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 رانيا يخارج يحوزه بازرگان يهاشاخص يو تحليل برخ يمعرف
 

 
 

 

 

 

   دهيچک

  ،کشور بهره برد  ک صادراتی ی   یسبد کاالها  یریپذرقابت  ی ابیارز   یتوان برایم  ی ليتحل  یهااز مجموعه شاخص  اگرچه

و رشد    ی ريگجهت  ب، يترک  .1  : عداز چهار بُ  توان یمرا    بازرگانی  بخش عملکرد    ی، بانک جهان  يشنهادی پ  روشاما براساس  

  شدت  شاخصو    تجاری  پتانسيل   شاخص  تجاری،  اکمال  شاخص  تجاری،باز بودن    شاخص  شاملصادرات و واردات )

مهارت فناورانه در صادرات و    .3(،  بازار   نفوذ   شاخصو    صادرات  تمرکز   شاخصشامل  )  تنوع محصول و بازار.  2  ، (تجاری

   داد. قرار  یابیو ارز یمورد بررس ،صادرات  ی ماندگار شاخص .4

شریک عمده  پنج  های فوق با یک از شاخصها حاکی از آن است که وضعيت تجاری کشور تاکنون در هيچبررسی

قرار    اخير   یها سالطی    تجاری تجارت، عدم    مؤثر  ی هامؤلفهدر کنار سایر    که  نداشته در وضعيت مطلوبی  بر حوزه 

همين اساس    ثير نبوده است. برأتدر این وضعيت بیفوق    ی هاشاخصشناخت و تبيين وضع موجود کشور براساس  

فوق    یهاشاخصیا چندجانبه با کشورها، شناخت دقيق از وضعيت هریک از    ست در تنظيم روابط تجاری دو ا  ضروری

 آنها در دستور کار قرار گيرد.مقتضی برای بهبود  و تمهيد اقدامات 

 

   ي ت يريمدخالصه 

بازرگانی تصویری روشن از وضعيت و روند تجارت خارجی کشورها و جایگاه و نقش هر کشور در فضای    یهاشاخص

  ی خارج  یحوزه بازرگان  یها شاخصاز    یبرخ  ليو تحل  معرفی  ،گزارش  این  تهيه  از  هدف.  دهدیمارائه    المللنيببازرگانی  

  یبانک جهان یگزارش براساس چارچوب ارائه شده از سو نیدر ا  یخارج یبازرگانبه  مربوط یهاشاخص نشیاست. گز

  اکمال  شاخص  .2  ،یتجار  بودن  باز  شاخص  .1  :از  عبارتند  هاشاخص  نیاگرفته است.    صورت  یریپذرقابت  ليتحل  یبرا

  . 7  بازار،   نفوذ   شاخص   .6  صادرات،   تمرکز   شاخص   .5  تجاری،  شدت  شاخص   .4  تجاری،   پتانسيل   شاخص   .3  تجاری، 

 . صادرات  یماندگار شاخص . 8 و صادرات در  فناورانه مهارت 

  آشکار   یهاتيواقع  انگريبشریک عمده تجاری  پنج  با    یبازرگان  یهاشاخص  لياز محاسبه و تحل  آمدهدست  به  جینتا

   :است ل یذ شده

های کره جنوبی، عراق  کشور با  بيترتبه  2020تا    2009  یهاسال  ی ط  ران یا  صادرات  در   ی تجار  اکمال  نیباالتر.  1

  مناسب  رونددهد  نشان می  آمده  دستبه  جهينت.  دارند  قرار   یبعد  ی هارتبه  در   هيروس  و  ه يترک  یکشورها   و  بودهو چين  

  عمده   ی هاطرف  ی واردات  متنوع  ی ازهاين  با   رانیا  ی صادرات   متنوع  ی کاالها  تطابق  زان يم  شی افزا  جهت   در   یبخش تیرضا  و

  زين  مقابل  کشور   ی تجار  روابط   به  تواندیم موضوع    نیا  هرچند .  است  نگرفته  شکل   یبررس  مورد  یهاسال  ی ط  ی تجار

 . باشدوابسته 
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،  چين  ی کشورها  به  صادرات  در  بيترتبه  2020  تا  2009  یهاسالطی    رانیاتجاری    ليپتانس  زانيم  نیباالتر.  2

  حسب   یصادرات   ل يپتانس  در  رييتغ  .دارند  قرار   یبعد   یهارتبه  در ه  يو روس  عراق   یکشورها  و بوده    ه يترک  و  کره جنوبی 

  به  رانیا  صادرات  توان  و  تنوع  شیافزا  نيهمچن  و  یتجار  یشرکا  بازار   ییکاال  واردات  ی ازهاين  زانيم  و  تنوع  در  رييتغ

 .  شودیم  حاصل جهان

  با   بيترتبه  ،عنوان نمونهبه  ی خوراک  ی هاوهيم  نه يزم   در   رانیا  ی تجار  شدت   نیشتريب  ، ی الديم  2018  سال   در .  3

  ران یا  یخوراک  یهاوهيم  صادرات  یتجار  شدت.  است  بوده  زستانيقرق   و  ترکمنستان  قطر،  ن،یبحر  قزاقستان،  یکشورها

. است بوده صفر  به ک ینزد  جهان سطح در  2018 سال در

  ی صادرات  سبد  شدن  ترمتنوع  رغم حاکی از آن است که علیشاخص تنوع و تمرکز کاالهای صادراتی    یبررس  ج ینتا.  4

  وجود  با  اینکه   مضافا  .  است  بوده  رشد   درصد   8/1  حدوداین سبد    انه يسالرشد    متوسط ی،  بررس   مورد   سال  17  ی ط   کشور

  در   لذا  .است  بوده  دالر  هزار  10  زیر  و  ناچيز  کاالها  اغلب  صادرات  ارزش  ،1399  سال  در  صادراتی   محصول  نوع  4062

.یابد افزایش نيز این محصوالت صادرات مقياس باید صادراتی  محصوالت به بخشی تنوع کنار 

است.   داشته  ی کاهش  ندیرو  نوسان، وجود  رغم یعل  1399 تا  1383 های سال  یط  رانیا یی کاال  صادرات   تمرکز. 5

  د یجد یاز کاالها بيشتریکاال به سمت صادرات تعداد  ی بر تعداد معدودتمرکز  از بخش صادرات کشور  گر یعبارت دبه

  . شده است ل یمتما

  ترنیيپا سطح  از  یحاک   ،2013-2018  یهاسال  یط   یصادرات   یبازارهااز    یبرخ  در نفوذ  شاخص  محاسبه  جینتا.  6

  عراق،   با  سهیمقا  در   اما  است،  هيروس  و  هيترک  ،یجنوب  کره  ن،يچ   مانند  ییکشورها  با  سهی مقا  در  رانیا  یبرا  شاخص  نیا

 .  است داشته شاخص نیا در  ی بهتر تيوضع رانیا

 و  فناوری  بدون   کاالهای  به   مربوط   ایران  صادرات  ارزش   از  نيمی  از  بيش   دهد می   نشان  هاتحليل   و  محاسبات   نتایج .  7

 طی  را   کشور  کاالهای   صادرات   از  سهم  کمترین   باال  فناوری   از   برخوردار   کاالهای  عالوه  ه ب.  است   بوده   باال  پيچيدگی   فاقد 

 . اند داده  اختصاص   خود   به   بررسی  مورد   هایسال 

  کاالیی   صادراتی   کدهای  کل  بين  از  که   است  آن  از  حاکی  1390-1400  دوره   طی  گزارش  این  محاسبات  نتایج.  8

  ميزان  به  کشور  صادراتی  سبد   در  کاالها  از  درصد  19  حدود  هاسال  تمامی  در  رقمی،  هشت  سطح  در  HS  بندیطبقه

  ( کاالیی  کد 5176  مجموع از کاالیی   کد  967 حدود) اند؛بوده ماندگار  درصد  100

هاي تجارت ترجيحي،  و در راستاي افزايش اثربخشي موافقتنامه  آمده  دست  به  نتايج  به  عنايت  با.  9

  هايشاخص  به  مربوط  كاركردهاي   ارتقاي   زمينه  در  ذيل  پيشنهادهايهاي آتي،  بازرگاني و گمركي در سال

  تقويت   و  تجاري  عمده  شركاي   با  ايران  اقتصادي  و  تجاري  مبادله  و  همکاري  گسترش  هدف  با  خارجي   بازرگاني 

 بايد مورد توجه قرار گيرد: تجاري ديپلماسي   تقويت و  تسهيل زمينه در  مجلس  و دولت  نقش

  نهيزم   در   خود   عملکرد  اثربخشی   از   ای دوره  و   مکتوب  عملکرد   گزارش   ارائه   به  ملزم   مسئول   های دستگاه(  الف

 . باشند یاسالم یشورا مجلس به یخارج  ی بازرگان

معرفی شده   یهاشاخص براساس کاالها از تریوسيع طيف پوشش ترجيحی، تجارت یهاموافقتنامه انعقاد در (ب
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.  گيرد قرار  توجه مورد در گزارش حاضر

  2020  سال  دربا احتساب نفت و ميعانات  ن  يچ  کشور  و  رانیا  نيبی  صادرات   ليپتانسبرآورد  توجه به اینکه    با  (ج

دالر  ي ليم  6  یباال صادراتی   وارد  بالقوه  است  دالر  ارديليم   20  یباال  پتانسيل    فعال  یپلماس ید  اساس  نیا  بر  ،بوده 

  خارجه   امور   وزارت  یبازرگان  و   یاقتصاد   ی هابخش  یکارها  دستور   از  یک ی  د یبا  هایر استراتژیدر کنار سا  محورشرق

 . باشد مان رکشو

بر  یمبتنرا    همسایگان   و   یتجار  عمده   ی شرکا  با   تجاری  دیپلماسی   راهبرد   ، تجارت  توسعه   سازمان است    سته ی شا(  د

  ی هادستگاه  به  نظر   اخذ  از   پس   و   نموده  ه يتهصادرات و...    یماندگار   ل، يازجمله شاخص اکمال، پتانس  ی تجار  یهاشاخص

 .دی نما ابالغ ربطیذ

 

 مقدمه 

و    ی استگذاري منظور سست؛ بهيده نيپوش  ی کشورها بر کس  ی توسعه اقتصادو  در رشد    یگاه تجارت خارجینقش و جا

است.  نياز ن بخش از اقتصاد یمناسب از ابعاد مختلف ا یری، به تصویخارج ی بازرگان یق در جهت ارتقا يدق  یزیربرنامه 

  ی گاه و نقش هر کشور در فضایکشورها و جا  یت و روند تجارت خارجيروشن از وضع  یریتصو  یبازرگان  یهاشاخص

  یجلوانگر روند روبهيعنوان شاخص مناسب بزمان به  یش حجم تجارت ط یدهد. اگرچه افزایالملل ارائه منيب ی گانبازر

متنوع    ی ازهاي ش نیت و افزايبه رشد جمع   توجه  شود، اما با یمحسوب م  یهر کشور در جهت رشد و توسعه اقتصاد

ساختار فناورانه، سطح    یارتقا برخوردار است.    یباالترت  ي از اهم   ی ک تجارت جهانيک کشور از ک یش سهم  یافزا  یبشر

در    یکل  طورد. بهینماایفا  ش رفاه جوامع  یافزادر    اینقش ویژهتواند  یمتوليدی و صادراتی  و تنوع محصوالت    یدگ ي چيپ

