاه کشورها در این نقشه و با استفاده از شاخصتوانمندی 

اش، در آینده  های فعلیمندیتواند با توجه به توان مانند شاخص پیچیدگی محصول و شاخص چگالی، محصوالتی را که یک کشور می

 تولید کند را شناسایی کرد. 

  tادرات انجام شده در زمان  ، صXکشور در نظر بگیرید. ماتریس    Nمحصول و    Kدنیایی با  به منظور تبیین نظریه فضای محصول،  

 دهد: در این فضا را نشان می

𝑋𝑋 = [
𝑥𝑥11 ⋯ 𝑥𝑥1𝑁𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑥𝐾𝐾1 ⋯ 𝑥𝑥𝐾𝐾𝑁𝑁

]                          (1) 

دهند.  های صادر کننده هر محصول را نشان میمحصوالت صادرات توسط هر کشور و سطرهای آن کشور  Xهای ماتریس  ستون 

 باشد: این فضا به صورت زیر میدر  -R-،  13ماتریس مزیت نسبی آشکار شده 

 
 :باشند(کشور می cام و iکاالی  iباشد )به صورت زیر میدر نظر گرفته شده و باالسا  بر اساس فرمول  . شاخص مزیت نسبی آشکار شده 13

 
کننده  کشور های صادر  کشور و سطرهای آن  ستون های ماتریس X محصوالت صادرات توسط هر 
هر محصول را نشان می دهند. ماتریس مزیت نسبی آشکار شدهR- ،1- در این فضا به صورت زیر 

می باشد:
)2(𝑅𝑅 = [

𝑟𝑟11 ⋯ 𝑟𝑟1𝑁𝑁
⋮ ⋱ ⋮

𝑟𝑟𝐾𝐾1 ⋯ 𝑟𝑟𝐾𝐾𝑁𝑁
]                          (2) 

𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏  باشد. می 1در محصول   1مزیت نسبی آشکار شده کشور 

 

 چهار رقمی  SITC: نقشه فضای محصولی برای کدهای 2نمودار 

 
 https://atlas.cid.harvard.eduمنبع: وب سایت اطلس پیچیدگی اقتصادی: 

  Mرا به صفر یا یک تبدیل و ماتریس  Rهای ماتریس درایه RCA≥1بر اساس شرط ( پیشنهاد دادند که  2009هیدالگو و هازمن )

 را تشکیل شود: 

𝑀𝑀 = [
𝑚𝑚11 ⋯ 𝑚𝑚1𝑁𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑚𝑚𝐾𝐾1 ⋯ 𝑚𝑚𝐾𝐾𝑁𝑁

]                          (3) 

𝑚𝑚11اگر  =  صادرات این محصول مزیت نسبی ندارد.  باشد یعنی کشور اول محصول اول را با مزیت  1

که توسط کشورهای جهان در    14( مطرح شد. این فضا کلیه محصوالتی 2006نقشه فضای محصولی اولین بار توسط هازمن و کلینگر)

مجاورت )نزدیکی و یا دوری فاصله بین کاالها( بر اساس احتمال صادرات توامان  گیرد.  میدر بریک مقطع زمانی صادر شده است را  

شود. به عبارت دیگر در این فضا احتمال صادرات توامان تمامی جفت کاالهای ممکن بر اساس فرمول زیر محاسبه  کاالها تعریف می

 شود: می

𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 =
∑ 𝑃𝑃[(𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 1) ∩ (𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 1)]𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
∑ 𝑃𝑃[(𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 1)]𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
                    (4) 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

⁄
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⁄

 

  شود.مطرح می HSو یا  SITCالملل مانند های کاالیی متداول در تجارت بینتعریف محصوالت بر اساس دسته بندی. 14

 
کشور یک در محصول یک می باشد. r11 مزیت نسبی آشکار شده 

کدهای SITC چهار رقمی نمودار 1-نقشه فضای محصولی برای 

https://atlas.cid.harvard.edu :منبع: وب سایت اطلس پیچیدگی اقتصادی

کشور   c ام وi کاالی  i( گرفته شده و به صورت زیر می باشد 1. شاخص مزیت نسبی آشکار شده بر اساس فرمول باالسا در نظر 
می باشند(:
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R را به  درایه های ماتریس   RCA≥1 که بر اساس شرط  هیدالگو و هازمن )2009( پیشنهاد دادند 
صفر یا یک تبدیل و ماتریس M را تشکیل شود:

𝑅𝑅 = [
𝑟𝑟11 ⋯ 𝑟𝑟1𝑁𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑟𝐾𝐾1 ⋯ 𝑟𝑟𝐾𝐾𝑁𝑁

]                          (2) 

𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏  باشد. می 1در محصول   1مزیت نسبی آشکار شده کشور 

 

 چهار رقمی  SITC: نقشه فضای محصولی برای کدهای 2نمودار 

 
 https://atlas.cid.harvard.eduمنبع: وب سایت اطلس پیچیدگی اقتصادی: 

  Mرا به صفر یا یک تبدیل و ماتریس  Rهای ماتریس درایه RCA≥1بر اساس شرط ( پیشنهاد دادند که  2009هیدالگو و هازمن )

 را تشکیل شود: 

𝑀𝑀 = [
𝑚𝑚11 ⋯ 𝑚𝑚1𝑁𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑚𝑚𝐾𝐾1 ⋯ 𝑚𝑚𝐾𝐾𝑁𝑁

]                          (3) 

𝑚𝑚11اگر  =  صادرات این محصول مزیت نسبی ندارد.  باشد یعنی کشور اول محصول اول را با مزیت  1

که توسط کشورهای جهان در    14( مطرح شد. این فضا کلیه محصوالتی 2006نقشه فضای محصولی اولین بار توسط هازمن و کلینگر)

مجاورت )نزدیکی و یا دوری فاصله بین کاالها( بر اساس احتمال صادرات توامان  گیرد.  میدر بریک مقطع زمانی صادر شده است را  

شود. به عبارت دیگر در این فضا احتمال صادرات توامان تمامی جفت کاالهای ممکن بر اساس فرمول زیر محاسبه  کاالها تعریف می

 شود: می

𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 =
∑ 𝑃𝑃[(𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 1) ∩ (𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 1)]𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
∑ 𝑃𝑃[(𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 1)]𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
                    (4) 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑘𝑘𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

⁄
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
⁄

 

  شود.مطرح می HSو یا  SITCالملل مانند های کاالیی متداول در تجارت بینتعریف محصوالت بر اساس دسته بندی. 14

 )3(

نسبی  مزیت  این محصول  مزیت صادرات  با  را  اول  اول محصول  کشور  یعنی  باشد   m11=1 گر ا
ندارد. 

کلیه  فضا  این  شد.  مطرح   )2006( کلینگر و  هازمن  توسط  بار  اولین  محصولی  فضای  نقشه 
بر می گیرد.  را در  کشورهای جهان در یک مقطع زمانی صادر شده است  که توسط  محصوالتی1 
کاالها تعریف  کاالها( بر اساس احتمال صادرات توامان  مجاورت )نزدیکی و یا دوری فاصله بین 
ممکن  کاالهای  جفت  تمامی  توامان  صادرات  احتمال  فضا  این  در  دیگر  عبارت  به  می شود. 
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⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑟𝐾𝐾1 ⋯ 𝑟𝑟𝐾𝐾𝑁𝑁

]                          (2) 

𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏  باشد. می 1در محصول   1مزیت نسبی آشکار شده کشور 

 

 چهار رقمی  SITC: نقشه فضای محصولی برای کدهای 2نمودار 

 
 https://atlas.cid.harvard.eduمنبع: وب سایت اطلس پیچیدگی اقتصادی: 

  Mرا به صفر یا یک تبدیل و ماتریس  Rهای ماتریس درایه RCA≥1بر اساس شرط ( پیشنهاد دادند که  2009هیدالگو و هازمن )

 را تشکیل شود: 

𝑀𝑀 = [
𝑚𝑚11 ⋯ 𝑚𝑚1𝑁𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝑚𝑚𝐾𝐾1 ⋯ 𝑚𝑚𝐾𝐾𝑁𝑁

]                          (3) 

𝑚𝑚11اگر  =  صادرات این محصول مزیت نسبی ندارد.  باشد یعنی کشور اول محصول اول را با مزیت  1

که توسط کشورهای جهان در    14( مطرح شد. این فضا کلیه محصوالتی 2006نقشه فضای محصولی اولین بار توسط هازمن و کلینگر)
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 شود: می
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به شاخص   شود.مطرح می HSو یا  SITCالملل مانند های کاالیی متداول در تجارت بینتعریف محصوالت بر اساس دسته بندی. 14 که  j در دنیا می باشد  و   i کاالی  بر اساس   𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖.  که به شاخص مجاورت معروف است  باشد در دنیا می  jو    iاحتمال صادرات همزمان دو کاالی    𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖(،  4در رابطه ) احتمال صادرات همزمان دو 

را توامان با مزیت نسبی صادر    jو    iشود. صورت کسر تعداد کشورهایی هستند که دو کاالی  ( تعریف می3در رابطه )  Mماتریس  

را صادر    iاگر هیچ یک از کشورهایی که کاالی    کنند.را با مزیت نسبی صادر می  iکنند. مخرج کسر کل کشورهایی که کاالی  می

و    iبرابر صفر خواهد بود. به عبارت دیگر به احتمال زیاد در تولید دو کاالی    𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖را صادر نکنند آنگاه مقدار عددی    jکنند کاالی  می

j    شود که چندان شباهتی به یکدیگر ندارند. قطعاً فاصله بین این دو کاال در فضای محصولی بسیار زیاد  استفاده می  هاییمندیتوان از

برابر یک    𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖را نیز صادر نمایند آنگاه مقدار عددی    jکنند کاالی  یرا صادر م  iخواهد بود. در مقابل اگر، تمامی کشورهایی که کاالی  

شود. بنابراین این دو  بسیار مشابه استفاده می  های مندیتواناز    jو    iخواهد بود. به عبارت دیگر به احتمال زیاد در تولید دو کاالی  

 کاال در فضای محصولی بسیار به یکدیگر نزدیک خواهند بود. 

