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 61-41هاي / صفحه6/ شماره 2/ جلد  اقتصاد كشاورزي

نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران با بررسی مزیت

 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

 0بخشودهمرضیه رونقي، محمد 
  71/03/3139تاریخ پذیرش:                                                                         11/12/0139تاریخ دریافت:

 چکیده
ر در و دوازده كشو افتهيدر برابر دوازده كشور توسعه  رانيا يبرتر كشاورز يكاالها ييپژوهش، شناسا نيهدف ا

اخص منظور از ش نيا ي. براباشديكشورها م نيظرفیت صادراتي بالقوه ايران به هريک از ا لیحال توسعه و تحل
فیت و ظر يتجار لیپتانس زانینهايت م درو  شودياستفاده م نوسیو شاخص كس  (RCA) آشكار شده ينسبتيمز

 در حال توسعه در هفت يدر صادرات به كشورها رانيدهد، ا. نتايج پژوهش نشان ميشوديگیري مباقیمانده اندازه
 نوسیشاخص كس جياست. نتا ينسبتيمز يدر پنج محصول دارا افتهيتوسعه يمحصول و در صادرات به كشورها

كمال و درجه ا نيشتریب کي اریتوسعه عربستان و امارات با مع در حال ياست كه در مورد كشورها آن انگریب زین
. شمار اقالم محصوالت كشاورزي داراي پتانسیل صادراتي ايران به باشنديصادرات را دارا م شيامكان افزا
والت محص تعداد نيباالتر يو كانادا دارا سیآلمان و انگل يگوياي آن است كه كشورها افتهيتوسعه يكشورها
 اند.بوده رانياز ا يواردات لیپتانس يدارا يكشاورز

 JEL  M21, Q17: بندیطبقه

 پتانسیل تجاري، محصوالت كشاورزي ،نسبي، شاخص كسینوس: مزيتهای کلیدیواژه

                                                 
 استاد بخش اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه شیرازو كارشناس ارشد به ترتیب:  1

Email: marzi_ronaghi@yahoo.com 
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 مقدمه
تواند در هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه مييكي از بخش

و در نتیجه توسعه اقتصادي نقش مؤثري داشته باشد بخش ايجاد درآمد، ارزآوري  ،زايياشتغال

است. يكي از مفاهیمي  بسیارياهمیت  دارايتوجه به بازار تجاري اين بخش  .كشاورزي است

به اين معني كه اگر كشوري  .مفهوم مزيت نسبي است ،دارددر بحث تجارت كه كاربرد زيادي 

د )با شرط يكسان بودن كیفیت كاالي مور كندتر تولید كااليي را نسبت به ديگر كشورها ارزان

بوده و با وارد شدن در  نسبيكشور در كاالي مورد نظر داراي مزيت آن بررسي در هر دو كشور(،

ر نسبي ددر جهان كنوني وجود مزيت اما .مند شودبهرهتواند از صادرات آن كاال صحنه رقابت مي

هاي الملل نیست، بلكه پس از مرحله تولید، عاملنمندي از تجارت بیتولید، شرط كافي براي بهره

انا دهند كه همد را تحت تأثیر شديد قرار ميهاي نسبي توليپرشماري، امكان استفاده از مزيت

درجه همخواني صادرات يک كشور با واردات شريک تجاري خود و میزان پتانسیل تجاري يک 

هاي صادراتي محصوالت كشاورزي یین ظرفیتاز اين رو با تع ها است.كشور از جمله اين عامل

توانند يافته، كاالهاي كشاورزي را كه ميايران به هريک ازكشورهاي در حال توسعه و توسعه

اي توسط كشورها به صورت دوجانبه قرار گیرند، هاي تعرفهمشمول دريافت و يا اعمال ترجیح

ين منظور ابتدا كاالهاي ايران بد گردد.مشخص مي (HS)در سطح كد شش رقمي نظام هماهنگ 

يافته و در حال توسعه مزيت دارند شناسايي كرده، كه در برابر هر دو گروه كشورهاي توسعه

گاه با  استفاده از شاخص كسینوس، ظرفیت صادراتي بالقوه ايران به هريک از كشورهاي نمونه آن

كاالهاي   (RCA)شكار شدهنسبي آگیرد و با استفاده از شاخص مزيتمورد محاسبه قرار مي

دار همه كشورهاي نمونه شناسايي و در نهايت پتانسیل صادراتي آن كاالها در سطح كد مزيت

شش رقمي نظام هماهنگ در روابط دوجانبه محاسبه و میزان تحقق اين پتانسیل و ظرفیت 

  شود.گیري ميباقیمانده اندازه

تواند به حیات خود ادامه دهد، بنابر اين هر نميبا توجه به اين كه هیچ كشوري با اقتصاد بسته 

هاي تجاري و توسعه اقتصادي نیازمند برقراري روابط تجاري با ديگر كشور به منظور ايجاد جريان

باشد. در اين میان كشورهايي كه توانايي بیشتري در برقراري اين ارتباط از راه كشورها مي

 ارتيتج میزان تجاري، موفق خواهند بود. پتانسیل صادرات محصول داشته باشند، در اين رقابت