  یهاشاخص  یا چند شاخص محدود اکتفا شود، بلکه با بررسی ک  ی تنها به    یست ی ، نبایخارج   یت بازرگانيوضع  یبررس

 شود. یل م يتحل و  هیتجز ی متعدد بازرگان یا یمختلف، ابعاد و زوا

انعقاد   به  برای توسعه روابط تجاری خود  باید اذعان نمود تمامی کشورها  این مطالعه  انجام  درخصوص ضرورت 

ثبات    اند که الزمه تداوم آنهاروی آورده  های چندجانبه ای و موافقتنامههای منطقههای دوجانبه، موافقتنامهموافقتنامه

های الزم  تواند موجب ایجاد زمينهاین اقدام می  است.در مقررات و ایجاد اعتماد ميان فعاالن اقتصادی و طرفين تجاری  

  ایهای منطقهگذاران داخلی و خارجی شود. بنابراین توجه به موافقتنامهها و جلب اعتماد سرمایهبرای تقویت همکاری

تواند به ایجاد اطمينان خاطر برای فعاالن حوزه تجارت منجر شود و راهکاری  ویژه در شرایط فعلی میجانبه بهو چند

برون  اما  برای  باشد،  کشور  موجود  تنگناهای  از  اين  رفت  اثربخشي  ميزان  ارزيابي  اساسي،  و  مهم  مسئله 

  158رغم انعقاد بيش از  پس از انقالب، به  دهدها نشان مي هاست كه مغفول مانده است. بررسي موافقتنامه

موافقتنامه دو يا چندجانبه با ساير كشورها، عدم توجه به الزامات پيشيني و همچنين عدم نظارت بر نحوه  

ها به صوري شدن و از دست دادن كاركرد آنها منجر شده است. از  عملکرد و ميزان اثربخشي موافقتنامه

اولويتيك نبودن  مشخص  ازسويهاي  سو  و  كشور  تجاري  و  در    صنعتي  كشور  راهبرد  ثبات  عدم  ديگر 

   ها افزوده است.انتخاب كشورهاي طرف همکاري، بر عدم اثربخشي اين موافقتنامه
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های تجاری و بازرگانی منعقده ميان ایران و سایر کشورها حاکی از آن  از سوی دیگر ارزیابی عملکرد موافقتنامه

شاخص اکمال تجاری، ميزان پتانسيل تجاری بالقوه  توجه به  است که متأسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظير  

صادراتی نسبی  مزیت  موافقتن  دو کشور،  انعقاد  در  بهامهو...  و  مانده  مغفول  منعقده  مدنظر  های  اصلی  اولویت  عنوان 

انعقاد موافقتنامهمسئوالن تصميم برای  است. شایان ذکر است  نبوده  نظر  گير  و در  بازرگانی، محاسبه  و  های تجاری 

اقدامگرفتن شاخص از  و...  اوليه هایی نظير تمرکز کاالهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری  برای    های 

از سال   با هر کشوری است که متأسفانه  انتشار شاخص1393انعقاد موافقتنامه  و  های مزبور توسط تاکنون محاسبه 

 روزی در این خصوص در دست نيست.  ربط صورت نگرفته و لذا اطالعات بهمتوليان ذی

ود كه عماًل جزء شركاي هاي تجاري و بازرگاني غالبًا با كشورهايي منعقد ش موافقتنامه این امر موجب شده 

به  و  نبوده  ايران  تجاري  سال عمده  طي  موافقتنامه  چندين  انعقاد  با رغم  تجاري  روابط  حجم  مختلف،  هاي 

 كشورهاي طرف توافق، رشد چشمگيري نداشته است.

اي از لحاظ  اقالم انتخاب شده براي اخذ ترجيحات تعرفه  آمده حاکی از آن است که  دستعالوه نتایج بههب

كه در عمل بخش اعظم    طوريبر اهميت آنها در سبد صادراتي كشور نبوده، بهتعداد و ارزش صادراتي مبتني 

نمي  پوشش  را  تجاري  با شركاي  ايران  بالفعل  اين  تجارت  اثربخشي  برآورد  اقدام جهت  اولين  براي  دهد. 

حتي توسعه روابط تجاري با هر كشور مستلزم طراحي و شناخت وضع موجود است كه در  ها يا  موافقتنامه

هاي مدوني درخصوص تأثير اين قراردادها بر تسهيل و توسعه تجارت ميان  اين راستا الزم است تا گزارش

رفته  هاي مسئول صورت نپذيكشورها ارائه شود كه متأسفانه تاكنون ارائه چنين عملکردي از طرف دستگاه

خصوص مجلس شوراي  است. از طرفي نظارت مؤثري نيز بر عملکرد اين قوانين توسط مراجع نظارتي و به

ن  یدر ا  یخارج  ی مربوط به بازرگان  ی هانش شاخصیگزبا توجه به ضرورت اشاره شده،    گيرد.اسالمي صورت نمي 

ن چارچوب  یگرفته است. ا  صورت  یریذ پل رقابتيتحل  ی برا  یبانک جهان   ی گزارش براساس چارچوب ارائه شده از سو

خاص را نسبت به   یت کشورهاينموده و موقع  یابیرا ارزکشورها  یتجار  یهاییایدهد تا پوین امکان را م یلگر ايبه تحل

ک  یصادراتی    ی سبد کاالها  ی ریپذرقابت  ی ابی ارز  یتوان برایم   یل يتحل  ی هاخود محک بزند. از مجموعه شاخص  یرقبا

 کشور بهره برد.  

و رشد صادرات و   گيريجهتتركيب،    .1  :عدرا از چهار بُ  ی، عملکرد بخش بازرگانیبانک جهان  یشنهاد يروش پ

.  2،  (شامل شاخص باز بودن تجاری، شاخص اکمال تجاری، شاخص پتانسيل تجاری و شاخص شدت تجاری )  واردات

  .4و    مهارت فناورانه در صادرات  .3(،  شاخص نفوذ بازار شامل شاخص تمرکز صادرات و  )  تنوع محصول و بازار

ميان    ی جهت بررسی وضعيت موجود روابط بازرگان  1.دهدیقرار م  یاب یو ارز  ی مورد بررس  ماندگاري صادراتشاخص  

هایی مانند ميزان صادرات و واردات و شرکای اصلی تجاری از  های گسترش آن، عالوه بر شاخصکشورها و پتانسيل

ا  ییهاگر، شاخصید  یعبارت ؛ بهشودنيز استفاده می  یگریدهای  شاخص قرار گرفتهیکه در  ،  ن گزارش مورد استفاده 

 
1. https://wits.worldbank.org/trade_outcomes.html 
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  ی معرف   ی ک کشور، توسط بانک جهانی   ی تجارت خارج  یفيوکیسطح کمّ  یابیارز  یهستند که برا  ییهان شاخصیترمهم

 :شودیم  یل بررسیذ   یبندمورد نظر به شرح طبقه ی هاشاخصدر ادامه است.  شده

 

 يبانك جهان  يشنهادي پ  روشبراساس    بازرگاني  بخش عملکرد  .  1  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . قيتحقخذ: أم

 

  ازيمورد ن  یهاآمار بهمحدود    یدسترس  ليدلبه  اوال جهت تحليل  مذکور    یهاانتخاب شاخص  علت  است  ذکر  انیشا

ها  شاخص  ر یبا سا  سه یفوق در مقا  یهابودن استفاده از شاخص  رکاربردپُ  ا ي و ثاندر ایران  مذکور    ی هامحاسبه شاخص  یبرا

  بازرگانی، محاسبه و در   روابط  گسترش   ی راستادر    .است  بوده  ی تجار  ی هاانعقاد موافقتنامه  در کشورها    ر یو توسط سا

  1393اوليه برای انعقاد موافقتنامه با هر کشوری است که متأسفانه از سال    هایاقدامفوق جزء    هایگرفتن شاخص  نظر

 ربط صورت نگرفته است.  های فوق توسط متوليان ذیمحاسبه و انتشار شاخص 1، تاکنون

  حجم ر در  ييتغ  ازجمله  پارامترهایی  به  ،هامنظور سنجش موفقيت موافقتنامهاز انعقاد موافقتنامه و به  پس  اگرچه

  ترتيبات   ر درييتغ  متعاهد،  هایطرف  ميان  شده  مبادله   کاالهایر در تنوع  ييتغ  متعاهد،  طرفين   بين  یتبادالت تجار 

 
 . 179 ص، 1384 ،يبازرگان  يهاپژوهش  و مطالعات سسه ؤ م(، OIC)  ياسالم کنفرانس سازمان  عضو  يکشورها با  رانيا يبازرگان   عملکرد. 1
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  تواند یمز  يکه در ادامه بدان اشاره شده ن  ها شاخص  یاما محاسبه برخ  1؛پرداخت  توانمی...  ون  يطرف   ترجيحی  تجارت

  یهامؤلفهر  یدر کنار سا  ی اقتصاد  یهامؤلفهبه    ها موافقتنامهاستمداران کشور ارائه کند تا در زمان انعقاد  يبه س   ید خوبید

با    مهم   یهااز شاخص  یبرخ  ج ی روش محاسبه و نتا  شده  ی سع  گزارش   ن یا  در داشته باشند.    یتوجه کاف  غيراقتصادی 

  و  روشن   یهاليتحل  بتوان  قیطر  ن یتا از ا  شودارائه    یخارج   ی در حوزه بازرگان  موجود  یآمارها  نیروزتربه  استفاده از

 .نمود ارائه ی خارج یبازرگاناز بخش  قيدق 

 

 صادرات و واردات  رشد و  يريگجهت  ب،يتركمرتبط با  يهاشاخصل يتحل  .1

به  ییهابخش شامل شاخص  نیا بهاست که  اهم  طور خالصه  ترک ت ياندازه،  و    تجارت خارجی و رشد    بي،  )صادرات 

 است.  تجاری شدتو  تجاری پتانسيل  تجاری، اکمال  تجاری،باز بودن  های شاخص که دربرگيرنده پردازد یم واردات( 
  

 2يتجارباز بودن شاخص  .1-1

در مقایسه با توليد  بودن یک اقتصاد بيانگر ميزان تبادل کاال و خدمات در یک اقتصاد با دنيای خارج    درجه باز 

داخلی کشور   باز ناخالص  تجارت  ن   حاصل   ؛ ی تجار بودن    است.  تول   ی خارج سبت  داخل   د ي به    ن ی ا .  است   ی ناخالص 

  ی وابستگ   زان ي م   انگر ي ب   و دهد  ی نشان م   کشور   ک ی در اقتصاد    را صادرات و واردات کاالها و خدمات    ت ي شاخص اهم 

  ن ي . ب است )واردات(    ی به عرضه خارج   ی کنندگان داخل )صادرات( و مصرف   ی خارج   ی به تقاضا   ی داخل   دکنندگان ي تول 

  ل ی کشورها تما   ، درآمد سرانه   ش ی افزا   با   که   ا معن   ن ی رابطه مقعر برقرار است؛ بد   ک ی و درآمد سرانه    ی تجار   بودن   باز 

 . دارند   کاهنده   ی نرخ اما با    ، شتر ي به تجارت ب 

 3: شودمی محاسبه زیر فرمول  از استفاده  با  شاخص این

= شاخص بازبودن تجاری   (
𝑋𝑖𝑡 + 𝑀𝑖𝑡

𝑌𝑖𝑡

) ∗ 100 

 ؛ ارزش صادرات کل Xکه 

 M  ؛کل ارزش واردات   

   ؛کشور  یناخالص داخل  دي تول Yو 

i  کشور وt  نظر. سال مورد 

 د ي از تول  ش يکشور ب  کیصادرات و واردات    مجموعدهد که  ینشان م   100  ی باال  شاخصمقدار    ها:ارزش  دامنه  