 دهد: که احتمال صادرات توامان تمامی جفت کاالها را نشان میکنیم را طراحی می ∅برای هر جفت کاال، ماتریس   𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖با محاسبه 

∅ = [
𝜑𝜑11 ⋯ 𝜑𝜑1𝑁𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝜑𝜑𝑘𝑘1 ⋯ 𝜑𝜑𝑘𝑘𝑁𝑁

]                          (5) 

𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖  شرطشد. اما در عمل  بر اساس احتمال شرطی بنا شده است لذا باید یک شاخص متقارن با  𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖از آنجا که شاخص   = 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 

 شود:( تعریف می6را به صورت ) 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖برقرار نخواهد بود. برای حل این مشکل شاخص 

𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 = min{𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖}                     (6) 
دو کاال را در فضای محصولی  مجاورت  های این ماتریس، یک ماتریس متقارن خواهد بود. مقدار عددی درایه   ∅بر این اساس ماتریس 

باال( با محصوالت زیادی داشته باشد، این امر نشان دهنده   𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖دهند. در فضای محصولی وقتی یک محصول فاصله کمی )  نشان می

تولید این محصول خاص با بسیاری از محصوالت دیگر مشابه است. بنابراین مسیرهای  برای    های مورد نیازمندیتوان آن است که  

 باشد.  رسیدن به این محصول فراوان می

، شاخص چگالی را معرفی  iمحصول  گیری احتمال تحقق تولید و یا صادرات با مزیت نسبی  برای اندازه(  2006من و کلینگر )زها

 کردند:  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 =
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𝐾𝐾
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∑ 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐾𝐾
𝑘𝑘=1

                          (7) 

فضای محصول   با سایر محصوالت در  iمخرج کسر مقدار عددی شاخص مسیر به عبارت دیگر کل درجه مجاورت یا ارتباطات محصول  

در آنها دارای    cبا سایر محصوالت فضای محصول که کشور    iدهد. صورت کسر برابر است با درجه مجاورت محصول  را نشان می

را توانسته است، محصوالت بیشتری    cر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد یعنی کشور  باشد. همی آشکار شده  مزیت نسبی صادراتی
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 دهد: که احتمال صادرات توامان تمامی جفت کاالها را نشان میکنیم را طراحی می ∅برای هر جفت کاال، ماتریس   𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖با محاسبه 
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𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖  شرطشد. اما در عمل  بر اساس احتمال شرطی بنا شده است لذا باید یک شاخص متقارن با  𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖از آنجا که شاخص   = 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 

 شود:( تعریف می6را به صورت ) 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖برقرار نخواهد بود. برای حل این مشکل شاخص 

𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 = min{𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖}                     (6) 
دو کاال را در فضای محصولی  مجاورت  های این ماتریس، یک ماتریس متقارن خواهد بود. مقدار عددی درایه   ∅بر این اساس ماتریس 

باال( با محصوالت زیادی داشته باشد، این امر نشان دهنده   𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖دهند. در فضای محصولی وقتی یک محصول فاصله کمی )  نشان می

تولید این محصول خاص با بسیاری از محصوالت دیگر مشابه است. بنابراین مسیرهای  برای    های مورد نیازمندیتوان آن است که  

 باشد.  رسیدن به این محصول فراوان می

، شاخص چگالی را معرفی  iمحصول  گیری احتمال تحقق تولید و یا صادرات با مزیت نسبی  برای اندازه(  2006من و کلینگر )زها
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فضای محصول   با سایر محصوالت در  iمخرج کسر مقدار عددی شاخص مسیر به عبارت دیگر کل درجه مجاورت یا ارتباطات محصول  

در آنها دارای    cبا سایر محصوالت فضای محصول که کشور    iدهد. صورت کسر برابر است با درجه مجاورت محصول  را نشان می

را توانسته است، محصوالت بیشتری    cر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد یعنی کشور  باشد. همی آشکار شده  مزیت نسبی صادراتی
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را توامان با مزیت نسبی صادر    jو    iشود. صورت کسر تعداد کشورهایی هستند که دو کاالی  ( تعریف می3در رابطه )  Mماتریس  
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را توانسته است، محصوالت بیشتری    cر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد یعنی کشور  باشد. همی آشکار شده  مزیت نسبی صادراتی

باشد. اما در عمل شرط 
به صورت )6( تعریف می شود:

بر اساس   𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖.  که به شاخص مجاورت معروف است  باشد در دنیا می  jو    iاحتمال صادرات همزمان دو کاالی    𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖(،  4در رابطه )

را توامان با مزیت نسبی صادر    jو    iشود. صورت کسر تعداد کشورهایی هستند که دو کاالی  ( تعریف می3در رابطه )  Mماتریس  

را صادر    iاگر هیچ یک از کشورهایی که کاالی    کنند.را با مزیت نسبی صادر می  iکنند. مخرج کسر کل کشورهایی که کاالی  می

و    iبرابر صفر خواهد بود. به عبارت دیگر به احتمال زیاد در تولید دو کاالی    𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖را صادر نکنند آنگاه مقدار عددی    jکنند کاالی  می

j    شود که چندان شباهتی به یکدیگر ندارند. قطعاً فاصله بین این دو کاال در فضای محصولی بسیار زیاد  استفاده می  هاییمندیتوان از
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مشابه  دیگر  محصوالت  از  بسیاری  با  این محصول خاص  تولید  برای  نیاز  مورد  توان مندی های 

است. بنابراین مسیرهای رسیدن به این محصول فراوان می باشد. 
کلینگر )2006( برای اندازه گیری احتمال تحقق تولید و یا صادرات با مزیت نسبی  هازمن و 

کردند:  محصول i، شاخص چگالی را معرفی 

بر اساس   𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖.  که به شاخص مجاورت معروف است  باشد در دنیا می  jو    iاحتمال صادرات همزمان دو کاالی    𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖(،  4در رابطه )

را توامان با مزیت نسبی صادر    jو    iشود. صورت کسر تعداد کشورهایی هستند که دو کاالی  ( تعریف می3در رابطه )  Mماتریس  

را صادر    iاگر هیچ یک از کشورهایی که کاالی    کنند.را با مزیت نسبی صادر می  iکنند. مخرج کسر کل کشورهایی که کاالی  می

و    iبرابر صفر خواهد بود. به عبارت دیگر به احتمال زیاد در تولید دو کاالی    𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖را صادر نکنند آنگاه مقدار عددی    jکنند کاالی  می

j    شود که چندان شباهتی به یکدیگر ندارند. قطعاً فاصله بین این دو کاال در فضای محصولی بسیار زیاد  استفاده می  هاییمندیتوان از

برابر یک    𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖را نیز صادر نمایند آنگاه مقدار عددی    jکنند کاالی  یرا صادر م  iخواهد بود. در مقابل اگر، تمامی کشورهایی که کاالی  

شود. بنابراین این دو  بسیار مشابه استفاده می  های مندیتواناز    jو    iخواهد بود. به عبارت دیگر به احتمال زیاد در تولید دو کاالی  

 کاال در فضای محصولی بسیار به یکدیگر نزدیک خواهند بود. 

 دهد: که احتمال صادرات توامان تمامی جفت کاالها را نشان میکنیم را طراحی می ∅برای هر جفت کاال، ماتریس   𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖با محاسبه 

∅ = [
𝜑𝜑11 ⋯ 𝜑𝜑1𝑁𝑁

⋮ ⋱ ⋮
𝜑𝜑𝑘𝑘1 ⋯ 𝜑𝜑𝑘𝑘𝑁𝑁

]                          (5) 

𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖  شرطشد. اما در عمل  بر اساس احتمال شرطی بنا شده است لذا باید یک شاخص متقارن با  𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖از آنجا که شاخص   = 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 

 شود:( تعریف می6را به صورت ) 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖برقرار نخواهد بود. برای حل این مشکل شاخص 

𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 = min{𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖}                     (6) 
دو کاال را در فضای محصولی  مجاورت  های این ماتریس، یک ماتریس متقارن خواهد بود. مقدار عددی درایه   ∅بر این اساس ماتریس 

باال( با محصوالت زیادی داشته باشد، این امر نشان دهنده   𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖دهند. در فضای محصولی وقتی یک محصول فاصله کمی )  نشان می

تولید این محصول خاص با بسیاری از محصوالت دیگر مشابه است. بنابراین مسیرهای  برای    های مورد نیازمندیتوان آن است که  

 باشد.  رسیدن به این محصول فراوان می

، شاخص چگالی را معرفی  iمحصول  گیری احتمال تحقق تولید و یا صادرات با مزیت نسبی  برای اندازه(  2006من و کلینگر )زها

 کردند:  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 =
∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝜑𝜑𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐾𝐾
𝑘𝑘=1
∑ 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐾𝐾
𝑘𝑘=1

                          (7) 

فضای محصول   با سایر محصوالت در  iمخرج کسر مقدار عددی شاخص مسیر به عبارت دیگر کل درجه مجاورت یا ارتباطات محصول  

در آنها دارای    cبا سایر محصوالت فضای محصول که کشور    iدهد. صورت کسر برابر است با درجه مجاورت محصول  را نشان می

را توانسته است، محصوالت بیشتری    cر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد یعنی کشور  باشد. همی آشکار شده  مزیت نسبی صادراتی

 )7(

ارتباطات  یا  مجاورت  درجه  کل  دیگر  عبارت  به  مسیر  شاخص  عددی  مقدار  کسر  مخرج 
با  است  برابر  کسر  صورت  می دهد.  نشان  را  محصول  فضای  در  محصوالت  سایر  با   i محصول 
آنها دارای مزیت  کشور c در  که  i با سایر محصوالت فضای محصول  درجه مجاورت محصول 
کشور c توانسته  نسبی صادراتی آشکار شده می باشد. هر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد یعنی 
کاالی i قرار دارند با مزیت نسبی آشکار شده صادر  که در مجاورت  است، محصوالت بیشتری را 
این  در   i تولید محصول  نیاز  مورد  توان مندی هایی  از  توجهی  قابل  ، مقدار  به عبارت دیگر کند. 

