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مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که در زمینه شناسایی ،تقسیمبندی و اولویتبندی کشوورهای اسوالمی جهوت
ورود و ایجاد مراکز تجاری ،براساس شاخص های مختلف ومتناسب با هود
انجام و بدی

اراهوه مودلی در ایو خووو

منظور ،ابتدا دادههای آماری صادرات ایران براساس تعرفه دو رقمی بوه هریو

از کشوورهای

اسالمی گردآوری ،دستهبندی و تنظیم گردید ،آنگاه با انجام غربالگیری کشورها و برقراری شوراییی ماننود
تعداد تنوع گروههای کاالیی صادراتی و میزان پیشبینی صادرات ایران بوه هور کشوور بورای سوال 0105م،
کشورهای واجد شرایط شناسایی و با اسوتااده از یکوی از تکنیو

هوای توومیمگیوری چنود معیواره بوه نوام

تاکسونومی عددی که برای رتبهبندی وارزیابی گزینه ها کاربرد دارد ،آنها را بر اساس چهارده شاخص مرتبط
با هد

وجذابیت بازارهوا موورد ارزیوابی ومقایسوه قورار داده و درنهایوت شورکای تجواری ایوران در بوی

کشورهای اسالمی عضو کنارانس اسالمی به ترتیب معرفی شدهاند.
واژههای کلیدی :بازار صادراتی ،کشورهای اسالمی ،تاکسونومی عدد
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اجتماعي بر کسي پوشیده نیست .پر کردن ظرفیتهاي خالي واحدهاي تولیدي ،حل مشرکل اشرتلال
و کاهش تورم از جميه مواردي است که راه حرل اساسري و پایردار آن از قریرد صرادرات غیرنفتري
ممکن ميباشد .تنوع بخشیدن به منابع ارزي کشور ،جيوگیري از آسیبپذیري اقتصاد از ارز حاصرل
از نفت و ایجاد رفاه نسبي براي جامعه از موارد مهر دیگرري اسرت کره از قریرد افرزایش صرادرات
غیرنفتي میسر ميگردد .تصمی گیران ومسئولین اقتصادي با ذکر اهمیت صرادرات در سرند چشر انرداز
توسعه اقتصادي کشور تالش ميکنند تا صادرات را برنامهریزي ،راهکارها واستراتژيهاي کشرور را در
این زمینه ،تدوین وعميیاتي نماینرد .تهیره برنامرههراي عميیراتي ،نیازمنرد شرناخت وبررسري کرل فراینرد
صادراتي ميباشد.
 .0-0بیان مسأله

چگونگي ورود و حضور در بازارهراي هردر را مريتروان از مهر تررین عوامرل مر ثر و رقرابتي
شرکتها ي صرادراتي در بازارهرا دانسرت .بردین منارور اسرت کره قري سرالهراي اخیرر ،بعضري از
کشورهاي نوظهور جنوب وجنوب شرقي آسیا اهمیت موضروع را در

و برا برنامرهریرزي اقردام بره

ایجاد مراکز تجاري و شرکتهاي مدیریت صادرات نموده وتوانستهاند در تجارت با سرایر کشرورها
موفد باشند .کشور ما نیز نیازمند بکارگیري شیوههاي مدرن در بازارهاي خارجي است ،اما امکانرات
محدود اقتصادي و تعدد وتنوع بازارهاي هردر ،تصرمی و اقردام بره ایجراد مراکرز تجراري در تمرام
بازارهاي صادراتي را تقریباً غیرممکن ساخته ،زیرا باید ابتدا بازارهاي صادراتي هدر کشور با توجره
به متلیرها و ویژگيهاي اقتصادي ،سیاسي و ...شناسایي و مقایسه شده وسپس مه ترین ومناسبترین
آنها اولویتبندي شوند .که در این زمینه براي ارائه مدلي جهت اولویرت بنردي بازارهرا ،کشرورهاي
اسالمي را به عنوان جامعه مورد بررسي انتخاب و س الي به شرح ذیل مطرح گردید:
س ال اصيي :مناسبترین کشورهاي اسالمي برحسب اولویت براي ایجاد مراکز تجاري کداماند؟
 .0-0ادبیات تحقیق

امرروزه بره جهررت رقابرت شردید بررین شررکتهراي صررادراتي کشرورها برراي ورود ،حضررور و
مانرردگاري در بازارهرراي هرردر ،ضرررورت شناسررایي و اولویررتبنرردي بازارهررا برره مناررور ترردوین
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استراتژيهاي مناسب بازاریابي در بازارهاي هدر امري است که توسط برنامرهریرزان تجراري انجرام
ميشود.کشورهایي که در زمینه تجارت خارجي ،سه بیشتري نسبت به سرایر کشرورها در بازارهراي
استراتژي توسعه صادرات را از محورهاي اساسي برنامههاي توسعه اقتصادي خود در عرصه بینالميل
قرار داده است ،اهمیت بازارهاي خارجي و اهمیت هرکدام نسربت بره دیگرري را جهرت بسترسرازي
الزم براي حضور محصوالت صادراتي شرکتها را در