کمتر از    شاخصارزش    ن يهمچن.  مبادالت تجاری کشور با سایر کشورها در سطح باالیی است  و  بوده  یناخالص داخل

 است.   سایر کشورهابا  مبادالت تجاریکشور به  کی  اقتصاد کمتر   یاتکا ی معنابه  100

ها  یبررس  جیارائه شده است. نتا  2021تا    2013از سال    رانیا  یبودن تجار  از شاخص باز  یمختصر  ل يدر ادامه تحل

 
موافقتنامه   ، صادقي  مليحه   و  فتحي  يحيي   ثاقب،  حسن.  1 عملكرد  ارزيابي  براي  )مطالعه موردي    يهاچارچوبي  و    PTAتجاري  ايران  بين 

 .21 –  51،  1392، تابستان 67شماره   ي،پاکستان(، فصلنامه پژوهشنامه بازرگان 

2. Trade Openness  

3. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD 



 

 _____________________________________________________________________  

 

 

7 

درصد در نوسان    05/65تا    02/39  نيب  2021تا    2013از سال    رانیا  یبودن تجار  از آن است که شاخص باز  ی حاک

 ز ي ن  ت ي وضع  ترین پایين و در    2018در سال  درصد    65برابر با    ی، شاخص باز بودن تجار تي وضع   باالترین بوده است. در  

دارد؛   ی المللن ي ب   یکشور به بازار عرضه و تقاضا   یعدد شاخص، نشان از وابستگ  شی . افزا بوده است  2015مربوط به سال  

( و حجم تجارت )صادرات + واردات( توجه GDPاندازه اقتصاد )شاخص  ريي به تغ یستی شاخص با نی ا  ري در تفس نی بنابرا 

و  یناخالص داخل  د يشود که اوال  تول ی م ی ابی مثبت ارز ی طی در شرا   ، ی باال بودن شاخص باز بودن تجار گر ی د  عبارت شود. به 

ناخالص   دي از رشد تول  شتر يب   ی رشد حجم تجارت خارج  ا يرا داشته باشند و ثان   یهر دو رشد مثبت   ی حجم تجارت خارج

ناشی تر این موضوع که آیا افزایش تجارت خارجی به سود اقتصاد ملی است یا صرفا   بررسی دقيق البته برای   .باشد   ی داخل

 تر بررسی و مطالعه شود.صورت جزئی اقالم صادراتی و وارداتی به   باید  ، است  بودهکشور   از ي ن   مواد خام و مورد صادرات  از 
 

2013- 2021  ي هاسال  يط  راني ا  يتجار  بودن  باز  شاخص   .1جدول  
 سال

 شاخص 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 2/47 29/51 17/56 05/65 78/48 21/43 02/39 60/44 33/50 اقتصاد   بودن باز

  نيب در رانيا رتبه

 جهان  يكشورها
 167 از  126 174 از  116 175  از 143 175  از 149 175 از  161 176  از 157 175  از 141

  از 113

156 
 178 از  168

source: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/trade_openness 

 

  یها سالنسبت به    یتوجه  قابلشاهد رشد    2018در سال    رانیا  یشاخص باز بودن تجار  ،فوق  جدول  ارقام  با  مطابق

و  2019تا  2012 یهاسال یط  یناخالص داخل  ديتول ینزول روندشاخص   نیبهبود ا در مؤثراز عوامل  یک یبوده و  قبل

روند    نی. البته ااست  بودهبه سنوات گذشته    نسبت  2018سال    در  خصوصبهفوق    یهاسال  یط   تجارت  حجم   شیافزا

  زان يم  با یتقر  2021سال    در که    یاگونهبه  ،نمود  آغاز  را  خود  ی نزول  روندشاخص    نیا  2019سال    ازنبوده و    دار یچندان پا

  را   کرونا  روسیو  گسترده  وعيش  توانیم   یروند نزول  نیا   لي. در تحلاست  شده  ک ینزد  2017  سال  رقمشاخص به    نیا

  یهاسال  ی ط   زيشاخص ن  ن یا  زانيآن م   تبع بهفوق دانست که    یهاسال  ی ط   تجارت  حجمبر کاهش    مؤثراز عوامل    ی کی

  است. افتهی  کاهش جی تدربه فوق

 

 1( TCI) ياكمال تجار شاخص .1- 2

های تجاری است که  ها برای بررسی امکان گسترش همکاریترین شاخصیکی از اصلی(  TCI)  یاکمال تجارشاخص  

مطابقت    ی تجار   کی شر  کشور ی واردات  ی کاالها  ب يترککشور با    کی   ی صادرات ی کاالها  بي ترکدهد تا چه اندازه  ینشان م

همکاری تجاری ميان دو کشور است.    یباال   تيظرفدهنده  نشان  ، شاخص  ن یا  یباال برا  ر یمکمل آن است. مقاد  ا یدارد  

 سودمند است. ی امنطقه ای دوجانبه  ی تجار یهاموافقتنامه یابی در ارز ژهیوبه شاخص نیا

TCI  

بر این مبنا که ساختار صادراتی    . دهد کنندگی بين تجارت دو کشور را نشان می است که وضعيت کامل   ی معيار   2

 گردد: یک کشور تا چه اندازه با ساختار وارداتی کشور دیگر مطابقت دارد. این معيار با استفاده از رابطه زیر محاسبه می 

 
1. Trade Complementarity Index. 

2. Trade Complementraity Index(TCI) 
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𝑇𝐶𝐼𝑖𝑗 =   100(1 − ∑
|𝑚𝑗

𝑘 − 𝑥𝑖
𝑘|

2

𝑛

𝑘=1
) 

𝒙𝐢که  
𝐤   (𝒎𝐣

𝐤 واردات(   ( سهم صادرات( کاالیk  کشورتوسطi j) بيان  استکشور آن  )واردات(   صادرات( در کل .

 باشد:صورت زیر میریاضی آنها به

𝑥i
k =  

Xiw
k

Xiw
𝑚𝑗و    

𝑘 =  
𝑀𝑗𝑤

𝑘

𝑀𝑗𝑤
 

شاخص    این.  استاز جهان    jبه جهان و واردات کشور    iبيانگر صادرات کشور    بيترتبه    jwو    iwهای  اندیس

تا چه اندازه    iدهد ساختار صادراتی کشور  نشان می  jوارداتی کشور    نيازو    iصادراتی کشور    مزیتبه    توجه  درواقع با 

 1است.  jمشابه ساختار وارداتی کشور 

 و   دئاليا  يتجار  يشركا  دو كشور  دهدي م  نشان  100  عدد  واست    100صفر تا    نيدامنه ارزش شاخص ب

 2.هستند گريکدي با  ي كامل يدهد كه دو كشور رقباي نشان م صفر هستند و عدد   گريکدي كنندهكامل

  کی   نيصورت دوجانبه، بدو کشور به  ن يب  ن يو همچن  HS  ی دو، چهار و شش رقم  ی کدهاشاخص در سطح    نیا 

  نيبشاخص    ن یعنوان نمونه اعداد ابه  ل یذ  جدول مختلف قابل محاسبه است. در    یهاسال  یمنطقه و برا  کیکشور و  

  ی هاسال یبا استفاده از رابطه فوق برا HS  یرقم  6 یکدهادر سطح  ران یا یک تجاریپنج شر و واردات  رانیصادرات ا

 و ارائه شده است:   محاسبه 2020 تا 2009

 

 2009  - 2020  يهاسال يطمنتخب   يتجار  كيپنج شر  واردات و  رانيا  صادرات  نيب  ي تجار  اكمال   شاخص  .2جدول  
 )درصد(  

 حداكثر  حداقل   3          كشور  ف يرد

           نيچ 1

            هيترک 2

             ه يروس 3

        4     عراق 4

5 
  کره

 جنوبی 
            

  https://irica.irوبگاه:    یران به نشان یا مهوری اسالمی  ت گمرک ج یسا   و  https://www.trademap.org:  وبگاه  ی به نشان   الملل نيب مرکز تجارت    مأخذ:

 .قيتحق محاسباتو 

 

 

 
  اقتصادي،   هايسياست   و  هاپژوهش   فصلنامه   بريكس،  كشورهاي  با   ايران  ترجيحي  تجارتموافقتنامه    ايجاد  سنجيامكان   همكاران،  و  سعيدي.  1

 .11-12 صص،  1393، 69 شماره  ،ودومست يب  سال

 هايپژوهش   و  مطالعات  سسه ؤ م(،  اندونزي  موردي)مطالعه    تجاري  شركاي  و  ايران  بين  آزاد  تجارت  موافقتنامه   انعقاد  يسنج امکان   ثاقب،حسن    .2

 .1392، بازرگاني نشر  و  چاپ شركت   بازرگاني،

گزارش نشده و   المللن يبتجارت  مرکزبه  راني و... توسط اها م يمسائل ازجمله تحر يبرخ ليدلبه  2019ذکر است آمار مربوط به سال  انيشا. 3

جمهوری اسالمی  صادرات گمرک    انه يماه  يآمارها  از  2019سال    درمحاسبه شاخص فوق    يبرا  نيراآمار فوق وجود ندارد. بناب   زين  تيسا  نيدر ا
 . است شده  استفاده 1/10/1398 ت يلغا  1/10/1397 يبازه زمان  در رانيا

 آمار فوق وجود ندارد.   يز ن   يت سا   ين گزارش نشده و در ا   الملل بين تجارت    مرکز به    يران توسط ا   2009- 2013  ي ها ذکر است آمار مربوط به سال   شايان . 4
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

تركيه چين روسيه كره جنوبي عراق

در بين شركاي عمده    فوق  يهاسال  ي ط  راني ا   صادرات  در  يتجار  اكمال  ن يباالتر  با جدول فوق  مطابق

عراق، چين،    يكشورها  ب يترتبه  و   استبوده    2013  و  2018  يهاسالدر    ي كره جنوب  كشور  با  بيترتبه  تجاري

  ي پنج كشور مورد بررس  نيدر بمطابق با ارقام جدول فوق  دارند.    قرار  ي بعد  ي هادر رتبهه  يروسه و  يترك

 .  استبوده  2012در سال  هيروس با رانيا  تجاريدرجه اكمال   نيكمتر

 است.  شده   داده   شي نماران  يا   يك عمده تجاري شرپنج   يبرا  يل روند شاخص اكمال تجاريدر نمودار ذ

 

  1ران يا يتجار  عمده  كيشر  پنج   ي برا  يتجار  اكمال  شاخص  روند  .2  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . قيتحق محاسبات  و https://www.trademap.org: وبگاه ی به نشان   المللنيب مرکز تجارت   مأخذ:

 

  انگر ي ب  شاخص  ی عدد  ر ی مقاد که  شود ی م  مشاهده  ه ي مثال درخصوص کشور ترک  عنوان به  ی روند اکمال تجار  ی بررس  در 

چنانچه عدد   ی عبارت به  است،  بوده  2019 سال   بجز  ی بررس  مورد   ی ها سال  ی ط   ه ي ترک  و  ران ی ا  ن ي ب  ی تجار  اکمال  ن یي پا   سطح 

