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 بررسی شاخص جدید مزیت رقابتی در تجارت محصوالت کشاورزی ایران

 ی واحد علوم و تحقیقات تهراندکتری  اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالم آموخته دانش ،*فرامرز قلمباز

 اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  یارگروهدانش ، رضامقدسی

 دکتری  اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران آموخته دانششید قلمباز، فر

 ین المللی کیش دانشگاه تهرانعلوم اقتصادی  پردیس بدکتری  شجوی دان، قلمبازهادفر

 دکتری  اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران جویدانش فرد، ساناز کریمی

faramarz.ghalambaz@gmail.com 

 چکیده

ایکاالهصادراتجوامع صنعتیصاردات کاالهای غیرنفتی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می نماید. در

بهبیشترایران،نظیرحال توسعهدرکشورهایکهاستحالیدراینداشته،فراوانیشده اهمیتفرآوریوصنعتی

کشاورزی پرداخته می شود. در این راستا مطالعه حاضر به دنبال بررسی اولویت های تجاری محصوالت کاالهایصادرات

( می باشد. محدوده مطالعاتی کشورهای قاره آسیا New RCAی )شاخص جدید مزیت رقابتکشاورزی ایران با استفاده از 

استفاده گردیده است. کشورها در سه منطقه آسیای میانه، 2111-2111در قلمرو زمانی  سازمان فائو بوده و از اطالعات 

شور ایران شرق آسیا و غرب آسیا )به همراه کشورهای همسایه( مطالعه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ک

در منطقه آسیای میانه در گوشت مرغ، شیر تازه گاو و پش  چرب مزیت دارد. در منطقه شرق آسیا نیز در محصوالت 

بادمجان، پش  چرب، خیار و خیارترشی، شیرتازه گاو و آجیل مزیت باالیی دارد. همچنین در کشورهای غرب آسیا و 

مجان بهره وری و مزیت صادراتی دارد. پیشنهاد می گردد با برنامه منطقه در محصوالت پش  چرب، شیر تازه گاو و باد

 ایران را در این محصوالت توسعه داد.کشاورزی ریزی های بازرگانی و بلندمدت، برنامه صادرات 

  شاخص جدید مزیت رقابتیمزیت رقابتی، تجارت، محصوالت کشاورزی، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه-2

 ایجاد به توان می جمله آن از دارد شماری مزایای بی و رود می شمار به کشورها قتصادیا محرکه توسعه نیروی صادرات

شغلی  های فرصت یا اشتغال ایجاد اقتصادی، های توسعه برنامه اجرای یا کشور وارداتی نیازهای تأمین ارزی برای درآمد

 اعتبار و کسب تولید کامل ظرفیت از ه گیریبهر سبب به تولید آوردن هزینه پایین تولیدی، کاالهای کیفیت بهبود جدید،

ی امنیت بخش کشاورزی از یک طرف تامین کنندهنمود.  کشور اشاره بنیه اقتصادی تقویت سبب به المللی بین وجهه و

-تواند ارزآوری و به دنبال آن توسعهغذایی و سالمت جامعه بوده و از سویی دیگر با صادرات محصوالت کشاورزی خود می

بایست بهینه سازی ی پایدار در بخش کشاورزی، میرا رقم بزند. در این راستا و به منظور دست یافتن به توسعه یافتگی

ی تولید و صادرات محصوالت ی منابع در زمینهتجارت محصوالت این بخش مورد توجه قرار گیرد. این امر با تخصیص بهینه

پذیری در سطح جهانی، ی منابع، عالوه بر گسترش رقابتینهکشاورزی میسر خواهد شد. تجارت بر مبنای تخصیص به

ی صادرات در هر کشور، بر اساس سازد. استراتژی توسعهی صادراتی محصوالت گوناگون را امکان پذیر میفرآیند توسعه

های مزیت گردد.ی تولید محصوالت دارای مزیت، تعیین میی توسعهگذاری در زمینههای نسبی و سرمایهشناسایی مزیت

های درآمد زایی کشور فراهم رقابتی، تخصیص منابع کشور را بهبود بخشیده و زمینه را برای شناخت امکانات و پتانسیل

 (.7449، 1سازد )بکمی

کار و غیره است، های مهمی چون تنوع آب و هوایی، تنوع زمین، نیروی ها و مشخصهبا توجه به اینکه ایران دارای مزیت 

به فناوری پیچیده و امکانات گسترش تولید دارد. تکیه بر بخش کشاورزی و توسعه و  رزی وابستگی کمتریبخش کشاو

تواند سهم ایران را در بازارهای جهانی افزایش داده و اقتصاد کشور را از مزایای گسترش صادرات محصوالت این بخش می