گسترش تولید و صادرات آن را افزایش خواهد داد. که احتمال  کشور انباشته شده است 



رگانی، شماره 105، زمستان  1401  وهشنامه باز پژ 36 

1-2. مروری بر مطالعات قبلی 
مطالعات تجربی مختلفی از شاخص های منتج از نظریه فضای محصول برای متنوع سازی سبد 
و  بهرامی  می شوند.  مرور  مطالعات  این  از  تعدادی  قسمت  این  در  کرده اند.  استفاده   صادراتی 
و  قطعات  ساخت  صنعت  فعلی  تولیدات  با  همگون  محصوالت  شناسایی  به   )1399( همکاران 
تجهیزات ایران با رویکرد پیچیدگی اقتصادی پرداختند. برای این منظور آنها با تکیه بر داده های 
کد HS( ذیل صنعت ساخت قطعات و تجهیزات در سال های 2002 تا  کاالیی ) کد  صادرات 669 
2017، به شناسایی فرصت های تولیدی همگون با قابلیت های در اختیار صنعت ساخت قطعات 
با  همگون  تولیدی  فرصت   28 می دهد،  نشان  آن ها  تحقیق  نتایج  پرداختند.  ایران  تجهیزات  و 
که حرکت به سمت آن ها  وضعیت فعلی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات ایران خبر وجود دارد 
موجب متنوع تر و پیچیده تر شدن این صنعت می شود و در صورت تولید آنها می توان به انباشت 
کرد. تولید برخی از انواع توربین،  کسب درآمد صادراتی بیشتر دست پیدا  قابلیت های فناورانه و 
از  عمده ای  بخش  لوکوموتیو  و  آالت  ماشین  قطعه های  تیوب،  نقلیه،  وسایل  قطعه های   ، موتور
فرصت های تولیدی همگون با صنعت ساخت قطعه ها و تجهیزات ایران را تشکیل می دهند. ثاقب 
)1399( به شناسایی زمینه های متنوع سازی صادرات محصوالت صنایع شیمیایی و پتروشیمی با 
کمک رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول پرداخت. نتایج این تحقیق نشان می دهد، 
تقریبًا 33 درصد از تولیدات صنعت شیمایی و پتروشیمی ایران صادر شده است و به دلیل عدم 
توجه به متنوع سازی تولید و صرفًا تمرکز بر صادرات تعداد اندکی محصول، اثرگذاری این صنعت 
باال  اولویت  با  کاالیی  گروه های  تعیین  برای  این تحقیق  در  بوده است.  ناچیز  اقتصادی  رشد  بر 
اقتصادی شامل  پیچیدگی  و  نظریه فضای محصول  دو  از  منتج  پنج شاخص  از  برای صادرات 
)میزان  محصول  جهانی  تقاضای  »ارزش  »چگالی«،  فرصت«،  »منفعت  محصول«،  پیچیدگی   «
واردات(« و »رشد تقاضای جهانی« استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، علی رغم 
پیچیده  کمتر  محصوالت  تولید  بر  ایران  پتروشیمی  صنعت  موجود،  توانمندی های  و  قابلیت ها 
کاالیی این صنعت، تولید  گروه  ، از میان 194  متمرکز بوده است. بر اساس چهار شاخص  فوق الذکر
کاالیی در صنعت پتروشیمی ایران دارای اولویت است. در حال حاضر صنعت پتروشیمیی  گروه   60
است1.  برخوردار  صادراتی  نسبی  مزیت  از  الذکر  فوق  گروه   60 از  کاالیی  گروه   13 در  تنها  ایران 

که می توان به ثاقب و رنجبر )1398(، شاهمرادی  1. مطالعات داخلی دیگری در زمینه پیچیدگی اقتصادی انجام شده است 
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کمک نظریه  فراساسیا1 و همکاران )2018( به شناسایی محصوالت سبز با باالترین پتانسیل رشد با 
فضای محصول پرداختند. برای این منظور از مفهوم مجاورت محصول و فضای محصول استفاده 
که  گرفتن از نتایج مطالعات اخیر در مورد اقتصاد پیچیدگی، به این نتیجه رسیدند  کردند و با وام 
که یک کشور با مزیت نسبی نسبی  محصوالت سبز با باالترین پتانسیل رشد در مجاورت محصوالتی 
کردند.  باال )RCA( صادر می کند، قرار  دارند. آن ها این فرضیه را با انجام تحلیل رگرسیون آزمون 
کشور مختلف برای سال های بین سال های 2005 و  برای این منظور فضای محصول را برای 141 
کثر نزدیکی هر محصول سبز را به محصوالت با RCA باال  کشور حدا 2013 تشکیل دادند و برای هر 
گرفته  کردند )یعنی نزدیکی منبع محصول مزیت رقابتی نزدیک به محصول سبز در نظر  محاسبه 
کثر مجاورت با  که محصوالت سبز با حدا شده است(. نتایج مدل اقتصاد سنجی تأیید می کند 
کی2 و همکاران )2021( به شناسایی محصوالت  محصوالت با RCA باال بیشترین رشد را داشته اند. 
آبی  کمک رویکرد فضای محصول پرداختند. برای این منظور ابتدا 26 نوع محصول  دریایی با 
کشاورزی زراعت دریایی،  در پنج صنعت بزرگ آبی، شیالت دریایی، صنایع شیمیایی دریایی، 
گام بعدی، فضاهای  کردند. در  کشتی سازی دریایی و ساخت تجهیزات دریایی انتخاب  صنعت 
کثر نزدیکی هر محصول  کشور در سال های 2005، 2009 و 2013 ایجاد و حدا محصول برای 34 
آن ها نشان می دهد  کردند. نتایج  آشکار باال )RCA( محاسبه  آبی به محصوالت با مزیت نسبی 
کثر نزدیکی بین محصوالت آبی و محصوالت با مقادیر RCA باال به طور مثبت بر پتانسیل  که حدا
کشور  کثر مجاورت، تنوع  کمک ماتریس حدا آبی تأثیر می گذارد. در نهایت، با  رشد محصوالت 
کشورها در توسعه محصول، برای توسعه محصول آبی  در رابطه با توسعه محصول و شباهت بین 
که برای اندازه گیری میزان توسعه اقتصادی  کردند  به عنوان ابزار تحلیل سیاست غیر پولی استفاده 
کمک روش های علم شبکه )یعنی فضای محصول( و پیچیدگی  کی )2022( با  پایدار مفید است. 
برای سال  آبی جهان  ( فضای محصول  کشور و پیچیدگی  اقتصادی )یعنی پیچیدگی محصول 
کمک نقشه  کردند. آن ها با  کشور ترسیم  کمک داده های صادرات 66 محصول و 235  2017 را با 
فضای محصول مذکور تکامل فضای محصول آبی مورد مبادله بین چین و امریکا را طی دوره 1995 
کشورهای با درآمد باال صادرکنندگان  کردند. سایر نتایج تحقیق نشان می دهد)الف(  تا 2015 بررسی 

کرد. )1397( و نوروزی و حسن پور )1397(، تقوی و حسن پورکارساالری)1395( اشاره 
1. Fraccascia
2. Qi
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صادرکنندگان  پایین  درآمد  با  کشورهای  که  حالی  در  هستند،  پیچیده تر  آبی  محصوالت  اصلی 
با  پیچیده تر  آبی  پیچیده هستند. )ب( سهم صادرات محصوالت  کمتر  آبی  اصلی محصوالت 
کم پیچیده تر با  که سهم صادرات محصوالت آبی  پیچیدگی اقتصاد آبی افزایش می یابد، در حالی 
کاهش می یابد. )ج( سطح توسعه تنوع اقتصاد آبی به طور مستقیم با درآمد  پیچیدگی اقتصاد آبی 
هستند  برخوردار  بیشتری  آبی  اقتصادی  تنوع  از  باالتر  درآمد  با  کشورهای  یعنی  است.  متناسب 
اقتصاد  به  گذار  در حال  کشورها  که  معتقدند همان طور  و همکاران )2013(  بالعکس. هموی1  و 
که در آن بتوانند  کنند  سبز هستند، آنها باید نقاط شروع برای توسعه محصوالت سبر را شناسایی 
ایجاد  و  شناسایی  کنند.  رقابت  ظهور  حال  در  سبز  بازارهای  در  کشورها  سایر  با  مطلوب  به طور 
ظرفیت عرضه برای صادرات محصوالت سبز رقابتی و تجاری قابل دوام می تواند به عنوان بخشی 
اساسی از حمایت از رشد سبز و توسعه پایدار دیده شود. با تکیه بر نظریه فضای محصول، آن ها 
کشورها برای مجموعه  کردند و نقاط قوت صادراتی  فضای محصول برای محصوالت سبز را ترسیم 
کردند. نتایج این تحقیق برای برزیل نشان می دهد، برزیل  مشخصی از محصوالت سبز مشخص 
کاالیی مختلف  گروه های  پایگاه صادراتی بسیار متنوعی با مزیت نسبی آشکار برای محصوالت در 
از این محصوالت همچنین در مجاورت یکدیگر قرار  در سراسر فضای محصول است. بسیاری 
گرچه به نظر می رسد  دارند و بسیاری از آنها در ساختارهای خوشه مانندی به هم مرتبط هستند، ا
برخی از این محصوالت در خاسبه )قسمت های تنک فضای محصول( باشند. بر اساس جایگاه 
گروه های محصول سبز صادرات دارد، اما در میان  کشور در تمام  برزیل در فضای محصول،  این 
نماهای  دارد.  اتانول  در صادرات  آشکاری  نسبی  مزیت  تنها  برزیل  از محصوالت،  این مجموعه 
گروه محصول )توربین ها، تجهیزات نوری، مواد  بزرگ شده نقشه فضایی محصول برزیل چندین 
که  گروه های محصول قرار دارند  که در مجاورت سایر  بافتنی و تجهیزات تبرید( را نشان می دهد 
آنها دارد. هموی و همکاران معتقدند، محصوالت سبز در این  آشکاری برای  برزیل مزیت نسبی 
گروه های محصول را می توان از طریق تحلیل ها و بررسی های بیشتر به عنوان نامزدهای بالقوه برای 
سیاست های صنعتی سبز هدفمند، افزایش رقابت پذیری و توسعه بیشتر تولید و صادرات بررسی 
کرد. پرز هرناندر2 و همکاران )2021( به بررسی توانایی فعلی و بالقوه برای ارتقای اقتصاد سبز در 