  ه ي و واردات ترک   ران ی صادرات ا   ن ي ب  ی تجار  اکمال   2018عنوان نمود در سال   توان ی م   باشد،  ی تجار  اکمال  دئال ی نمره ا  100

  نشان   2020- 2009  ی ها سال   ی ط   شاخص   روند   مشاهده   البته .  رود ی شمار م به   ی ن یي درصد بوده است که رقم پا   18حدود  

  جه ي نت .  است   بوده   باالتر   کشورها   ر ی سا   به   نسبت   ن ي چ جنوبی و    کره   ، ران ی ا   صادرات   ن ي ب   ی تجار   ی کنندگ ل ي تکم   زان ي م   دهد ی م 

متنوع    ي كاالها   مستمر تطابق    زان ي م   ش ي روند افزا   ، ي مورد بررس   ي ها سال   ي ط   آمده بدان معناست كه   دست به 

 .  است   نداشته   ي بخش ت ي رضا   و   مناسب   شکل   ، ي عمده تجار   ي ها طرف   ي متنوع واردات   ي ازها ي با ن   ران ي ا   ي صادرات 

 

 2تجاري پتانسيلشاخص   .3-1

  از  استفاده   با ساده است.    ل يدو کشور استفاده از شاخص پتانس  ن يب  ی تجار  ل يمعمول محاسبه پتانس   یها از روش  ی کی

 . شودیم یريگ اندازه گرید  کشور  به کشور  ک ی  ی صادرات توان بالقوه زانيم  ،یتجار  ساده  ل يپتانس شاخص

 
گزارش نشده و   المللن يبتجارت  مرکزبه  راني توسط ا و...ها م يمسائل ازجمله تحر يبرخ ليدلبه  2019ذکر است آمار مربوط به سال  انيشا. 1

جمهوری اسالمی  صادرات گمرک    انه يماه  يآمارها  از  2019سال    درمحاسبه شاخص فوق    يبرا  نيراآمار فوق وجود ندارد. بناب   زين  تيسا  نيدر ا
 . است شده  استفاده 1/10/1398 ت يلغا  1/10/1397 يبازه زمان  در رانيا

2. Trade Potential Index   
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های تجاری ميان کشورها استفاده از شاخص پتانسيل تجاری است. فرمول  پيشنهادی برای تخمين پتانسيل روش

   1:تخمين پتانسيل صادراتی هر کشور با کشور یا کشورهای مورد بررسی به شکل زیر است

= پتانسيل صادراتی ∑ 𝒎𝒊𝒏 (𝑿𝒊𝒕𝒌 و 𝑴𝒋𝒕𝒌)

𝒏

𝒌=𝟏

 

کشور    توسط  k  یکاال  واردات   𝑀𝑗𝑡𝑘  و  t))در زمان    جهان  به  iکشورتوسط    k  ی کاالصادرات    انگريب  𝑋𝑖𝑡𝑘در آن    که

j در زمان   جهان از( (t است. 

از    ي تجار  ك يواردات كشور شر  ارزش كشور به جهان و   كي صادرات    ارزششاخص مجموع حداقل    نيا

 . كندي ممحاسبه  يبالقوه تجار ليعنوان پتانسكشور به كي  ي صادرات  يهمه كاالها يجهان را برا

 .قابل محاسبه است HS ی رقم  6 یکدها سطح    در  یتجار یشرکا  و کشور   ک ی  نيتجارت ب یشاخص برا نیا

با استفاده    HS  یرقم  6  یدر سطح کدها  کشور   یک تجار یپنج شربه    رانیا  ی صادرات  ليپتانس   ارزش  ل یذ  جدول   در

 شده است:   ارائه و محاسبه 2020تا  2009 یها سال یبرا الذکرفوقاز رابطه  

 

 ( دالر  ارديلي)م      ران ي ا  يصادراتبالقوه    ليپتانس.  3جدول  

يرد
 ف 

حداكثر  حداقل            كشور 

           چين 

             ترکيه 2

             روسيه  3

            عراق 

             جنوبی  کره 

 https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm: وبگاه ی به نشان   المللنيب مرکز تجارت   یها دادهق براساس يمحاسبات تحق مأخذ:

  ران را ین حجم تجارت با ا یشتريب ک دهه گذشته درمجموع  ی   یط  ن سبب بوده کهی ان همه کشورها بديکشور فوق از مپنج  است علت انتخاب    ذکر  ان ی شا

 اند.  خود اختصاص دادهبه

 

  و   است  جنوبی   کره  و   چين   یکشورها   به  صادرات   در   ب يترتبه  رانیا  ل يپتانس  زانيم  ن یباالترجدول فوق    مطابق

  زان يم  گرفتن   نظر  در  یاست براساس تجارب، برا  ذکر  انیشا .  دارند  قرار  یبعد  یهارتبه   در  هيروس  و  عراق   ، ترکيه  ی کشورها

  ليپتانس   تحقق قابل  اعداد عنوانبه را بالقوه ل يپتانس ارقام درصد  30 حدود کشور، هر یصادرات  ل يپتانس شاخص یواقع

  یهاسال  یط   نيچ  کشور  به  رانیا  یاسم  یصادرات  تيظرف   حداکثر  محاسبات،   جینتا  براساس  2. رنديگیم  نظر  در  یصادرات 

  2020  سال  در  دالر  ارديل يم    به  2009  سال  در  دالر  ارديل يم    از   و   داشته  ینامنظم   روند   ی بررس  مورد

  یشرکا  بازار   ییکاال  واردات  یازها ين  زان يم  و  تنوع  در   رييتغ  حسب  یصادرات   ل يپتانس  در   ر ييتغ.  است  افتهي  كاهش

 
1. Bano, S. (2010). ASEAN-New Zealand Trade Relations and Trade Potential. 

2. Arnon, A,. Spivak, A., & Weinblatt, J (  .1995.)  Monetary Integration between the Israel, Jordanian and 

Palestenian Economics. Institute for International Economics. 
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  سال  در   نکه یا  به   ت یعنا  با.  شودمی  حاصل   جهان   به  رانیا  صادرات   توان   و  تنوع   ش یافزا  ني همچن   و (  ه يترک  مانند )  ی تجار

  رانیا  صادرات  حصول  قابل  برآورد  و  دالر   ارد يليم    حدود   هيترک  به  رانیا  بالقوه  یصادرات   ليپتانس   یالديم  2020

  سال   در   ه يترک  به  رانیا  صادرات   ارزش  به  توجه  با  نمونه  ی برا  گرید  یسو  از  1است،   بوده  دالر  ارديليم   3/3  حدود   هيترک  به

  51  حدود  از  صرفا   عمل،  حوزه  در  رانیا  یاسالم  یجمهور  نمود  انيب  توانیم  بوده  دالر  ارديليم  7/1  حدود  که  2020

  یدرجات   با   زين  کشورها   ری سا  یبرا  مورد  نیا  است؛   شده   مند بهره  ه يترک  کشور   به  خود   یصادرات   ی واقع  ل يپتانس  از   درصد 

  در   يتجار  عمده  يهاطرف  به  كشور  ي صادرات  ليپتانس  بري مبتن  است  ستهيشا  لذا.  است  بوده  صادق  متفاوت

  و  آمده  ي بازرگان  بخش  كمك  به  كشور  يتجار  و  ياقتصاد   ي پلماسيد  دوم،  گام  در  كشورها  ريسا  و  اول  گام

 .  ندينما محقق را كشورها ريسا و يتجار  عمده يهاطرف به رانيا حصول قابل صادرات شيافزا

يا    نيكشور چبه  ران ياصادراتي    بالقوهپتانسيل  برآورد   3مطابق با جدول    شودي ز مالحظه م ين  ي از طرف

  اساس   نيا  بر.  است  دهيرسارد دالر  يل يم  20  يبه باال  2020سال  در    ي مورد بررس  يهاسال  يط  ي كره جنوب

وزارت   ي بازرگانو    ياقتصاد  يهابخش  يدستوركارهااز    ي کيد  يباها  است ير سي در كنار سافعال    ي پلماسيد

 مان باشد. ركشو امور خارجه

 

 2يشدت تجار شاخص .1- 4

  (j)و واردکننده  (i)اندازه اقتصاد دو کشور صادرکننده  ريتأث تحت  ی ااندازه جریان تجارت بين دو کشور و مقدار آن تا 

می به  قرار  و  ظرفيت  اینگيرد  استدليل  متفاوت  کشورها  اقتصادی  درنتهای  بي؛  مطلق  هجه  حجم  از  استفاده  جای 

بيانگر   ،از یک بودن مقدار شاخص محاسبه شده  تربزرگشود.  تجاری استفاده می  شدتاز شاخص    ،مبادالت ميان آنها

  عمقکم  دهنده نشان  باشد،  تر نزدیک   صفر  به  شاخص   ایناندازه    هر  و  بوده  کشور  دو   بينبيشتر بودن شدت و عمق تجاری  

  كي  صادراتكل    از  يتجار   ك يشر  سهم  ميشاخص از تقس  نيا  گر ید  ان يب  به  3.است  کشور   دو   ميان   تجارت  بودن

 .شودي محاسبه م كاالآن   ي كل صادرات جهان از يتجار كيخاص به جهان بر سهم شر يكاال در كشور

 شود:  شاخص با استفاده از فرمول زیر محاسبه می این

= شاخص شدت تجاری [

𝑿𝒊𝒋𝒌

𝑿𝒊𝒋

𝑿𝒘𝒋𝒌

𝑿𝒘𝒌

⁄ ] 

 : آنکه در 

 𝑿𝒊𝒋𝒌 ی صادرات کاال k  به کشورj کشور توسط i ؛ 

 𝑿𝒊𝒋 به کشور ها صادرات کاال  کلj کشور توسط i ؛ 

𝑿𝒘𝒋𝒌  یصادرات کاال  k به کشور j   جهان؛  یکشورها کلتوسط 

 
1. https://www.trademap.org   

2. Trade Intensity Index . 

3  . https://wits.worldbank.org/wits/witshelp/Content/Utilities/e1.trade_indicators.htm 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=%20792%7c%7cTOTAL%7c%25
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𝑿𝒘𝒌 یکاال ی کل صادرات جهان k . 

  ی تجار  ک یشر  یرا برا  یجهان  نيانگي از م  دتریشد  رابطه  100  ازتر  بزرگ  مقداراست و    +∞تا    صفر:  ریدامنه مقاد

 دهد. ینشان م 

 ن يهمچن  و(  یرقم  شش  ای  چهار  دو،  یکدها  سطح  در)   یصادرات   خاص  ییکاال  یهاگروه  ای  کاال  یبرا  شاخص  نیا  

نمونه   صورت به  HS  مختلف  یکدها   نيب  ازبه ذهن    بی تقر  ی. در ادامه برااست  محاسبه  قابل  خاص  منطقه  با  کشور

محاسبه    رانیمختلف ا  یصادرات   ی( در بازارها08)  HS  یرقم   دو  کد  با  یخوراک  یهاوهيم  یبرا  تجارت  شدت  شاخص

  رانیا  ی محصوالت صادرات  ی نسب   ت یمز  ليدل به  ز ين  کد  نی ا  انتخاب   علت  ارائه شده است.  4  جدول   در  آن   ج ینتا  کهشده  

 شده است.  ارائهفوق در جدول   شاخص محاسبه باشد که یم  یکشاورز  ی کاالها خصوصدر

 ران یا  یتجار  شدت  ن یشتريب  ، یخوراک  یهاوهي م  نه يزم   در  ی الديم  2018سال    در   شود یم  مالحظه   چنانچه  

بهاست  بوده  زستان يقرق   و  ترکمنستان   قطر،  ن،یبحر  قزاقستان،  یکشورها   با  بيترتبه در بحث صادرات    گرید  عبارت . 