 (.1941آن بهره مند گرداند )حسینی و پرمه،

( مزیت رقابتی صادرات 7419) 7ری بر مطالعات در این زمینه پرداخته می شود. ایشچوکا و اسموتکادر ادامه به مرو

مورد  1334-7414محصوالت کشاورزی روسیه را با استفاده از شاخص های کالسیک باالسا، والراس و الفلی در دوره زمانی 

در سبوس گندم و آفتابگردان مزیت وجود  1334-7441بررسی قرار دادند. بررسی ها نشان می دهد که در طی سالهای 

ریاض و  در محصوالت گندم، جو، شیر و دانه آفتابگردان مزیت مشاهده گردید. 7441-7414داشت. در بین سالهای 

( از مزیت نسبی آشکارشده برای بررسی مزیت صادراتی محصوالت کشاورزی پاکستان استفاده نمودند. 7417) 9جانسن

می دهد که کشور پاکستان در تولید و صادرات برنج )برنج باسماتی( و محصوالت باغی مزیت دارد ولی نتایج تحقیق نشان 

 در تولید محصوالت دامی مزیت ندارد. 
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آب میوه و روغن  -ی خود به بررسی مزیت رقابتی صادراتی سه محصول )گوجه فرنگی( در مطالعه7444) 1سرین و سیوان

در بازار اروپا مورد  1331-7441ی زمانی و تغییرات مزیت این سه محصول را طی بازه زیتون( در کشور ترکیه پرداخته

توجه قرار دادند. نتایج نشان داد که کشور ترکیه در صادرات روغن زیتون و آب میوه، از مزیت رقابتی باالیی در بازار اروپا 

ی ای به منظور محاسبه( در مطالعه7447) 7ی و بندرباشد. لبرخوردار و فاقد چنین مزیتی در بازار گوجه فرنگی اروپا می

ی جهان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده ی صادرات صنعتی، وضعیت هفت منطقهمزیت رقابتی آشکار شده

و حاکی از نبود مزیت رقابتی در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی در مقابل مزیت رقابتی باالی کشورهای آسیای جنوبی 

 باشد.آمریکای التین می

، به عنوان معیاری برای سنجش استراتژی تجاری صادرات (RCA)5( از شاخص مزیت رقابتی آشکار شده 1334) 9هیلنر

ی نوسانات مزیت رقابتی و قدرت رقابتی کاالهای نشان دهنده  RCAبرخی کاالها استفاده نموده و بیان نمود که اگر معیار 

 گیری نمود. توان اندازهموثر هستند را می RCA های تجاری کشور که بر نوساناتموعه سیاستصادراتی باشد، لذا مج

 مواد و روشها -2

ی اقتصادی دارد. ای در توسعه تجارت به معنای جریان یافتن کاالها و منابع مالی میان کشورها نقش قابل مالحظه

جارت خارجی قائل بوده و از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی نام ای برای تاقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک اهمیت ویژه

ی منابع تولیدی، افزایش کارایی و بهبود ی صادرات به دلیل برتری از لحاظ تخصیص بهینهبرده اند. اجرای سیاست توسعه

گردد. محصوالت میکیفیت محصول بر سیاست جایگزینی واردات مرجح بوده و موجب تشویق رقابت و افزایش توان رقابتی 

ی صادراتی است. به عبارتی دیگر، استراتژی اجرای این سیاست مبتنی بر شناخت و بررسی بازارهای بالفعل و بالقوه

پردازد. بنابراین بندی آنان میاستراتژی مورد نظر به بررسی موقعیت صادراتی محصوالت مختلف در بازارهای مقصد و اولویت

در داخل هر یک از بازارها و سپس در میان بازارهای مختلف در سطح هر منطقه، نیازمند استفاده  های کاالییتعیین اولویت

ی آن با های رقابتی ایران و مقایسهی دستیابی به اطالعات یاد شده، شناخت مزیتباشد. الزمهای از اطالعات میاز مجموعه

 (.7441ن، و همکارا 1ی رقیب است )دیویسهای کشورهای صادرکنندهمزیت

ی رقابتی پایین یک کاال در یک مزیت رقابتی یک مفهوم مهم در تئوری اقتصاد به شمار رفته و به معنای هزینه 

باشد. پل ساموئلسون به یک مفهوم پرمعنای اقتصادی در قالب کشورها در وضعیت عدم مبادله میکشور در مقایسه با سایر 

                                                           
1 Serin & Civan 
2 Li & Bender  
3 Helleiner  
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ی تئوری مزیت رقابتی پرداخت. با بیان تجارت نامحدود، به ارائه 1، دیوید ریکاردوقانون مزیت رقابتی دست یافت. بعد از او