1. Hamwey, (2013).
2. Pérez-Hernndez, (2021).



یار ایدیص رزوی پرویدق را  39 ار تیضراراتیترق یایدییقی ایاتییانیدیق  ص ییز

کمک نظریه های فضای محصول و پیزیدگی اقتصادی پرداختند تا نهادهای مکزیکی  مکزیک با 
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کمک ادبیات نظری پیچیدگی اقتصادی،  کردند. همچنین با  را در سطح مناطق مکزیک رسم 
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گرفتن یک سری زمانی از سال 2004 تا 2018 و مجموعه ای از داده ها در مورد تجارت بین المللی  نظر 
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کمک شاخص پیچیدگی سبز )GCIs( و فضای محصول  محصوالت پیچیده تر است(. )2( با 
کردند. سبز در مکزیک، شبکه ای از امکان مجاور سبز )GAPs( را به تفکیک هر ایالت مشخص 

2. معرفی مدل، روش شناسی و داده های تحقیق
مدل  برآورد  روش  سپس  می شوند،  تصریح  صادرات  اقتصادسنجی  مدل  ابتدا  بخش،  این  در 

تجربی تشریح می شود و در نهایت داده های تحقیق معرفی خواهند شد.

2-1. معرفی مدل و روش شناسی
کلینگر )2007(، فراساسیا و همکاران  به پیروی از مطالعات انجام شده توسط هازمن مانند هازمن و 
کی و همکاران )2021( مدل تجربی زیر برای بررسی پویایی صادرات محصوالت صنعت  )2018( و 

مواد غذایی تصریح شده است:

( 2021( و کی و همکاران )2018(، فراساسیا و همکاران )2007به پیروی از مطالعات انجام شده توسط هازمن مانند هازمن و کلینگر )

 زیر برای بررسی پویایی صادرات محصوالت صنعت مواد غذایی تصریح شده است: مدل تجربی 

∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡     (8) 
 ،t  ،Densityام در سال  iصادرات کشور در کاالی    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡باشد.  می  t+1و    tین دوره  ام  iکاال  نرخ رشد صادرات    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡∆(  8در مدل )

حقیقی ، نرخ ارز ج.ا. ایرانواقعی   GDP ارزش  بردار سایر متغیرهای توضیحی شامل 𝑍𝑍باشند.  ام میiشاخص چگالی حول محصول 

مثبت    (𝛿𝛿چگالی )رود، ضریب متغیر  انتظار می  باشد.ی خطا یا پسماند معادله رگرسیونی میجمله   𝜀𝜀باشد.  و میزان تقاضای جهانی می

های مورد نیاز توسعه یک محصول در اقتصاد داخلی بیشتر مهیا باشد، امکان افزایش تولید  مندیدهد، هرچه توانباشد که نشان می

1)بود.   تر خواهدو صادرات آن نیز محتمل  + 𝜌𝜌)    رود  کند و انتظار میگیری میاندازهدرجه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی را

نرخ رشد  رود، کشش درآمدی صادرات و تاثیر نرخ ارز واقعی و مقدار تقاضای جهانی بر  همچنین انتظار میبین صفر و یک باشد.  

 صادرات مواد غذایی مثبت باشد. 

های پانلی استفاده کرد اما به خاطر وجود ساختار پویا در های مقطعی و دادههر دو نوع داده توان از  ( می8به منظور تخمین معادله )

 های مقطعی وجود دارد: تورش ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درونزاییاین معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با داده

مستقل از متغیرهای  𝛼𝛼𝑖𝑖شود، جمله های مقطعی، فرض می( با استفاده از داده8(. در تخمین معادله )358، ص 2002 20)سانگاریدز

( بر اساس ساختار پویای این معادله  نشان  1996توضیحی بوده و جزئی از جمله خطا در نظر گرفته می شود. اما کسلی و همکاران)

 اند، که:  داده

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡+4) = 𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖[𝛼𝛼𝑖𝑖 + (1 + 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡]) ≠ 0             (9) 

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖چون    
2) ≠ های مقطعی منجر به  است، بنابراین حذف اثرات ثابت هر محصول در روش حداقل مربعات معمولی با داده  0

های پانلی چند مالحظه مهم وجود دارد. اوالً به خاطر  داده( با استفاده از  8شود. در تخمین مدل )تورش ناشی از حذف متغیر مهم می

و متغیرهای توضیحی مدل استفاده از روش اثرات تصادفی برای تخمین آن مناسب نخواهدبود. ثانیاً به خاطر وجود    𝛼𝛼𝑖𝑖ارتباط بین  

اثرات ثابت قادر   به حل مشکل تورش درونزایی  مشکل درونزایی بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته ) یعنی صادرات( روش 

( با دو مشکل درونزایی متغیرهای  8های ناسازگاری را ارائه خواهد داد. چون مدل )متغیرهای توضیحی نخواهد بود و این روش تخمین 

یا از   ای و( باید به روش حداقل مربعات دو مرحله1991توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، از این رو براساس آرالنو و بوند )

ای، ممکن است، استفاده کرد. به خاطر نوع ابزارهای مورد استفاده در روش حداقل مربعات دومرحله  21روش گشتاورهای تعمیم یافته
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 زیر برای بررسی پویایی صادرات محصوالت صنعت مواد غذایی تصریح شده است: مدل تجربی 
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 ،t  ،Densityام در سال  iصادرات کشور در کاالی    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡باشد.  می  t+1و    tین دوره  ام  iکاال  نرخ رشد صادرات    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡∆(  8در مدل )

حقیقی ، نرخ ارز ج.ا. ایرانواقعی   GDP ارزش  بردار سایر متغیرهای توضیحی شامل 𝑍𝑍باشند.  ام میiشاخص چگالی حول محصول 

مثبت    (𝛿𝛿چگالی )رود، ضریب متغیر  انتظار می  باشد.ی خطا یا پسماند معادله رگرسیونی میجمله   𝜀𝜀باشد.  و میزان تقاضای جهانی می

های مورد نیاز توسعه یک محصول در اقتصاد داخلی بیشتر مهیا باشد، امکان افزایش تولید  مندیدهد، هرچه توانباشد که نشان می

1)بود.   تر خواهدو صادرات آن نیز محتمل  + 𝜌𝜌)    رود  کند و انتظار میگیری میاندازهدرجه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی را

نرخ رشد  رود، کشش درآمدی صادرات و تاثیر نرخ ارز واقعی و مقدار تقاضای جهانی بر  همچنین انتظار میبین صفر و یک باشد.  

 صادرات مواد غذایی مثبت باشد. 

های پانلی استفاده کرد اما به خاطر وجود ساختار پویا در های مقطعی و دادههر دو نوع داده توان از  ( می8به منظور تخمین معادله )

 های مقطعی وجود دارد: تورش ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درونزاییاین معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با داده

مستقل از متغیرهای  𝛼𝛼𝑖𝑖شود، جمله های مقطعی، فرض می( با استفاده از داده8(. در تخمین معادله )358، ص 2002 20)سانگاریدز

( بر اساس ساختار پویای این معادله  نشان  1996توضیحی بوده و جزئی از جمله خطا در نظر گرفته می شود. اما کسلی و همکاران)

 اند، که:  داده

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡+4) = 𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖[𝛼𝛼𝑖𝑖 + (1 + 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡]) ≠ 0             (9) 

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖چون    
2) ≠ های مقطعی منجر به  است، بنابراین حذف اثرات ثابت هر محصول در روش حداقل مربعات معمولی با داده  0

های پانلی چند مالحظه مهم وجود دارد. اوالً به خاطر  داده( با استفاده از  8شود. در تخمین مدل )تورش ناشی از حذف متغیر مهم می

و متغیرهای توضیحی مدل استفاده از روش اثرات تصادفی برای تخمین آن مناسب نخواهدبود. ثانیاً به خاطر وجود    𝛼𝛼𝑖𝑖ارتباط بین  

اثرات ثابت قادر   به حل مشکل تورش درونزایی  مشکل درونزایی بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته ) یعنی صادرات( روش 

( با دو مشکل درونزایی متغیرهای  8های ناسازگاری را ارائه خواهد داد. چون مدل )متغیرهای توضیحی نخواهد بود و این روش تخمین 

یا از   ای و( باید به روش حداقل مربعات دو مرحله1991توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، از این رو براساس آرالنو و بوند )

ای، ممکن است، استفاده کرد. به خاطر نوع ابزارهای مورد استفاده در روش حداقل مربعات دومرحله  21روش گشتاورهای تعمیم یافته
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1)بود.   تر خواهدو صادرات آن نیز محتمل  + 𝜌𝜌)    رود  کند و انتظار میگیری میاندازهدرجه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی را

نرخ رشد  رود، کشش درآمدی صادرات و تاثیر نرخ ارز واقعی و مقدار تقاضای جهانی بر  همچنین انتظار میبین صفر و یک باشد.  

 صادرات مواد غذایی مثبت باشد. 