.  است  بوده  انه،يم   یايو آس  فارس  جي خل  حوزه  یکشورهابر    متمرکزکشور    ی تجار  یپلماسی دکنون  تا   ی خوراک  یهاوهيم

  یهاتعرفه  نهيزم  در  توافق  ا ی  نييتع  هنگام  بهحوزه مزبور،    در  یتجار  یهایاست در توافقات و همکار   ستهی درمجموع شا

کمترشود  د يتأک   زين  رانیا  ی صادرات  یخوراک   یهاوهيم   یرو  ،یحيترج   صادرات   نه يزم   در  یتجارعمق    و شدت    نی. 

 .است بوده ه يترک و ني چ  ،یسعود  عربستان یکشورها به مربوط بيترتبه زين 2018 سال  در رانیا ی خوراک یهاوهيم

 صفر به ک ینزد جهان  سطح در 2018 سال در رانیا یخوراک  یهاوهيم صادرات  یشدت تجار نکهیا گرید نکته  

 .است بوده
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 ( HS  :08)كد   (يخوراك  يهاوهيگروه م )   منتخب  يكشورها  با  ران يشدت تجارت ا  شاخص   .4جدول  

 كشورها  ف يرد

 تجارت  شدت شاخص  

  به  ان توسط اير  ي خوراك   ي ها وه ي م صادرات 

 )هزار دالر(   ( HS  :08 ( )1)كد    كشور... 

 (2)...  ايران به كشور صادراتمجموع 

 )هزار دالر( 

توسط كل كشورهاي   يخوراك يهاوهيمصادرات 

 )هزار دالر(   (HS :08( )3)كد  جهان به كشور ...
((4( /)3(( / ))2( /)1 )) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 11.1 11.8 13.7    799,346    843,850    442,930    2,926,662    2,791,259    2,458,333    105,355    118,476    69,154 افغانستان 1

 14.8 21.9 17.4    651,050    585,308    487,510      410,530    323,773    358,627    16,091    17,774    14,068 جان ی آذربا2

 2950.8 5422.2 9772.5    13,806    7,306    5,468      11,806    11,618    11,346    1,959    1,969    2,804 ن یبحر 3

 54.1 46.9 51.8    215,320    296,132    233,918      8,960,694    6,425,016    6,131,482    424,984    381,403    343,667 عراق4

 3766.5 4390.2 7874.7    29,124    29,586    18,466    131,403    167,986    173,524    58,711    93,347    116,699 قزاقستان 5

 93.2 137.8 427.4    180,774    168,350    72,174     253,121    248,081    188,639    17,370    24,626    26,914 ت یکو6

 1041.6 637.9 922.1    58,262    88,210    62,512    33,739    38,651    26,628    8,340    9,305    7,099 زستان يقرق7

 66.3 41.1 5.7    88,088    75,718    72,458    728,569    520,712    543,999    17,322    6,933    1,034 عمان 8

 32.1 49.0 34.0    862,790    708,956    870,464      1,247,234    930,165    795,900    140,880    138,337    109,063 پاکستان 9

 2905.4 7201.2 -    5,834    2,504   -     225,250    248,535    103,052    15,551    19,173    9,315 قطر 10

 472.5 398.0 521.4    222,036    206,598    153,924    280,510    285,656    218,952    119,877    100,496    81,276 ه يروس  ونيفدراس11

 0.0 0.0 8.7    532,768    513,516    422,824    109    810    235      -      -    4 یسعود عربستان 12

 1.2 1.0 1.1    7,921,210    7,880,014    7,747,744    2,367,251    3,990,399    3,247,488    89,327    130,702    125,847 هيترک13

 2452.9 7385.7 2585.2    6,098    1,980    2,970    399,805    417,961    547,395    24,358    26,149    19,438 ترکمنستان 14

 3.2 4.2 5.1    2,398,290    1,542,984    1,417,274    5,949,220    6,696,657    7,417,422    185,494    184,525    248,118 ی عرب  متحدهامارات 15

 0.1 0.0 0.0    10,569,266    10,686,274    10,973,488     9,217,702    9,064,670    8,369,572    21,133    5,057    7,435 نيچ

 6.3 3.4 3.5    3,073,680    3,681,484    3,192,242    2,042,922    2,734,893    2,791,192    162,362    147,986    144,241 هند

ی  خوراک ی هاوهيم صادرات  (4)

 جهان  یکشورها کل
2,256,561    2,259,891    1,718,813    78,267,311    91,737,444    96,617,521    216,220,592    233,743,482    245,512,282    0.0 0.0 0.0 

https://wits.worldbank.org؛    https://www.trademap.org :وبگاه یبه نشان  ی جهان  بانک   یآمار بخش  و المللنيب تجارت   مرکز مأخذ:
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 يصادرات يكاالها تنوع و  تمركز شاخص .2

 تنوع و  تمركز شاخص. 2-1

سازی است و متنوع   ی سازی تخصص معياری برای سنجش    2تنوعشاخص  و    1صادرات   تمرکزبخش از دو شاخص    نیا  در

  یکاال  ی ادیز   تعداد  صادرات  لحاظ   از  کشور  است  ممکن  صادراتی است؛  ی کاالها ا تمرکز در  ی دهنده افزایش تنوع  که نشان 

موضوع    ن یابر چند کاال خاص و معدود باشد.    متمرکز  ارزش  لحاظ   از  اما  ،دهد  ی جا  خود  ی صادرات  سبد   در   را   مختلف

 است.   رانیا یسبد صادرات  ی هایژگ یاز و ی کی

.  شودیممحاسبه    ی شش رقم  HS  ی کدهاحسب    یصادرات   ی شمارش تعداد کاالها ق یتنوع صادرات از طر  شاخص

مجذور سهم  شاخص از جمع  ن یا که  شود یم  محاسبه  ندالي اساس شاخص هرف بر زين ی صادرات شاخص تمرکز   ن يهمچن

 د.  یآیران م یکاال در کل صادرات اهر 

 : استصورت مقابل به یصادرات   تمرکز  شاخصمحاسبه  فرمول

 
شاخص تمركز صادرات عددي  است.    یصادرات  یکاالها تعداد    Nدر کل صادرات است و    کاالسهم  is  آن  در  که

  ،دهنده تنوع كاالهاي صادراتي است. اگر اين شاخص به عدد يك نزديك باشداست كه نشان  يكو    صفربين  

صفر   به  نزديك  مقادير  مقابل  در  است.  متمركز  محصول  چند  در  كشور  صادرات  كه  معناست  بدين 

وجود  ات  مالحظ  یشاخص برخ  نیدر محاسبه ا  البتهدر محصوالت مختلف است.    تركننده صادرات همگنمنعکس

  گاز   و   یگاز   عاناتيم  به  مربوط   ی کدها  شاخص، ن  یا  محاسبه   درن نکته اشاره نمود که  یبه ا  توانیمکه ازجمله   دارد

  ی برااستفاده    مورد   ی آمار  منبع   نيهمچن .  است  شده  حذف ها  شاخصمحاسبات    در  تورش   جاد یا  ل يدلبه   یعيطب

 .  است یشمس یهاحسب ماه  ران یا ی اسالم ی جمهور گمرک  آمار  شاخص، نیا محاسبه

  تعداد )  ي صادرات  يكاالها  تنوع  که  دهدینشان م  ی تنوع صادرات  شاخصمحاسبه    جی نتا  ل یبا جدول ذ  مطابق

  كد   5200  حدود  انيم  از  و  بوده   شي افزا  به  رو  1383-1399  دوره   يط  ، HS)  ي رقم  6  يكدها  حسب  كاالها

  در   ي رقم   6  كد   4389  به  1383  سال  در  ييكاال  كد  3079  از  يصادرات  يكاالها  تعداد  ،HS  ي رقم  6  استاندارد

  مورد  سال  17  ي ط  و   بودهكشور    يصادرات  سبد  شدن  ترمتنوع   انگريب  امر   نيا  و   افتهي  شي افزا  1397  سال

 درصد رشد داشته است.  8/1انه حدود  يطور متوسط سالبه ،ي بررس

 

 

 

 
1  . Concentration Index  

2. Diversification Index  
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 (  يصادرات   ي )تعداد كاالها  صادرات ييشاخص تنوع كاال  .5جدول  

 1383- 1399 يهاسال  يط

 تنوع شاخص سال
1383 3,079    

1384 3,343    

1385 3,557    

1386  3,302    

1387 3,239    

1388 3,286    

1389 3,336    

1390 3,342    

1391 3,498    

1392 3,779    

1393 3,652    

1394 3,554    

1395 3,841    

1396 4,010    

1397 4,389    

1398 4,041    

1399 4,062    

 8/1 ( درصد) ساله17 رشد نيانگيم

 .قيتحق محاسبات  ، https://www.irica.ir: وبگاه یبه نشان  ران ی ا  یاسالم یجمهور گمرک مأخذ:
 

ارقام با  بررس  یهاسال  ی ط  ی صادرات  محصوالت  در   تنوع  رشد   سرعت  5  جدول   مطابق  ( 1383-1399)  یمورد 

اما    شود، یم  د يتول   یباید در نظر داشت اگرچه در اقتصاد ایران محصوالت متنوععالوه  هب  درصد بوده است.  8/1حدود  

کشور    داتيتول  یدهد متأسفانه چنين مقياسی براها نشان مینيز در این ميان مهم است که بررسی  یصادرات  اسيمق 

  رغم علي   از آن است که   ی حاک  ها یبررس  . شودیم  د يداخل تول  از ين  ن يتأم  یاز کاالها فقط برا  ی اريوجود ندارد و بس 

 بوده   دالر  هزار  10  زير  و  ناچيز  كاالها  اغلب  صادرات ارزش  ،1399  سال  در  صادراتي   محصول  نوع  4062  وجود

  .يابد  افزايش  نيز  اين محصوالت  صادرات  مقياس   بايد  صادراتي   محصوالت  به  بخشي تنوع  كنار  در  لذا   است؛

شده است. داده نشان 1383- 1399 يهاسال يط يي روند تنوع صادرات كاال ليدر نمودار ذ
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 1383- 1399 يهاسال  يط(  ي صادرات  ي كاالها  تعداد)  ييكاال  صادراتتنوع    روند  .3  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .قيتحق محاسبات  ،https://www.irica.ir: وبگاه یبه نشان  ران ی ا  یاسالم یگمرک جمهور مأخذ:

 

 : که   است   آن   از   ی حاک   ندال ي هرف   شاخص   محاسبه   ج ی نتا   ، 6با ارقام جدول    مطابق   ی صادرات   تمرکز   شاخص   درخصوص 

 كاهش  و   بوده  كاهش  به  رو  نوسان،  وجود   رغم ي عل   1399  تا  1383  ي ط  رانيا  ييكاال  صادرات   تمركز  

  عبارتبه.  است  كشور  يصادرات   ي كاالها  سبد  در   دتريجد  يكاالها  حضور  و  سهم  شي افزا  يامعنبه  شاخص

  لیمتما  دی جد  ی هااز کاال  یشتريب  تعداد   صادرات کاال به سمت    ی بر تعداد معدود  تمرکزاز    کشور  صادرات   بخش  گرید