های بعدی مزیت قرار گرفته است. اهمیت های این دو اقتصاددان، اساس نظریهی سیر تکاملی مزیت رقابتی، یافتهدر ادامه

 (.7444، 7بین الملل دانست )پرودمنی تئوری تجارت توان در تعبیر آن به عنوان هستهقانون مزیت رقابتی را می

شاهداخیرهایدر دههالمللبینتجارتنظریهگفت:توانمیاقتصاددانشازحوزهاینتحولمورددرخالصهطوربه

نهادهوعواملتحرکیبیوکشورهامشابه بینفناوریکامل،بازارهایفرضازچرخشاست،بودهچشمگیریچرخش های

 (:1334است )پورتر، کردهاستوارزیربر مواردراخویشاتکاءنقطهاخیرادبیاتمرزها.ینبدرتولیدهای

 تولید هاینهادهتجارتنقش 

 هایهزینهونقلونهادها، حملجغرافیا،هایهزینهدلیلبهگذاریسرمایهجریانوالمللبینتجارتدرتمایز

 اطالعاتی 

 شورهاکمیاندراطالعاتودانشانتقال 

 کشورهادرفناوریتفاوتهای 

 صعودیمقیاسبهبازدههمراهبهنامتشابهمحصوالتدرانحصاریرقابت

راآنهاتوانمینیست بلکهمتعارفالگوهاینداشتنکاربردونادرستیمعنایبهتجارتنظریهدرجدیدفروضوالگوها

اقتصاددرهمبستگیروندهایواقعدانست. درتبیینیترنیغچارچوبآوردنفراهمجهتپیشیننظریاتخألبرایمکملی

موفقیتبرایاساس،ایناست. برکردهتغییردچارراو رقابتتجارتمتعارفهایشیوههایمحدودیتتمامامروز،جهانی

طریقازبایدمیاقتصادهابلکهنمودشده بسندهآشکارنسبیهایمزیتبهتنهاتواننمیجهانی،تجارتدرکشوریک

شرایطوجهانیسرآمدیبسترهایآوردنفراهمباومزیت پرداختهخلقبهسازی،ظرفیتوخودساختارووضعیتشناخت

خودبهراجهانیتجارتدرجدیدیهایحوزهدولت،هدایتباهمگاماجازه دهنداقتصادیفعاالنبهرقابتی،کارایی

فرصتهاییهمچنینوگذاردمیکاهشبهروآنسنتیمعنایبهتولیدعواملجودیمونقشاین دیدگاهدهند. دراختصاص

درشود. آنچهپیشین میمحدودیتهایشدنشکستهموجبدهد،میقراردولتهاوبنگاههااختیاردرشدنجهانیکه فضای

با توجه به استمرتبطهادهاینوعامالن اقتصادیسطحدراصالحاتبهبخشیمحوریتهمیندارد،اهمیتپورتردیدگاه

( عوامل ایجاد کننده اختالل تجاری بین دو کشور مانند 7417و همکاران ) 9چارچوب نظری ارائه شده توسط کاستینوت

)موانع تجاری بین کشورها، فاصله جغرافیایی، روابط استعماری و استفاده از زبان مشترک( همچنین عوامل اختالل تجاری 

غیییرات در موانع سیاسی، شوک تقاضا و تغییرات در سلیقه مصرف کنندگان( را می توان با استفاده از یک طرفه مانند )ت
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یک شاخص جدید مزیت رقابتی بر پایه مدل اقتصادسنجی کنترل نمود. این چارچوب نظری در واقع مدل ریکاردوئی می 

در شرایط رقابت کامل فعالیت می کنند. فرض اصلی بدین  صنعت که  باشد همراه با یک عامل تولید )نیروی کار( و

( با 7447) 1نشان داده می شود. ایتن و کورتوم با   در یک صنعت  صورت است که بهره وری اساسی کشور 

 استفاده از این مدل، جریان تجاری را بدین صورت تفسیر و ارائه نمودند:

(1  )                                                    

ویژگی های ثابت  ویژگی های ثابت دو کشور،  به ترتیب صادرکننده، واردکننده و صنعت می باشند.  و   ،    

)ضریب فنی در مدل ریکاردوئی( می باشد. فرض بر  در بخش  ری اساسی کشور سطح بهره و کشور واردکننده و 

برای کشور  این است که تفاوت های تکنولوژیکی برای کشور صادرکننده بستگی به دو پارامتر دارند: بهره وری اساسی 

)مقداری که برای یک کشور و در میان صنایع ثابت در نظر گرفته می  θصادرکننده و معیار پراکندگی و توزیع بهره وری 

 فاکتوری است که وجود آن برای تعیین شاخص مزیت رقابتی ریکاردوئی جدید ضروری می باشد.  شود(. 