 اب تجارت جريان كنندهتعیین هايعامل به توجه با توانندمي بالقوه طور به كشورها كه است

. دارد جودو پرشماري هايروش كشورها بین تجاري پتانسیل تعیین براي. باشند داشته يكديگر
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 سیاست گونه هیچ ابتدا در موردنظر ورهايكش كه است مناسب مواردي در هاروش اين بیشتر

 لپتانسی برآورد هايروش. دارند پايیني تجاري روابط و اندنگرفته پیش در هماهنگي تجاري

 تفادهاس با تجاري پتانسیل برآورد روش تجاري؛ پتانسیل ساده برآورد روش به توانتجاري را مي

 لمد از استفاده با تجاري پتانسیل برآورد روش و كسینوس شاخص جمله از مشابهت آزمون از

 هايامهنموافقت اثربخشي میزان تعیین در گام نخستین راستا، اين در. كرد بنديدسته جاذبه

 هااخصش كارگیرنده به تجربي هايپژوهش از. كشورهاست میان تجاري پتانسیل تعیین تجاري،

 هاي تجربيپژوهش به توانمي دهند،مي نشان را بالقوه تجارت امكان اساساً كه هاييروش و

 ساده هايشاخص از استفاده ها،پايه اين پژوهش. كرد اشاره باگواتي و پرشماري مانند واينر

 آن حال كشورهاست، جفت واردات و صادرات ارزش برحسب كااليي بنديطبقه بر متكي رياضي

 تجارت میزان آورد بر به جاذبه، مدل مانند هاي اقتصادسنجيروش با هاپژوهش از برخي كه

 هايپرسش جوابگوي تواند،مي ياد شده هايروش از دسته دو هر روي هر به. اندپرداخته بالقوه

 اناداييك اقتصاددان بار نخستین براي گرفته صورت هايپژوهش جمله از. باشد پژوهش اين اصلي

 مشهورخود، مقاله در وي. نمود مطرح ايستا طور به را گمركي اتحاديه نظريه( 1111) واينر

 را شده منحل 2 تجارت الملليبین سازمان تا منشورهاوانا بررسي كه )1 گمركي اتحاديه موضوع

 ت،داش بیان گونهبدين ترجیحي تجاري هايترتیب مورد در را خود نگراني ،(بود برگرفته در

 ليو كنندمي فحذ يكديگر كاالهاي براي را خود هايتعرفه توافق، پايه بر كشور دو كههنگامي

 ودبهب باعث كنند،مي حفظ شودمي وارد ثالث كشورهاي از كه كاالهايي براي را هاتعرفه همین

 هك را خود همسايگان محصوالت كشور دو هر زيرا شوند؛مي خود بازرگانان براي مبادله سوددهي

 منحرف تجارت الح اين در كرد، توجه بايد اما. كنندمي وارد هستند، ترارزان تولید به قادر

 ديگر از گذشته در كه كنندمي خريداري يكديگر از را كاالهايي كشور دو اكنون كه چرا شود؛مي

 ريكانش" ينظريه نظريه، اين برابر در. كردندمي وارد بودند كاراتر آنها تولید در كه كشورهايي

 چند يا دو میان در االب تجارت حجم وجود مبناي بر نظريه اين. است شده ارائه" 8طبیعي تجاري

 عريفت در شده كارگرفته به اصلي مالك. شودمي تعريف جغرافیايي فاصله كمترين با كشور

 پاناگاريا و باگواتي اما. است بوده اعضا میان تجاري باالي بسیار اولیه حجم طبیعي تجاري شريكان

 يانز تواندمي اولیه رتتجا باالتر حجم و نیست دفاع قابل نظريه اين كه دادند، نشان( 1111)

                                                 
1 The Customs Union Issue 
2 International Trade Organization (ITO) 
3 Natural Trading Partners 
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. كند (عضو كشورهاي بین هايتعرفه درآمد بازتوزيع دلیل به) عضو كشور متوجه را توجهي قابل

 تجارت چه اگر كه بود بر اين باور و داد قرار بحث مورد را نظريه اين نیز 1كروگمن ديگر، سوي از

 حذف و ددار قرار نیز جغرافیا مانند مسائلي تأثیر تحت ولي است، نسبي استوارمزيت مبناي بر

و  2بازدارنده هايبلوك مفهوم دو باگواتي. كاهدمي را نقل و حمل هايهزينه جغرافیايي، فاصله

 تشكل يک بودن بازدارنده يا و تجارت انحراف مسئله. كندمي مطرح را 8سازنده هايبلوك

 هاهدف هب بايد بیشتر لحاظ بدين و نیست گیرياندازه قابل سادگي به تجارت رشد در اي،منطقه

 نظورم به تجاري منطقه يک آيا كه اين به توجه كرد؛ توجه تجاري منطقه يک تشكیل اصول و

 موافقت آيا خیر؟ و يا است شده تشكیل آزادسازي اهداف پیشبرد و جهاني آزاد تجارت ارتقاي

 از خارج يا و تجارت يجهان سازمان پوشش تحت موارد در آزادسازي تواندمي ايمنطقه هاينامه