های پانلی استفاده کرد اما به خاطر وجود ساختار پویا در های مقطعی و دادههر دو نوع داده توان از  ( می8به منظور تخمین معادله )
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مستقل از متغیرهای  𝛼𝛼𝑖𝑖شود، جمله های مقطعی، فرض می( با استفاده از داده8(. در تخمین معادله )358، ص 2002 20)سانگاریدز
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ای، ممکن است، استفاده کرد. به خاطر نوع ابزارهای مورد استفاده در روش حداقل مربعات دومرحله  21روش گشتاورهای تعمیم یافته
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در مدل )8( 
بردار  می باشند.   iام  محصول  حول  چگالی  شاخص   ،t ،Density سال  در  iام  کاالی  در  کشور 
سایر متغیرهای توضیحی شامل ارزش  GDP واقعی ج.ا. ایران، نرخ ارز حقیقی و میزان تقاضای 
جهانی می باشد.  جمله ی خطا یا پسماند معادله رگرسیونی می باشد. انتظار می رود، ضریب متغیر 
که نشان می دهد، هرچه توان مندی های مورد نیاز توسعه یک محصول   مثبت باشد 

( 2021( و کی و همکاران )2018(، فراساسیا و همکاران )2007به پیروی از مطالعات انجام شده توسط هازمن مانند هازمن و کلینگر )

 زیر برای بررسی پویایی صادرات محصوالت صنعت مواد غذایی تصریح شده است: مدل تجربی 

∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡     (8) 
 ،t  ،Densityام در سال  iصادرات کشور در کاالی    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡باشد.  می  t+1و    tین دوره  ام  iکاال  نرخ رشد صادرات    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡∆(  8در مدل )

حقیقی ، نرخ ارز ج.ا. ایرانواقعی   GDP ارزش  بردار سایر متغیرهای توضیحی شامل 𝑍𝑍باشند.  ام میiشاخص چگالی حول محصول 

مثبت    (𝛿𝛿چگالی )رود، ضریب متغیر  انتظار می  باشد.ی خطا یا پسماند معادله رگرسیونی میجمله   𝜀𝜀باشد.  و میزان تقاضای جهانی می

های مورد نیاز توسعه یک محصول در اقتصاد داخلی بیشتر مهیا باشد، امکان افزایش تولید  مندیدهد، هرچه توانباشد که نشان می

1)بود.   تر خواهدو صادرات آن نیز محتمل  + 𝜌𝜌)    رود  کند و انتظار میگیری میاندازهدرجه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی را

نرخ رشد  رود، کشش درآمدی صادرات و تاثیر نرخ ارز واقعی و مقدار تقاضای جهانی بر  همچنین انتظار میبین صفر و یک باشد.  

 صادرات مواد غذایی مثبت باشد. 

های پانلی استفاده کرد اما به خاطر وجود ساختار پویا در های مقطعی و دادههر دو نوع داده توان از  ( می8به منظور تخمین معادله )

 های مقطعی وجود دارد: تورش ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درونزاییاین معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با داده

مستقل از متغیرهای  𝛼𝛼𝑖𝑖شود، جمله های مقطعی، فرض می( با استفاده از داده8(. در تخمین معادله )358، ص 2002 20)سانگاریدز

( بر اساس ساختار پویای این معادله  نشان  1996توضیحی بوده و جزئی از جمله خطا در نظر گرفته می شود. اما کسلی و همکاران)

 اند، که:  داده

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡+4) = 𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖[𝛼𝛼𝑖𝑖 + (1 + 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡]) ≠ 0             (9) 

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖چون    
2) ≠ های مقطعی منجر به  است، بنابراین حذف اثرات ثابت هر محصول در روش حداقل مربعات معمولی با داده  0

های پانلی چند مالحظه مهم وجود دارد. اوالً به خاطر  داده( با استفاده از  8شود. در تخمین مدل )تورش ناشی از حذف متغیر مهم می

و متغیرهای توضیحی مدل استفاده از روش اثرات تصادفی برای تخمین آن مناسب نخواهدبود. ثانیاً به خاطر وجود    𝛼𝛼𝑖𝑖ارتباط بین  

اثرات ثابت قادر   به حل مشکل تورش درونزایی  مشکل درونزایی بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته ) یعنی صادرات( روش 

( با دو مشکل درونزایی متغیرهای  8های ناسازگاری را ارائه خواهد داد. چون مدل )متغیرهای توضیحی نخواهد بود و این روش تخمین 

یا از   ای و( باید به روش حداقل مربعات دو مرحله1991توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، از این رو براساس آرالنو و بوند )

ای، ممکن است، استفاده کرد. به خاطر نوع ابزارهای مورد استفاده در روش حداقل مربعات دومرحله  21روش گشتاورهای تعمیم یافته
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چگالی
خواهد  محتمل تر  نیز  آن  صادرات  و  تولید  افزایش  امکان  باشد،  مهیا  بیشتر  داخلی  اقتصاد  در 
بود.  درجه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی را اندازه گیری می کند و انتظار می رود بین صفر 
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مقدار  و  واقعی  ارز  نرخ  تأثیر  و  صادرات  درآمدی  کشش  می رود،  انتظار  همچنین  باشد.  یک  و 
تقاضای جهانی بر نرخ رشد صادرات مواد غذایی مثبت باشد.

به منظور تخمین معادله )8( می توان از هر دو نوع داده های مقطعی و داده های پانلی استفاده 
کرد اما به خاطر وجود ساختار پویا در این معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با داده های 
مقطعی وجود دارد: تورش ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درونزایی1 . در تخمین معادله 
)8( با استفاده از داده های مقطعی، فرض می شود، جمله  مستقل از متغیرهای توضیحی بوده و 
کسلی و همکاران)1996( بر اساس ساختار پویای  گرفته می شود. اما  جزئی از جمله خطا در نظر 

که:  این معادله  نشان داده اند، 

( 2021( و کی و همکاران )2018(، فراساسیا و همکاران )2007به پیروی از مطالعات انجام شده توسط هازمن مانند هازمن و کلینگر )

 زیر برای بررسی پویایی صادرات محصوالت صنعت مواد غذایی تصریح شده است: مدل تجربی 

∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡     (8) 
 ،t  ،Densityام در سال  iصادرات کشور در کاالی    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡باشد.  می  t+1و    tین دوره  ام  iکاال  نرخ رشد صادرات    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡∆(  8در مدل )

حقیقی ، نرخ ارز ج.ا. ایرانواقعی   GDP ارزش  بردار سایر متغیرهای توضیحی شامل 𝑍𝑍باشند.  ام میiشاخص چگالی حول محصول 

مثبت    (𝛿𝛿چگالی )رود، ضریب متغیر  انتظار می  باشد.ی خطا یا پسماند معادله رگرسیونی میجمله   𝜀𝜀باشد.  و میزان تقاضای جهانی می

های مورد نیاز توسعه یک محصول در اقتصاد داخلی بیشتر مهیا باشد، امکان افزایش تولید  مندیدهد، هرچه توانباشد که نشان می

1)بود.   تر خواهدو صادرات آن نیز محتمل  + 𝜌𝜌)    رود  کند و انتظار میگیری میاندازهدرجه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی را

نرخ رشد  رود، کشش درآمدی صادرات و تاثیر نرخ ارز واقعی و مقدار تقاضای جهانی بر  همچنین انتظار میبین صفر و یک باشد.  

 صادرات مواد غذایی مثبت باشد. 

های پانلی استفاده کرد اما به خاطر وجود ساختار پویا در های مقطعی و دادههر دو نوع داده توان از  ( می8به منظور تخمین معادله )

 های مقطعی وجود دارد: تورش ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درونزاییاین معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با داده

مستقل از متغیرهای  𝛼𝛼𝑖𝑖شود، جمله های مقطعی، فرض می( با استفاده از داده8(. در تخمین معادله )358، ص 2002 20)سانگاریدز

( بر اساس ساختار پویای این معادله  نشان  1996توضیحی بوده و جزئی از جمله خطا در نظر گرفته می شود. اما کسلی و همکاران)

 اند، که:  داده

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡+4) = 𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖[𝛼𝛼𝑖𝑖 + (1 + 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡]) ≠ 0             (9) 

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖چون    
2) ≠ های مقطعی منجر به  است، بنابراین حذف اثرات ثابت هر محصول در روش حداقل مربعات معمولی با داده  0

های پانلی چند مالحظه مهم وجود دارد. اوالً به خاطر  داده( با استفاده از  8شود. در تخمین مدل )تورش ناشی از حذف متغیر مهم می

و متغیرهای توضیحی مدل استفاده از روش اثرات تصادفی برای تخمین آن مناسب نخواهدبود. ثانیاً به خاطر وجود    𝛼𝛼𝑖𝑖ارتباط بین  

اثرات ثابت قادر   به حل مشکل تورش درونزایی  مشکل درونزایی بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته ) یعنی صادرات( روش 

( با دو مشکل درونزایی متغیرهای  8های ناسازگاری را ارائه خواهد داد. چون مدل )متغیرهای توضیحی نخواهد بود و این روش تخمین 

یا از   ای و( باید به روش حداقل مربعات دو مرحله1991توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، از این رو براساس آرالنو و بوند )

ای، ممکن است، استفاده کرد. به خاطر نوع ابزارهای مورد استفاده در روش حداقل مربعات دومرحله  21روش گشتاورهای تعمیم یافته
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 )9(

 است، بنابراین حذف اثرات ثابت هر محصول در روش حداقل مربعات 

( 2021( و کی و همکاران )2018(، فراساسیا و همکاران )2007به پیروی از مطالعات انجام شده توسط هازمن مانند هازمن و کلینگر )

 زیر برای بررسی پویایی صادرات محصوالت صنعت مواد غذایی تصریح شده است: مدل تجربی 

∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡     (8) 
 ،t  ،Densityام در سال  iصادرات کشور در کاالی    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡باشد.  می  t+1و    tین دوره  ام  iکاال  نرخ رشد صادرات    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡∆(  8در مدل )

حقیقی ، نرخ ارز ج.ا. ایرانواقعی   GDP ارزش  بردار سایر متغیرهای توضیحی شامل 𝑍𝑍باشند.  ام میiشاخص چگالی حول محصول 

مثبت    (𝛿𝛿چگالی )رود، ضریب متغیر  انتظار می  باشد.ی خطا یا پسماند معادله رگرسیونی میجمله   𝜀𝜀باشد.  و میزان تقاضای جهانی می

های مورد نیاز توسعه یک محصول در اقتصاد داخلی بیشتر مهیا باشد، امکان افزایش تولید  مندیدهد، هرچه توانباشد که نشان می

1)بود.   تر خواهدو صادرات آن نیز محتمل  + 𝜌𝜌)    رود  کند و انتظار میگیری میاندازهدرجه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی را

نرخ رشد  رود، کشش درآمدی صادرات و تاثیر نرخ ارز واقعی و مقدار تقاضای جهانی بر  همچنین انتظار میبین صفر و یک باشد.  