نهادهایی است که تولیدکنندگان  دربرگیرنده عوامل موثر بر بهره وری می باشد. این عوامل شامل آب وهوا، زیرساخت ها و

یک صنعت خاص را در یک کشور تحت تاثیر قرار می دهند. تمام عوامل ذکر شده فاکتورهای تعیین کننده بهره وری در 

یک صنعت خاص در یک کشور می باشند. فرض کنید که  کشوری به دلیل دارابودن آب و هوایی خاص و مناسب در تولید 

به سایرکشورهای جهان دارای مزیت می باشد و می تواند محصولی با قیمت مناسب و کیفیت  محصول کشاورزی موز نسبت

نیز همانطور که گفته شد توزیع بهره  θبهتر تولید نماید. در واقع این کشور بهره وری باالتری در تولید موز در جهان دارد. 

نعت می باشد. در مطالعه کاستینوت و همکاران وری را نشان می دهد و انعکاس دهنده غیریکنواختی بهره وری درون ص

(7417 )θ  با واردکردن ویژگی های  14-9برای تمام کشورها و صنایع ثابت و یکسان در نظر گرفته شده است. در رابطه

 ثابت صادرکننده می توان جریان تجاری را بصورت زیر نوشت:

(7                                                    )        

 OLSرابطه خطی فوق، جریان تجارت را بصورت رگرسیون خطی از متغیرهای مستقل نشان می دهد. با استفاده از تخمین 

 θمحاسبه نمود. برای مقدار  می توان معیار تفاوت های تکنولوژیکی را از طریق ویژگیهای ثابت صادرکننده  9رابطه 

                                                           
1 Eaton and Kortum 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

1731 

را برای این پارامتر در نظر گرفته  19/6( بهره می گیریم که مقدار 7417کاستینوت و همکاران )نیز از نتایج مطالعات قبلی 

 را بدین صورت محاسبه نمود: 11-9اند. با توجه به موارد ذکر شده می توان رابطه 

(9                                                                                    ) 

)بهره وری تولید محصوالت کشاورزی که با استفاده از شاخص های مختلف از جمله  ده از معیار بهره وری اساسی استفا

TFP  بهره وری کل عوامل تولید و یا شاخص قیمت تولیدکننده قابل برآورد است( روش و مسیر مناسبی برای برآورد مزیت

این معیار می تواند در جریان تجارت تاثیر گذار باشد و در واقع نشان دهنده  رقابتی کشور صادرکننده می باشد. چرا که

نیاز یبه سایر تعیین کننده  برای کشور  می باشد. همچنین برای محاسبه  در صنعت  سطح بهره وری ذاتی کشور 

ویژگی های ثابت کشور واردکننده نیست و فقط از طریق ویژگیهای ثابت  ثابت دو کشور و ویژگی های  ها مانند 

میتوان بهره وری اساسی را برآورد نمود. با توجه به موارد گفته شده و پامترها و معیارهای تعیین شده می  صادرکننده 

 ت. شاخص وزنی جدید از رابطه زیر محاسبه می گردد:توان به برآورد شاخص جدید مزیت رقابتی پرداخ

                                 (5                                                    )  

می باشد. و صنایع در کشور برای تمام بخش ها میانگین   تمام صنایع و کشورها می باشد،  میانگین   

 5برای تمام کشورهای صادرکننده این محصول می باشد. بر اساس رابطه  در صنعت )محصول(  میانگین  

 1بزرگتر از  باشد. زمانیکه شاخص  1ز بزرگتر ا مزیت رقابتی دارد اگر  در صنعت و بخش  کشور

بزرگتر از مقدار  در صنعت  در سطح بهره وری کشور  باشد بدین معنی است که میانگین سطح بهره وری جهانی 

های تجارت )صادرات و  جریان: ها می باشد هنوع داد دو فقط به نیاز می باشد. برای این شاخص مورد انتظار 

 New RCAبهره وری هم که به عنوان متغیر اصلی در شاخص .وری محصوالت کشاورزی مورد مطالعه بهره و واردات(

وارد می گردد از طریق معکوس قیمت تولیدکننده برای محصوالت کشاورزی محاسبه می گردد. اطالعات مربوط به قیمت 

در این  ( گردآوری شده اند.FAOرزی در کشورهای مورد بررسی از سازمان خواروبار کشاورزی )های محصوالت کشاو

مطالعه از جدیدترین داده های سازمان فائو استفاده گردیده است. جامعه آماری مورد مطالعه کشورهای آسیایی و منطقه می 

سیای میانه، شرق آسیا و غرب آسیا )به همراه باشند که امکان ایجاد روابط تجاری فی ما بین وجود دارد، کشورهای آ
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در این بخش به نتایج تحقیق پرداخته می شود. در این شاخص همانگونه که در جداول نیز مشخص کشورهای همسایه(. 