 ايقهمنط يكپارچگي منفي و مثبت نتايج و مطلوبیت سر بر حال عین در. شتاب بخشد را آن

 ورط به هاآن ريشه كه دارد وجود سیاستگذاران و اقتصاددانان بین چشمگیري نظرهاي اختالف

. ددگربازمي هاتشكل اين تشكیل از پس “تجارت انحراف” يا و“تجارت ايجاد” مفهوم به خالصه

 ملو است. گراييمنطقه مورد در نظر اختالف آمدن وجود به عامل مفهوم دو اين عبارتي، به

 كندمي پشتیباني آن از شود، لذامي تجارت ايجاد سبب ايمنطقه ادغام است، براين باور( 1112)

 انحراف و كشورها تجاري هايطرف در تبعیض آمدن وجود به موجب را هاترتیب اين كه هاآن و

 .ورزندمي مخالفت آن با دانند،مي تجارت

 روش تحقیق
ار نسبي آشكدر اين پژوهش ابتدا مزيت نسبي ده محصول عمده صادراتي ايران با شاخص مزيت

 شود. بررسي مي (RCA)شده 

 :از است عبارت شكل ترينساده شده در نسبي آشكارمزيت شاخص

(1) )ij∑X/ ∑ ij)/(∑Xij/ ∑ Xij = (X ijRCA 

 كاال گروه آن جهاني صادرات از i كاالي گروه در j كشور صادرات سهم درصد مبین كسر صورت

 ارزش. است جهان صادرات كل از j كشور كل صادرات سهم درصد دهندهنشان كسر مخرج و

 i كاالي صادرات مورد در j كشور آشكارشده نسبي صادراتيمزيت وجود مبین يک، از بیشتر

                                                 
1 Krugman 
2 Stumbling blocks 
3 Building blocks 
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 يک از نسبي بیشترمزيت داراي آن در كشور دو هر كه مشابه كاالهاي تعداد چههر. باشدمي

 در شورك هرنسبي مزيت البته. يابدمي افزايش كشور دو بین تجارت امكان باشد، كمتر باشند،

نسبي مزيت داراي محصوالت تنوع و تعداد مورد در سودمندي اطالعات مختلف كاالهاي صادرات

 .دهدمي ارائه محصوالت مورد نظر صدور براي كشورها رقابت عدم يا رقابت و كشور هر

 واردات با كشور يک صادرات همخواني درجه مقايسه از تجاري اكمال درجه: معیار كسینوس

 هانداز چه تا كه كندمي مشخص تجاري اكمال واقع آيد. درمي دستآن كشور، به تجاري شريک

. كنديم تأمین را خود تجاري شريک كشور وارداتي يتقاضا صادرات، در كشور يک گراييتخصص

 شاخص كارگیري به با معیار اين. كرد مطرح( 1113) آلن بار نخستین را كسینوس معیار

( 2طه )راب صورت به و استفاده دوكشور واردات -صادرات تشابه شدت گیرياندازه براي كسینوس

  :است شده تعريف
0/5)jk

2. M ik
2) / (∑EjkM ik= (∑E ji] → COSj][ mi/ [e jm i= e ijCOS (2) 

K=1,2,…,.n-1,n 

 جهان از k كاالي از jكشور واردات jkM و جهان به k كاالي از iكشور صادرات ikE ،(2) رابطه در

 االك گروه و واردكننده كشور صادركننده، كشور به مربوط ترتیب به  kو j و i همچنین. باشدمي

 كشور از k كاالي واردكنندگان تمام اگر. است j كشور به i كشور از k كاالي تجاري جريان ijkX و

i بگیريم، نظر در هم با را ijk= ∑ XijE دهنده كل صادرات كشور نشانi و اگر تمام  به جهان است

از  jمبین كل واردات كشور  ijk=∑ XijM را در نظر بگیريم، jبه كشور kصادركنندگان كاالي 

 اشد. بمي  kجهان در كاالي

نشان  iEكه با حرف  n) -=(k=1,2,3,…,nikE,1قلم كاالست: nبردار صادرات كشور تركیبي از 

  قلم كاالست: nبا  jنیز بردار واردات كشور  jMبه همین ترتیب شود. داده مي

Mik:(k=1,2,3,..,n-1,n)   
هم مقايسه كرد. زاويه  توان اين دو بردار را بابعدي مي nتعیین زاويه دو بردار در فضاي كاالي با 

)براي تمام مقاصد يا جهان( همانند  iدهد، كه تركیب كاالي صادرات كشوركوچک نشان مي

دهد كه )از تمام مبادي يا جهان( است و زاويه بزرگ نشان مي jتركیب كاالي وارداتي كشور 

باشد. بزرگي زاويه غیر مشابه و انتقاد ناپذير مي jو ساختار واردات كشور iساختار صادرات كشور 

(، 2با توجه به رابطه ) .شودگیري ميبین دو بردار كاال بطور متداول بر حسب كسینوس اندازه

دهد، درجه تكمیل كامل را نشان مي jبا واردات كشور iيكسان بودن تركیب كااليي صادرات كشور

