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Abstract 

In the present study, the competitiveness of Iran's agricultural, industrial and in global 
markets services sectors has been investigated and analyzed. This measurement was taken 
by calculating four indicators of  relative comparative advantage (RCA) at the level of two- 
and four-digit codes of the International Industrial Standard Classification System for 
Economic Activities (ISIC) and using the data of Iran-world input-output tables during the 
period 1996-1995. The results show that out of 3 main subgroups of agriculture, only 
subdivisions of agricultural products, horticulture, livestock and poultry and hunting and 
other related activities, and out of 19 subdivisions of industry, only subdivisions of mineral 
extraction and other related materials, have RCA in all studied years. Other subsections have 
fluctuations in the presence or absence of comparative advantage, and some have a distinct 
RCA pattern. This situation has existed in 10 service sub-sectors of the country, but in 
general, the relative export advantage for service sub-sectors has not been identified in the 
whole period. In addition, the results of RCA index compatibility tests by performing 3 
Cardinal, Ordinal and Dichotomous Measures show that the results of Ordinal tests are more 
satisfactory than the results of Dichotomous and Cardinal tests and therefore, the present 
study provides an Ordinal interpretation of RCA indicators in the formation of economic 
policies. Finally, the results of stability tests show that the indicators of comparative export 
advantage did not have a stable trend during the period. 

Keywords: Revealed Comparative Advantage, Consistency Test, Stability 
Test, Iranian Economy. 
JEL Classification: F1, Q1. 

 Corresponding Author: fa.mohebb.eco@gmail.com 
How to Cite: Yazdani, M., Mohebinia, F. (2021). Revealed Comparative Advantage; 
Consistency and Stability Tests (Evidences of the Competitiveness of Agriculture, 
Industry and Services Sectors in the Iranian Economy). Iranian Journal of Economic 
Research, 26 (89), 155-195. 



 ---------هاي اقتصادي ايرانپژوهش --

 195-155 ،1400 زمستان، 89، شماره 26دوره 
ijer.atu.ac.ir  

DOI: http://dx.doi.org/10.22054/IJER.2021.60785.975 
 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

17/
02/

14
00

  
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

ت
16/

06/
14

00
 

 
07

28
-

17
26

IS
SN

:
 

64
45

-
24

76
eI

SS
N

: 
 

 زا شواهدی) ثبات و سازگاری هایآزمون شده  آشکار نسبی مزیت
  (یرانا اقتصاد در خدمات و صنعت کشاورزی، هایبخش پذیریرقابت

  ایران بهشتی، تهران، شهید دانشگاه اقتصاد، گروه استادیار   مهدي يزدانی
  

 ایران بهشتی، تهران، شهید دانشگاه اقتصاد، دکتری دانشجوی  یمه محبی نیافه

 چکیده 
های کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در پذیری زیربخشمطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابا

اررقمی سیستم ( در سطچ کدهای دو و چهRCAبازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیا نسبی آشکار شدهك
ستانده  -( و با استفاده از اطيعات جداول دادهISICهای اقتصادیكالمللی استاندارد صنعتی رشته فعالیابندی بینطبقه

زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش  3دهد که از پردازد. نتایج نشان میمی 1375-95ایران و جهان طی دوره 
 19و از  وابسته یهاایفعال ریو شکار و سا وریو ط یدامدار ،یباغدار ،زراعامحصوالت کشاورزی، تنها زیربخش 

های البرای تمامی س مواد مربوط به آن ریو سا یاستخراج مواد معدنزیربخش مورد مطالعه برای صنعا، تنها زیربخش 
نسبی بوده و  ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیابوده اسا. سایر زیربخش RCAمورد مطالعه دارای 

زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته اسا، اما  10ثابا اسا. وضعیا مزبور در  RCAبرخی دیگر دارای الگوی 
های های خدماتی دارای مزیا نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده اسا. عيوه بر این، نتایج آزمونزیربخش

دهد که نتایج آزمون مون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان میآز 3با استناد به انجام  RCAهای سازگاری شاخص
رو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از بخش اسا. از اینشمارشی رضایا ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون

 نهای ثبات و پایداری بیاکند. همچنین نتایج آزمونهای اقتصادی ارائه میرا در تدوین سیاسا RCAهای شاخص
اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از  هایهای مزیا نسبی صادراتی در زیربخشدارد که الگوی شاخصمی

 .روند ثابتی برخوردار نبوده اسا

 .ایران اقتصاد ثبات، آزمون سازگاری، آزمون شده، آشکار نسبی مزیتها: کلیدواژه

    .JEL: F1، Q1 يبندطبقه

                                                           
  :نویسنده مسئولfa.mohebb.eco@gmail.com 
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 مقدمه .1
و تخصص  2( که تا حد باالیی از مفاهیم هزینه فرصاCAك1مزیا نسبیوم مفهبه طور کلی 

 5، آدام اسمیا4جان استوارت میل شده توسطهای انجامپژوهشبه  شودناشی می 3نیروی کار
را مطرح  7شود. اسمیا و میل در ابتدا مفهوم مزیا مطلقنسبا داده می 6و دیوید ریکاردو

 یک کشور درحالی صادرکننده یک محصول خواهد بود بر پایه آن بیان کردند کهو  هکرد
 CAاصيح نظریه . ریکاردو با (Feenstra, 2016باشد كتولیدکننده آن  ترینهزینهکه کم

را بر پایه  نظریه مزیا نسبی با این ادعا که کشورها درصدد اختصاص بهینه منابع خود هستند،
ر کاالیی را وارد کند، حتی اگکن اسا یک ملا مممطرح داشا که بنابراین آن بنا نهاده و 

، 9و اوهلین 8هکشر پس از نظریات مزبورترین تولیدکننده باشد. هزینهدر تولید آن کاال کم
متحول  (عوامل تولیدیا المللیكبینموجودی منابع های تجارت را با تاکید بر تفاوت نظریه

کند که یک بینی میپیش (O-Hكاهلین و  هکشر الگوییا  10«عواملنظریه فراوانی »کردند. 
لید در توشدت کاربرد عوامل فراوان آن کشور صادر خواهد کرد که  محصوالتی راکشور 

 .(Feenstra, 2016باال اسا كمحصول مزبور 
قوه یک های بالهای دارای مزیا نسبی کشور به منزله کشف پتانسیلشناسایی بخش 

های مزبور در راستای تقویا صادرات ها بر بخشگذاریاقتصاد مطرح بوده و تمرکز سرمایه
ها و مخارج و ارزآوری اهمیتی جویی در هزینهدر کشورهای در حال توسعه از منظر صرفه

 دوچندان دارد. 
در این حوزه شاخص مزیا نسبی آشکار كآشکار  ارزیابی متداولهای یکی از شاخص 
های ه توسط محققان در تمام زمینهبه طور گسترد های اخیر،در سال( اسا که RCA-شده

یک شاخص  (،1965ك11شاخص معرفی شده توسط باالسااسا.  علمی مورد توجه قرار گرفته

                                                           
1- Comparative Advantage 

2- Opportunity Cost 

3- Labor Specialization 

4- Stuart Mill, J. 

5- Smith, A. 

6- Ricardo, D. 

7- Absolute Advantage 

8- Heckscher 

9- Ohlin 

10- Factor Abundance Theory 

11- Balassa, B. 
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اقتصادی اسا که امکان محاسبه مزیا نسبی یک کشور در تولید یک محصول خاص را 
گیری مزیا نسبی کشورها در تولید محصوالت مناسف برای اندازه یابزارو  کندفراهم می

هایی برای محاسبه مطالعات سنجی، محدودیاهای مختلف اسا. به دلیل ماهیا داده
 1اما نتایج برخی مطالعات از جمله منصورزاده و همکارانوجود دارد،  RCAشاخص 

 زیرا پوشی اسا،قابل چشمشده  بیانهای محدودیاکه ( عنوان داشته اسا 2019ك
ورها و مناطق توزیع شده اسا. همین یکنواخا بین کشبه صورت  های مزبورمحدودیا

در مطالعات علم  RCAهای شاخص محدودیا باوجود شود کهطور اشاره می
گیری مزیا نسبی کشورها در تولید در اندازه RCA ، پتانسیل شاخصاقتصادسنجی

یین مساله در تب چراکه شاخص مزبور معیار مناسبی، را نباید نادیده انگاشاهای مختلف حوزه
 سا. امیان کشورها در زمینه کشف پتانسیل تولید در انواع محصوالت مختلف  رقابا

 RCAاز  اقتصادی گیرهایجهامتعددی با ، مطالعات توسط باالسا RCAپس از معرفی  
اند. های نسبی اقتصادی کشورهای مختلف استفاده کردهگیری و مقایسه مزیابرای اندازه

 RCAکشورها منجر به کاربرد بین مقایسه امکان ایجاد و  RCAشاخص محاسبه در سهولا 
 & Gueriniك (VCك3های ریسکیگذاریو سرمایه 2هااستارتاپ، نظیر های دیگردر حوزه

Tenca, 2018 ،)ك صنعا گردشگریRuiz Gómez et al., 2018)های، سیاسا 
 Caiك داروسازی(، Jagdambe, 2019 & Rossato et al., 2018ك و صنعتی کشاورزی

et al., 2018) بر این اساس با استناد به کاربردهای وسیع شاخص اسا شده... و .RCA  و
تحقیق حاضر تيش شده اسا تا به محاسبه شاخص مزبور و  گسترش کاربردهای آن در

های سه بخش اصلی از اقتصاد ایران به تفکیک کدهای های معرفی شده در زیربخشجانشین
ISIC،  .اقدام شود 

طف بخشی و زیربخشی با ع دهای بارز و نوین در مطالعه حاضر اتخاذ رویکرز جنبهیکی ا 
لی های اطيعاتی تفصیهای اقتصادی ایران و جهان با توسل به پایگاهبه تمامی زیربخش

های جداول داخلی و جهانی اسا که سازی در تطبیق بخشستانده و همگن -جداول داده
محدود  المللی نیز تنها نظایریار نگرفته اسا و در سطچ بیندر مطالعات داخلی مورد توجه قر

 توان برای آن یافا. و تک بخشی را می

                                                           
1- Mansourzadeh,M. J.,et al. 