است می توان مقایسه ای بین کشورها انجام داد و ضرایب باالی یک نشان دهنده وجود مزیت در آن محصول در کشور 

باشد. با توجه به محدودیت داده ای در مناطق مورد بررسی، کشورهایی که اطالعات آنها در سایت سازمان مورد نظر می 

خوارو بار جهانی موجود بود انتخاب و شاخص ها برآورد گردیدند. برای این شاخص نیز سه منطقه آسیای میانه، شرق آسیا و 

مربوط به شاخص مزیت رقابتی جدید برای منطقه آسیای نتایج  1در جدول کشورهای منطقه و غرب آسیا مشخص شدند. 

میانه آورده شده است. نتایج نشان می دهد که کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه در محصوالت بادام، 

زیت دارد. انواع کلم، گوشت مرغ، شیرتازه گاو، آجیل، پیاز خشک، توتون و تنباکو، سبزیجات تازه، هندوانه و پشم چرب م

باالترین مقدار شاخص را نسبت به سایر کشورها  57/1و پشم چرب با  66/1، شیر تازه گاو با 11/1گوشت مرغ با شاخص

داشته اند. بعبارت دیگر ایران در این سه محصول باالترین مزیت را داشته و نسبت به کشورهای آسیای میانه بهره وری 

برای سایر محصوالت بدین شرح می باشد. در محصول سیب، آجیل و عسل باالتری دارد. وضعیت شاخص جدید مزیت 

قرقیزستان، زردآلو افغانستان، خیار و خیار ترشی قزاقستان، تخم مرغ و گندم افغانستان، انگور و گوجه فرنگی تاجیکستان، 

 پیاز خشک و سیب زمینی مغولستان مزیت دارند.

 آسیای میانه برای( NEW RCA)( نتایج برآورد شاخص 1جدول )

 تاجیکستان مغولستان قرقیزستان قزاقستان افغانستان ایران محصوالت

 24/4 - 6/1 - 57/4 71/1 بادام

 51/1 - 15/1 65/4 59/4 49/4 سیب

 41/1 - 42/1 51/4 11/1 92/4 زردآلو

 13/4 5/1 32/4 54/1 - 99/1 انواع کلم

 11/1 36/4 63/4 24/1 - 33/4 خیار و خیارترشی

 47/4 1/1 21/4 36/4 11/1 27/4 م مرغتخ

 1/7 - 72/4 44/4 71/4 4/4 انگور

 44/4 9/1 1/1 35/4 - 36/4 عسل طبیعی

 1/1 11/1 45/1 - - 11/1 گوشت مرغ

 16/1 15/4 17/1 - - 66/1 شیر تازه گاو

 26/4 44/1 12/1 - - 42/1 آجیل

 16/4 36/1 37/4 33/4 - 96/1 پیاز خشک

 46/1 77/1 46/4 44/4 47/4 46/4 سیب زمینی
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 9/4 - 12/1 41/7 - 16/1 توتون و تنباکو

 57/1 - 43/4 41/1 - 35/4 گوجه فرنگی

 51/4 - 45/7 37/4 - 76/1 سبزیجات تازه

 77/1 - 1/1 25/4 6/4 17/1 هندوانه

 54/4 59/4 16/4 69/4 24/1 3/4 گندم

 12/1 44/4 3/4 12/1 11/4 57/1 پشم چرب

 های تحقیق  مأخذ: یافته             

نتایج مربوط به شاخص مزیت رقابتی جدید برای منطقه شرق آسیا آورده شده است. نتایج نشان می دهد که  7در جدول 

، خیار و 71/5، پشم چرب 35/5کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای این منطقه در محصوالت بادمجان با مقدار شاخص 

مزیت های نسبتا باالیی را  12/9و هندوانه  37/7، هلو وشلیل 45/7، آجیل 34/9، نخود 45/7تازه گاو ، شیر41/9خیارترشی 

داشته است. در محصوالت فلفل سبز و ادویه، ایران در منطقه شرق آسیا هیچ مزیتی ندارد. در سایر محصوالت مورد بررسی 

وده ولی در مقایسه با کشورهای منطقه شرق آسیا مقدار نیز مقدار شاخص مزیت محصوالت کشاورزی ایران باالتر از یک ب

 این شاخص کمتر بوده و در نتیجه توان رقابت را با محصوالت این کشورها ندارد.