نموده ،الزم است که هرر بنگراه اقتصرادي

که تصمی به صادرات ميگیرد ابتدا شناخت مطيوبي از محیط اقتصادي وعوامل تشکیلدهنده آن بره
دست آورد و سپس از فرصتها وتهدیدهایي که بنگاه صادراتي در بازارهاي آن محریط و در سرط
بینالمييي با آن مواجه خواهد بود را تجزیه و تحيیل نماید.
محققین معتقدند که ،موفقیت شرکتها در ورود به بازارهاي بینالمييي ،در گررو شرش تصرمی
عمده زیر است:
 ارزیابي محیط بازاریابي بینالمييي تصمی به فعالیت در سط بینالميل وتصمی گیري درمورد: انتخاب بازارهدر صادراتي چگونگي ورود به بازارهاي هدر صادراتي برنامههاي بازاریابي بینالميل و سازماندهي بخش بازاریابي.انتخاب بازارهاي هدر صادراتي توسط شررکتهرا ،پرس از گرذر از دو مرحيره اول ،شناسرایي
فرصتهرا ،تجزیره وتحيیرل وتعیرین بازارهراي هردر برراي بازاریرابي در خرار از مرزهراي کشرور
(بازارهاي خارجي) و آغاز فعالیتهاي صادراتي است تا بدین مناور فعالیتهراي بازاریرابي خرود را
در آن بازارها متمرکز نمایند.
شاخصهای مورد استااده در ارزیابی کشورها
ر سه هرکشور در صادرات ایران در دوره  5ساله ( :)5101 - 5105شاخصي است که ازتقسری کرل
صادرات کشور قي دوره به هرکشور اسالميتقسی برکل صادرات کشور به کشرورهاي اسرالمي
ضرب در  011بدست ميآید.
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اسالمياز ایران (صادرات ایران به آن کشرور) قري دوره و  miwواردات کرل کشرورهاي اسرالمياز
ایران (یا صادرات ایران به کشورهاي اسالمي) قي دوره است.
 میانگین تولید ناخالص داخيي( :)GDPمتوسط مجموع ارزش کاالها وخدمات تولیرد شرده در هررکشور در قي دوره ميباشد که آمارآن از صندوق بینالميل پول استخرا شده است.
 میانگین درآمد سرانه متوسط :متوسط مجموع درآمد ميي سالیانه کشورها قي دوره مرورد بررسريکه آمار آن از صندوق بینالمييي پول بدست آمده است.
 نرخ رشد صادرات :شاخصي است که درصد تلییرات در میزان صادرات ایران به هرکشرور را قريدوره مورد بررسي بیان ميکند.
 جمعیت :تعداد افراد ساکن در یک کشور ،یکي از عوامل تأثیرگذار بر اندازه وجرذابیت بازارهرايهدر در سال  5102ميباشد.
 فاصيه :این شاخص فاصيه جلرافیرایي برین پایتخرت ایرران برا هریرک از پایتخرتهراي کشرورهاياسالمي را برحسب کیيومتر نشان ميدهد.
 ریسک :شاخصي است که امنیت و اعتماد بره سراختار اقتصرادي ،سیاسري وتجراري درکشرورها راميسنجد ،در تجزیه و تحيیل ریسک یک کشور به بررسي عواميي پرداختره مريشرود کره باعر
عدم تعادل در محیطهراي اقتصرادي ،اجتمراعي و سیاسري مريشروند ،کره مريتواننرد برر برازدهي
سرمایهگذاري اثر داشته باشند .در حال حاضر ،تئوري جامعي براي تبیین ریسک کشروري وجرود
ندارد .لذا بیشتر دست اندرکاران اندازهگیرر ریسرک ،برا اسرتفاده از منتخبري از عوامرل اقتصرادي،
سیاسي و اجتماعي ،شاخصها و معیارهایي را براي اندازهگیري ریسک کشوري تعیین ميکننرد و
معموالً تصمی گیري سرمایهگذاران براي سرمایهگذاري تحت ترأثیر ایرن شراخصهرا و امتیرازات
قراردارد.
 تنوع گروههاي کاالیي صادراتي ایران به هر کشور :براساس سیست هماهنگ بینالمييري تعرفره کراال،که در همه کشورها یکسان است ،کيیه کاالها براسراس تعرفره دورقمري ،چهرارقمي ،شرش رقمري و
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هشت رقميتقسی و نامگذاري شدهاند .از آنجا که دادههاي آماري این تحقید به صرورت تعرفره دو
رقميدر نرم افزار  PC-TASمرکز تجارت بینالميل ،اخذ وگردآوري شدهاند و سرپس ایرن آمارهرا
یک از قسمتهاي کاالیي سیست هماهنگ تعرفه کاالیي بوده که به شرح زیر ميباشند:
محصوالت حیواني ،محصوالت نباتي ،محصوالت چرب وروغني ،صنایع غذایي ،صرنایع معردني،
صررنایع شریمیایي ،موادپالسررتیکي ،محصرروالت پوسررتي ،صررنایع چرروبي ،صررنایع سرريولزي ،صررنایع
نساجي ،کفرش و کراله و چترر و عصرا ،محصروالت سراختماني ،محصروالت سرنگهرا و فيرزات
گرانبها ،صنایع فيزات معمولي و مصنوعات آنها ،صنایع ماشینآالت و دستگاههاي برقي ،صرنایع
وسایل نقيیره ،محصروالت سرینمایي و اپتیرک ،صرنایع نارامي ،صرنایع مبيمران و لروازم خرانگي و
اسباببازي ،محصوالت هنري وعتیقهجات.
 شاخص تمرکز وارداتي تجارت :شاخص مرتبطي که توسط آنکتراد (کنفررانس تجرارت و توسرعهسازمان ميل) براي تعیین شاخص تمرکرز واردات کاالهراي یرک کشرور بره کرار بررده مريشرود،
شاخص تمرکز یا شاخص هیریشمن ) (Hاست.