2- Start-ups 

3- Venture Capital 
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عيوه بر این، با توجه به ویژگی انعکاس ساختار بدنه تولیدی یک نظام اقتصادی در  
داول های جهای استفاده از دادهترین مزیاستانده، یکی از مهم -تشکیل و تهیه جداول داده

های مورد لحاظ کردن ترییرات ساختاری برای سال -چه در رده ملی و چه جهانی-ور مزب
مطالعه اسا. از دیگر مزایای استفاده از این چارچوب آماری دستیابی به اطيعات بخشی در 

های آماری ترین سطچ ممکن اسا. با تاکید بر دو ویژگی مزبور، مزیا استفاده از دادهجزئی
ه داخلی و خارجی در مطالعه حاضر با هدف دسترسی به سطچ ستاند -جداول داده

پذیر بوده تری از موضوع تحقیق، توجیهتری از اطيعات بخشی جها ارزیابی دقیقگسترده
کی از های اقتصادی یاز عملکرد مزیا صادراتی تمامی بخشتفصیلی و حصول به دیدگاه 

 یسازگار زانیم یابیارزچون ترین اهداف در تحقیق حاضر اسا. عيوه بر این، مهم
در مطالعه حاضر این دغدغه  اسا ایحائز اهم ینسب ایمز ییدر شناسا RCA یهاشاخص
 2، ترتیبی1های شمارشیالمللی به شرح، آزمونهای بینآزمون توصیه شده از روش 3با انجام 

اختار س صورت پذیرفته اسا. همچنین از آنجایی که بررسی رفتار و ترییرات در 3و دوگانه
های اقتصادی طی زمان نیز از اهمیا های مزیا نسبی و الگوی تجاری زیربخششاخص

آزمون رایج در مطالعات اخیر مرتفع شده  2بسزایی برخوردار اسا، این مهم با استناد به 
سا تا با اتخاذ هر یک از اقدامات فوق به تصویری ااسا. بدین ترتیف مطالعه حاضر برآن 

های از تمامی جوانف تجاری و شناسایی مزایای نسبی در سطچ زیربخششفاف و واضچ 
 اقتصادی نائل آید. 

بخش به شرح ذیل سازماندهی شده اسا؛ در بخش اول مروری بر  6مطالعه حاضر در  
مطالعات انجام شده صورت گرفته و تنوع دامنه کاربرد موضوع مورد بحث و نتایج 

مورد کنکاش قرار خواهد گرفا. پس از آن در شده توسط پژوهشگران این حوزه کسف
های محاسباتی و نیز های دوم و سوم به بیان مفاهیم شاخص مزیا نسبی و روشبخش
پرداخته شده و مروری بر مطالعات انجام شده  هاهای ارزیابی و آزمون این شاخصروش

ش چهارم خشناسی مطالعه حاضر تکمیل خواهد شد. در بصورت گرفته و بدین ترتیف روش
های آماری انجام شده و در بخش پنجم نتایج حاصل از محاسبات تحقیق ارائه مروری بر داده

 بندی از مطالعه بیان خواهد شد.شود. در بخش ششم و بخش پایانی تحقیق، جمعمی

                                                           
1- Cardinal Measures 

2- Ordinal Measures 

3- Dichotomous Measures 
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 مباني نظري. 2
نسبی مزیا  توضیچ راستایالملل، دو نظریه مهم در ادبیات تجارت بینبا بررسی به طور کلی 

معرفی شده و محوریا «  (H-Oنظریه هکشر و اهلینك»و وم نظریه ریکارد»میان کشورها 
بجای  تفاوت هزینه تطبیقی گیری تجارت، حول محوربحث ریکاردو برای بیان علل شکل

 اوت قیماتفتفاوت هزینه تولید مطلق بوده و این بحث در نظریه هکشر و اوهلین به بحث 
همچنین بیان شد که تعیین و محاسبه مزیا نسبی یابد. رییر میت کشورها میانعوامل 

ا. های تجربی امکانپذیر اسهای نظام اقتصادی کشور در عمل با توسل به شاخصزیربخش
ا گیری تفکر سنجش مزیا نسبی در عمل ببه تبع این مهم در بخش حاضر مروری بر شکل

 شود.وزه انجام میاستناد به اقدامات تاریخی صورت پذیرفته در این ح
وری در گیری بهرهاغلف از اطيعات هزینه یا قیما برای اندازه CAهای تجربی آزمون 

حمل وهایالگکند. تولید و همچنین در دسترس بودن و تخصیص منابع کمیاب استفاده می
ای هحلا راهبازار یبه را از طریق نزدیکی مزیا نسبی ریزی خطی، های برنامهونقل و تکنیک

. کندمین ها تعییدر دسترس بودن منابع و قیما میزان با در نظر گرفتن حداقل کردن هزینه
و  اعتمادهای قابلاغلف با فقدان داده مزبور، تجزیه و تحلیل صور مختلفبا این حال، 

های باید تفاوت CAآل، معیارهای در حالا ایدهشود. میالمللی محدود مقایسه بینقابل
 قیما تحا عنوانکشوری را در یک محیط فرضی پیش از تجارت، یا بینای منطقه

تجارت  ی ازحو، همه کشورها در سطیااز آنجا که در واقع خودکفایی لحاظ کند. اما
مزیا نسبی به شکلی صریچ قابل تشخیص نخواهد بود المللی درگیر هستند، بین

 .(Leishman et al., 1999ك
ن ی یک کشور با استناد به کمیابی نسبی عوامل تولید تعیی، مزیا نسبH-O براساس نظریه 
به عبارت دیگر، هر کشور محصولی را صادر خواهد کرد که شدت استفاده از عامل  د.شومی

گن بودن كاعم از هم این نظریهتولید دارای فراوانی نسبی در آن بیشتر اسا. طبق فرضیات 
هیچ مانعی  ،و...(لیقه و ترجیحات مصرفی سهموتتیک بودن توابع تولید در میان کشورها و 

، H-O بنابراین، در نظریه (.Nyahoho, 2010ك المللی وجود نداردبر سر راه تجارت بین
این رویکرد به طور کلی شامل شناسایی عوامل پرکاربرد در تولید یک محصول و سپس 

این  .سنجش درجه تاثیر آن در عملکرد صادرات یک کشور در محصول مورد نظر اسا
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 3، مارواستی(1979ك2، باالسا(1981ك 1مورد در مطالعات انجام شده توسط ساپیر و لوتز
 ای ازاسا که رگرسیون خطی یک متریر وابسته را بر مجموعه (1999ك 4شولزو (1994ك

و مهدوی و ملکشاهیان،  1387اند كداوودی و کابلی، کردهمتریرهای مستقل انتخابی بررسی 
1383)5.  

او تصریچ داشا که  د.معرفی کر 1965خود را در سال  RCA باالسا شاخص مشهور 
های مربوط به عملکرد نسبی صادرات، واردات كبا هر نسبا از اعمال کنترل( برخيف داده

او با تعریف شاخص خود در واقع وزن بیشتری  د.کشوری قرار دارهای بینتاثیر تفاوت تحا
بنابراین، شاخص  ا.اس واردات داده -های صادرات ه نسبابه عملکرد صادرات نسبا ب

عملکرد صادرات طبق نظر باالسا، نسبا سهم کشور در صادرات کاال به سهم کشور در 
کند که مزیا نسبی توسط باالسا پیشنهاد می. اسا( RCAكصادرات تمام کاالهای تولیدی 

نسبی و همچنین تفاوت در عوامل  هایشود که هزینهمی «آشکار»شده تجارت الگوی مشاهده
در ادبیات تجربی  (1979، 1965بدین ترتیف با پیروی از باالسا ك .کندغیرقیمتی را منعکس می

مرسوم شده  RCA تجارت، تحلیل الگوهای تخصصی سازی کشورها با استفاده از شاخص
های موجود از تفاوت RCAهای گونه ابراز داشا که شاخصتوان ایندر حقیقا می .اسا

،  رفالمللی، تولید و مصالگوی تجارت بیندر شرایط اقتصادی کشورها، در پی تفاوت در 
 (.Jagdambe, 2019ك کندرا تعیین می المللی مزیا نسبیالگوی بین نشرت گرفته و

تعیین را به عنوان راهی برای  RCA)»6كشده آشکار نسبیمزیا »باالسا مفهوم همچنین  
مربوط به  RCAمفهوم  معرفی کرد. به گفته بيسا، در حالا خودکفایی (CAمزیا نسبی ك

ه با این فرض ک، پس خاص اسا كمحصوالت( عملکرد تجاری نسبی کشورها در کاالهای
های نسبی و همچنین در عوامل های بین کشورها را در هزینهتفاوت کاالها، الگوی تجارت

 اسا وکشورهتجاری دهنده مزیا نسبی نشان RCAبنابراین کند، غیرقیمتی منعکس می

                                                           
1- Sapir,A. & Lutz,E. 