اشند. اگر بديگر مييعني الگوهاي كااليي كشور صادركننده و واردكننده به طور دقیق مانند يك
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باشند  0ij(cos=(بر هم عمود  jm و ieيا هر دو صفر باشد و بردارهاي  jkMيا  jkEها  kبراي تمام 

ي تواند بین دو ارزش بحرانو درجه تكمیل تجاري وجود نداشته باشد، كسینوس بین دو بردار مي

ور رد انتظار را از كشصفر و يک قرار گیرد. شاخص كسینوس تنها شدت جريان تجارت متقابل مو

دهد. اين معیار ام بر مبناي الگوهاي تجاري موجود نشان ميjام به كشور واردكننده iصادركننده 

سازد. به عبارت ديگر، ممكن است كه تجارت درباره تشخیص پتانسیل واقعي چیزي نمايان نمي

جارت واقعاً با يكديگر ت دو كشور به طور كامل با يكديگر يكسان باشد، اما معلوم نباشد كه آنها

اري دهد بلكه رفتها دلیل رخ دادن اين وضعیت را توضیح نمياند. به عالوه، مقاسیه هماننديكرده

 دهد كه ممكن است به صورت دو جانبه رخ دهد.را نشان مي

 كه را كاالهايي) تجارت ساختار كل به بايد ابتدا روش اين در: تجاري پتانسیل ساده برآورد

به  Aكشور كااليي واردات اين زمینه، در .كرد توجه كشور دو( شوندمي وارد يا صادر وناكنهم

از همان كاال مشخص  Bشود. در برابر صادرات كشوردر نظر گرفته مي HSتفكیک بر اساس كد 

به جهان و در مقابل اقالم كاالهاي وارداتي  Aگردد. به اين منظور كل اقالم كاالي صادراتي مي

 شود. كاالهايي كه كد تعرفه يكسان دارند در برابر هم قرار دادهاز جهان بررسي مي Bكشور 

كه  گیرد. گفتني استشوند. براي تعیین حداكثر پتانسیل، حداقل آن دو عدد مدنظر قرار ميمي

هاي پرشماري با درصد حداقل مقدار تعیین شده است. پژوهش 81تا  21پتانسیل معمولي 

توان به پژوهش صباغ كرماني و ش انجام شده است كه از آن جمله مياستفاده از اين رو

 ( اشاره كرد.1833( و صادقي بارندي و حسیني )1831حسیني)

 نتایج و بحث
 نسبی محصوالت برتر كشاورزي ایرانمحاسبه شاخص مزیت

 دوجو پايداري ايران كشور كشاورزي صادراتي الگوي در دهد،مي نشان شده انجام هايمحاسبه

. شود بیان تیاطاح با بايد نسبیصادراتيمزيت بررسي براي آن نتايج تفسیر هرگونه بنابراين ندارد،

 از برخي در ايران كه دهدمي نشان كشاورزي محصوالت نسبي صادراتمزيت شاخص بررسي

 در. ستا بوده ضعیفي نسبيمزيت داراي هابعضي سال در تنها يا نداشته نسبي مزيت محصوالت

 ولیديت هايواريته نبودن بازارپسند بازاريابي، خدمات پايین كیفیت مانند مواردي زمینه، اين

 ناكارامد شده اعمال هايسیاست واردكننده، كشورهاي اقتصادي هايتحريم و هاسیاست كشور،

 و ارزي مقررات و تبديلي صنايع واحدهاي انحصارگران از بعضي سوي از ويژهبه كشور داخل
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 47...جارينسبي و برآورد پتانسيل تبررسي مزيت

 

 تمحصوال برخي مورد نسبي درمزيت نبود داليل از غیره و كشور صادرات توسعه راه دس تجاري

  .آيندمي شمار به

نسبي محصوالت برتر مزيت 2113خواروبار جهاني در سال بنابر آمار گرفته شده از سازمان 

، انصادراتي كشاورزي ايران به كشورهاي در حال توسعه )الجزيره، مصر، غنا، عراق، كويت، لبن

مراكش، عربستان، سودان، سوريه، تونس و امارات( و همچنین مزيت نسبي محصوالت برتر 

، سوئد، ، انگلستانآمريكايافته )آلمان، ژاپن، پرتغال، صادراتي كشاورزي ايران به كشورهاي توسعه

شاخص با توجه به  ( محاسبه شده است.1استرالیا، كانادا، اسپانیا، ايتالیا و دانمارك( در جدول)

ها، خرما، روغن سويا، سیب، نوشابه، نسبي آشكار شده، تنها در هفت محصول )شیرينيمزيت

نسبي است و زمیني و مرباها( ايران در صادرات به كشورهاي در حال توسعه داراي مزيتسیب

يافته در پنج محصول )روغن سويا، سیب، خرما، خیار و مرباها( در صادرات به كشورهاي توسعه