( )5
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H 

که در این فرمول  M iارزش واردات غیرنفتي محصول (قبقهبندي شش رقمي سیست بینالمييي
هماهنگي تعرفه کاالها در همه کشورها) درسرال  tو  M tکرل ارزش واردات غیرر نفتري در آن سرال
ميباشند که حاصل آن عددي بین صفر تا یک است .بنابراین حداکثر ارزش شاخص یک و حرداقل
آن صفر است.
 درجه اکمال صادراتي :درجه اکمال تجاري میزان انطباق صادرات کشرور صرادرکننده برا وارداتکشور واردکننده را نشان ميدهرد .بنرابراین هنگراميکره کاالهراي صرادراتي یرک کشرور مشرابه
کاالهاي وارداتي (نیازهاي وارداتي) کشور دیگر است ،این دوکشور ميتواننرد نسربت بره توسرعه
تجارت با یکدیگر اقدام ورزند.که فرمول محاسبه آن به صورت ذیل است:
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مقدار عددي این شاخص بین صفر تا یک متلیر است .صفر نشاندهنده عدم تشابه میان دوکشور
و یک نشاندهنده تشابه کامل بین دو کشور ميباشد.
هرگاه صادرات دو کشور مشابه باشد ،رقیب همدیگر در تجارت خرارجي محسروب مريشروند،
اما وقتي که صادرات دو کشور متفاوت باشد ،ممکن است آن دو کشور ،در امر تجارت مکمرل هر
باشند .یک کشور با توان صادرات به دیگر کشورها تيقي شود.
 پیشبیني براساس روند :در صورتي که اقالعات صادرات محصول در چند سال گذشته موجرود وروابط و روندها واضر و ثابرت باشرد ،از روشهراي آمراري اسرتفاده مريشرود .در ایرن تحقیرد،
پیش بیني براساس روند دوره پنج سراله صرادرات ایرران بره هرر کشرور اسرالمي برراي سرال 5155
میالدي انجام گرفته است.
 نرخ رشد جمعیت :نرخ تلییر در تعداد جمعیت هر سال نسبت به سال قبل را نشان ميدهد. متوسط تورم قي دوره :متوسط تورم قي دوره مذکور را نشان ميدهد. سه کشور در واردات از جهان در سال  :5102اینکه هرکشور چه نسبتي از واردات کل جهران رادر سال  5102به خود اختصاص داده است.
 .0پیشینه تحقیق
مطالعاتي که در زمینه شناسایي بازارها و اولویتبندي آنها در داخل کشور صورت گرفته ،اکثررا
با هدر تعیین بازارهاي محصروالت خراص و توسرط کارشناسران موسسره مطالعرات وپرژوهشهراي
بازرگاني انجام شده که این تحقیقات به شرح ذیل ميباشند:
 -قرح تعیین واولویتبندي بازارهاي هدر صادرات پوشا

درسال .0331

 قرح تعیین بازار هدر سنگهاي تزئیني در سال . 0330 قرح مزیت نسبي واولویتبندي بازارهاي هدر صادرات قطعات خودرو ایران درسال . 0332 -بررسي مزیتهاي نسبي و اولویتبندي بازارهاي هدر عسل صادراتي ایران در سال . 0332
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 اولویتبندي بازارهاي هدر محصوالت منتخب پتروشیميایران در سال . 0333 بررسي بازارهاي هدر صادراتي گیاهان زینتي در سال . 0335صنایع غذایي در سال . 0335
در خار از کشور جورجیاني وهمکارانشان در سال  0991در صندوق بینالمييري پرول تحقیقري
تحررت عنرروان «تعیررین جریرران تجررارت و توزیررع جلرافیررایي صررادرات و واردات کررره» جهررت تعیررین
صادرات این کشور وشناسایي برازار هردر محصروالت صرادراتي آن انجرام دادهانرد .همرانطور کره
مشاهده ميشود ،اکثر تحقیقات درباره بازارهاي هدر یک نوع کاالي خاص انجام گرفتهاند.
 .3متدلوژی تحقیق
چارچوبي براي اولویتبندي بازارها :بازارهاي صادراتي ایران جهرت ایجراد مراکرز تجراري قري دو
مرحيه غربالگیري و ارزیابي انجام شده که اقدامات هر مرحيه به شرح ذیل ميباشد:
 .0-3مرحله غربالگیری