2- Balassa,B. 

3- Marvasti,A. 

4- SCHULZE,Günter 
لص.نسبا صادرات به واردات استفاده های مختلفی مانند صادرات خابا توجه به نوع متریر وابسته از شاخص -5

 .اساشده

6- Revealed Comparative Advantage 
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تعیین شود، پس مشاهدات مستقیم عملکرد تجاری باید  CAاگر عملکرد تجاری توسط 
  .(Balassa, 1979ك را نشان دهد وجود مزیا نسبی

های تولید، مصرف، واردات، و صادرات برای ساخا از دادهسایر مطالعات باالسا و  
برای اولین بار شاخص مزیا وی . اندفاده کردههای عملکرد تجاری مختلف استشاخص

های پس از تجارت محاسبه کرد و آن را در را با استفاده از داده (RCAك شدهاصيح نسبی
عدم یا ك شاخص مزیا نسبی آشکار شده .اصيح کرد 1986و  1979، 1977های طول سال

شور مشخص از کل توان با مقایسه سهم صادرات یک کصادرات را می (مزیا نسبی
از کشورها  كیا جهانی( صادرات خود با سهم صادرات در کل صادرات یک گروه مرجع

 در مقایسه با سایر کشورهاباشد، یک کشور  RCA>1 اگر . بدین صورت کهمحاسبه کرد
درخصوص  ، کشور دارای عدم مزیا نسبی اسا.باشد RCA<1و اگر دارای مزیا نسبی 

که بل ،کندمنابع مزیا نسبی را تعیین نمی RCA شاخصکه این شاخص باید توجه داشا 
 .(Balassa, 1965ك دارد یا خیر RCAکند تا مشخص کند که آیا یک کشور تيش می

 دهنده بهبود وضعیا رقابتی یک کاال دردر طول زمان نشان RCAارزیابی روند افزایشی 
   .(Laursen, 2015كا اس ی تجاریهاکشور در راستای ایجاد یا استفاده از فرصا یک
، شاخص مزبور به علا باالساتوسط  RCAپس از ارائه نخستین صورت از شاخص  

نواقصی ازجمله نامتقارن بودن مورد انتقاداتی قرار گرفا. عمده ایرادات وارده بر شاخص 
RCA  لتی و دو مختلف ساختار تجارت با مداخيتدر این راستا بود که به دلیل ترییر

های وجود یا عدم وجود بازه ترییر شاخص در هر یک از حالا های تجاری،محدودیا
زن ومساله مزبور باعث خواهد شد که کند برای شاخص ایجاد می نامتقارن یارزشمزیا، 

 ,Balogh & Jámborكدارای اثر بزرگنمایی شود  یا محصول یا کشور نسبی یک بخش

ویژگی متفاوت از مزیا نسبی آشکار شده سه ( در مقاله خود، 1991ك1بعدها ولراث .)2017
. شاخص ارائه شده از سوی ولراث، را به منظور حذف معایف شاخص باالسا پیشنهاد داد

بر  (2003ك 3و هوبارد توفرعنوان شد. پس از ولراث،  RTA)2ك مزیا تجارت نسبیشاخص 
را محاسبه لگاریتم مزیا نسبی صادرات (، RTAكلراث وتعدیل یافته  RCAشاخص مبنای 

پذیری را محاسبه کرده و آن را در راستای بررسی کرده و بدین ترتیف بر این مبنا رقابا

                                                           
1- Vollrath, T. L. 

2- Relative Trade Advantage 

3- Fertö, I. & Hubbard, L. J. 
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که با  ندافتیها درآن کار گرفتند.مزیا نسبی صادراتی بخش کشاورزی در مجارستان به
سپس، اُدور  اسا.ثابا مانده RCA یمجارستان، الگو یدر صحنه کشاورز راتییوجود تر

و یک آزمون سازگاری  پیشنهادیاز چهار شاخص ، RCAبر مبنای شاخص  (0142ك 1و اُفی
شده محصوالت فرآوری RCAدر راستای تحقیق در خصوص  RCAهای برای شاخص

ها بیان در تحقیقات آنسازگاری بررسی غنا استفاده کردند. نتیجه کشاورزی در کشور 
رتیبی از سازگاری کمتری به عنوان معیارهای اصلی و ت RCAکه چهار شاخص داشا 

 .گیری مزبور دارای سازگاری نسبی اسابرخودار اسا، اما در قالف یک معیار دوگانه اندازه
 عدم مزیاهای مفیدی در تعیین مزیا یا شاخص RCAدهد که معیارهای این امر نشان می

 .اساغنا نسبی در محصوالت فرآوری شده توسط کشاورزی 
 های ارزیابی وضعیا تجارت یکتکمیل و تصحیچ شاخصپیرو بررسی جریان تدوین، 

تحقیق، روش منتخف در محاسبات  4کشور به شرح فوق در ادامه تحقیق و در قسما  
 شناسی تحقیق بیان خواهد شد.های مزیا نسبی در قالف روششاخص

 پیشینه پژوهش. 3
وجه  ران،یاقتصاد ادر حوزه  ینسب ایبحث مز رامونیپ یشده داخلمطالعات انجام یبا بررس

 نیا زین یو در موارد یمهم به شکل تک محصول نیا یمطالعات بررس ایمشترک اک ر
ا استناد ب فیترت نیاسا. بد یاقتصادبخش عمده  کیاز محصوالت  یموضوع متوجه گروه

مورد مطالعه  یهاشاخص یدرخصوص بررس یاابراز داشا که مطالعه توانینکته م نیبه ا
از  هکانجام نشده  رانیدر ا یاصل یهابخش یاقتصاد یهاربخشیز یبرا حاضر قیدر تحق

 توانیم زین یخارج عات. درخصوص مطالشودواقع  دیمف تواندیممطالعه حاضر  ثیح نیا
ه مطالعات مشاب ،یتک محصول یبررس یژگیداشا که اک ر مطالعات به طور عمده در و انیب

به  نسبا یتک وجه یو خارج از قالف بررس نینو یهاک رت اتخاذ روش امابوده،  یداخل
مطالعات مرتبط انجام شده در  یبرخ یقابل مشاهده اسا. در ادامه به بررس یمطالعات داخل

 .شودیپرداخته م ریاخ یهاسال
ساهم و شاخص  -باا اساتفاده از روش انتقاال یا( در مطالعه1388ك فردیو غفار یصادق 
 داراایمز یهاابخاش صیها باه تاشخاستان یرد اقتصادعملک یضمن بررس ی،مکان فیضر

                                                           
1- Oduro,A. D. & Offei,E. L. 
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 ترشینشان داده اسا که ب جیاند. نتاپرداخته 1379-1383 یدوره زمان یها، طاستان یاهیو پا
 ایزم کنندهانیموضوع ب نیدارند و ا یدر بخش کشاورز یم بت یاها اثر سهم منطقهاستان

 بخش اسا.  انیمنااطق در ا ینسب

 یو رقابت ینسب ایمز یابیارز» با عنوان یا( در مطالعه1389ك نسفیو اسيم راستهیپ 
 در صادرات پودر رانیآشکار شده ا ینسب ایشاخص مز، «رانیدر ا ندهیصنعا پودر شو

در  رانینشان داده اسا که ا جیاند. نتادهکر یبررس 2002-2004 یهالدر سارا  ندهیشو
 ایاز عدم مز جیتدره ، اما ببرخوردار بوده یراتصاد ینسب ایمحصول مزبور از عدم مز

تر از واحد شده و سهم صادرات آن از شاخص بزرگ نیا 2005کاسته شده و در سال  ینسب
 اسا.  افتهی شیکشور افزا یصنعت یصادرات کاالها

 یمحصوالت کشاورز یریپذرقابا یبه بررس یا( در مطالعه1394ك و همکاران یراسخ 
منظور از  نیا یاند. براپرداخته 1995-2011 یدوره زمان یمنتخف، ط یو کشورها رانیا

و تجارت استفاده شده اسا. براساس  یواردات ،یصادرات یریپذرقابا یهاشاخص
و غنا  نیآرژانت لند،یوزیعاج، اروگوئه، نساحل یکشورها شدشده مشخص محاسبات انجام

وده منتخف ب یکشورها نیدر ب یزپنج کشور اول در صادرات و تجارت محصوالت کشاور
 یکشورها از یاریبا بس سهیدر مقا یمناسب یریپذرقابا گاهیاز جا رانیا یو بخش کشاورز

در محصوالت  یصادرات ایمز یدارا 1377و تنها در سال  سایمورد مطالعه برخوردار ن
سال  نیدر ا دیعوامل تول یوراز بهره یبه طور عمده، ناش رسدیبوده که به نظر م یکشاورز

 بوده اسا. 