باشد. بدين معني كه از بین محصوالت نسبي در صادرات به اين كشورها ميي مزيتدارا

نسبي و در صادرات به درصد مزيت13برتركشاورزي در صادرات به كشورهاي در حال توسعه 

 درصد در محصوالت برتر كشاورزي مزيت نسبي وجود دارد. 11يافته كشورهاي توسعه

 یافتهكشورهاي در حال توسعه و توسعهه ایران در شاخص مزیت نسبی آشکار شد( 1جدول )
 يافتهكشورهاي توسعه كشورهاي در حال توسعه محصوالت برتر

 1 11/1 شكر تصفیه نشده

 13/1 81/2 هاشیريني

 8/283 11/2 خرما

 11/1 118/1 هاادويه

 13/8 11/1 روغن سويا

 1 11/2 سیب

 18/1 31/1 چاي

 1 21/1 نوشابه

 18/1 13/1 آبمیوه

 1 13/1 زمینيسیب

 1 1 شكر تصفیه شده

 1 38/1 مرباها

  هاي تحقیقمنبع: يافته
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 درجه اكمال تجاري بین صادرات ایران و واردات كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه
درجه اكمال تجاري در واقع میزان تشابه ساختار صادرات يک كشور با واردات كشور ديگر و در 

دهنده امكان تجارت بین كشورهاست. به منظور تعیین اكمال تجاري بین ايران و نواقع نشا

در حال توسعه، شاخص كسینوس براي جريان صادرات ايران  يو كشورها افتهيتوسعه يكشورها

دهد، ها نشان مي( درج شده است. نتايج محاسبه2ن كشورها محاسبه و در جدول )يو واردات ا

 .باشديباال م يهادار صادرات ايران و واردات كشورها، همانند پاسخدامنه شاخص كسینوس بر

 و كانادا استرالیا، كشورهاي هاآنبین  در و بوده اندكي هاينوسان داراي يافتهتوسعهكشورهاي 

 برابر هپیشرفت كشورهاي ديگر در. هستند ايران با بالقوه تجاري اكمال درجه كمترين داراي سوئد

 اين و بوده كشورها اين به ايران صادرات افزايش امكان دهندهنشان شاخص اين بودن يک با

 رد كشورهاي مورد در. آيند شمار به ايران صادرات براي مناسبي بسیار بازار توانندمي كشورها

و بازار  بودند 2113 سال در اكمال درجه كمترين داراي غنا و سوريه كشور نیز توسعه حال

ه جو امارات با معیار يک بیشترين در. عربستان آيندنمي شماربهايران مناسبي براي تجارت با 

 .گیرندقرار مي 1/1تا  1/1كشورها در دامنه  ديگرو  و امكان افزايش صادرات را داشتهاكمال 

 هیافتتوسعهو واردات كشورهاي در حال توسعه و ( درجه همخوانی بین صادرات ایران 2جدول)
 2113معیار كسینوس  كشورهاي در حال توسعه 2113یار كسینوس مع يافتهكشورهاي توسعه

 31/1 الجزيره 1 فرانسه

 11/1 مصر 1 ايتالیا

 11/1 غنا 1 انگلیس

 38/1 عراق 1 اسپانیا

 11/1 كويت 1 آلمان

 33/1 لبنان 1 پرتغال

 38/1 مراكش 1 آمريكا

 1 عربستان 1 ژاپن

 11/1 سودان 1 دانمارك

 21/1 سوريه 1 استرالیا

 33/1 تونس 1 كانادا

 1 امارات 1 سوئد

 هاي تحقیقمنبع: يافته
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نسبی ایران در مقایسه با كشورهاي محصوالت كشاورزي صادراتی داراي مزیتتحلیل تجزیه و 

 یافتهدر حال توسعه و توسعه

 وقعیتم و جايگاه آيا كه باشد، اين دهندهنشان تواندمي حدودي تا شده آشكار نسبيمزيت شاخص

 راتتغیی) جهاني سطح در كشاورزي برتر محصوالت نظردر مورد كشور نسبيمزيت يا رقابتي

 ويالگ زمینه در كشور آن ديگر عبارت به. است شده تضعیف يا يافته بهبود( جهاني صادرات

 صوالتمح تحلیلتجزيه و  به قسمت اين در. خیر يا است يافته تخصص نظر مورد كاالي در جهاني

 وسیله نبدي تا شده پرداخته يافتهتوسعه كشورهاي به ايراننسبي مزيت داراي صادراتي زيكشاور

 صمشخ باشد، داشته وجود كشورها اين به ايران از كشاورزي محصوالت صادرات توسعه امكان اگر

 با سه هر ژاپن و فرانسه پرتغال، كشورهاي ،شودمي مشاهده( 8)جدول در كه طورهمان. گردد

دار در محصوالت عمده كشاورزي هستند و كشور داراي بیشترين تعداد كاالي مزيت ددرص1/11

 هرچه دار صادراتي را به خود تعلق داده است. با توجه به اينكهاسترالیا كمترين تعداد كاالي مزيت

 اشد،ب كمتر باشند، يک از بیشتر نسبيمزيت داراي آن در كشور دو هر كه مشابه كاالهاي تعداد

 در راناي صادرات براي خوبي بازار تواندمي استرالیا يابد،مي افزايش كشور دو بین تجارت نامكا