 صادرات مواد غذایی مثبت باشد. 

های پانلی استفاده کرد اما به خاطر وجود ساختار پویا در های مقطعی و دادههر دو نوع داده توان از  ( می8به منظور تخمین معادله )

 های مقطعی وجود دارد: تورش ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درونزاییاین معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با داده

مستقل از متغیرهای  𝛼𝛼𝑖𝑖شود، جمله های مقطعی، فرض می( با استفاده از داده8(. در تخمین معادله )358، ص 2002 20)سانگاریدز

( بر اساس ساختار پویای این معادله  نشان  1996توضیحی بوده و جزئی از جمله خطا در نظر گرفته می شود. اما کسلی و همکاران)

 اند، که:  داده

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡+4) = 𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖[𝛼𝛼𝑖𝑖 + (1 + 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡]) ≠ 0             (9) 

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖چون    
2) ≠ های مقطعی منجر به  است، بنابراین حذف اثرات ثابت هر محصول در روش حداقل مربعات معمولی با داده  0

های پانلی چند مالحظه مهم وجود دارد. اوالً به خاطر  داده( با استفاده از  8شود. در تخمین مدل )تورش ناشی از حذف متغیر مهم می

و متغیرهای توضیحی مدل استفاده از روش اثرات تصادفی برای تخمین آن مناسب نخواهدبود. ثانیاً به خاطر وجود    𝛼𝛼𝑖𝑖ارتباط بین  

اثرات ثابت قادر   به حل مشکل تورش درونزایی  مشکل درونزایی بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته ) یعنی صادرات( روش 

( با دو مشکل درونزایی متغیرهای  8های ناسازگاری را ارائه خواهد داد. چون مدل )متغیرهای توضیحی نخواهد بود و این روش تخمین 

یا از   ای و( باید به روش حداقل مربعات دو مرحله1991توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، از این رو براساس آرالنو و بوند )

ای، ممکن است، استفاده کرد. به خاطر نوع ابزارهای مورد استفاده در روش حداقل مربعات دومرحله  21روش گشتاورهای تعمیم یافته
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چون 
معمولی با داده های مقطعی منجر به تورش ناشی از حذف متغیر مهم می شود. در تخمین مدل 
 

( 2021( و کی و همکاران )2018(، فراساسیا و همکاران )2007به پیروی از مطالعات انجام شده توسط هازمن مانند هازمن و کلینگر )

 زیر برای بررسی پویایی صادرات محصوالت صنعت مواد غذایی تصریح شده است: مدل تجربی 

∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝜌𝜌𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡     (8) 
 ،t  ،Densityام در سال  iصادرات کشور در کاالی    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡باشد.  می  t+1و    tین دوره  ام  iکاال  نرخ رشد صادرات    𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑡𝑡∆(  8در مدل )

حقیقی ، نرخ ارز ج.ا. ایرانواقعی   GDP ارزش  بردار سایر متغیرهای توضیحی شامل 𝑍𝑍باشند.  ام میiشاخص چگالی حول محصول 

مثبت    (𝛿𝛿چگالی )رود، ضریب متغیر  انتظار می  باشد.ی خطا یا پسماند معادله رگرسیونی میجمله   𝜀𝜀باشد.  و میزان تقاضای جهانی می

های مورد نیاز توسعه یک محصول در اقتصاد داخلی بیشتر مهیا باشد، امکان افزایش تولید  مندیدهد، هرچه توانباشد که نشان می

1)بود.   تر خواهدو صادرات آن نیز محتمل  + 𝜌𝜌)    رود  کند و انتظار میگیری میاندازهدرجه ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی را

نرخ رشد  رود، کشش درآمدی صادرات و تاثیر نرخ ارز واقعی و مقدار تقاضای جهانی بر  همچنین انتظار میبین صفر و یک باشد.  

 صادرات مواد غذایی مثبت باشد. 

های پانلی استفاده کرد اما به خاطر وجود ساختار پویا در های مقطعی و دادههر دو نوع داده توان از  ( می8به منظور تخمین معادله )

 های مقطعی وجود دارد: تورش ناشی از حذف متغیر و تورش ناشی از درونزاییاین معادله، دو ناسازگاری بالقوه در تخمین با داده

مستقل از متغیرهای  𝛼𝛼𝑖𝑖شود، جمله های مقطعی، فرض می( با استفاده از داده8(. در تخمین معادله )358، ص 2002 20)سانگاریدز

( بر اساس ساختار پویای این معادله  نشان  1996توضیحی بوده و جزئی از جمله خطا در نظر گرفته می شود. اما کسلی و همکاران)

 اند، که:  داده

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡+4) = 𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖[𝛼𝛼𝑖𝑖 + (1 + 𝜌𝜌)𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛿𝛿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖.𝑡𝑡 + 𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝜀𝜀𝑖𝑖.𝑡𝑡]) ≠ 0             (9) 

𝐸𝐸(𝛼𝛼𝑖𝑖چون    
2) ≠ های مقطعی منجر به  است، بنابراین حذف اثرات ثابت هر محصول در روش حداقل مربعات معمولی با داده  0

های پانلی چند مالحظه مهم وجود دارد. اوالً به خاطر  داده( با استفاده از  8شود. در تخمین مدل )تورش ناشی از حذف متغیر مهم می

و متغیرهای توضیحی مدل استفاده از روش اثرات تصادفی برای تخمین آن مناسب نخواهدبود. ثانیاً به خاطر وجود    𝛼𝛼𝑖𝑖ارتباط بین  

اثرات ثابت قادر   به حل مشکل تورش درونزایی  مشکل درونزایی بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته ) یعنی صادرات( روش 

( با دو مشکل درونزایی متغیرهای  8های ناسازگاری را ارائه خواهد داد. چون مدل )متغیرهای توضیحی نخواهد بود و این روش تخمین 

یا از   ای و( باید به روش حداقل مربعات دو مرحله1991توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، از این رو براساس آرالنو و بوند )

ای، ممکن است، استفاده کرد. به خاطر نوع ابزارهای مورد استفاده در روش حداقل مربعات دومرحله  21روش گشتاورهای تعمیم یافته
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)8( با استفاده از داده های پانلی چند مالحظه مهم وجود دارد. اوًال به خاطر ارتباط بین 
و متغیرهای توضیحی مدل استفاده از روش اثرات تصادفی برای تخمین آن مناسب نخواهدبود. 
ثانیًا به خاطر وجود مشکل درونزایی بین متغیرهای توضیحی و متغیر وابسته ) یعنی صادرات( 
این  و  بود  نخواهد  توضیحی  متغیرهای  درونزایی  تورش  مشکل  حل  به  قادر  ثابت  اثرات  روش 
روش تخمین های ناسازگاری را ارائه خواهد داد. چون مدل )8( با دو مشکل درونزایی متغیرهای 
توضیحی و وجود ساختار پویا مواجه است، از این رو براساس آرالنو و بوند )1991( باید به روش 
نوع  به خاطر  کرد.  استفاده  یافته2  تعمیم  گشتاورهای  از روش  یا  و  مربعات دو مرحله ای  حداقل 
ضرایب  واریانس  است،  ممکن  دومرحله ای،  مربعات  حداقل  روش  در  استفاده  مورد  ابزارهای 
رو، مناسب ترین تخمین زن  این  از  آید.  ناسازگاری به دست  نتایج  و  برآورد شوند  بزرگتر  تخمینی 
تخمین  روش  در  خواهدبود.  تعمیم یافته  گشتاورهای  تخمین زن  پانلی،  پویای  مدل های  برای 
گشتاورهای تعمیم یافته، به منظور حذف تورش ناشی از وجود ارتباط بین متغیرهای توضیحی و 
، جمله اثرات ثابت  کار که با این  گرفته  می شود  جمله اثرات ثابت، از معادله )8( تفاضل مرتبه اول 

1. Tsangarides, (2002).

2. جهت مطالعه می توانید به Arrelano & Bound )1991( و Blundell and Bound )1998( مراجعه نمایید.
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گاه برای فائق آمدن بر مشکل درونزایی متغیرهای مستقل از وقفه  از مدل حذف خواهد شد. آن 
آنها به عنوان ابزار استفاده می شود. به طورکلی، این تخمین زن به دو دسته تقسیم می شود: تخمین 
گشتاورهای  آرالنو و بوند )1991(( و تخمین زن سیستمی  زن تفاضل مرتبه اول ) ارائه شده توسط 
که از  تعمیم یافته ) ارائه شده توسط بلوندل و بوند )1998((. آرالنو و بوند )1991( پیشنهاد دادند 
و بوند و  و بوند )1998(  اما بلوندل  ابزار استفاده شود.  وقفه متغیرهای وابسته در سطح به عنوان 
همکاران1 نشان دادند، وقفه متغیرها در سطح، ابزارهای ضعیفی برای معادله رگرسیونی در تفاضل 
گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی را  هستند. برای حل این مشکل بلوندل و بوند )1998( تخمین زن 
که در یک سیستم، رگرسیون در سطح را با رگرسیون در تفاضل ها ترکیب می کند.  پیشنهاد داده اند 
گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بر پایه  که نتایج به دست آمده از روش  البته باید بگوئیم 
jm و  ، عموما از دو آماره  که بر آنها بنا شده اند، معتبر خواهند بود. بدین منظور صحت فروضی 
آزمون عدم وجود خودهمبستگی سریالی در جمالت  برای   jm آماره  سارگان2 استفاده می شود. 
خطا و آماره سارگان برای آزمون اعتبار ابزارهای به کار برده شده در مدل استفاده می شوند. در این 
گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نسبت به  روش های رقیب،  کارایی بیشتر روش  تحقیق، به دلیل 

از تخمین زن System-GMM برای برازش مدل )8( استفاده می شود.