در  ینسب ایمز لیو تحل یبه بررس یا( در مطالعه1394كینیو د یمقانک نیعابد 
 امطالعه باین . دانپرداخته 1393و  1390 یهاسال یبرا یورافن یدارا یمحصوالت صنعت

با ه باال و ب رو باال و متوسط ن،ییروبه پامتوسط ن،ییپا یهادر رده یفناور میتوجه به تقس
سا که ا از آن یمطالعه حاک جیآشکارشده انجام شده اسا. نتا ینسب ایمحاسبه شاخص مز

 ندارد.  ینسب ایمز یآورکدام از انواع فن چیدر صادرات ه رانیا

به بررسی تجارت درون صنعا و رابطه آن  یا( در مطالعه1394ك و موحدمنش انیناظم 
اند. نتایج تحقیق پرداخته 1997-2006های لبا مزیا نسبی آشکارشده اقتصاد ایران، طی سا

صنعا متقابل ایران در تجارت با دنیا اسا. دهنده حجم پایین میزان تجارت دروننشان
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صنعا م با و معنادار میان تجارت درون بطهبیانگر را الگوهمچنین نتایج حاصل از برآورد 
 اسا.  رانیو مزیا نسبی آشکارشده در اقتصاد ا

 دارهسته یهاوهیصادرات م ایوضع یبه بررس یا( در مطالعه1394کاران كخاکسار و هم 
تنها در  رانینشان داده اسا که ا جی. نتاپردازدیم 1997-2010 یهاسال یط رانیدر ا
قشه ن لیو تحل هیاسا. تجزبرخوردار بوده یصادرات ینسب ایاز مز 2010و  2007 یهاسال
محصوالت در طول دوره مورد مطالعه کاهش نیا که بازار صادرات دهدینشان م یتجار

 یهاهگرو انیاز بازار را به خود اختصاص داده و در م یشتریسهم ب اما کشوراسا،  افتهی
 برنده قرار دارد. 

از ورود  یناش دیتول ینسب ایهای مزشاخص نییاقدام به تع یا( در مطالعه1395كی عابد 
 نی. در ااسا کردهندم و ذرت در استان فارس محصوالت گ دیبه عرصه تول وتکنولوژییب

برای دو  NSPو  DRC ،SCBشامل ینسب ایهای مزشاخص و،یسنار نیمطالعه در چند
 سایآن اسا که استفاده از ز انگریب جیمحاسبه شده و نتا 1392محصول منتخف در سال 

 یرفه اقتصادصو  دیتول نهیهز راتییعمي موجف بهبود تر ه،یترذ یقیتلف ایریفناوری در مد
 در بخش کشاورزی شده اسا. دیتول ندیفرا

به  یا( در مطالعه2017ك 1و همکاران پائوالیداخیر،  یخصوص مطالعات خارج در 
 یتوان رقابت نییبر تع ژهیبا تمرکز و لیبرز یعیعسل طب یعملکرد محصوالت صادرات یبررس

ه عسل آشکار شد ینسب ایمحاسبه مزمقاله  نیاند. هدف اپرداخته یالمللنیها در بازار بآن
در دوره  لینشان داده اسا که برز جینتااسا.  2000-2015از سال ( RCAك لیبرز یعیطب

رفتن عمل کرده اسا. با در نظر گ یرقابت یصادرات یعیعسل طب دیدر تول مورد بررسی یزمان
م با  یهایگژیوکشور  نیاسا و ا یرقابت لیبرز یعیکرد که عسل طب دیتاک توانیم جینتا

را  دیجد یلالملنیب یتجار یبازارهامشارکا خود در  ایتقو یبرا یکاف یدیتول ایو ظرف
 . دهدینشان م

 یشدن محصوالت کشاورز یرقابت ایفیک یبه بررس یا( در مطالعه2019ك 2جاگدامف 
 ینسب ایچهار شاخص مز یپرداخته اسا. در مطالعه مزبور، بررس یجهان یهند در بازارها
 2015دوره  یبرا( HSهماهنگ ك ستمیس یچهار رقم یدر سطچ کدها (RCAآشکار شده ك

                                                           
1- De Paula, M., et al. 

2- Jagdambe, S. 
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گروه محصوالت  ریکه در ز داردیم انیب جیمورد استفاده قرار گرفته اسا. نتا 1996 -
 21 ،یاهیو درگروه محصوالت گ RCA یمحصول دارا 26محصول از  7زنده،  یوانیح

 یوانیح یمانند چرب یمحصوالت یبرا نیبوده اسا. همچن یقو RCA یمورد دارا 58مورد از 
 RCA فیمورد به ترت 49مورد از  9مورد و  16مورد از  2 شده،هیته ییغذا وادو م یاهیگ ای

 نشان داده اسا. 

ه کاغذ ب ریصنعا خم ینسب ایمز یبه بررس یا( در مطالعه2018ك 1روساتو و همکاران 
ننده ک دیتول یدر کشورها یعامل م با تراز تجار و یاز اقتصاد جهان یعنوان بخش مهم

 ینسب ایو شاخص مز RCAشاخص  معیارمزبور، از دو  قی. در تحقاندکاغذ پرداخته ریخم
 جیاکشورها استفاده شده اسا. نت نیب ینسب ایمز نییتع یبرا( RSCAك آشکار شده متقارن

 ینسب یهاایمز یدارا نی، همه کشورها بجز چRCAنشان داده اسا که براساس شاخص 
 رد. به فنيند، کانادا و سوئد تعلق دا ینسب ایمز نیباالتر که ه اسانشان داد RSCAاسا. 

از  ییهابخش یبرا ینسب ایمز لیو تحل یبه بررس یا( در مطالعه2018ك 2یکاسارسک 
 یتوافقنامه تجارت آزاد اروپاعضو ك یکشورها گریدر صادرات به د هیاقتصاد مقدون

با استفاده از  2014-2006 یدوره زمان یمطالعه براپرداخته اسا.  CEFTA( یرکزم
اشاره  ایواقع نیبه ا قیتحق جیانجام شده اسا. نتا ،یالمللنیتجارت ب یبنداستاندارد طبقه

 یهاکشور گریبا د سهیدر مقا هیمقدون یجمهور یبرا یتجار یآزاد یدارد که شاخص باال
م با را در گروه  ریمقاد RSCAو  RCA یهااسا. شاخص دییمورد تا CEFTAعضو 

 CEPکه شاخص  یدر حال دهدینشان م ییایمیو محصوالت شها( به جز سوخامواد خام ك
ه را نسبا ب هیمقدون یاز جمهور یتوجهقابل ینسب ایمز هایدنیدر محصوالت تنباکو و نوش

 .داردیم انیب CEFTAعضو  یکشورها گرید
بر رقابا  IPRقدرت حفاظا  ریتاث یبه بررس یا( در مطالعه2018ك 3نو همکارا یاک 

 1995-2014از سال  یزمان یسر یهابا استفاده از داده نیچ ییدارو دیصنعا تول یالمللنیب
 دیدر صنعا تول یالمللنیرقابا ب IPRاز  قیکه حفاظا دق دهدینشان م جیاند. نتاپرداخته

تر آسان یتحفاظ ستمیس کیکه اتخاذ  داردیم انیو مطالعه ب دهدینم شیرا افزا نیچ ییدارو
IPR تر اسا.مناسف نیدارو در چ دیصنعا تول یبرا 

                                                           
1- Rossato, F., et al. 

2- Miteva-Kacarski, E. 

3- Cai,J., et al. 
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در مورد تراکم  یدیو ارائه شواهد جد یبه بررس یا( در مطالعه2018ك 1و تنکا ینرییگوئ 
یگذارهیاسرم ییایجرراف عی( و توزVCك ریپذمخاطره یگذارهیسرما یهاایفعال ییایجرراف

 یو کشور یاپرداخته و عوامل منطقه VC ایمورد حما یآورفن یو استارتاپ ها VC یها
-2014یزمانو در بازه  ییرا در هفا کشور اروپا VC ایدر فعال یامرتبط با تمرکز منطقه

 ایکه فعال دهدینشان م یاقتصاد سنج یحاصل از برآوردها جینتا اند. کرده لیتحل 1998
 ،یاهمنطق یانسان هیرماسطچ س ،یابه طور م با با سطچ شدت دانش منطقه VC یامنطقه

 تر کشور در ارتباط اسا. مطلوب یو نهاد یقانون طیو مح VCگذاران هیسرما یعرضه محل

 یشدن بخش گردشگر یتالیجید یبه بررس یا( در مطالعه2018ك 2گومز و همکاران 
اروپا در سال  هیاتحاد یدر کشورها یو ارتباط یاطيعات یورافن نیو درجه ادغام ا ICTو

و  تالیجیاسکان د ایریواگرا در مد یرفتار یدهنده الگوهانشان جیاند. نتا، پرداخته2014
 ییایمناطق جرراف نیب هاشیاز گرا یدرک متفاوت نیها و همچن ICT ایریمد یچگونگ

 اسا.اروپا  هیمختلف اتحاد

 شناسي پژوهشروش. 4
 اتوسط باالس شاخص از ها و تحلیل مزیا نسبیاضر جها احتساب شاخصح مطالعهدر 

استفاده شده اسا.  های اصيحی و جایگزین پس از آن،و شاخص RCAمعروف به شاخص 
 ( قابل بیان اسا. 1شاخص مزبور به صورت رابطه ك

RCAij (1ك
1 = (Xij Xt)⁄ (Xwj Xwt⁄⁄ ) 

RCAijکه 
اولین شاخص محاسباتی و  j در محصول iآشکار شده برای کشور مزیا نسبی  1

ارزش کل صادرات  j ،Xt محصول از i ارزش صادرات کشور Xijمزیا نسبی آشکار شده، 
،  jارزش صادرات جهانی از محصول  i ، Xwjکشور  بخشكکشاورزی/صنعا/خدمات(

Xwt  اسا. هانج بخشكکشاورزی/صنعا/خدمات(ارزش کل صادرات 

                                                           
1- Guerini, M. & Tenca, F. 