ار از محصوالت برتر كشاورزي ددرصد كاالي مزيت1/11آيد و ايران نیز با محصوالت به حساب  اين

در صادرات اين محصوالت به اين كشورهاي نمونه است. در مورد  آندهنده موقعیت خوب نشان

ند و ودبدار ورهاي در حال توسعه نیز كشور لبنان و سوريه داراي بیشترين تعداد كاالي مزيتكش

و بازار خوبي براي صادرات ايران  باشدسودان در هیچ يک از محصوالت نمونه داراي مزيت نمي

دار از محصوالت برتر درصد كاالي مزيت1/31آيد. و ايران نیز با مي شمار در اين محصوالت به

در صادرات اين محصوالت به اين كشورهاي در حال  آن دهنده موقعیت خوبشاورزي نشانك

 .توسعه است
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 2662یافته در سال نسبی آشکار شده ایران با هر یك از كشورهاي توسعه( مقایسه مزیت3جدول )

 ايران دانمارك ايتالیا اسپانیا كانادا استرالیا سوئد انگلیس آمريكا پرتغال ژاپن آلمان فرانسه كشور

 شكر 

 هشدتصفیه
21/8 31/1 1 33/2 1 11/2 11/2 1 1 1 1 1 1 

 13/1 21/1 11/1 33/1 13/1 13/2 83/8 11/2 83/1 21/1 11/2 11/2 31/1 شیريني

 11/1 21/2 1 1 21/2 1 13/1 11/1 21/1 1 1 11/1 11/1 گندم

 13/8 1 21/1 - 1 - 1 1 1 1 11/3 1 38/2 سیب

 8/283 - - 1 - 1 - - - - - - - خرما

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3/111 1 1 1 روغن

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/11 1 1 چاي

 1 1 1 13/11 31/2 1 1 1 1 1 1 1 1 گوجه

 - - - - - - - - - - - - - ادويه

 1 1 21/8 1 1 1 1 1 1 11/21 1 1 1 گوجهرب

 18/1 21/2 1 11/2 2/8 1 11/8 23/2 1 1 18/1 81/2 1 مرباها

 - 1 1 1 1 1 1 1 1 11/1 11/1 1 13/1 نوشابه

 كاالي 

 صادراتي

دار مزيت

)%( 

1/11 8/82 1/11 1/11 1/11 8/82 8/82 8/3 8/82 21 21 21 1/11 

 هاي تحقیقمنبع: يافته

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 41...جارينسبي و برآورد پتانسيل تبررسي مزيت

 

نسبی آشکار شده ایران با هر یك از كشورهاي در حال توسعه در سال ( مقایسه مزیت7جدول )

2662 
 ايران امارات تونس سوريه سودان عربستان مراكش لبنان كويت عراق غنا مصر لجزيرها كشور

 38/1 1 1 12/3 1 1 1 11/1 11/1 1 1 11/2 1 مرباها

 81/2 1 21/1 31/1 1 31/1 1 33/1 11/1 1 1 1 1 شیريني

 11/1 11/2 1 1 1 1 1 1 81/1 1 1 1 1/121 روغن سويا

 31/1 81/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 چاي 

 18/1 1 1 1 1 1 1 1 1 111/1 1 1 1 ادويه 

 1 1 1 11/3 1 1 83/2 1 1 1 1 1 1 گوجه

 1 1 13/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گوجه رب

 13/1 1 1 1 1 1 33/1 31/8 1 1 1 1/3 1 زمینيسیب

 11/2 1 11/8 1 1 13/8 1 1 1 11/1 1 1 13/81 خرما

 11/2 1 1 13/3 1 1 1 31/2 1 1 1 1 1 سیب 

 شكر 

 شده تصفیه
11/1 11/1 22/1 13/1 1 1 1 13/1 1 1 1 18/8 11/1 

 21/1 18/1 13/1 13/2 1 13/1 1 31/2 11/1 1 1 1 12/3 نوشابه

 كاالي 

 صادراتي

 دار )%(مزيت

3/81 13/28 1/3 3/81 3/81 1/83 8/11 3/81 1 11/11 3/81 3/81 1/31 

 هاي تحقیقمنبع: يافته

 یافته و در حال توسعهصادراتی محصوالت كشاورزي ایران به كشورهاي توسعه برآورد ظرفیت

در  و افتهيبا هدف بررسي امكان توسعه تجارت محصوالت كشاورزي ايران به كشورهاي توسعه

را  پتانسیل يحال توسعه و براي آن كه بتوان هم میزان پتانسیل و هم محصوالت كشاورزي دارا

د ساده پتانسیل تجاري استفاده شده است. آمار محصوالت كشاورزي معین كرد، از روش برآور

از گمرك و مركز تجارت  HSو وارداتي هريک از كشورها بر اساس كد شش رقمي  رانصادراتي اي

تنوع در بازارهاي صادراتي ايران و  جاديبا هدف ا قیتحق نياست. در ا دهياستخراج گرد المللنیب