 برای شرق آسیا( NEW RCA)( نتایج برآورد شاخص 5جدول )

 سری تایلند چین ویتنام مالزی بنگالدش پاکستان نپال بوتان هند اندونزی ایران محصوالت

 نکاال

کره  فیلیپین ژاپن

 جنوبی

 49/1 - 56/7 - - 2/9 - - - 15/9 93/1 72/7 91/9 - 21/1 سیب

 - - 91/7 - - 92/7 - - - 16/9 11/7 - - - 49/1 زردآلو

 41/5 36/1 61/7 53/7 77/7 66/7 45/1 15/7 7/9 - - 14/7 65/1 49/1 3/1 انواع کلم

گل کلم و کلم 

 بروکلی

76/7 - 69/7 5/1 - - 29/9 12/9 - 24/4 45/9 - 23/7 11/7 31/1 

 - - 56/7 - - 26/7 - - - - - - 11/9 - 41/7 گیالس

 - - - - - 79/9 - - 71/7 - 99/7 - 63/7 - 34/9 نخود

 6/7 45/4 41/4 45/4 43/4 46/4 - 42/4 45/4 - 14/4 45/4 - 41/4 46/4 فلفل سبز

خیار و خیار 

 ترشی

41/9 43/1 - - - - 47/7 67/7 - 1/1 52/7 31/7 62/7 95/9 9/7 

 16/9 9/7 76/7 13/7 71/7 35/7 - 56/7 - - - 31/1 - 11/7 35/5 بادمجان

 66/7 2/7 5/7 61/7 43/7 53/7 12/1 61/7 43/1 - 79/9 39/7 - - 65/7 تخم مرغ
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 63/7 93/7 12/7 - 17/7 75/7 - - 13/9 19/1 47/7 65/1 - 76/9 7/9 سیر

 93/7 57/7 72/7 - 45/9 71/1 - - - 95/9 - - 7/7 - 51/7 انگور

 11/7 - 33/7 - 14/7 54/1 76/1 - - - 63/7 - - - 31/1 عسل طبیعی

لیمو و 

 لیموترش

54/1 - 43/1 99/6 92/1 14/9 49/7 15/7 - 65/7 37/7 41/7 - 53/7 - 

 43/7 62/7 41/7 33/9 62/7 16/1 44/4 66/7 11/7 95/1 55/7 62/7 - 71/7 69/7 گوشت مرغ

 33/9 76/7 32/1 - - - - 47/1 - 67/1 - - - - 37/1 خربزه

 57/1 19/7 41/7 45/7 51/7 45/1 - - 11/7 - 65/7 24/7 - 56/7 45/7 شیرتازه گاو

 54/1 15/9 - - 71/7 9/9 - - - - - - - - 45/7 آجیل

 39/7 21/1 57/7 13/1 41/1 62/7 - - 51/9 11/7 41/7 14/1 46/4 99/7 51/7 پیازخشک

 - 34/7 17/7 16/9 41/1 43/7 12/1 27/7 - 9 62/7 72/9 4/1 3/7 11/7 پرتقال

 45/1 - 96/7 - - 71/7 - - - 91/9 - 21/1 - - 37/7 هلو و شلیل

 61/1 - 44/7 - - 13/5 - - - 6/7 41/1 41/7 - - 3/1 آلو و گوجه

 7/5 73/7 42/1 13/9 37/7 51/1 39/4 - 74/9 76/9 17/7 36/1 39/1 5/7 44/1 سیب زمینی

 - - - 61/7 - 61/9 - - - - - 49/5 56/5 - 27/4 ادویه

 11/9 95/5 55/1 - 61/1 15/1 - 99/7 - - - - - - 33/7 نارنگی

 11/1 - 55/1 1/1 49/4 4/4 11/2 - - - 9/1 - 37/1 23/1 93/1 چای

 76/7 66/7 71/7 52/7 79/1 11/7 23/1 74/9 51/7 - 16/7 34/7 61/7 61/9 11/7 توتون و تنباکو

 1/7 47/9 95/7 95/9 13/7 45/5 - 47/9 47/7 - 13/7 11/7 23/1 45/7 91/7 گوجه فرنگی

 4/1 11/7 46/7 31/7 23/7 72/9 - - - - 13/7 29/1 - - 94/7 سبزیجات تازه

 59/1 - - - - 3/4 - - - 1/1 23/7 49/1 64/5 - 35/9 گردو

 11/9 2/7 59/7 - 16/7 24/4 41/1 41/1 - - - - - 23/9 12/9 هندوانه

 4/1 - 12/1 - 43/1 47/7 - - 31/1 19/1 71/7 1/1 43/7 - 65/7 گندم

 - - - - - 21/7 - - - - 19/7 2/7 - - 71/5 پشم چرب

 های تحقیق  مأخذ: یافته

طقه و همسایه آورده شده است. نتایج نشان می نتایج مربوط به شاخص مزیت رقابتی جدید برای کشورهای من 9در جدول 