2- Ruiz Gómez, L. M., et al. 
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 .قرار دارد +(∞نهایا كو م با بی (0بین صفر كدر بازه  RCAشاخص عددی مقدار  
، (1991ك ولراث کننده وجود مزیا نسبی اسا.برای شاخص مزبور بیان 1تر از ارزش بزرگ

  به شرح ذیل پیشنهاد کرد:را  RCA معیار جانشینسه 
تفاوت بین مزیا صادراتی المابهت که به صور RTA)1نسبیك تجارت شاخص مزیا -الف

 ((.2شود كرابطه كتبیین می (RMAك و مزیا وارداتی آشکار شده (RXAك آشکار شده

RCAij (2ك
2 = RTAij = RXAij − RMAij 

 ؛ در آن که 

RCA = RXA = (Xij Xt)⁄ (Xwj Xwt⁄⁄ ) ، X=صادرات 

RMA = (Mij Mt)⁄ (Mwj Mwt)⁄⁄  ، M= واردات   

RCAijو 
 عبارت از دومین شاخص محاسباتی مزیا نسبی آشکار شده اسا. 2
 ((: 3که عبارت سا از كرابطه ك RCA2تبدیل لگاریتمیشاخص  -ب
RCAij (3ك

3 = ln (RXAij) 

RCAij و
 عبارت از سومین شاخص محاسباتی مزیا نسبی آشکار شده اسا. 3

تفاوت بین المابهبه صورت  که RC)3ك رقابا آشکار ت اسا ازسومین معیار عبار -ج
( تبیین 4به شرح رابطه كلگاریتم مزیا نسبی صادرات و مزیا نسبی واردات 

  شود.می

RCAij (4ك
4 = RC = ln (RCAij

1 ) − ln (RMAij) 

RCAij که
 شاخص محاسباتی مزیا نسبی آشکار شده اسا. چهارمینعبارت از  4

 برایارزش منفی  بوده ودهنده مزیا نسبی نشان RCو  RTA ،ln(RCA)ش م با ارز 
از هر چهار شاخص  مطالعه حاضر،در مزیا نسبی اسا.  های مزبور، بیانگر عدمشاخص

                                                           
1- Relative Trade Advantage (RTA) Index 

2- Logarithmic Transformation of the RCA 

3- Revealed Competitiveness 



 169 | يزدانی و محبی نیا

 

RCA در محصوالت  تحلیل مزیا نسبیبرای  ((4( تا ك1ها كبیان شده در رابطهمعادالت ك
  اسا.استفاده شده ن، صنعا و خدمات اقتصاد ایراکشاورزی

 RCA هايسازگاري شاخص. 4-1

های ارائه شدهدر ادامه با بیان منطق های مزیا آشکارشده طبق رابطهپس از محاسبه شاخص
 روش ارائهبر مبنای  RCA 1های شاخص برای سازگاری هایآزمون های اتخاذی،روش

و  ، ترتیبیشمارشی ریسه آزمون آما و براساس (1987ك 2و همکاران بلنس شده از سوی
، آزمون سازگاری برای مقایسه هر دو شاخص باالسا مطالعهدر این انجام خواهد شد.  دوگانه

 ود.شو ولراث استفاده می
در   RCAکند که بررسی میزان سازگاری رویکردهایتاکید می،ژ (2007ك 3سیوم  

آزمون براساس معیارهای  یا 4کاردینال آزمون .ها حائز اهمیا اساشناسایی مزیا نسبی آن
سبه های جایگزین محاجفا شاخصهر از طریق مقایسه ضرایف همبستگی برای  شمارشی؛

های کامي سازگار دارای ضریف همبستگی واحد خواهد بود. همچنین شاخص د.شومی
ای که های جایگزین اسا به گونهاعداد م با بیانگر سازگاری م با میان شاخص

ا خواهند داش منفییک ضریف همبستگی کمتر از واحد یا عيما  های ناسازگارشاخص
 های غیرمرتبط دارای ضریف همبستگی صفر خواهد بود. و در نهایا شاخص

در مطالعه حاضر به پیروی از اک ر مطالعات جهانی انجام شده نظیر مطالعه جاگدامف  
، 5مطالعات مشابه موجود( و سایر 2014(، بلنس و همکاران ك2016(، خای و همکاران ك2019ك

بنابراین،  استفاده شده اسا. 6جها محاسبه معیارهای شمارشی از ضریف همبستگی پیرسون

                                                           
1- Consistency Test of RCA 

2- Balance,R.,et al. 

3- Seyoum,B. 

4- Cardinal Test 

های مزبور مورد از آزمون 2تا  1در برخی مطالعات به ویژه سایر مطالعاتی که مورد اشاره قرار نگرفته اسا، اک را به  5-

ر ها نیز تنها به ضریف ترییرات اکتفا شده اسا. در مطالعه حاضبسنده شده و در راستای بررسی وضعیا پایداری شاخص

ز اطمینا صحا نتایج استحصالی، آزمون سازگاری بر مبنای سه روش و آزمون پایداری جها کسف درصد باالتری ا

 بر مبنای دو روش انجام شده اسا.

6- Peasron Correlation Coefficient 
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ریف ض یا معنادار بودن بزرگی مطلق صرف مقایسه درجه ضریف همبستگی با واحد و نه
  .اسا اهمیابه عنوان شاخص دارای  ،آماری

ا از کند که آیا هر دو جفتیبی، تبیین مییا آزمون براساس معیارهای تر 1آزمون اردینال 
 .خیر دهد یارتبه ثابتی از کشورها را از نظر درجه رقابتی بودن ارائه می RCA هایشاخص

ضرایف توان یم ر،یخ ایدارند  یثابت یهارتبه RCA یهاشاخص ایآ کهنیا یابیارز جها
این  ).Bebek, 2017(ر داد ها را مورد ارزیابی قراشاخص نیب 2اسپیرمن ایرتبه یهمبستگ

 RCA هایشاخصضرایف همبستگی برای هر محصول و هر جفا از بندی رتبهروش با 

(، Seyoum, 2007ك 3و دسا آخر، آزمون دوگانه یا آزمون اسمی سازگاری شودایجاد می
را در رابطه با وجود یا عدم وجود مزیا نسبی یا عدم آن كضرر  RCAهای جایگزین شاخص
شود سهم درصد شاخص های مزبور در تمایز که معین میکند به طوری قایسه مینسبی( م

هایكگروه محصوالت( مورد بررسی از چه وجود مزیا نسبی یا عدم وجود آن میان بخش
براساس  یاسم یارهایمعبه عبارت دیگر،  (.Khai at al., 2016میزان ثبات برخوردار اسا ك

سهم درصد وجود در مزیا نسبی یا عدم وجود آن ، RCA یهاشاخص ییدوتا هایترکیف
های سازگاری با استناد به الزامات (. آزمونSeyoum, 2007دارد كرا نسبا به کل بیان می

 دو رقمی انجام شده اسا. ISICشده در سطچ روش انجام برای سطچ کاالهای تجمیع

 RCAهاي . پايداري شاخص4-2

های محاسبه شده، همچنین الزم اسا به ی شاخصهای سازگاری براپس از انجام آزمون
پایداری برای بررسی  معیار 2از  حاضر مطالعهها اقدام شود. بررسی پایداری كثبات( شاخص

 دومین معیار، و 4ضریف ترییرات معیار،. اولین کندمیاستفاده  ی یادشدههاشاخص (ثباتك
های زمانی بعدی دورهو  tدر یک دوره زمانی  RCAهای شاخص همبستگی بین شاخص

كجها سنجش ترییرات در زمان  1375سال اطيعات با استفاده از در مطالعه حاضر اسا. 
های سال ردبه عنوان سال پایه، ضریف همبستگی چهار شاخص نسبا به سال ابتدای دوره( 

                                                           
1- Ordinal Test 

2- Spearman Rank Correlation Coefficient 

3- Nominal Measures to test Consistency of RCA indices 

4- Coefficient of Variation  
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 های انجامنتایج آزمون اسا. محاسبه شده اقتصاد ایرانبرای  1395 و 1390، 1385، 1380
 ارائه شده اسا.  6الی  1شده در پیوسا به شرح جداول 