و در حال توسعه، پتانسیل  شرفتهیپ يتجاري ايران باكشورهانیز به سبب برقراري موازنه 

درصد محاسبه شده است. يكي از  81درصد و  11در دامنه  رانيمحصوالت كشاورزي صادراتي ا

اي، هاي محاسبه پتانسیل تجاري بین كشورهاي عضو يک موافقت نامه تجاري منطقهروش
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ي موجود اين كشورهاست. در اين قسمت نیز هاي تجاراستفاده از درصد استفاده نشده از ظرفیت

ادراتي و هاي صبه منظور ارائه تصوير روشني از پتانسیل ورهاپتانسیل صادراتي ايران به اين كش

  شده است.  يتبیین چارچوبي براي مذاكرات تجاري دوجانبه سطح كااليي، بررس

 گیري و پیشنهادهانتیجه

 يافتهتوسعه كشورهاي به ايران صادراتي پتانسیل ايدار كشاورزي محصوالت اقالم تعداد بررسي

 انسیلپت داراي كاالي هیچ اسپانیا و ژاپن و پرتغال براي كشورها اين میان از كه، است آن گوياي

 عدادت باالترين داراي كانادا و انگلیس و آلمان كشورهاي كه،درحالي. است نداشته وجود صادراتي

 ا،ايتالی ،آمريكا كشورهاي براي. اندبوده ايران از وارداتي پتانسیل داراي كشاورزي محصوالت

 چهار زا كمتر صادراتي پتانسیل داراي صادراتي كاالهاي تعداد استرالیا و سوئد دانمار، فرانسه،

 محصوالت يک رتبه محصول 21 با آلمان يافته توسعه كشورهاي میان در. است بوده قلم

 پتانسیل داراي محصول 21 در. است كرده كسب را يرانا از وارداتي پتانسیل داراي كشاورزي

 صورت اياستفاده هیچ پتانسیل اين از اقالم از درصد 81 از بیش در ايران زا آلمان وارداتي

 . است بوده درصد11 از كمتر نآ از استفاده درصد يا است نگرفته

ترين تعداد محصوالت در میان كشورهاي در حال توسعه نیز كشورهاي امارات و كويت داراي باال

كشاورزي داراي پتانسیل وارداتي از ايران هستند و كشورهاي مراكش، تونس، قطر، سوريه، 

سودان، مصر و الجزيره هیچ كاالي داراي پتانسیل صادراتي براي صادرات به آنها وجود ندارد و 

شور . كباشندا ميدار عراق و لبنان نیز كمترين میزان تعداد كاالي صادراتي داراي پتانسیل را

كاال )به دلیل حجم زياد آورده نشده است( بیشترين پتانسیل صادراتي  11امارات با بیش از 

درصد 1/23محصوالت كشاورزي ايران را به خود اختصاص داده است. از بین چهل كاال تنها در 

رصد متر از ده داي صورت نگرفته يا درصد استفاده از آن كاز اقالم از اين پتانسیل هیچ استفاده

 بوده است.

يافته و در حال نتايج محاسبه شاخص كسینوس بردار صادرات ايران و واردات كشورهاي توسعه

كشور داراي درجه اكمال تجاري  نه ،يافتهدهد، از بین دوازده كشور توسعهتوسعه را نشان مي

ن به فزايش صادرات ايرابالقوه بااليي با ايران هستند. نزديک به يک بودن اين شاخص بیانگر ا

یز آيند و ن شمارتوانند بازار مناسبي براي صادرات ايران به اين كشورها است و اين كشورها مي

كشور سوريه و غنا داراي كمترين درجه اكمال در سال از بین دوازده كشور در حال توسعه نیز 

 و عربستان و امارات با معیار آيندشمار نميبههستند و بازار مناسبي براي تجارت با ايران  2113
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تا  1/1كشورها در دامنه  ديگرو  داشتهيک بیشترين درجه اكمال و امكان افزايش صادرات را 

 گیرند.قرار مي 1/1

دهد بیشترين درصد نسبي نشان ميمقايسه محصوالت كشاورزي صادراتي داراي مزيت

كشورهاي پرتغال، فرانسه، ژاپن، نسبي آشكار شده به محصوالت كشاورزي صادراتي داراي مزيت

 باشد.لبنان و روسیه مي

افته و يمحصوالت كشاورزي داراي پتانسیل صادراتي ايران به كشورهاي توسعه بررسي وضعیت

پرتغال و ژاپن و اسپانیا هیچ كاالي داراي براي دهد، از میان اين كشورها در حال توسعه نشان مي

كاال( و 3) انگلیس ،كاال(21) كشورهاي آلمان كهدر حالي پتانسیل صادراتي وجود نداشته است

اند. باالترين تعداد محصوالت كشاورزي داراي پتانسیل وارداتي از ايران بوده دارايكاال( 1) كانادا

، ايتالیا، فرانسه، دانمار، سوئد و استرالیا تعداد كاالهاي صادراتي داراي آمريكابراي كشورهاي 

 21يافته آلمان با از چهار قلم بوده است. در میان كشورهاي توسعهپتانسیل صادراتي كمتر 

محصول رتبه يک محصوالت كشاورزي داراي پتانسیل وارداتي از ايران را كسب كرده است. در 

میان كشورهاي در حال توسعه نیز كشورهاي امارات و كويت داراي باالترين تعداد محصوالت 

ايران هستند و كشورهاي مراكش، تونس، قطر، سوريه،  كشاورزي داراي پتانسیل وارداتي از

سودان، مصر و الجزيره هیچ كاالي داراي پتانسیل صادراتي براي صادرات به آنها وجود ندارد و 

 عراق و لبنان نیز كمترين تعداد كاالي صادراتي داراي پتانسیل هستند. 