دراین مرحيه کشورهاي اسالمي براساس وضعیت و جایگاهي که در صادرات ایرران داشرتهانرد برا
اقدامات زیر غربال شدهاند:
 گردآوري دادهها :وضعیت صادرات ایران قي دوره  5101ترا  5102برر اسراس  99فصرل کراالیيسیست هماهنگ تعرفه بین المييي به هر یک از  51کشور اسرالمي برا اسرتفاده از نررمافرزار pc-tas

مرکز تجارت بینالميل مشخص شد.
 تنای دادهها برحسب گروه هاي کاالیي :فصول کاالیي صادر شده به هر کشرور درگرروه کراالیيمربوقه یعني در  50قسمت گروه کاالیي قرار گرفت.
 پیشبیني براي سال  :5155پیشبیني صادرات کل ایران بره هرکشرور براسراس رونرد دوره ( 5101ترا )5102با استفاده از نرمافزار  excellصورت گرفت.
 غربال گیري :در این گام کشورهایي که ایران از بیست و یک گروه کاالیي موجود حرداقل چهرارگروه کاالیي صادراتي به آن کشورها را داشته و براي بیش از یرک صرد هرزار دالر صرادرات در
سال  5155به آنها پیشبیني شده و به عنوان کشورهاي اولیه براي ورود به مرحيه بررسيهاي بعرد،
یعني قرارگرفتن در روش تاکسونوميتشخیص داده شدهاند.
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مجله اقتوادی سال شانزدهم شمارههای  5و 6

 .0-3مرحله ارزیابی

کشورها براساس متلیرهاي مختيف و با استفاده از تکنیرک تاکسرونومي عرددي مرورد ارزیرابي قررار
گرفته و سپس انتخاب شوند.
 .0-0-3تاکسونومی عددی

یکي از روشهایي است که بر پایه تحيیل یک سري شاخصهاي از قبل تعیین شده گزینرههرا را
از لحاظ توسعهیافتگي مورد ارزیابي قرار ميدهد .این روش داراي ویژگيهاي زیر است:
 شاخصهاي انتخابي در این روش باید یکسو باشند ،یعني همگي بیانگر اولویت یا عدم اولویت باشند. نوع ترکیب شاخصها باید به گونهاي باشند که زمینههاي یکساني را براي همه گزینههرا بره وجرودآورند ،تا هرگزینه بتواند به تناسب مزیتهاي نسبي و امکاناتش جایگاه خود را به دست آورد.
 دراین روش ،اهمیت شاخصها یکسان فرض ميشود براي مثال ،شراخص تولیرد ناخرالص داخيريسرانه در الگو ،همان اهمیتي را دارد که شاخص فاصيه جلرافیایي دارا ميباشد.
 روش مذکور ،به آمارهاي سري زماني احتیا ندارد و با دادههاي مقطعي ميتوان تحيیلهراي الزمرا انجام و ارائه نمود.
 در ابترردا برره صررورت شرراخص درآوردن دادههررا ضرررورت نرردارد ،چرررا کرره خررود روش دادههررا رااستاندارد ميکند.
 دراین روش ميتوان به تناسب موضوع شاخصها را معرفي نمود و با توجه به آن تجزیه وتحيیلهراراصورت داد .همچنین شاخصهاي هرر بخرش راجداگانره مرورد ارزیرابي و سرنجش قررار داده و
بخشها را با یکدیگر مقایسه و رتبهبندي نمود.
 .0-0-3تکنی

اجرایی

این روش بر اساس مشخصرههراي عرددي یرک عنصرر ،قرادر اسرت عناصرر مشرابه را از عناصرر
غیرمشابه جدا کرده و به صورت گروههاي مستقل ارائه نماید همچنین اجزاي هر گروه را رتبرهبنردي
کند .بدین مفهوم که اگر مختصات یک نقطه ،نماگر مکان هندسري آن در فضراي چندبعردي باشرد،
چون رابطهاي ترتیبي در فضاي  nبعدي وجود ندارد ،ایرن روش قرادر خواهرد برود تصرویري از ایرن
نقاط را در فضاي یک بعدي ایجاد و امکان رتبهبندي نقاط را فراه ميکند.
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چون ایجاد مراکز تجاري در کشورهاي واجرد شررایط صرورت خواهرد گرفرت ،لرذا بایرد ایرن

رتبهبندی بازارهای صادراتی ایران...

03

مراحل آماري روش تاکسونومي عددي را ميتوان قبد چارچوب زیر ارائه نمود:
 مشخص نمودن گزینهها وشاخصهاي مختيف جهت انتخاب گزینهها.خصوصیت شاخص است.
 نرمالسازي دادههاي ماتریس به دست آمده و تعیین رق ایردهآل :بره منارور متجرانس نمرودن هرریک از شاخصها و امکان برقراري عميیات جبري بر روي آنها الزم است کره دادههراي مراتریس
اولیه استاندارد شود که براي این کار هر یک از عناصر مراتریس  xبرا اسرتفاده از فرمرول زیرر بره
صورت زیر استاندارد ميشود:
xi j  x j