2-2. معرفی داده های تحقیق
کد  کشور به جهان به تفکیک 1062  به منظور محاسبه شاخص چگالی، داده های صادرات 127 
کدهای مذکور از  HS چهار رقمی )بر اساس نسخه سال 1992( و همچنین آمار واردات جهان در 
 117 ،HS وب سایت بانک جهانی3 استخراج شده است. بر اساس نسخه سال 1992 طبقه بندی
A در قسمت ضمایم  که در جدول  کد جزو محصوالت صنعت مواد غذایی محسوب می شوند 
از وب سایت   HS کدهای  به تفکیک  ایران  ج.ا.  به صادرات  مربوط  آورده شده اند. داده های 
استخراج  جهانی  بانک  وب سایت  از  ایران  ج.ا.  واقعی   GDP داده های  و  ایران  ج.ا.  گمرک 
گرداوری شده توسط دارواس4   شده اند. آمار مربوط به نرخ ارز واقعی موثر ج.ا. ایران از داده های 

1. Bound, (1995).
2. Sargrn
3. https://wits.worldbank.org
4. Darvas, (2021).
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گرداوری   2018-2001 زمانی  دوره  برای  متغیرها  تمامی  به  مربوط  داده های  استخراج شده است. 
 ،HS کدهای  آمار صادرات به تفکیک  این مقاله نشان می دهد،  بررسی های محققین  شده اند. 
کرونا در  گمرک ج.ا. ایران برای سال 2019 ارائه نشده است. همچنین به دلیل شیوع ویروس  توسط 
کاهش یافت و از این رو توان صادراتی آنها در این  کشورها در این سال  سال 2020، تجارت اغلب 
کردن نمی باشد. با توجه به موارد برشمرده شده دوره  سال چندان بواسطه آمار صادرات قابل رصد 

زمانی تحقیق سال های 2001-2018 انتخاب شد1.
صادرات  راست(،  سمت  عمودی  )محور  محصوالت  کل  صادرات  روند   )1( نمودار  در 
کل صادرات  از  محصوالت صنایع غذایی )محور عمودی سمت چپ( و سهم این محصوالت 
که مشاهده  کاالیی )نمودار ستونی(  طی دوره زمانی 2001-2018 نمایش داده شده است. همان طور 
ج.ا. ایران طی دوره زمانی مذکور نوسانی بوده است اما نوسانات  کاالیی  کل صادراتی  می شود، 
صادرات مواد غذایی بسیار ناچیز و طی دوره زمانی روند روبه رشدی داشته است. محاسبه نرخ 
کل صادرات و صادرات مواد غذایی برای دو زیر دوره 2001-2009 و 2010-2018 و همچنین  رشد 
کل  کل دوره مورد بررسی نشان می دهد، صادرات مواد غذایی در تمامی دوره ها سریع تر از  برای 
به  کاالیی  صادرات  کل  که   2018-2010 دوره  زیر  طی  حتی  است  داشته  رشد  کاالیی  صادرات 
کاهش یافته است، صادرات مواد غذایی 73 درصد رشد داشته است. متوسط  میزان 11 درصد 
که به 2 میلیارد  کل صادرات مواد غذایی طی دوره 2001-2003 برابر 300 میلیون دالر بوده است 
دالر طی دوره 2010- 2012 و 2.8 میلیارد دالر طی دوره 2016-2018 افزایش یافته است. همان طور 
کمی نوسان طی دوره  کل صادرات با  که در نمودار )1( مشاهده می شود، سهم صنایع غذایی از 
است.  یافته  افزایش   2018 سال  در  درصد   3 به   2001 سال  در  درصد   1.1 از  بررسی  مورد  زمانی 
کاالیی مربوط به سال 2015 و برابر 4 درصد بوده است. کل صادرات  بیشترین سهم مواد غذایی در 
که در مجموع 80  ایران  ج.ا.  برتر موجود در سبد صادراتی  کاالیی  گروه های  در نمودار )2( 
درصد صادرات مواد غذایی را در دو مقطع زمانی 2001-2003 و 2016-2018 به خود اختصاص 
داده اند، نمایش داده شده است. مقایسه ترکیب سبد صادرتی مواد غذایی بین دو مقطع زمانی 
آن ها می باشد. برای مثال  کاالیی و همچنین سهم  گروه های  کی از تغییر ترکیب سبد از منظر  حا
آماده  ماهی  کاالیی  گروه های  به  مربوط   2003-2001 زمانی  دوره  در  بیشترین سهم سبد صادراتی 

1. آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در پیوست B آورده شده اند.
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گوجه فرنگی تهیه یا نگهداری شده، پوست خام حیوانات و سخت پوستان  یا نگهداری شده، 
کاالیی  گروه های  می باشد. اما ترکیب سبد در دوره زمانی 2016-2018 تغییر اساس داشته است. 
ماهی آماده یا نگهداری شده و پوست خام حیوانات از محصوالت برتر صادراتی حذف شدند 
کاهش یافته است.  گوجه فرنگی تهیه یا نگهداری شده و سخت پوستان  کاالیی  گروه  و سهم دو 
کشک، دوغ، شیر و خامه و قنادی شکری  کاالیی نان و شیرینی، پنیر و  گروه های  در مقابل سهم 

کشور به شدت افزایش یافته است. در سبد صادراتی 

کل محصوالت و محصوالت صنایع غذایی توسط ج ا  ایران نمودار 2- تحوالت صادرات 

منبع: یافته های تحقیق

شاخص چگالی )شاخص  اصلی منتج از نظریه فضای محصول(، متغیر مرکزی در تحقیق حاضر 
بر اساس  شود.  بررسی  غذایی  صنایع  محصوالت  صادرات  بر  آن  تأثیر  می شود  سعی  که  است 
کد HS چهار رقمی مربوط به صنایع غذایی محاسبه  معادله شماره )7( شاخص مذکور برای 117 
و   0.5 از  بزرگتر  مجاورت،  شاخص  عددی  مقدار   ، مذکور شاخص  محاسبه  برای  است.  شده 
در  است.  شده  گرفته  نظر  در  یک  از  بزرگتر  شده،  آشکار  نسبی  مزیت  شاخص  عددی  مقدار 
شاخص  عددی  مقدار  بیشترین  با  غذایی  صنایع  به  مربوط  کاالیی  گروه   15  ،2 نمودار  ج  پانل 
کاالیی مذکور بیشترین  گروه های  چگالی نمایش داده شده اند. بر اساس نظریه فضای محصول، 
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امکان توسعه تولید و صادرات را با توجه به توان مندی های انباشته شده در اقتصاد ایران دارند. 
کنجاله )2( مربا،  که مشاهده می شود، شاخص چگالی برای رشته فعالیت های )1( آرد،  همان طور 
ژله و میوه، )3( قنادی شکری، )3( میوه و آجیل، )4( آب میوه، )5( قند نیشکر و چغندر و )6( 
گیاهی بیش از 50 درصد بوده و بیشترین امکان توسعه را در اقتصاد ملی دارند. سایر محصوالت 

پانل الف: دوره زمانی 2003-2001

پانل ب: دوره زمانی 2018-2016

کاالیی مربوط به صنایع غذایی با بیشترین مقدار عددی شاخص چگالی گروه  پانل ج: 15 
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کل صادرات مواد غذایی( در دو دوره  نمودار 3- ترکیب سبد صادراتی ایران )۸0 درصد 

زمانی 2001-2003 و 201۸-2016

منبع: یافته های تحقیق

3. نتایج تحقیق
به منظور بررسی تأثیر شاخص چگالی بر پویایی صادرات محصوالت صنایع غذایی، مدل )8( 
گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )System-GMM( داده های های پانلی برآورد  کمک روش  با 
زیر  کاالیی  گروه های  صادرات  دالری  ارزش  متوسط  تحقیق،  این  در  وابسته  متغیر  است.  شده 
کد HS چهار رقمی( طی زیر دوره های سه ساله 2003-2001، 2004- مجموعه صنایع غذایی )117 
2006، ...، 2016-2018 می باشد. متغیرهای توضیحی عبارتند از شاخص چگالی )به تفکیک هر 
GDP سرانه واقعی، نرخ  اول متغیر وابسته )ارزش دالری صادرات(،  HS چهار رقمی(، وقفه  کد 
رقمی( می باشند.  HS چهار  کد  )به تفکیک هر  واردات جهانی  ارزش دالری  و  واقعی  موثر  ارز 
کدهای HS چهار رقمی در هر زیر  متغیرهای GDP سرانه واقعی و نرخ ارز موثر واقعی برای تمامی 

دوره زمانی یکسان می باشند و تنها طی زمان تغییر می کنند. 
نتایج تخمین مدل )8( در جدول )1( ارائه شده است. در این جدول ضرایب برآورد شده، 
آماره t-student، ارزش احتمال این آماره و فاصله اطمینان 95 درصد ارائه شده است. به منظور 
تخمین مدل با روش system-GMM از وقفه های مرتبه اول و دوم متغیرهای توضیحی به عنوان 
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ارزش  اول  نتایج تحقیق نشان می دهد، ضرایب لگاریتم وقفه  ابزاری استفاده شده است.  متغیر 
دالری صادرات، لگاریتم شاخص چگالی و لگاریتم GDP واقعی سرانه در سطح خطای آماری 
ارزش دالری واردات جهانی در سطح خطای پنج درصد معنی دار  1% و ضریب متغیر لگاریتم 
هستند. بر این اساس، فرضیه صفر بودن ضرایب متغیرهای برشمرده شده در سطوح مرسوم آماری 
رد نمی شود. در مقابل ضریب متغیر لگاریتم نرخ ارز موثر واقعی در سطوح مرسوم آماری معنی دار 

نمی باشد. بر این اساس فرضیه صفر بودن ضریب این متغیر رد نمی شود. 
که نشان می دهد،  مقدار عددی ضریب متغیر لگاریتم شاخص چگالی برابر 0.420 می باشد 
رشد  نرخ  کند،  رشد  درصد   10 غذایی  صنایع  زیرمجموعه   HS کدهای  چگالی  شاخص  گر  ا
صادرات این محصوالت به میزان 4.2 واحد درصد افزایش خواهد یافت. این یافته نشان می دهد، 
فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت توان مندی های انباشته شده مرتبط با توسعه هر محصول 
این  نمی شود.  رد  درصد  یک  آماری  خطای  سطح  در  صادرات(  )پویایی  آن  صادرات  رشد  بر 
آینده  از  اتکایی  قابل  کننده  پیش بینی  می توان  محصول  فضای  نظریه  می دهد،  نشان  یافته ها 
کم فضای محصول  که در قسمت های مترا کاالیی  گروه های  تحوالت صنعت مواد غذایی باشد. 
کرده  پیدا  توسعه  کشور  در  آن ها  مشابه  توان مندی های  با  صنایع  اغلب  همچنین  و  هستند  واقع 
باشند، احتمال توسعه تولید و صادرات آن ها در اقتصاد ملی زیاد می باشد و می توان از آن ها برای 