آمار صادرات طشده است اگرچه  دارا  ی هاسال  ی.  بوده  ی فوق  با فرض صعود  ،نوسان    ی بودن روند صادرات ط  یاما 

  ؛ شودیمحسوب مکشور در حوزه صادرات   ی مثبت رييتغمنزله به توان اذعان نمود کاهش شاخص فوقیفوق م   یهاسال

  گرید  عبارتبه.  گرفته است  فاصلهفوق    یهاسال  یط  کاالها  از  یمعدود   تعداد  بر  صرف  ه يتک  از صادرات کشور  چراکه  

و نوسان    افت  دچار   کشور  صادرات   کاال،  چند  بازار  رفتن  دست   از  صورت  در  و   شده  کمتر  حالت  نیا  در  یتجار  سک یر

 .  شد نخواهد دیشد

 م(  0.009)  1399در سال    رانیا  یبرا  نداليهرف   شاخص جه محاسبه  ينت   شاخص  ی عدد  مقدار  دهدینشان 

  از   یع يوس  فيط  نيب  صادرات  ارزش  گرید عبارتبه   2؛ دارد  فاصله (صفر  یعن یندال )يشاخص هرف   1ل ئادیا  عدد  با   همچنان

اما صادرات کشور همچنان از    ، افتهیبهبود    ر ياخ  ی هاسال  یگرچه روند شاخص ط جه اي درنت.  است  نشده   ع یتوز  کاالها 

. برخوردار است ییتمرکز باال

 

 

 

 
1. Dobson, S., G.S. Maddala and Ellen Miller (1995), Micro economics, New York: McGraw-Hill Book Co. 

 .10 ص ،( 26)7 ، 1382، يپژوهشنامه بازرگان  ،رانيا مان يتمرکز در صنعت س  يريگ. اندازه يبخش  لطفعلي. 2
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 1383- 1399  ي هاسال  يط 1(نداليهرف )شاخص  ران  يا يصادرات  يها كاال  تمركز شاخص  .6جدول  

 تمركز  شاخص سال
1383 0.0213057 

1384 0.0154829 

1385 0.0183982 

1386 0.0207661 

1387 0.0184209 

1388 0.0147938 

1389 0.0161193 

1390 0.0184892 

1391 0.0131751 

1392 0.0142225 

1393 0.01635 

1394 0.0148524 

1395 0.0099631 

1396 0.0076256 

1397 0.0094783 

1398 0.0102806 

1399 0.0086608 

 .قيتحق محاسبات  ،https://www.irica.ir: وبگاه یبه نشان  ران ی ا  یاسالم یگمرک جمهور مأخذ:

 

 1383- 1399  يها سال  يشاخص تمركز صادرات ط  تيوضع  . 4نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .قيتحق محاسبات  ، https://www.irica.ir: وبگاه یبه نشان  ران ی ا  یاسالم یگمرک جمهور مأخذ:

 

 
1. Herfindahl-Hirschman Product Concentration Index . 
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 1بازار  نفوذ  شاخص .2- 2

كه    انگريبشاخص    نيا است  م  كيكشور در صادرات    ك يآن  تا چه  به    زان يمحصول    به   يدسترسموفق 

محصول خاص بر    کی  در  کشور  ک ی   یصادرات   مقاصدتعداد    م يتقس   از. شاخص نفوذ بازار  است  شدهباثبات    يبازارها

کشور در    کی   اندک   نفوذ.  شودیم محاسبه  از سطح جهان    ن يسال مع  کی آن محصول در    واردکننده   یتعداد کشورها 

  یبرا یصادرات  یکه مانع از گسترش تعداد بازارها استدر تجارت  یدهنده وجود موانعمحصول خاص نشان هرصادرات 

 . شودیم آن کشور  یهابنگاه

 :شودمی محاسبه زیر فرمول از استفاده با  شاخص این

= شاخص نفوذ در بازار
𝒏𝒙𝒊.𝒌

𝒏𝒎𝒌
 

است    ییکشورهاتعداد    𝑛𝑚𝑘و    کندیمصادر    آنها را به   k یکاال  iکشور    کهاست    ییتعداد کشورها𝑛𝑥𝑖.𝑘 در آن   که

 کنند. یوارد م از سطح جهان  أدرا از هر مب  k که محصول

  يكاال  صادركننده  نظر،   مورد  كشور   دهدي م   نشان  صفر  مقدار.  است  یکتا    صفر  نيشاخص ب  ریدامنه مقاد

  يك  مقدار  نيهمچن  ندارد؛  محصول  نيا  ي جهان  بازار  در  ينفوذ  و   نبوده  موجود  يواردات  يبازارها  به  مشخص 

 صورت  واردكننده  يكشورها  همه  به  صادركننده  كشور  توسط  نظر  مورد  يكاال  صادرات  كه  است  آن  انگريب

روابط    ي مانند قطع ناگهان  يتجار  يدهايكاهش تهد  ي از راهکارها  يصادرات  يدر بازارها  شتريب  تنوع  .رديگي م

  یاما در هر حال در برقرار  باشد.ي و... م  يماريمانند جنگ، ب  يجهان  رمترقبهيغدر اثر اتفاقات    شركااز    ي با برخ

در نظر    یست ی با زينمترتب بر تجارت را  ی هانهیهز ریونقل و ساو حمل کي لجست نهیو هز معامالت نه یهز یروابط تجار

 . يستنشاخص قادر به انعکاس آنها   نیگرفت که ا

  ج ينتا.  است  محاسبه   قابل ز  ين  خاص   منطقه   ا یکشور  ک  ی   یبرا  ن يهمچن  و  یی کاال  یهاگروه  ای کاال    یشاخص برا  نیا

شاخص    نيا   ترنييپااز سطح    ي ، حاك 2013- 2018  ي هاسال  ي ط  ي صادرات  يبازارهامحاسبه شاخص نفوذ در  

،  عراق   با  سهيمقا  در  اما  ت،اس  هيو روس  هيترك  ،ي كره جنوب  ن،يمانند چ  ي يهابا كشور  سهيدر مقا  رانيا  يبرا

  ینفوذ صادرات  زانيم   دهدیشاخص نشان م   ن یا  ساله6  روند  ی بررس .  است  داشتهشاخص    نيا   در  ي بهتر  تيوضع  رانيا

  هيترک  یبرا  مذکور   شاخص  اندازه  است که   ی ن در حالیا  .است  بوده  نوسان  در  68/0تا    63/0  نيب  یجهان   یدر بازارها  رانیا

و   نفوذ يبرا ي كافحجم   وتنوع  از رانيا ي صادرات يكاالها دهند ینشان م  اعداد نیاست. ا بوده 99/0 تا 93/0 نيب

  .است نبوده برخوردار ي جهان يعمده بازارها بخشحضور در 

 

 

 

 

 
1. Index of Export Market Penetration. 
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 جهان  ي صادرات  يبازارها  در  نفوذ   شاخص  تيوضع  .7جدول  

 حداكثر  حداقل  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 سال

 234 215 234 231 230 228 226 226 218 215 ( 1) جهان  واردکننده یکشورها تعداد

 153 138 146 -1 152 149 153 146 138 144 ( 2)  رانیا  یصادرات مقاصد  تعداد

 217 214 217 216 216 216 216 215 214 215 ( 3) ني چ یصادرات مقاصد  تعداد

 216 211 216 212 214 211 214 213 213 213 ( 4) هي ترک یصادرات مقاصد  تعداد

 193 187 192 193 192 193 194 187 188 189 ( 5)  هيروس  یصادرات مقاصد  تعداد

 102 94 94 101 94 99 96 102 88 98 ( 6)  عراق یصادرات مقاصد  تعداد

 219 216 218 216 216 219 216 216 216 218 ( 7)  یجنوب  کره یصادرات مقاصد  تعداد

  بازار  در نفوذ  شاخص

 ی صادرات

 0.67 0.62 0.62 - 0.66 0.66 0.62 0.65 0.63 0.67 ( 2(/ )1)  رانیا

 1.00 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.95 0.98 1.00 ( 3(/ )1) نيچ

 0.99 0.91 0.92 0.91 0.93 0.93 0.95 0.94 0.98 0.99 ( 4)  (/1) هيترک

 0.88 0.83 0.83 0.83 0.83 0.85 0.86 0.83 0.86 0.88 ( 5(/ )1)  هيروس

 0.46 0.40 0.43 0.43 0.41 0.43 0.42 0.45 0.40 0.46 ( 6(/ )1) عراق

(/  1) یجنوب  کره

(7 ) 
1.00 0.99 0.96 0.96 0.96 0.94 0.93 0.93 0.93 1.00 

   ?https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx وبگاه:   ی به نشان   الملل ن ي مرکز تجارت ب   ی ها داده اساس  بر   ق ي محاسبات تحق   مأخذ: 
 

  یهاگروه  بازاردر    نفوذ  محاسبه   یشاخص را برا  نی ا  توانیم بهتر    ی هاليتحل و    ترقيدق  جی به نتا  یابي دست  یبرا

 استفاده نمود.   زيخاص ن یکاال  ک ی  ای  ییکاال

  تیمز یدارا یاز کاالها یکی عنوان به رانیا زعفران محصول یبرا بازار  در نفوذ شاخص محاسبه جینتا 8جدول  در

 است: شده  ارائهو  محاسبه

 

 رانيا   يصادرات  ي در بازارها  رانيشاخص نفوذ ا  تيوضع  .8جدول  
 2020 2019 2018 2017 2016 سال

 221 219 144 146 144 ( 1) جهان  واردکننده یکشورها تعداد

 67 -2 62 62 53 ( 2)  رانیا  یصادرات مقاصد  تعداد

 0.30 - 0.43 0.42 0.37 ( 2(/ )1) زعفران  ی جهان  بازار   در ران ی ا  نفوذ  شاخص

 .نيش يپ مأخذ:

 

است،    زعفرانو صادركننده    دكننده يتول  نيتربزرگ  ران يا  نکه يبه ا  توجه  بابا ارقام جدول فوق و    مطابق

 رانيباشد كه درواقع نشان از حضور ا  يك در سطح    رانيا  يشاخص برا  نيا  يبود كه مقدار عدد   نيانتظار ا

ب  ي عدد  ري مقاد  اما  داشت، محصول    ني ا  ي متقاض   يبازارها  همهدر     ، باشدي م   43/0  تا  30/0  نيشاخص كه 

 محصول  نيا  صادرات  راه  سر  برو...    ياو صادرات فله  مناسب  ي بندبستهعدم  ازجمله    موانع  ي برخ  وجود  انگريب

 .است جهان مختلف يبازارها به

 

 
 آمار فوق وجود ندارد.  ز ين  تيسا   نيگزارش نشده و در ا المللن يب تجارت  مرکز به  رانيتوسط ا  2019ذکر است آمار مربوط به سال   اني شا. 1

 .همان. 2
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 1صادرات در فناورانه مهارت .3

سرعت    سبب باال    ی با فناور  کاالها  صادرات و    د يتول به سمت    ن یيپا  ی با فناور  کاالها   صادراتو    د يتول  از   کشورها   حرکت

  روند   ی بررسکشور و    تجارت از ساختار فناورانه    یآگاه   نی؛ بنابراشد  خواهد  جامعه رفاه    شی و افزا  ی رشد و توسعه اقتصاد

و    ی دگيچي پبرخوردار از    ن يهمچن  و  ترفناورانه  ی کاالها  د ي تولدر جهت    ی استگذاري سبه    تواندیم زمان    ی تحول آن ط 