دهد که کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای این منطقه در محصوالت گیالس، نخود، فلفل سبز، خیار و خیار ترشی، 

 بادمجان، تخم مرغ، سیر، گوشت مرغ، شیرتازه گاو، پیازخشک، پرتقال، هلو و شلیل، نارنگی، چای، گردو، گندم و پشم چرب

، هلو و 27/1مقدار شاخص باالی یک داشته و نشان دهنده وجود مزیت در این محصوالت است. همچنین پشم چرب با 
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باالترین شاخص را در میان کشورهای منطقه بدست  51/1و گندم با  41/7، بادمجان 99/1، شیر تازه گاو با 99/1شلیل با 

صوالت مزیت باالتری دارند. در سایر محصوالت نیز وضعیت بدین آورده اند و از نظر وضعیت صادراتی نسبت به سایر مح

شرح است. در بادام و آجیل کشور آذربایجان، گشنیز و رازیانه، انگور و ادویه سوریه، سیب قبرس، زردآلو، گل کلم و کلم 

من، لیمو و لیموترش بروکلی، عسل طبیعی، آلو و گوجه، خربزه، گوجه فرنگی و انواع کلم لبنان، خرما و سبزیجات تازه ی

 ترکیه، توتون و تنباکو ارمنستان و هندوانه گرجستان مزیت دارند.

 

 برای غرب آسیا کشورهای منطقه( NEW RCA)( نتایج برآورد شاخص 3جدول )

 قبرس یمن روسیه سوریه ترکیه گرجستان لبنان اردن آذربایجان ارمنستان ایران محصوالت

 94/1 - - 45/1 24/4 45/4 59/4 47/4 22/1 - 31/4 بادام

 - - 72/1 51/1 12/1 27/4 39/4 - - - 57/4 گشنیز و رازیانه

 69/1 44/1 47/1 49/1 34/4 4/4 41/1 63/4 43/1 61/4 24/4 سیب

 3/4 31/4 17/1 37/4 71/1 64/4 449/7 46/1 13/4 64/4 16/4 زردآلو

 11/1 63/4 3/4 43/1 26/4 29/4 1/1 44/1 46/1 47/4 39/4 انواع کلم

 49/4 - 44/4 41/1 47/4 - 57/1 17/1 - 27/4 3/4 گل کلم و کلم بروکلی

 54/4 - 17/1 35/4 33/4 6/1 47/1 67/4 22/4 49/4 41/1 گیالس

 34/4 45/4 1 1/4 49/4 - 16/4 5/7 - - 53/1 نخود

 31/4 22/4 - 46/1 43/4 - 35/4 56/1 - - 19/1 فلفل سبز

 34/4 29/4 36/4 47/1 42/4 77/1 33/4 44/1 71/1 21/4 41/1 خیار و خیار ترشی

 - 52/1 - 45/1 14/1 - - 79/1 - - 42/4 خرما

 42/1 67/4 - 32/4 34/4 - 55/1 443/1 99/4 - 41/7 بادمجان

 43/4 11/1 71/1 45/1 21/1 22/4 13/4 447/1 46/4 41/4 41/1 تخم مرغ

 46/1 34/4 12/1 11/4 42/7 - 66/4 16/4 97/1 21/4 67/1 سیر

 61/4 17/1 77/1 51/1 73/1 37/4 49/1 14/4 43/4 32/4 31/4 انگور

 42/1 33/4 45/1 1/1 36/4 2/4 97/1 17/1 65/4 33/4 2/4 عسل طبیعی

 39/4 42/1 - 14/1 46/1 - 46/1 39/4 63/4 - 15/4 لیمو و لیموترش

 41/4 36/4 5/1 1/1 - 34/4 41/4 47/1 9/1 2/4 49/1 گوشت مرغ

 69/4 24/4 - 19/1 - - 35/1 44/4 14/1 - 45/4 خربزه

 33/4 49/1 35/4 47/1 - 42/4 1/1 49/1 44/1 2/4 99/1 شیرتازه گاو
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 - - 34/4 12/1 3/4 31/4 63/4 - 33/1 - 36/4 آجیل