( )2

sj

z ij j 

 : xi jداده سطر و ستون شاخص مربوط به هر کشور
 : xمیانگین شاخصها یا هریک از ستونهاي ماتریس
 : s jانحرار معیار هر ستون از ماتریس ميباشد.
 تعیین فاصيه مرکب بین گزینهها :محاسبه فاصريه هرگزینره برا گزینرههراي دیگرر ،براسراس ترکیربشاخصها با استفاده از رابطه زیر:
 Z bj 

M

2

( )5

 Z

aj

j 1

Dab 

 : D abنشانگر فاصيه بین دو کشور  aو bاست.
این عميیات یک نوع محاسبه زوجي بین هر دوگزینه باه است ،که براي دو گزینه  aو bمروارد
زیر مورد توجهاند:
 )0فاصيه هر دوگزینه از خودش برابر صفر است.
 )5فاصيه گزینه  aو bمساوي با فاصيه گزینه  bاز aاست.
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جدول  .0جدول ماتریس فواصل مرکب

)Dr(1

d1m

………

d12

0

1

)Dr(2
.
.
.

d2m
.
.
.

………
.
.
.

0
.
.
.

d21
.
.
.

2
.
.
.

)Dr(m

Dmn

………

Dm2

Dm1

N

dr

d rm

………

dr2

dr

dr

r

 rm

………





r

r2

1

r1

مأخذ :نتایج تحقید

در جدول باال قطر اصيي نشاندهنده اختالر (فاصيه) هرگزینه از خودش و برابر صفر است.
 تعیین کوتاهترین فاصيه :کوچکترین عدد در هر سطر نشاندهنده کوتاهترین فاصيه بین نقطه  iام تراسایر نقاط است.
 تحدید یا همگنسازي گزینهها :فعالیتهایي که حداقل فواصل آنها برین ایرن دو حرد براال و پرائینباشند همگن بوده و در یک گروه قرار ميگیرند .فواصرل حرد براال ( )d+و حرد پرائین ( )d-قبرد
رابطه زیر محاسبه ميشوند:
o r  d r  2 dr
o r (  )  d r  2 dr

( )6

o r (  )  d r  2 dr

 تعیین الگو یا سرمشد (پیشرو) گزینهها ( :)Cioاگر کيیه گزینهها در یک گروه همگن قرار نگیرند،گزینه غیرهمگن از ماتریس دادهها حذر (اگرچه بدون حرذر آنهرا نیرز مريتروان رتبرهبنردي را
انجام داد) و سپس با توجه به ماتریس نرمال استاندارد ،مراحل بعدي با تشکیل مراتریس اسرتاندارد
ادامه ميیابد .در هر ستون ماتریس استاندارد ( )Zبزرگترین رق کره نشرانگر مطيروبترین وضرعیت
شاخص باشد به عنوان مقدار ایدهآل انتخاب و در سطر جداگانهاي نوشته ميشود:
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رتبهبندی بازارهای صادراتی ایران...

جدول  .0ماتریسZ
شاخصJ

z1m

.............

Z11

Z11

1

z2m

.............

.

.
.

Z22
.
.

Z21
.
.

2
.
.

Znm

.............

Zn2

Zn1

N

Dom

.............

DO2

DO1

Zoj

.

مأخذ :نتایج تحقید

پس از یافتن مقدار مطيوب توسط رابطه زیر ،سرمشد توسعه براي هر نقطه محاسبه ميشود:

( )1

 Z oj ) 2

M

ij

 (Z
j 1

Cio 

که درآن  oنمایانگر کشور ایدهآل Cio ،کشور برخوردار مطيوب و  Z ojحداکثر مقادیر(البتره در
تابع مثبت) ستونهاي ماتریس استاندارد ميباشرند .در ایرن رابطره هرچره  Cioکروچکتر باشرد بیرانگر
توسعه یافتهتر بودن آن نقطه است.
 رتبهبندي میزان توسعهیافتگي گزینهها ( :)Fiمحاسبه درجه برخورداري فعالیتها ،شاخصري تيفیقريبه نام “درجه برخورداري” است که دامنهاي محدود داشته و بین مقرادیر صرفر و یرک قررار دارد.
هرچقدر  Fiبه صفر نزدیکتر باشد ،فعالیت مورد نارر برخروردارتر و هرر چقردر بره یرک نزدیکترر
باشد ،نابرخوردارتر است .با این درجه برخورداري ميتوان کشورها را برا توجره بره شراخصهراي
مورد بررسي رتبهبندي و اولویتبندي نمود .بدین ترتیب اگر  Fiمیزان توسعهیرافتگي یرک گزینره
(وضعیت مناسب یک گزینه) باشد ،از رابطه زیر قابل محاسبه است:
( )3

Cio
Co

Fi 
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06

دراین رابطه :مقدار  Fiبین صفر و یک قرار ميگیررد ( )1> Fi>0و هرر قردر بره صرفر نزدیرک باشرد
نشاندهنده توسعهیافتگي بهتر گزینه (وضرعیت بهترر آن) و هرچره بره یرک نزدیرکترر باشرد بیرانگر
 : Cioسرمشد توسعه هرگزینه
: Coحد باالي توسعه
براي محاسبه  Coباید میانگین وانحرار معیار  Cioها مشخص شود ،کره محاسربه آن بره صرورت
زیر است:
( )9