 منابع آماري . 5
ستانده  -ها از جداول دادههای آماری داخلی مورد نیاز جها ارزیابی و محاسبه شاخصداده

 1395مرکز آمار ایران، جدول آماری  1390و  1380، 1370های اقتصاد ایران برای سال
های مجلس شورای مرکز پژوهش 1385و جدول  بانک مرکزی جمهوری اسيمی ایران

ثبات  ستانده با فرض -همچنین با توجه به منطق جداول داده اسيمی ایران استفاده شده اسا.
های میانی مورد استفاده در صورت های میان جداول موجود برای سالساختار تولید در بازه

های آماری . گردآوری داده1اسانیاز از ارقام تولید ملی و ساختار جداول استفاده شده 
، 2006، 2001های در سال 2ستانده کشورهای جهان -جهانی از تجمیع ارقام جداول داده

به دسا آمده  3(1987-2018های تجارت جهانی كو نیز پایگاه اطيعات داده 2016و  2011
 4دولتی ه اطيعاتیهای مورد مطالعه نیز از پایگااسا. آمار مورد نیاز اقتصاد آمریکا برای سال

 بندی موجود درتقسیمستانده و  -های جداول دادهتجمیع بخش این کشور اخذ شده اسا.
های اصلی کشاورزی و صنعا و خدمات های هر یک از بخشتحقیق حاضر برای زیربخش

رقم  2ها( و رقم كبرای زیربخش 4در سطچ  ISICبا توجه به تطابق و هماهنگی میان کدهای 
ستانده داخلی و جهانی، اطيعات و آمار تجارت -های اصلی( جداول دادهشكبرای بخ

ارائه ( 1زیربخش به شرح جدول ك 32جهانی و میزان در دسترس بودن سطچ اطيعات در 
زیربخش، گروه صنعا و معدن بر مبنای  3براین مبنا، گروه کشاورزی بر مبنای شده اسا. 

 ربخش مورد مطالعه قرار گرفته اسا. زی 10زیربخش و بخش خدمات بر مبنای  19

 ها و نتايج تجربييافته. 6

 های مزیابخش مجزا برای نتایج هر یک از بررسی 3های تحقیق در در این قسما، یافته
 های سازگاری و پایداری ارائه شده اسا. نسبی، آزمون

                                                           
مرکز آمار  1370ستانده سال -؛ در مطالعه حاضر با توجه به ساختار جدول داده1375اطيعات مورد نیاز برای سال  -1

 استخراج و محاسبه شده اسا. 1375های ملی ساالنه ایران و اطيعات حساب

2- www.wiod.org (WIOD database, November 2016 release) 

3- wits.worldbank.org 

4- www.bea.gov 
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 رانيا ياقتصاد يهاآشکار شده بخش ينسب تيمز جينتا. 6-1
( 1ای مزیا نسبی باالسا و معیارهای جانشین ولراث و سایرین در جدول كهاطيعات شاخص

های اصلی کشاورزی، صنعا و خدمات زیربخش از بخش 32و به تفکیک  در پیوسا
را  RCAمقدار میانگین چهار شاخص پیوسا نیز  (2كاقتصاد ایران ارائه شده اسا. جدول 

های محاسبه شده را شاخص ییراتو ضریف تردو رقمی( بیان کرده  ISICدر سطچ بخش ك
 توان گفا:با توجه به این دو جدول می. 1کندارائه می

  بررسی چهار شاخصRCA اصلی کشاورزی، شامل  برای محصوالت محاسبه شده
محصوالت زراعی، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیا های »های گروه
سال مورد بررسی با استناد به ارقام ساختاری  5ر ، حاکی از وجود مزیا نسبی برای ه«وابسته

های مزبور روند کم اسا. اعداد حاصل از شاخص 1370 -1395ستانده طی  -جداول داده
دارد. به طور کلی براساس گزارشات ساالنه وزارت جهاد و بیش ثابتی را طی زمان بیان می

 1390های پس از سال کشاورزی و مبتنی بر اطيعات گمرک جمهوری اسيمی ایران در
ها افزایش آمار صادراتی بر حسف حجم صادراتی كمیلیون تن( مشاهده در برخی سال

شود و در برخی شود، هر چند به لحاظ ارزشی در آمارهای مزبور کاهش مشاهده میمی
« جنگلداری»ها شاهد رشد هم به لحاظ ارزشی و هم مقداری بوده اسا. در زیربخش سال

تی با استناد به مبنای مقایسه و ارزیابی وجود و عدم وجود مزیا نسبی برای هر ارقام محاسبا
 های مورد بررسیها به طور کلی حاکی از عدم وجود مزیا نسبی برای سالیک از شاخص

رقابا و  مزیا نسبی تجارتهای برای شاخص 1390و  1375های بوده و تنها در سال
سا. در نگاهی کلی با توجه به ک رت و تعدد تایید کننده وجود مزیا نسبی ا، بیانآشکار

توان شاخص مزبور، می 4عدم وجود مزیا نسبی و عدم تایید وجود مزیا نسبی در هر 
های را فاقد وجود مزیا نسبی ارزیابی کرد. همچنین کاهش عدد شاخصها وضعیا بخش

نگلداری بخش ج محاسباتی طی زمان نیز دال بر تضعیف مزیا نسبی صادراتی طی زمان در
های مزیا اسا. مشابه با بخش جنگلداری، روند مزبور با ترییراتی در جایگزینی شاخص

توان خورد. در بخش ماهیگیری دو جریان را مینیز به چشم می« ماهیگیری»نسبی در بخش 
 ، شاخصمزیا نسبی آشکار شدههای از هم تفکیک داد؛ اول آنکه روند نزولی شاخص

ا به طور میانگین طی زمان، روند کاهشی ر تبدیل لگاریتمیو شاخص  تمزیا نسبی تجار
                                                           

 ارائه خواهد شد. 3.6های محاسبه شده در بخش تفسیر ضرایف ترییرات شاخص -1
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 1375-85های عدد مزبور طی سال رقابا آشکاردر پیش داشته، اما درخصوص شاخص 
تری در صادرات طی قوی RCAروند افزایشی قابل توجهی را تجربه کرده و شاخص 

در بخش فوق افا باالیی را ، مزیا نسبی 1390 شود. در سالهای مزبور مشاهده میسال
، این بخش فاقد مزیا رقابا آشکار اسا. 1395تجربه کرده، اما با حفظ مزیا و در سال 

های سال های فوق و برایبه طور کلی با استناد به عدم تایید وجود مزیا نسبی برای شاخص
 شود.مورد بررسی، وضعیا بخش ماهیگیری فاقد وجود مزیا نسبی ارزیابی می

، ارقام حاصل از دو (2یک ارزیابی کلی از وضعیا بخش کشاورزی در جدول كدر  
دهنده نشان 1390و  1380، 1375های در سال رقابا آشکارو  مزیا نسبی تجارتشاخص، 

ها تواند ناشی از بخش ماهیگیری باشد و در سایر شاخصمزیا نسبی اسا که علا آن می
( برآمده از منطق عدم وجود مزیا نسبی در 1380سال -كبه است نای شاخص رقابا آشکار

های مورد بررسی فاقد های کشاورزی در کل وضعیا بخش کشاورزی در سالزیربخش
 گردد.بندی میمزیا نسبی در تجارت ارزیابی و جمع

های صنعا کشور ( در رابطه با وضعیا زیربخش2( و ك1های كبا استناد به ارقام جدول 
 رشمرد:توان موارد ذیل را بمی
  ی های مورد بررسبرای سال« مواد مربوط به آن ریو سا یاستخراج مواد معدن»در زیربخش

های بخش مزبور دارای مزیا نسبی در صادرات بوده و به طور کلی در مقایسه با سایر بخش
اقتصادی اعداد باالتری در مزیا صادراتی را دارا اسا، اما روند اعداد شاخص نشان از 

دارد که نشان های مزبور بیان میواردی ثبات به سما کاهش را در شاخصکاهش و در م
از تضعیف قدرت صادراتی این زیربخش و محصوالت مرتبط آن در زمان اسا. در 

ها و محصوالت توتون یها، روغن و چربیدنی، نوش ییمحصوالت غذا»خصوص زیربخش 
 هایمورد تایید اسا و برای سال، وجود مزیا نسبی صادراتی 1375تنها در سال « و تنباکو

به طور کلی این  1375ها مشاهده شده به طوری که پس از پس از آن کاهش در شاخص
زیربخش به وضعیا عدم وجود مزیا نسبی ترییر حالا داده اسا. در رابطه با زیربخش 

به طور کامل 2و ك (1با استناد به ارقام جداول ك« یمنسوجات ، پوشاک و محصوالت چرم»
توان ابراز داشا که در این زیربخش عدم مزیا نسبی صادراتی به طور قوی مورد تایید می

حاصل از چوب و  یهاچوب و فرآورده»های اسا. این روند در رابطه با زیربخش
ا نیز برقرار بوده و ب« و محصوالت مرتبط یکاغذ، محصوالت کاغذ»و « محصوالت مرتبط
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در کل  هابی به صورت تک شاخصی برای برخی سالجایی در تایید مزیا نساندک جاب
زیربخش تایید شده اسا؛ به ویژه عدم وجود مزیا نسبی با  2عدم وجود مزیا نسبی برای 