 39/4 76/1 96/1 44/1 46/4 34/4 61/4 13/1 79/1 61/4 43/1 پیازخشک

 49/1 45/1 - 15/1 31/4 24/4 95/1 1/1 12/4 - 41/1 پرتقال

 62/4 61/4 444/1 449/1 33/4 11/1 51/1 43/1 41/4 29/4 99/1 هلو و شلیل

 55/1 - 37/4 23/4 24/4 26/4 13/1 41/1 11/4 69/4 24/4 آلو و گوجه

 46/1 66/1 41/1 11/1 31/4 31/4 42/1 4/4 15/1 12/4 41/4 سیب زمینی

 - - - 51/1 77/1 47/4 41/1 - 42/1 - 99/4 ادویه

 96/1 62/4 - 49/1 15/1 - 22/4 23/4 52/1 - 94/1 نارنگی

 - - 1/1 - 35/4 72/1 - - 23/4 - 75/1 چای

 11/4 1/1 51/4 54/4 54/4 26/4 57/4 51/4 32/4 6/9 51/4 توتون و تنباکو

 42/4 27/4 13/1 11/1 49/1 41/4 97/1 43/1 56/4 33/4 34/4 گوجه فرنگی

 13/1 42/1 41/1 41/1 39/4 32/4 21/4 31/4 11/4 59/4 43/4 ت تازهسبزیجا

 71/1 - 44/4 - 24/4 9/1 15/4 - 42/4 - 75/1 گردو

 51/4 6/4 63/4 49/1 23/4 71/7 44/1 446/1 13/1 54/4 35/4 هندوانه

 1/1 17/1 17/1 33/4 36/4 31/4 21/4 49/1 41/1 29/4 51/1 گندم

 15/1 41/4 43/4 37/4 95/1 41/4 67/4 47/1 35/4 52/4 27/1 پشم چرب

 های تحقیق  مأخذ: یافته

 گیریبندی و نتیجهجمع-9
در مطالعه حاضر از شاخص جدید مزیت رقابتی برای بررسی وضعیت تجارت ایران در قاره آسیا بهره گرفته شده است. نتایج 

می دهد که کشور ایران در گوشت مرغ با  برای منطقه آسیای میانه نشان New RCAشاخص مزیت رقابتی جدید 

باالترین مقدار شاخص را نسبت به سایر کشورها داشته است.  57/1و پشم چرب با  66/1، شیر تازه گاو با 11/1شاخص

بعبارت دیگر ایران در این سه محصول نسبت به کشورهای آسیای میانه بهره وری و مزیت باالتری دارد. نتایج شاخص مزیت 

برای منطقه شرق آسیا نشان می دهد که کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای این منطقه  New RCAدید رقابتی ج

، 34/9، نخود 45/7، شیرتازه گاو 41/9، خیار و خیارترشی 71/5، پشم چرب 35/5در محصوالت بادمجان با مقدار شاخص 

الیی را داشته است. نتایج شاخص مزیت رقابتی جدید مزیت های نسبتا با 12/9و هندوانه  37/7، هلو وشلیل 45/7آجیل 

New RCA  هلو و 27/1برای کشورهای منطقه و همسایه نشان می دهد که کشور ایران در محصوالت پشم چرب با ،

باالترین شاخص را در میان کشورهای منطقه بدست  51/1و گندم با  41/7، بادمجان 99/1، شیر تازه گاو با 99/1شلیل با 

 است و از نظر وضعیت صادراتی مزیت باالتری دارند.  آورده
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دنبال نتایج بدست آمده از بررسی شاخص مزیت رقابتی جدید پیشنهادات سیاستی ارائه می گردد. محصول شیرتازه گاو به 

 در بررسی هر سه منطقه شاخص باالیی را بدست آورده و این نشان می دهد که می توان با بسترسازی مناسب و تدوین

برنامه های تولیدی و صادراتی مناسب، مقدمات الزم برای صادرات این محصول را به کشورهای قاره آسیا و منطقه فراهم 

نمود. محصول دیگر گوشت مرغ می باشد که نتایج نشان دهنده وجود مزیت باالی این محصول در بین کشورهای منطقه 

و تجارت می تواند راهگشای ورود این محصول به بازارهای صادراتی  آسیای میانه است. برنامه ریزی مناسب در امر تولید

شرق آسیا منطقه آسیای میانه در آینده باشد. آجیل نیز از جمله محصوالت فرآوری شده است که مزیت خوبی در منطقه 

ی برای خشکبار و دارد. بررسی های گذشته نیز نشان می دهد کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن و کره بازارهای مناسب

آجیل ایران بوده اند. پیشنهاد می گردد که سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه سایر سازمان ها مانند استاندارد بر این 

موضوع نظارت نمایند تا عالوه بر قیمت، کیفیت این محصول به گونه ای مطلوب حفظ گردد تا بتوان به کشورهای شرق 

والت نیز که مزیت دارند می توانند با برنامه ریزی های بازرگانی و بلندمدت در برنامه صادرات آسیا صادر نمود. سایر محص

 ایران قرار گیرند.
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