 2.دی نما کمک باالتر افزوده ارزش

 

 صادرات يفناور  شدت يبندطبقه .3-1

تحق  ن ی ا  براساس شدت  توسعه  ق ي شاخص  با   کی از صادرات    ی درصد   ، و  را  فناور   توجه  کشور  دسته  پنج  در    ی به 

  ی فناور .  3  4، متوسط به باال   ی فناور .  2  3، باال   ی فناور .  1عبارتند از:    ها دسته   ن ی دهد. ا ی ارائه م   ی د ي تول   ع ی صنا   ی بند طبقه 

 7.ی بدون فناور .  5  6، ن یي پا   به متوسط    ی فناور .  4  5، ن یي پا 

 

 و توسعه  قيبراساس شدت تحق  يديتول عيصنا  يبندطبقه  .9جدول  

 ( MHT) متوسط به باال  يبا تکنولوژ عيصنا ( HT)باال  يبا تکنولوژ عيصنا

 ما يو فضاپ مايهواپ ❖

 ی داروساز ❖

 یو محاسبات  ی، حسابداریادار آالت نيماش ❖

 و ارتباطات  یون یز ی، تلوییوی راد زات يتجه ❖

 ی و نور قي، دقیپزشک ابزار ❖

 رهيغ ، یبرق  یهاو دستگاه آالت نيماش ❖

 لر یتر مهيو ن  لری ، تریموتور هينقل ل یوسا ❖

 داروها  یاستثنابه ییا يميش مواد ❖

 .n.e.c  ، ونقلحمل زاتيآهن و تجهراه زات يتجه ❖

 ره ي، غزاتيو تجه آالت نيماش ❖

 (LT) نييپا  يبا فناور عيصنا (MLT) نييپا بهمتوسط  يبا فناور عيصنا

 ق ی و قا یکشت ر يساخت و تعم ❖

 یکيو پالست یکيمحصوالت الست ❖

 ی اهستهشده و سوخت   هيتصف ینفت ی هاوردها، فرکک ❖

 ی رفلزيغ یمحصوالت معدن  ری سا ❖

 ساخته شده   یو محصوالت فلز ی اساس فلزات  ❖

 افت ی؛ باز رهي، غديتول ❖

 انتشار ، چاپ و ی، کاغذ، محصوالت کاغذريچوب، خم  ❖

 اتيو دخان  ها یدن ي ، نوشییمحصوالت غذا   ❖

 ، چرم و کفش یمنسوجات، محصوالت نساج  ❖

Source: OECD: ANBERD and STAN databases, May 2003.  
 

  ی سبد صادرات   ر يي تغ   ی چگونگ   ل ي تحل   و   ه ی تجز ، اما  ست ي ن   بحث   مورد خاص    ی ها محصوالت به دسته   ی بند اگرچه طبقه 

 کشور ارائه دهد.   ک ی   ی توسعه اقتصاد   ی درخصوص الگو   خاص   ی نش ي ب ممکن است    چندساله دوره    ک ی   ی کشور ط   ک ی 

 
1. Technological Sophistication of Exports 

  از   متوسطي   شاخص   اين   نمود؛   استفاده   نيز   اقتصادي   پيچيدگي   شاخص   از   توان مي   صادرات   در   فناورانه   مهارت   گيري اندازه   براي   است   ذکر   شايان .  2

  کنند مي   صادر   و   توليد   را   کاال   آن   که   کشورهايي   تنوع   يا   تعداد   ارزش،   براساس   ساده   طور به   شاخص   اين .  است   کشور   آن   صادراتي   کاالهاي   هاي ارزش 

  دانش   و   ها قابليت   نيازمند   آنها   توليد   و   هستند   تري پيچيده   کاالهاي   شوند مي   توليد   کمي   کشورهاي   تعداد   توسط   که   کاالهايي   بنابراين .  شود مي   محاسبه 

  به   عنايت   با   .دارند  الزم   تري ساده   و   کمتر   دانش  و   ها قابليت   شوند مي   توليد   زيادي   کشورهاي   توسط   که   کاالهايي   مقابل   در   و   است   تري پيچيده   و   بيشتر 

 . کرد   پوشي چشم   اقتصادي   پيچيدگي   شاخص   محاسبه   از   توان مي   شده،   محاسبه   گزارش   اين   در   صادرات   در   فناورانه   مهارت   و   فناوري   شدت   اينکه 

3. High-technology Industries 

4. Medium-high-technology Industries 

5. Low-technology Industries 

6. Medium-low-technology Industries 

7. No Technology 
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 : شودمی محاسبه زیر فرمول  از استفاده  با  شاخص این

= سهم  فناورانه صادرات  𝟏𝟎𝟎 ∗ ∑
𝒙𝒊𝒋𝒌

𝒙𝒊𝒋
𝒕𝒆𝒄

 

  کیشر  به  iصادرات کشور    ارزش کل    𝒙𝒊𝒋است و    j  ک ی به شر  iاز کشور    kرزش صادرات محصول  ا  𝒙𝒊𝒋𝒌  آن   در  که

 . فرد استمنحصربه ی هااز تمام محصوالت در دسته ی امجموعه tecن  ياست. همچن  jیتجار

 شده است.  ارائه  2018  و  2014  ،2010  سه سال   یط  رانیا  یصادرات  ی در کاالها  یشدت فناور  بيترک  10جدول    در

 

 2018و    2014، 2010سه سال    يط  ران يا  صادرات  فناورانه بيترك  .10جدول  

 يفناور شدت
 )درصد(  سهم ( دالر هزار)  صادرات  ارزش

2010 2014 2018 2010 2014 2018 

 0.18 0.29 0.17 174,345 257,299 184,587 باال  یفناور

 60.4 50.5 72.0 58,365,282 45,567,118 78,113,233 ی بدون فناور

 4.2 4.0 3.0 4,074,015 3,651,011 3,232,170 ن یيپا  یفناور

 11.5 12.8 7.6 11,078,413 11,546,792 8,291,791 متوسط باال  یفناور

 23.7 32.4 17.2 22,915,868 29,196,345 18,689,456 ن یي متوسط پا یفناور

 100.00 100.00 100.00 96,607,923 90,218,565 108,511,237 كل 

Source: Ibid   

 

 ي كاالها  به  مربوط  رانيا  صادرات  ارزش  از  ي مين  از  شيب  فوق،  جدول  ارقام   و  شده  انجام  محاسبات  مطابق

  كشور   يكاالها  صادرات  از   سهم   نيكمتر  باال  يفناور  از  برخوردار  يكاالها  عالوه هب.  است  بوده  يفناور  بدون

 .  اندداده اختصاص  خود به فوق سال سه ي ط را

 

 صادرات يماندگار .4

  نرخ  بهبود   ی کل  طوربه.  شودمی  محسوب  صادرات تجارت و    رشد  بر  رگذار يتأث  یهامؤلفه  از   ی کی   تجاری   روابط  مدت   طول

   . شودیمهر کشور محسوب  صادرات توسعه  استراتژی اصلی ی هامؤلفه از  صادراتی   بازارهای در ماندگاری

 

  صادرات يماندگار شاخص .4-1

کاالها ممکن    مبادالت  گستردهقطع  است.    افتهياقتصاد توسعه  كياز    ي نشانه خوب  يحفظ روابط تجار  يي توانا

  شاخص  ت يوضع  ي بررس  با  وعموض  ن ياباشد.    دیجد  ی هااستيس   جهينت   ای   یاقتصاد  یهاشوک  دهندهنشاناست  

  ا ی  ییکاالخاص    یهاصادرات در سطح گروه یماندگار  ني همچن   است.  ي ابيسطح كل تجارت قابل ارز  در  يماندگار

را در    دي جد  يكشور  /يي تعداد روابط كاال  مذكور،شاخص  .  است  ی ابیارز  و  محاسبه   قابل  زينمشخص    یکاال  کی

را كه در سال    يي شروع و تعداد و درصد كاالها  دالر در سالِ  10،000حداقل    يتجار  ارزش   باكه    رديگي منظر  

  ی ماندگار  شاخص   ی کل   طوربه  . دينماي محاسبه م  مانند،ي م  ي كشور باق  ي دوره در سبد صادرات  انيتا پا  يبعد
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 :  نمود محاسبه  ریز یهاحالت یبرا توانیم را صادرات 

  کشور کی  یصادرات  یبازارها کل  در کاال  ک ی  یماندگار ، 

  ر کشورهای به سا یصادرات  مختلف یبازارها کي تفک بهکاال   ک ی  یماندگار ، 

  یصادرات ی بازارها کل  در ی صادرات  ی کاالها کل  یماندگار . 

 و   محاسبه  قابل   ز ي ن(  ساله5  ا ی   ساله 10  ،ساله 20  مثال )   مختلف   یزمان   یها دوره   حسب   صادرات،   یماندگار   شاخص 

 کشور یصادرات سبد یکاالها   تعداد  ه،ی پا  سال  در  که  است  صورت  نی بد  ی ماندگار شاخص  محاسبه. است   ل يتحل  و  هی تجز 

( درصد)  سهم   ای  تعداد  محاسبه   با  نظر  مورد  سال   ن یآخر   تا   ی صادرات  یبازارها   در  کاال   آن  حضور   تي وضع  و   داده  قرار  مدنظر  را 

 .  رد ي گ ی م  قرار ل ي تحل  و   ه ی تجز  و   یبررس  مورد   جینتا   و  محاسبه( دوره کل   به  نسبت )  بازار   در   مستمر حضور   یها سال 

  در  HS  ي بند طبقه   يي كاال   ي صادرات   ي كدها   كل   ن ي ب   از است كه    آن از    ي گزارش حاك   ن ي ا   محاسبات   ج ي نتا 

  درصد   100  زان ي م   به   كشور   ي صادرات   سبد   در   كاالها   از   درصد   19  حدود   1390- 1400دوره    ي ط   ي رقم هشت   سطح 

  ي ژگ ي و   ي دارا   يي كاال   كد   5176  مجموع   از   يي كاال   كد   967  حدود   ي عبارت به   اند؛ بوده   ماندگار   ها سال   تمام   در 

  5176  ن ي ب   از   يي كاال   كد   1245  از   ش ي ب )   ي صادرات   ي كاالها   درصد   22  از   ش ي ب   ن ي همچن .  اند بوده   صادرات   ي ماندگار 

  مستمر   طور به   كشور   ي صادرات   سبد   در (  سال   10  تا   5  ن ي ب )   سال   پنج   از   ش ي ب   ( HS  ي رقم   هشت   يي كاال   كد 

  ي درصد از سبد صادرات  23كه حدود  هستند كد  1195  ي ماندگار   فاقد   ي كاالها تعداد   عالوه ه ب   . شود ي م  مشاهده 

ز  ي ن   ( HS  ي رقم   هشت   يي كاال كد    1769)   درصد   33  حدود   . اند داده خود اختصاص  فوق به   ي بازه زمان   ي كشور را ط 

 . اند شده   صادر   كشورها   ر ي سا   به   طور مستمر سال به چهار  و حداكثر    کبار ي   حداقل 

ازجمله    برخی  در  راصادرات    ماندگاری  عدم  عوامل  بتوان  شاید   ارزی   نظام  نبود  ارز،  نرخ  باالی  نوساناتموانع 

  ن يقوان  تورم  و  تعدد  ،اقتصادی  دیپلماسی  دستگاه  ضعف  مستمر، افزایش هزینه توليد، عدم بازاریابی مناسب و    ،مشخص