 شود. توجه به ارقام حاصله برای معیارهای جانشین ولراث، قویا تایید می

های ، عدم مزیا نسبی برای سال«های نفتیفرآورده»های مرتبط با درخصوص بخش 
مورد تایید قرار گرفته، اما پس از آن با استناد به رشد افزایشی در  1385و  1380، 1375

وجود مزیا نسبی صادراتی در این  ،1395و  1390های های محاسباتی برای سالشاخص
شود که حاکی از کسف قدرت صادراتی زیربخش و گروه محصوات مرتبط با آن تایید می

و « ییایمیش یهاوردهآمواد و فر»های بخش اسا. در زیربخشدر طی زمان در این زیر
مورد تایید اسا و  1395مزیا نسبی صادراتی در سال « یمحصوالت دارویی و داروساز»

های نفتی در این بخش های قبل از آن این روند وجود ندارد. مشابه با بخش فرآوردهدر سال
و  یمحصوالت الستیک»در زیربخش اکتساب قدرت صادراتی قابل مشاهده اسا. همچنین 

های مورد بررسی وجود مزیا نسبی صادراتی تایید یک از سالبرای هیچ« یپيستیک
 شود.نمی
مزیا نسبی صادراتی با رشد ارقام محاسباتی « یرفلزیغ یمحصوالت کان»در زیرگروه  

آهن و  یمحصوالت اساس»وجود دارد. این روند برای زیرگروه  1395و  1390های در سال
ساخته شده ،  یمحصوالت فلز»به دسا آمده اسا. در زیربخش  1395تنها در سال « فوالد

، نوسان در وجود یا عدم وجود مزیا نسبی مشاهده شده و «زاتیآالت و تجهنیبجز ماش
های مورد تایید بوده، اما در سایر سال 1390و  1375های مزیا نسبی صادراتی برای سال

های وجود ندارد و با استناد به وضعیا ارقام محاسباتی برای شاخص مورد مطالعه مزیا
مدنظر، قدرت صادراتی برای این زیربخش و گروه محصوالت مرتبط با آن رو به افول 

لمی آالت و لوازم عهای مرتبط با ساخا و نصف انواع ماشینشود. در سایر بخشارزیابی می
ها مزیا نسبی صادراتی وجود یک از سالیچ( برای ه(1كجدول  16 -19های و فنی كبخش

آب و  نیتام ه،یتصف ،یآورجمع» های مورد بررسی در زیربخشندارد. محاسبات شاخص
های با استناد به وضعیا آب کشور و عدم صادرات آن برای سال« خدمات دفع فاضيب

رق و قال بو انت عیتوز د،یتول»در زیربخش مورد بررسی به طور خودکار فاقد رقم اسا. 
شاخص مزبور وجود مزیا نسبی را تایید کرده  4، هر 1385تنها در سال « یگاز یهاسوخا

ها زیربخش مزبور فاقد مزیا نسبی صادراتی اسا. در رابطه با زیربخش و در سایر سال
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ها فاقد رقم و تحلیل بوده که با استناد به ماهیا غیرقابل تبادلی این نیز شاخص« ساختمان»
 عدم صادرات آن دارای منطق مفهومی اسا.بخش و 

شور های خدمات کعيوه بر این، در رابطه با وضعیا مزیا نسبی صادراتی در زیربخش 
 توان چنین بیان داشا:می

  وضعیا ارقام محاسباتی « خدمات عمده فروشی و خرده فروشی»درخصوص زیربخش
وضعیا  1395و  1390های شود، اما پس از آن در سالشاخص اول م با ارزیابی می 3

« یخدمات رستوران و هتلدار»زیربخش مزبور از نظر صادراتی تضعیف شده اسا. در بخش 
ها طی زمان، وجود مزیا نسبی با توجه به وضعیا بهبود شاخص 1395فقط در سال 

 خدمات حمل»داری در زیربخش صادرات مشاهده شده اسا. مشابه با بخش رستوران و هتل
مزیا نسبی صادراتی وجود دارد. در زیربخش  1395نیز فقط در سال « یاردارو نقل و انب

های مورد بررسی وجود مزیا نسبی صادراتی یک از سالبرای هیچ« خدمات ارتباطات»
بهبود و رشد  1385از سال « یو مال یخدمات موسسات پول»شود. در زیربخش تایید نمی

وجود مزیا  1395و  1390، 1385های در سالهای مزبور مشاهده شده و افزایشی در شاخص
با استناد به « یو تخصص یاخدمات مستريت و حرفه»نسبی مورد تایید اسا. در زیربخش 

ها وجود مزیا نسبی های مدنظر در هیچ یک از سالارقام محاسبه شده برای شاخص
وده مشاهده ب نیز قابل« خدمات عمومی»گردد. همین مساله در زیربخش صادراتی تایید نمی

های مزبور نیز منطق ثابتی وجود نداشته و و مصداق دارد. در رابطه با روند زمانی شاخص
نها ت« یو خانگ ی، شخصیخدمات اجتماع»های نوسانات نامنظم قابل مشاهده اسا. در بخش

های مورد بررسی فاقد این شاخص ارزیابی بوده و سایر سال 1385سال وجود مزیا نسبی، 
 1390نیز تنها در سال « بهداشتی و پزشکیخدمات »های مربوط به . در زیربخششودمی

در هیچ یک از « یخدمات آموزش عال»های مزیا مزبور وجود دارد. برای زیربخش
 شود.های مورد بررسی وجود مزیا نسبی صادراتی تایید نمیسال

 يرانهاي اقتصادي ابخش RCAهاي هاي سازگاري شاخص. نتايج آزمون6-2
 نتايج آزمون شمارشي. 6-2-1

 جها توضیچ سازگاریضریف همبستگی و  دهددرجه مزیا نسبی را نشان میاین آزمون 
اخص چهار ششمارشی برای آزمون سازگاری  محاسباتینتایج  رود.معیار شمارش به کار می



 1400زمستان  | 89شماره  | 26سال  |هاي اقتصادي ايران پژوهش | 176

 

RCA پیوسا ارائه شده  (3كدر جدول  1370 -1395برای دوره  منتخف در مطالعه حاضر
 اسا درصد( 70ك 70/0 تر ازبه ازای مقادیر بزرگ سازگاری جها وجودبحرانی بازه . اسا

انجام آزمون شمارشی برای سه زیربخش  (3(. با توجه به جدول كJagdambe, 2019ك
شاخص  30شاخص از  13دارد که کشاورزی مورد بررسی در مطالعه حاضر بیان می

صنعا،  زیربخش 19برای  ز همبستگی را دارد.درصد(، سطچ باالیی ا 43شده كحدود جفا
درصد( و از  37شاخصكحدود  11نتایج آزمون شمارشی حاکی از وجود همبستگی برای 

شاخص  30درصد( از  47شاخص ك 14خدمات،  زیربخش 10شاخص جفا شده و در  30
 همده برای هر چهار شاخص بآ دساه نتایج بهمبستگی را نشان داده اسا. بدین ترتیف 

ج ، بیان کننده سازگاری نیسا. به عبارت دیگر، مطابق با نتایعنوان معیار اصلی مزیا نسبی
کننده درجه تواند تبییننمی RCAهای این آزمون نتایج به دسا آمده محاسبات شاخص

های اقتصادی باشد كالبته این نتایج برای بخش خدمات مزیا نسبی در هر یک از زیربخش
 <ون شود كمعیار پذیرش نتایج آزمدیگر به طور نسبی باال ارزیابی میدر قیاس با دو بخش 

توان بیان داشا که درصد اسا.(( و بدین ترتیف برمبنای نتایج این آزمون، می 50
بر مبنای معیارهای شمارشی مزیا نسبی  های اقتصادی ایرانبخش RCAی هاشاخص

 سازگار نیستند. 