Co  Cio  2Cio

تجزیه وتحيیل دادهها :تعیین کشورهاي واجد شرایط براي ایجاد مراکز تجاري برر اسراس دو مرحيره
غربال گیري وارزیابي نهایي با تاکسونومي عددي قبد آنچه در صرورت نارري توضری داده شرد
انجام و مورد تجزیه وتحيیل قرار گرفته است.
 .3-0-3مرحله غربالگیری

 گرد آوري داده ها وآمار صادراتي ایران به هرکشرور برر حسرب  93فصرل کراالیي :میرزان و وضرعیتصادرات ایران به هر کشور اسالمي از نرمافزار  PC-TASمرکزتجارت برینالميرل برر اسراس نروع
فصيهاي صادراتي که تعرفه دو رقمي ميباشند اخذ شده است.
 تنای آمار صادراتي ایران برحسب 50گروه کاالیي به هرکشور :آمار فصيهاي صرادراتي کره درمرحيرهقبل اخذ شده ،در قالب وضعیت صادرات ایران در  50گروه کاالیي تنای شده است.
 پیشبیني صادرات ایران به هریک از کشرورها در سال  5155میالدي :بر اساس رونرد صرادرات ایررانقي دوره به هرکشور از قرید نرمافزار اکسل صرورت گرفتره اسرت(.نتییجه ایرن گرام در مراحرل
بعدي براي هرکشور به عنوان یک شاخص خواهد آمد)
 غربالگیري :کشورهایي که شرایط ذکر شده را داشتهاند به عنوان کشورهاي واجرد شررایط جهرتمقایسه انتخاب وکشورهایي که آن شرایط را نداشرته در مردل قررار نگرفترهانرد( کره از 51کشرور
اسالمي  25کشور شرایط ورود در مدل رتبهبنردي را داشرتهانرد و05کشرور دیگرر شررایط الزم را
نداشته ودر مدل قرار نگرفتهاند).
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وضعیت بدتر آن (توسعهنیافتگي آن )خواهد بود.
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 .1-0-3تکنی

07

اجرایی تاکسونومی

 مشخص نمودن کشورها و شاخصهراي مناسرب :در ایرن گرام  25کشرور اسرالميکره عبارتنرد از:جیبوتي ،مصر ،گابن ،اندونزي ،عراق ،اردن ،قزاقستان ،کویرت ،قرقیزسرتان ،لبنران ،لیبري ،مرالزي،
مالي ،مراکش ،موزامبیک ،نیجر ،نیجریه ،عمان ،پاکستان ،قطر ،عربستان سعودي ،سنگال ،سودان،
سوریه ،تاجیکستان ،تونس ،ترکیه ،ترکمنستان ،اوگاندا ،امارات متحده عربي ،ازبکستان و یمن.
شاخصهایي که جهت ارزیابي کشورها مشخص شده نیز عبارتند از:
 سه هرکشور در کل صادرات در دوره 5ساله 5101تا 5105 تنوع گروههاي کاالیي صادراتي ایران به هر کشور میزان پیشبیني شده براي سال  5155براساس روند دوره پنج ساله درجه اکمال صادراتي شاخص تمرکز وارداتي جمعیت نرخ رشد جمعیت پیشبیني شده رتبه ریسک کشوري درآمد سرانه فاصيه میانگین تورم قي دوره سه واردات کاال در جهان در سال 5102 میانگین تولید ناخالص داخيي قي دوره نرخ رشد صادرات ایران به کشور قي دوره تشکیل ماتریس دادهها :در این ماتریس نام کشورها در سطر و شاخصها در ستون وآمار مربروط برهشاخصها براي هریک ازکشورها در خانه محل تقاقع کشور ،شاخص قرار گرفتره اسرت .کره در
جدول  3نشان داده شده است.
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افلانستان ،آلباني ،الجزایر ،آذربایجان ،بحررین ،برنگالدش ،بنرین ،برونئري ،کرامرون ،سراحل عرا ،

نام کشور

سهم در صادرات ایران طی دوره

تنوع صادراتی

پیشبینی صادرات میلیون دالر

درجه اکمال صادراتی

تمرکز وارداتی

جمعیت در سال 0101

نرخ رشد جمعیت

الجزایر

1/061

02

53

0/25

1/1955

32/31

0/51

-5

3/216

-2593

-06/05

1/09

565009

03

آذربایجان

6/506

03

531

0/12

1/055

3.53

1/11

-5

5/365

-556

-01/35

1/12

62135

32

بحرین

0/100

06

565

5/12

1/0055

1/11

0/31

-0

50/121

-0135

-01/39

1/11

52529

32
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ریس

درآمد سرانه

فاصله با ایران

آلباني

1/003

5

59

5/13

1/13

3/51

1.6

1 /6

5/959

-5359

-3/29

1/15

51305

5

متوسط تورم طی دوره

سهم واردات درجهان

متوسط تولید ناخالص داخلی

نرخ رشد صادرات ایران به آن کشور

افلانستان

1/009

09

0531

3/10

1/052

53/53

3 /9

-6

309

-0630

-9/93

1/10

51039

33
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جدول .3تشکیل ماتریس دادهها برای پنج کشور به صورت نمونه

09

رتبهبندی بازارهای صادراتی ایران...