ورزي داراي پتانسیل وارداتي محصول كشا 21يافته آلمان با بیش از در میان كشورهاي توسعه

اي درصد از اقالم از اين پتانسیل هیچ استفاده 81از از ايران رتبه اول را كسب كرده و بیش از 

درصد بوده است. در بین كشورهاي در 11صورت نگرفته است يا درصد استفاده از ان كمتر از 

صادراتي محصوالت كشاورزي  كاال بیشترين پتانسیل 11حال توسعه نیز كشور امارات با بیش از 

قالم از اين پتانسیل درصد از ا1/23ايران را به خود اختصاص داده است. از بین چهل كاال تنها در 

اي صورت نگرفته است يا درصد استفاده از آن كمتر از ده درصد بوده است. بدين هیچ استفاده

شوند ر كشور كاالهايي معرفي ميترتیب با استفاده از جدول پتانسیل صادراتي ايران، در مورد ه

كه ايران در خصوص آنها پتانسیل صادراتي خوبي به اين كشورها داشته است ولي در عمل هیچ 

اي با آنها صورت نداده است وحتي گاهي مقدار زيادي از اين ظرفیت بدون استفاده باقي مبادله

تواند شده است مي تنظیممانده است. همچنین جدول كااليي كه بر اساس كد شش رقمي 

گونه توان با استفاده از اينها و دسترسي به بازار قرار گیرد. و نیز ميمبنايي براي كاهش تعرفه
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يافته و میزان استفاده نشده پتانسیل صادراتي، میزان صادرات و واردات تحقق زمینهدر ها جدول

 دست آورد.هتري بسودمنداطالعات  ،هاي صادراتياز ظرفیت

خت ساختار تجاري ايران و تشخیص كشورهايي كه صادرات ايران به آنها بیشتر است و با شنا

 اقتصادي مناسب با توجه به الگوهاي كارگیري ابزارهاي موثر بر اين امر با بهها و عاملعلتبررسي 

توان در راستاي بهبود وضعیت صادرات به كشورهايي با واردات تجاري حاكم بر آن كشورها مي

 اقدام نمود.كمتر 

با توجه به اينكه بر اساس الگوي تجارت ايران، عمده صادرات محصوالت كشاورزي ايران به 

هاي پاداشسیاسي مناسب مانند  ، مي توان با استفاده از ابزارباشدكشورهاي مكمل صادراتي مي

یب رقفراهم آوردن بستر مناسب جهت افزايش صادرات كشاورزي به كشورهاي  منظوربهصادراتي 

 صادراتي نیز اقدام نمود.

يافته و توسعه كشورهاي به كشاورزي محصوالت صادراتي ظرفیت ارزيابي هدف با اين پژوهش

كسینوس  شاخص ونسبي مزيت تجاري، پتانسیل برآورد هايشاخص از استفاده با در حال توسعه

كسب شاخص دهد كه بسیاري از كشورها با تدوين شده است نتايج اين پژوهش نشان مي

 شاخص اين بودن يک بهنزديک  .اي با ايران هستندكسینوس داراي درجه اكمال تجاري بالقوه

 توانندمي كشورها اين و دارد وجود اين كشورها به ايران صادرات افزايش امكان كه دهدمي نشان

 از رد نظر آنهامو استانداردهاي بايد ايران البته آيند. حساب به ايران صادرات براي مناسبي بازار

 كند. رعايت را غیره و اجباري استانداردهاي و فني مقررات بهداشتي، مقررات جمله

بازار مناسبي براي  دارايمحصول  1تنها  ،گروه كاالي محصوالت كشاورزي برتر 21از مجموع 

 باشد.، شیريني، نوشابه و گندم ميهاشامل شكر تصفیه شده، مربا كهصادرات هستند 

 رورتيض ايران نفت بر مبتني اقتصاد براي غیرنفتي صادرات افزايش و تجاري بطروا گسترش

 جارتت توسعه با را خود اي،گونهبه نیز ايران كه رودمي انتظار سبب بدين. است ناپذيرپرهیز

 جمله از تولیدي مختلف هايبخش در بالقوه امكانات است شايسته پس ،كند همگام جهاني

 از يافتهتوسعه كشورهاي تجارت بررسي. گردد واقع مجدد ارزيابي دمور كشاورزي محصوالت

 منطقه اين در جهان كشاورزي تجارت پنجم دو از بیش كه دهدمي نشان كشاورزي تجارت جمله

 آن زرگب بازار به مناسب دسترسي و تجاري سازيآسان هايسیاست با بنابراين ،گیردمي صورت

 .بود قدرتمند بلوك اين با بازرگاني -اقتصادي اريهمك توسعه دنبال به بايد كشورها
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