کرد. متنوع سازی سبد صادراتی محصوالت مواد غذایی استفاده 
برابر 0.276- می باشد  ارزش دالری صادرات  اول  مقدار عددی ضریب متغیر لگاریتم وقفه 
که در سطح یک درصد آماری معنی دار می باشد. بر این اساس، مقدار عددی درجه ماندگاری 
که نشان می دهد،  صادرات مواد غذایی ایران در بازارهای هدف صادراتی برابر 0.724 خواهد بود 
کی از درجه  که حا کرد  70 درصد افزایش صادرات در دوره فعلی به دوره بعدی سرایت خواهد 

ماندگاری نسبتًا باالی صادرات مواد غذایی ج.ا. ایران در بازارهای هدف صادراتی می باشد.
ضریب متغیر لگاریتم GDP واقعی سرانه برابر 0.568 می باشد و مقدار عددی آن ضرایب سایر 
کند، نرخ رشد صادرات  گر GDP واقعی سرانه 10 درصد رشد  متغیرهای توضیحی بزرگتر می باشد. ا
مواد غذایی به میزان 5.68 واحد درصد افزایش خواهد یافت. ضریب متغیر لگاریتم ارزش دالری 
واردات  در  درصدی   10 رشد  می دهد،  نشان  که  می باشد   0.160 برابر  و  مثبت  جهانی  واردات 
سایر  شد.  خواهد  غذایی  مواد  صادرات  در  درصدی   1.6 افزایش  به  منجر  غذایی  مواد  جهانی 
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نتایج تحقیق نشان می دهد، صادرات مواد غذایی بر اساس مدل تجربی برآورد شده به تغییرات 
نرخ ارز موثر واقعی حساس نمی باشد و بیشتر تحت تاصیر متغیرهای وافقعی اقتصاد قرار دارد.
آزمون  از  عبارتند   System-GMM روش  با  تجربی  مدل   تخمین  در  مهم  آزمون  دو 
آزمون  )آماره   M1 آماره  مقدار  ابزاری.  متغیرهای  اعتبار  آزمون  و  دوم  و  اول  مرتبه  خودهمبستگی 
معنی دار  آماری  خطای  درصد   5 سطح  در  که  می باشد   -2.500 برابر  اول(  مرتبه  خودهمبستگی 
گشتاورهای  از وجود خودهمبستگی مرتبه اول -ویژگی الینفک مدل  کی  می باشد. این یافته حا
آزمون خودهمبستگی  )آماره   M2 آماره مقدار  در جمله خطا می باشد.  یافته سیستمی-  تعمیمی 
بنابراین  می باشد.   0.545 برابر  آن  با  مرتبط  احتمال  ارزش  که  می باشد   -0.605 برابر  دوم(  مرتبه 
فرضیه وجود خودهمبستگی مرتبه دوم در جمالت خطای مدل رگرسیونی برآورد شده در سطوح 
( برابر 53.098 و ارزش احتمال  کای-دو آماره سارگان )با توزیع  آماری رد می شود. مقدار  مرسوم 
تخمین زن  در  استفاده  مورد  ابزارهای  بودن  معتبر  فرضیه  اساس  این  بر  می باشد.   0.319 برابر  آن 

گشتاورهای تعمیم یافته در سطوح مرسوم آماری رد نمی شود.

گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی  جدول 1- نتایج تخمین مدل تجربی )۸( با روش 

داده های های پانلی

%95%95-ارزش احتمالآماره tضریبمتغیر وابسته

-0.3050.247-18.7500.000-0.276-لگاریتم وقفه اول ارزش دالری صادرات

0.4204.2200.0000.2250.615لگاریتم شاخص چگالی

0.5684.5900.0000.3260.810لگاریتم GDP واقعی سرانه

0.1390.244-0.0530.5400.589لگاریتم نرخ ارز موثر واقعی

0.1602.3300.0200.0250.294لگاریتم ارزش دالری واردات جهانی

5.493-12.714-4.9400.000-9.104-عرض از مبدا

مشخصات داده ها

117تعداد مقاطع
تعداد متغیر ابزاری

55

468تعداد مشاهدات

آزمون های تشخیص

ارزش احتمالآماره آزمون
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%95%95-ارزش احتمالآماره tضریبمتغیر وابسته

M1-2.5000.012

M2-0.6050.545

53.0890.319آزمون سارگان

منبع: یافته های تحقیق

نتیجه گیری و پیشنهادات
متوسط ارزش تولید صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ج.ا. ایران طی دو سال 2018-2019 برابر 25 
که بعد از صنایع پاالیشگاهی و صنایع شیمیایی در جایگاه سوم قرار دارد.  میلیارد دالر بوده است 
برابر 2.7 میلیارد  ایران در دو سال 2019-2018  ج.ا.  متوسط صادرات محصوالت صنایع غذایی 
که مشاهده می شود،  که بین رشته فعالیت های صنعتی در رتبه ششم قرار دارد. همان طور  دالر بوده 
اما  دارد  قرار  قبولی  قابل  و صادراتی در جایگاه  تولیدی  از هر دو منظر  ایران  در  صنایع غذایی 
منظر  از  بطوریکه  نمی باشد  توجه  قابل  چندان  دنیا  در  ایران  ج.ا.  صادراتی  و  تولیدی  عملکرد 
تولید، ایران در رتبه 36 و از منظر صادرات در رتبه 56 قرار دارد. توسعه هر صنعتی نیازمند وجود 
آن می باشد. استراتژی توسعه صادرات محصوالت  گسترده برای فروش محصوالت  بازار مصرف 
گسترش بخش صنعت می باشد. در این تحقیق سعی شده است  صنعتی یکی از راه کارها جهت 
بر اساس نظریه فضای محصول، پویایی صادرات محصوالت صنعت مواد غذایی ایران بررسی 
شود. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی با روش system-GMM نشان می دهد، شاخص چگالی 
صادرات  رشد  نرخ  بر  مثبت  تأثیر  می باشد،  محصول  فضای  رویکرد  از  مستخرج  مهم  متغیر  که 
محصوالت صنعت مواد غذایی دارد. سایر نتایج نشان می دهد، رشد اقتصادی و واردات جهانی 

نیز محرک های رشد صادرات محصوالت صنعت مواد غذایی محسوب می شوند.
رشته  شناسایی  برای  مناسبی  ابزار  محصول  فضای  رویکرد  تحقیق،  این  یافته های  بر اساس 
فعالیت های زیر مجموعه صنایع غذایی می باشد که توان مندی های مورد نیاز برای رشد و توسعه آن ها 
در اقتصاد ایران وجود دارد. این رشته فعالیت ها هم شامل محصوالت فعال برای رشته فعالیت های 
کنجاله )2( مربا، ژله و میوه، )3( قنادی شکری، )3( میوه و آجیل، )4( آب میوه، )5( قند  )1( آرد، 
گسترش حجم سبد فعلی تولیدی  که به  گیاهی می شود  نیشکر و چغندر و )6( سایر محصوالت 
کمک شایانی می کند. همچنین یافته های این رویکرد به شناسایی محصوالت  کشور  و صادراتی 
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کنون ج.ا. ایران آن ها را تولید و یا صادر نکرده است می شود. تمرکز روی تولید و  که تا  غیر فعال 
کرد. کمک شایانی خواهد  کشور  صادرات این محصوالت به متنوع سازی سبد تولیدی و صادراتی 
هسته مرکزی تئوری فضای محصول بر ارتباط شبکه ای بین توانمندی های موجود در اقتصاد 
کشور استوار است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، ج.ا. ایران در تولید و صادرات طیف  هر 
همچنان  اما  است  کرده  پیدا  تخصص  آشامیدنی  و  غذایی  صنایع  محصوالت  از  توجهی  قابل 
که هنوز در اقتصاد داخلی تولید نشده اند و بعضی از محصوالت  دسته ای از محصوالت هستند 
نسبی  مزیت  با  را  محصوالت  این  است  نتوانسته  ایران  ج.ا.  که  هستند  کشور  اقتصاد  در  فعال 
تولید  توسعه  و  جدید  محصوالت  تولید  برای  محصول  فضای  دکترین  بر اساس  نماید.  تولید 
این  در  فعال  متوسط  و  کوچک  صنایع  مالکان  بین  است  الزم  نسبی  مزیت  بدون  محصوالت 
که توانسته اند درصد قابل توجهی از توان مندی های مورد نیاز برای توسعه صنایع غذایی  صنعت 
و  خبرگی  بتوانند  تا  گردد  برقرار  شبکه ای  ارتباط  سازند،  فراهم  کشور  اقتصاد  در  را  آشامیدنی  و 
ک بگذارند. این مهم به بنگاه های موجود این امکان را می دهد تا بتوانند  دانش خود را به اشترا
اوًال تکنولوژی های جدید را بکارگیرند و ثانیًا محصوالت جدید را تولید نمایند. وزارت خانه های 
از طریق سازمان های زیر مجموعه خود مانند اتاق  کشاورزی  صنعت، معدن و تجارت و جهاد 
بازرگانی،  اتاق  همچنین  و  نوسازی  و  گسترش  سازمان  صنعتی،  شهرک های  سازمان  اصناف، 
به  نقش  می توانند  خود  مجموعه  زیر  مختلف  تشکل های  طریق  از  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
ارتباطات شبکه ای بین بنگاه های  کردن  کردن زیرساخت های الزم برای برقرار  سزایی در فراهم 

تولیدی و بخش تولید و تجارت داشته باشند.
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