  مهم  هایگام  از  جهانی   اقتصاد  با  تعامل   نحوه  و  کشور  برای  تجاری  مناسب  راهبرد   تعيين.  یافت...  و  حوزه  نیا  مقررات   و

برای    ریزیبرنامه  امکان  صادرکنندگانشود  یم  باعث چنين راهبرد مناسبی،    وجود  وکشور بوده    تجاری  سياستگذاری

افزا از    بنابراین.  باشند  داشته   را اشتغال    و توليد    یشبازاریابی محصوالت خود و    ماندگاری  عدم  عوامل  ترینمهمیکی 

  ی با کشورها   يشتردر بلندمدت و در جهت تعامل ب  باثبات   روند  یک  از  کشور  یهای تجار است که سياست  ین صادرات ا

از    ی آمارها حاک   ی بررساما    شده،  انجام   متعددی   اقدامات   اخير   ی هاسال  طی اگرچه    یگرد   عبارت به.  يستن  ی هدف تجار

 . نيستو  نبودهکشور  ی بالقوه اقتصاد هایيتکشور متناسب با ظرف  غيرنفتی آن است که صادرات 
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 1390- 1400  يهاسال  يط  رانيا  ي صادرات  يكاالها  ي ماندگار تيوضع  . 11جدول  

 )درصد( ي صادرات  ي كاالها  از كل   يتعداد   سهم  كاالها تعداد مستمر  يهاسال تعداد )درصد(  يماندگار زانيم ف يرد

  1195 1 ( ی )فاقد ماندگار10-1 1

2 20-10 2 792  

3 30-20 3 541  

4 40-30 4 436  

5 50-40 5 383  

6 60-50 6 276  

7 70-60 7 119  

8 80-70 8 218  

9 90-80 9 70  

10 100-90 10 179  

11 100 11 967  

 5176 100 ( HS ی رقم هشت ی کدها  سطح در)  کاالها کل 12

 . قيتحق محاسبات و https://irica.ir: وبگاه یبه نشان  جمهوری اسالمی ایران گمرک  مأخذ:

 

  يبندجمع

  ی و نقش هر کشور در فضا  گاهیکشورها و جا  ی و روند تجارت خارج  ت يروشن از وضع  یریتصو  ی تجار  یهاشاخص

ارتقادهندیمارائه    الملل نيبتجارت   پ  تيف ي ک  ی.  سطح  کاربرد،  فناورانه،  ساختار  لحاظ  از  تنوع    ی دگيچي تجارت  و 

  هئرفاه جوامع ارا  ش یتجارت در اقتصاد و افزا  یاتوسعهاز نقش    یح يصح  یاب یارز  تواندیم   ی تجار  ی محصوالت و شرکا

که  نموده   یمختلف  یهاشاخص  ی اقدام به معرف   ی جهان  بانک هر کشور،    عملکرد بخش بازرگانیاز   یآگاه  منظوربه.  دینما

 .  داد قرار  یاب یو ارز ليتحل و هیتجز مورد  را هر کشور  تجارت ی ایابعاد و زوا توان یم  هاشاخص ن یا یبررس با

  لحاظ از    رانیاکه    دهدیم   نشان  راتجارت کشور    تي از وضع  ییایزوا  رانیا  یمذکور برا  یهاشاخصاز    یبرخ  یبررس

  ی عرضه و تقاضا  یهابازار  از  کشورمناسب    یمندبهره  عدم  انگري ب  کهدارد    ینامطلوب  تي وضعاقتصاد    بودن  باز  شاخص

  مثال   عنوانبهاست.    تيحائز اهم  ار يبس   زين  ی تجاریو شرکا  رانیا  نيب  ی تجار  اکمال  زانياز م   ی آگاه.  است  ی المللنيب

  ه يبا واردات ترک  رانیت اا صادر  یکنندگ کاملکه درجه    دهد یم نشان    هيکشور ترک   درخصوص  شاخص  ن یا  محاسبات

  وجود  آن   یارتقا  یبرا  یزیربرنامهبه    از يبوده و ن  ین یيدر سطح پا  همچنان   ی کنندگکامل  ن یا  و  داشته  ی روند نامنظم

  زانيم   نيب  یادی ز  شکاف  هنوزها،  در برخی سال  یدالر  ارديل يم  16ی  صادرات بالقوه    ليپتانس   وجود  با  که  یطوربه  دارد؛

 . دارد  وجود هيترک کشور   به تحقق یافتهبالقوه و  صادرات

  داشته   ینزول  یندوجود نوسان، رو  رغمیعل  1399تا    1383  هایسال  یط ران  یا  یصادرات   یها کاال  تمرکز  شاخص

  گرید عبارتبهکشور است.    ی در سبد صادرات دتریجد  یسهم و حضور کاالها   شیافزا  یا معن شاخص بهن  یااست. کاهش  

  یبر ارزش صادرات  ه يکاال به سمت تک  یصادر شده از تمرکز بر تعداد معدود  ی بخش صادرات کشور از لحاظ ارزش کاالها

ب کاال متما  یشتريتعداد  ا  لیاز  از  تغ  نیشده که  چراکه    ،شودیممحسوب  کشور  در حوزه صادرات    ی مثبت  رييمنظر 

  ن امر موجب يو هماز کاالها فاصله گرفته    یصرف بر تعداد معدود  هياز تک   ،یتنوع سبد صادرات   شیبا افزاصادرات کشور  

  د یبازار چند کاال، تجارت کشور دچار افت شد  رفتن ازدستچراکه در صورت    ،کشور خواهد شد  ی تجار  سک یر   کاهش
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نيز   ی صادرات  اسي اما مق   شود، یم د ي تول ی باید در نظر داشت اگرچه در اقتصاد ایران محصوالت متنوعالبته نخواهد شد. 

  یاري بس و  ندارد  وجود  کشور  دات يتول  یبرا مقياسی  چنين متأسفانه دهد ها نشان میدر این ميان مهم است که بررسی

  4062  وجود  رغمعلی  که  است  آن   از  ی حاک  هایبررس  نمونه  برای.  شودیم  د يتول  داخل  ازي ن  نيتأم  یبرا  فقط  کاالها  از

  کنار  در   لذا   است؛  بوده  دالر   هزار  10  زیر   و   ناچيز  کاالها  اغلب   صادرات   ميزان  ،1399  سال   در   صادراتی  محصول  نوع

 . یابد افزایش نيز صادراتی  محصوالت مقياس  باید  صادراتی  محصوالت به بخشیتنوع

در تجارت است که مانع از گسترش    یدهنده وجود موانعکشور در صادرات هر محصول خاص نشان  ک ی نفوذ اندک  

،  2013-2020  یهاسال  ی طبازار  محاسبه شاخص نفوذ    ج ینتا.  شودیآن کشور م  یهابنگاه  یبرا  یصادرات   ی تعداد بازارها

  هيمانند ترک ی با کشور سهی در مقا رانیا یشاخص برا نی ا ترنیياز سطح پا ی حاک رانیا  یبرا یصادرات  یدر همه بازارها

  ی نفوذ صادرات   زانيکه م   دهد یشاخص نشان م  نیا  یبرا  (2013-2020)  ی هاسال  یط  ساله هشتروند    یاست. بررس

اندازه شاخص  است که    ین در حال یو ادر نوسان بوده    0/ 67تا    62/0  ن يبفوق    ی هاسال  یط   ی جهان  ی در بازارها  رانیا

از تنوع   ران یا  یصادرات   ی که کاالها   دهند یاعداد نشان م   نیبوده است. ادر نوسان    99/0تا    91/0  نيب  ه يترک  ی مذکور برا

  . برخوردار نبوده استه  یهمسا  یسه با کشورهایدر مقا  یجهان   ینفوذ و حضور در بخش عمده بازارها   یبرا  یو حجم کاف

ن،  يچ  یب مربوط به کشورهايترتبه  ی ک عمده تجاریشرپنج  ران و  یان  ين شاخص بیزان ايم   گرفتهانجامطبق محاسبات  

 .استران و عراق یه، ايه، روس ي، ترک یکره جنوب

کاالها ممکن است    مبادالت   گستردهاست. قطع   افتهیتوسعهاقتصاد    کی از    ینشانه خوب  یحفظ روابط تجار  ییتوانا

  ی ماندگارشاخص  تيوضع یبررس  با وعموض نیاکه  باشد د یجد ی هااستيس  جهينت  ای ی اقتصاد یهاشوک دهنده نشان

از    یحاک  هایبررساست.    ی ابیمشخص قابل ارز  ی کاال  ک ی   ای  یی کاالخاص    یهادر سطح گروها  ی سطح کل تجارت    در

  از که    یاگونهبه  ، ستين  برخوردار   یمناسب   ت يوضع  از   رانیا  ی صادرات   ی کاالها  ی ماندگار  نرخ  حاضر  حال   در آن است که  

  از   درصد   19  حدود   1390-1400  دوره   ی ط  ی رقم   هشتسطح  در    HS  ی بندطبقه  ییکاال  ی صادرات  ی کدها  کل   نيب

 .(یی کد کاال 5176از  یی کد کاال  967حدود د )انبوده ماندگار  هاسالن یا تمام در  کشور  یصادرات  سبد در  کاالها 

اثربخشي    آمده  دستبه   نتايج  به  عنايت  با افزايش  راستاي  در  ترجيحي،    يهاموافقتنامهو  تجارت 

  هايشاخص  به  مربوط  كاركردهاي   ارتقاي   زمينه  در  ذيل  پيشنهادهايهاي آتي،  بازرگاني و گمركي در سال

  تقويت   و  تجاري  عمده  شركاي   با  ايران  اقتصادي  و  تجاري  مبادله  و  همکاري  گسترش  هدف  با  خارجي   بازرگاني 

 قرار گيرد: توجه موردبايد  تجاري ديپلماسي   تقويت و  تسهيل زمينه در  مجلس  و دولت  نقش

  نهيزم   در   خود   عملکرد  اثربخشی   از   ای دوره  و   مکتوب  عملکرد   گزارش   ارائه   به  ملزم   مسئول   های دستگاه(  الف

 . ی باشنداسالم یشورا مجلس به یخارج  ی بازرگان

معرفی شده   یهاشاخص براساس کاالها از تریوسيع طيف پوشش ترجيحی، تجارت یهاموافقتنامه انعقاد در (ب

.  گيرد قرار  توجه مورد در گزارش حاضر

ميليارد    6باالی    2020  سال  درچين با احتساب نفت و ميعانات    کشور  و  رانیا  ني بی  صادرات   ل يپتانسبرآورد  (  ج

در کنار سایر    محور  شرق  فعال   یپلماس ید  اساس  نیا  بر.  بوده است   دالر  ارديل يم  20  یباال  پتانسيل بالقوه صادراتی  ودالر  

 . باشد مانر کشو خارجه امور وزارت  ی بازرگان و یاقتصاد  یها بخش یدستورکارها  از ی کی  دیبا هایاستراتژ
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  یشرکا  با   تجاری  دیپلماسی  راهبرد   ،یخارج   تجارت   امر  متولی عنوان  به  تجارت   توسعه  سازمان است    ستهیشا(  د

  هيتهصادرات و...  یماندگار  ل،يازجمله شاخص اکمال، پتانس یتجار یهابر شاخصیمبتنرا  همسایگان و یتجار عمده

 .دی نما ابالغ ربطیذ یهادستگاه به نظر اخذ  از پس  و نموده
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