و سپس از دادههاي(خصوصیت) کشورهاي مختيف نسبت به هر شراخص (یعنري اعرداد هرر سرتون)
میانگین وانحرار معیار گرفته که به ترتیب در جدول  2و  5نشان داده شده است.

محاسبه میانگی دادهها برای پنج کشور ذکر شده

3 /1

02.2

261

3 /0

1 /0

05/1

0 /1

- 5 /6

6066/6

-5111

-01/0

1 /0

19531

52

مأخذ :نتایج تحقید

جدول  .5محاسبه انحرا
محاسبه میانگی داده انحرا

معیار دادهها

معیار دادهها ا برای پنج کشور ذکر شده

3 /5

5/59

6511

3/03

1/153

05/53

0/303

0/95

3190/5

0511/99

2/23

1/113

013523

02

مأخذ :نتایج تحقید

 تشکیل ماتریس نرمالسازي دادهها :چون واحد اندازهگیري شراخصهراي مرورد سرنجش مختيرفاست براي بيمقیاس نمودن یا (یکسانسازي) واحد اندازهگیري داهها براساس رابطه  zاسرتاندارد،
نرمالسازي شد که این ماتریس در جدول  6نشان داده شده است.
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جدول  .1محاسبه میانگی دادهها

جدول  .6ماتریس نرمالسازی دادهها

نام کشور

سهم در صادرات ایران طی دوره

تنوع صادراتی

پیشبینی صادرات

درجه اکمال صادراتی

01

مجله اقتوادی سال شانزدهم شمارههای  5و 6

مأخذ :نتایج تحقید

تمرکز وارداتی

جمعیت

نرخ رشد جمعیت

بحرین

-1/561

1/536

-1/355

-1/350

1/100

-1/933

1/133

1/350

0/115

1/636

-1/112

1/155

-1/532

1/139

ریس

درآمد سرانه

فاصله

آذربایجان

0/115

1/623

1/155

-1/635

0/209

-1/255

-1121

1/313

-1/233

0/113

-1/159

-1/356

-1/051

1/139

متوسط تورم

الجزایر

-1/311

-1/110

-1/111

-1/511

-1/115

0/566

-1/021

1/313

-1/316

-0/213

-0/359

-0/693

0/163

-1/135

سهم واردات درجهان

میانگی تولید ناخالص داخلی

نرخ رشد صادرات ایران به آن کشور

آلباني

-1/305

-0/631

-1/693

-1/319

-0/023

-1/112

-1/325

1/313

1/363

-1/513

0/262

-1/631

-1/515

-0/360
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افلانستان

0/013

1/355

0/115

0/115

1/250

1/365

0/622

-0/122

-1/665

1/590

1/153

-1/161

-1/516

1/666

00

رتبهبندی بازارهای صادراتی ایران...

در این مرحيه ،استاندارد بزرگترین عدد قابل مشاهده هرشاخص (ستون) به عنروان ایردهآل مثبرت بره
دست آمده و درمراحل بعدي به عنوان رق ایدهآل شرده اسرت .ایرن عردد برراي هرسرتون دادههراي

جدول  .7ایدهآل مثبت
ستون ( zojایدهآل مثبت)
0/013

1/155

0/115

1/115

0/209

0/566

0/622

1/350

0/115

0/112

0/262

0/693

0/163

1/139

مأخذ :نتایج تحقید

 تشکیل ماتریس فاصيه مرکب بین کشورها :دراین مرحيه با داشتن ماتریس استاندارد  zفاصيه هرر کشروراز دیگر کشورها به نسبت هرکدام از شاخصها به دست ميآید .این یک ماتریس مربع است کره قطرر
اصيي آن (فاصيه هر کشور از خودش) برابر با صفر است .درماتریس فواصل مرکب براساس دادههراي
استاندارد شده فاصيه هر کشور با کشور در تمام شاخصها انجام شده است.
تعیین کوتاهترین فاصيه براي هرسطر :در این مرحيه ،کوتاهتررین فاصريه برراي هرکشرور میرانگین وانحرار معیار براي کوتاهترین فاصيه در پایین جدول ماتریس فواصل محاسبه گردیده است.
 تحدید وسنجش همگرن سرازي کشرورها :در تحقیقراتي کره هردر تعیرین همگنري گزینرههاسرت،کشورهایي که درخار از محدوده همگنري قررار مريگیرنرد حرذر مريشروند ومجردداً مراحرل
مربوط به روش تاکسونوميانجام ميشود .اما در این تحقید ،چون هدر همگني کشورها نیسرت،
بدون اینکه کشورهاي ناهمگن حذر شوند مراحل بعدي اولویتبندي با وجود آنها انجام گیرد.
 تعیین الگو یا سرمشد (پیشرو)کشورها ( :)Cioفاصيه داده شده هر شاخص درماتریس  zاستاندارد،ازمقدارایدهآل ( (dojو سپس مجموع داده هراي سرطري مراتریس جدیرد محاسربه و جرذر آن بره
عنوان الگو در نار گرفته شده که در جدول  3مشخص شده است.
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استاندارد شده در جدول  1مشخص شده است.

مجله اقتوادی سال شانزدهم شمارههای  5و 6

00

جدول  .8ماتریس تعیی الگو یاسرمشق کشور
نام کشور

افغانستان

آلبانی

الجزایر

آذربایجان

بحری

dr

sum

cio

Fi=Cio/Co

رتبه

آلباني

2/255 5/131 5/555 1/111 6/520

2/255

1/11235621 5/031595 56/90002

5

الجزایر

5/093 5/235 1/111 5/555 6/559

5/093

1/61191259 2/295102 51/51505

2

آذربایجان 3/351 1/111 5/235 5/131 2/116

3/351

1/22101551 5/923323 3/695152

5

1/111 3/351 5/093 2/255 5/565

3/351

1.55333326 3/101653 03/16316

3

بحرین

o r  d r  2 dr
o r (  )  d r  2 dr
o r (  )  d r  2 dr

sum

50/162

ave

2/503

stdev

1/356

)or(+

5/362

مأخذ :نتایج تحقید

 رتبهبندي میزان توسعهیافتگي کشرورها ( :)Fiبراسراس مقردار  Fiبدسرت آمرده برراي هرکشرورکهعددي بین  1و 0ميباشد وهرکشوري که  Fiآن به صرفر نزدیرکترر باشرد از وضرعیت بهترري از
لحاظ مناسب بودن براي ایجاد مراکرز تجراري برخروردارتر اسرت (آخررین سرتون در جردول )3
براساس نتیجه حاصل از مدل ،مناسبترین کشورهاي اسالمي به ترتیب اولویت براي ایجاد مراکز
تجاري به دست آمدهاند.
 .1نتیجهگیری و پیشنهادات
هدر این تحقید شناسایي و اولویتبندي بازارهاي صادراتي ایران جهت ایجراد مراکرز تجراري
بوده است ،که در راستاي هدر تحقید س االتي در خصوص مناسبتررین بازارهرا مطررح گردیرد و
در ابتداي تحقید وضعیت صادراتي ایران با هریک از  51کشورهاي اسالمي به عنوان جامعره آمراري
قي دوره  5ساله 5105 -5101به دست آمد و سپس با تشخیص انواع گرروههراي کراالیي صرادراتي
ایران به هریک از کشور و پیشبیني صورت گرفته ،کشرورها غربرالگیرري شرد وآنهرایي کره داري
شرایط مناسبتر بودند به عنوان کشورهاي مناسب جهت ارزیابي معرفري گردیرد ،کره  25کشرور برا
شرایط مناسبتر وارد مرحيه ارزیابي شدند .این کشورها با استفاده از روش تاکسونومي عرددي ،کره
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افلانستان

5/565 2/116 6/559 6/520 1/111

2/116

1/02391395 1/993125 1/966193

0

رتبهبندی بازارهای صادراتی ایران...

03

یکي از روشهاي تصمی گیري چند معیاره است ،براساس چهارده شاخص انتخاب شده برا توجره بره
هدر تحقید در فرایند الگوریت این روش قرارگرفته ،که نترایج آن برا توجره بره سر ال مطروحره بره

 .0-1یافتههای تحقیق

پس از انجام روش بیان شده در باال و همچنین انجام تکنیک تاکسرونومي عرددي برراي چهرل و
دو کشور واجد شرایط غربالگري مناسبترین کشورهاي اسالمي با توجه به چهرارده شاخصري کره
مورد ارزیابي قرار گرفتند ،بره ترتیرب اولویرت کشرورهاي امرارات متحرده عربري ،عرراق ،عربسرتان،
ترکیه ،کویت ،افلانستان ،پاکستان ،تاجیکسرتان ،قطرر ،مرالزي ،سروریه ،انردونزي ،برنگالدش ،مصرر،
بحررین ،ترکمنسرتان ،عمران ،آذربایجرران ،اردن ،لبنران ،نیجریره ،یمررن ،الجزایرر ،ازبکسرتان ،برونئرري،
سنگال ،نیجر ،موزامبیک ،مراکش ،اوگاندا ،قرقیزسرتان ،سرودان ،ترونس ،مرالي ،جیبروتي ،کرامرون،
قزاقستان ،ساحل عا  ،لیبي ،بنین ،گابن و آلباني مهمترین و مناسربتررین کشرورهاي اسرالمي برراي
ایجاد مراکز تجاري کشور تعیین گردیدند.
 .0-1پیشنهادات

از آنجا که غربال گري به عنوان مرحيه آغازین براي پایش و بررسي شرایط اولیه کشورها جهت
انتخاب و ورود در مراحل بعدي تکنیک مطرح ميگردد امرا پیشرنهاد محقرد برراي انجرام تحقیقرات
بعدي این است که میانگین شاخصهاي مرحيه غربالگري به عنوان یک شاخص در مرحيه ارزیرابي
نهایي مشخص گردد.
این مدل ميتواند براي گروهبندي و ه سرنخي بازارهراي صرادراتي کشرور جهرت فعالیرتهراي
حمایتي و بازاریابي براي ورود و ایجاد زیرساختهاي الزم عالوه برر ایجراد مراکرز تجراري بره کرار
گرفته شود.
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