 اي(ترتیبي)رتبهآزمون نتايج  .6-2-2
ر شاخص اسا. از چها جفاضریف همبستگی بین هر ای ترتیف رتبهآزمون ترتیبی براساس 

های مورد در زیربخش RCAچهار شاخص برای  ترتیبی رانتایج آزمون ( پیوسا 4كجدول 
شاخص وجود  30شاخص از  26های کشاورزی، بر این اساس زیربخش .دهدنشان می مطالعه

های کشاورزی با سطچ باالیی از به طوری که در زیربخشکند؛ همبستگی را تایید می
توان براساس درصد مورد تایید اسا(، محصوالت این زیربخش را می 87همبستگی كحدود 

درصد( و  64شاخص ك 19های صنعا، طور در زیربخشبندی کرد. همینمزیا نسبی رتبه
 گی سطچ باال بوده وکننده همبستدرصد( تبیین 90شاخص ك 27های خدمات، در زیربخش
دهد که کند و نشان میحمایا می RCAاین نتایج از تفسیر ترتیبی شاخص بدین ترتیف 

ن آزمون اینتایج بنابراین بندی شوند. توانند براساس مزیا نسبی رتبهمحصوالت می
بندی محصوالت با مزیا نسبی آشکار شده ها در رتبهکه شاخصدهد سازگاری نشان می
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ای اسپیرمن رتبهضریف همبستگی درصد(،  80ك 90عدد از  72در مجموع  وه بودسازگار 
  اسا. 75/0با  بزرگتر یا مساویسال( 5جفا در  72ك

 آزمون دوگانگينتايج  .6-2-3
های محصول اسا که در آن هر دو شاخص جفا شده، این آزمون براساس سهم گروه

را گانگی نتیجه آزمون دو ( پیوسا5كدهند. جدول نشان میرا  عدم مزیا نسبیمزیا یا 
شاخص  30شاخص از  10. در این جدول برای زیرگروه محصوالت کشاورزی، دهدمی ارائه

 30ی بخش صنعا، هر هاکند. در خصوص زیرگروهدرصد( همبستگی را تایید می 33ك
های مزیا شاخص تایید کننده همبستگی اسا که سطچ باالیی از همبستگی را در شاخص

شاخص  30شاخص از  14دارد و در زیرگروه محصوالت خدمات، ی این بخش بیان مینسب
نها تبا استناد به نتایج این آزمون، به طور کلی، دهد. درصد همبستگی را نشان می 47معادل 

 آزمون دو بخشی گیریهمبستگی و ثبات بسیار باالیی را با توجه به اندازه صنعتیمحصوالت 
 54نین در کل نیز نتایج این آزمون با توجه به وجود همبستگی برای ه اسا،. همچنشان داد

درصد(، حاکی از وجود سازگاری آزمون دوبخشی  60شاخص جفا شده ك 90شاخص از 
 های اقتصادی اسا.برای زیربخش RCAهای محاسبه شده در شاخص

 هاي اقتصادي ايرانبخش RCAهاي . نتايج بررسي پايداري شاخص6-3
شده اسا. استفاده  معیاراز دو ، RCAهای برای بررسی پایداری شاخصحاضر  در مطالعه

 هایدورهو همبستگی بین شاخص در یک دوره  ؛دیگرمعیار و  (CVیکی ضریف ترییرات ك
بخش اصلی، نیاز به  3جها محاسبه ضریف ترییرات برای هر یک از زمانی بعدی اسا. 

 (2-4تعریف شده در بخش ك RCAگانه  4ی هامحاسبه انحراف معیار و میانگین شاخص
وجود دارد؛ بنابراین، ارقام به دسا آمده برای این شاخص و چگونگی رفتار آن معلول 
پارامترهای مزبور بعيوه کیفیا رفتار صادرات و واردات داخل و خارج برای هر یک از 

ث بح های اصلی اسا.های هر یک از بخشبه تفکیک زیربخش RCAهای انواع شاخص
قبل در رابطه با محاسبه شاخص ضریف همبستگی نیز مترتف بوده و معیار همبستگی با لحاظ 

های پس از آن جها سنجش میزان همبستگی به عنوان سال پایه با سال 1375سال 
های پس از آن صورت گرفته اسا. های محاسباتی سالبا شاخص RCAگانه 4های شاخص
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های هر دو معیار مزبور در راستای بررسی پایداری شاخص در تحقیق حاضر محاسبه و بررسی
RCA .انجام شده اسا 

 بدین صورت اسا: RCAهای های بررسی پایداری در مورد شاخصنتایج شاخص 
 ی های بررسی مزیا نسبی صادراتمحاسبه شده برای هر یک از شاخصیف ترییرات اضر

 بررسی ضریف ترییراتنتایج  ه اسا.بیان شد (2كدر جدول های اقتصادی در هر یک از بخش
کار های مزیا نسبی آشدر بخش کشاورزی حاکی از نوسانات تقریبا ثابا برای شاخص

شده و شاخص تبدیل لگاریتمی اسا، اما در شاخص مزیا نسبی تجارت نوسانات باالیی 
 شود و این نوسانات با شیف ميیم تری در ضریف ترییرات شاخص رقابا آشکارمشاهده می

تمی و های تبدیل لگارینیز وجود دارد. در بخش صنعا در رابطه با ضریف ترییرات شاخص
رقابا آشکار ثبات طی زمان مشاهده شده، اما درخصوص دو شاخص دیگر نوسانات با دامنه 
باال قابل مشاهده اسا. در بخش خدمات ثبات و پایداری ضریف ترییرات فقط در شاخص 

شاخص دیگر از روند ثبات  3ده و ضریف ترییرات در مزیا نسبی آشکار مشاهده ش
بنابراین، بررسی وضعیا ضریف ترییرات به عنوان شاخصی برای ارزیابی  برخوردار نیسا.

کشاورزی، صنعا و خدمات،  هایبرای هر یک از بخش RCA شاخص 4پایداری در 
 راتی اسا.های صادحاکی از عدم وجود پایداریكیا درجه پایینی از ثبات( در شاخص

   طبق نتایج این  اسا. داده شده نشان ( پیوسا6كنتایج ضریف همبستگی در جدول
شود شاخص تایید می 16جفا شاخص از  6آزمون وجود ثبات برای بخش کشاورزی در 

درصد( و در بخش  75/43جفا ك 16جفا از  7های صنعتی در درصد(. در زیربخش 5/37ك
 درصد( پایداری و ثبات وجود دارد. بر این اساس با 25/31جفا ك 1جفا از  5خدمات در 

 برای شاخص چهار بین همبستگی ضریف پایه، سال عنوان به 1375 سال مبنا قرار دادن
درصد  5/37برابر با  1395 تا 1375 های سال کشاورزی، صنعا و خدمات طی هایبخش

واضچ  (.70/0حرانی شاخص و دامنه ب 48شاخص از  18شود كاسا که پایین ارزیابی می
از ثبات  پایینیدرجه  RCAهای جفا شده شاخصبا توجه به نتیجه این آزمون نیز اسا که 

 دهند. را در طول دوره مطالعه نشان می
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 گیري بندي و نتیجهجمع. 7
در راستای ارزیابی وضعیا مزیا نسبی  RCAهدف از مطالعه حاضر محاسبه شاخص های 

بخش عمده اصلی اقتصادی ایران اسا که در این راستا با  3از  زیربخش 32صادراتی در 
 ها شد. شاخص معرفی شده سعی در محاسبه آن 4توسل به محاسبه 

یک زیربخش كمشتمل بر در صادرات اقتصاد ایران در این تحقیق مشخص شد که  
بخش از  های وابسته(های محصوالت زراعی، باغی، دام و شکار و سایر فعالیاگروه

قوی  به طورهای مربوط به آن فعالیاو  یاستخراج مواد معدنکشاورزی و نیز در زیربخش 
های خدمات مزیا نسبی شناسایی نشد. اسا، اما در زیربخشدارای مزیا نسبی صادراتی 

وسان های مزیا نسبی صادراتی ترییرات گسترده و دارای نالبته با توجه به نتایج برای شاخص
ها بررسی اعداد مزبور حاکی از شود و در برخی زیربخشا مشاهده میهای در شاخصعمده
گیری این مزیا بوده و در برخی دیگر این روند تضعیف شده اسا. به عنوان م ال، شکل

های کشاورزی در کنار محصوالت زراعی و باغداری و دام و شکار که به عنوان در زیربخش
اسایی شده اسا، این روند در زیربخش ها شنبخش دارای مزیا نسبی در تمامی سال

جنگلداری حکایا از تحلیل مزیا صادراتی طی زمان دارد، اما در زیربخش ماهیگیری 
های ها شاهد کاهش توان صادراتی و در برخی دورهدارای نوسان بوده و در برخی دوره

 دیگر این پتانسیل وجود ندارد. 
عدنی شناسایی بخش مربوط به استخراج مواد مهای صنعتی با توجه به در رابطه با زیربخش 

های وابسته و مرتبط با آن به عنوان بخش دارای مزیا نسبی در کل دوره و سایر فعالیا
 یت کانمحصوال ی،و پيستیک یمحصوالت الستیکها نظیر مطالعاتی در سایر زیربخش

ه طور فزایشی كبهای مشابه، رشد ای یا محصوالت اساسی آهن و فوالد و سایر بخشرفلزیغ
ذب تواند وجود پتانسیل در راستای جمیانگین( در مزیا نسبی صادراتی مشاهده شده که می

حالا عکس  ها را نشان دهد. ها برای افزایش تولید و صادرات این بخشگذاریسرمایه
و  ریمساخا، تعهایی چون زیربخش وسایل نقلیه موتوری، این بحث در رابطه با زیربخش

ی و غیرالکتریکی وجود دارد. در برخی دیگر از کیالکتر یهاآالت و دستگاهنینصف ماش
توان های نفتی شاهد نوسانات گسترده بوده و نمیها نیز نظیر زیربخش فرآوردهزیربخش

و  RCAهای مسیر حرکا واحدی را تعیین و تفکیک کرد. سیر حرکا ارقام شاخص
ای در راستای اتخاذ ها به منزله عيما و نشانهمعیارهای جانشین آن در هر یک از زیربخش
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گذاران در آن زیربخش مزبور اسا و اگر هدف سیاسا مناسف تجاری از سوی سیاسا
های مورد بحث حفظ و یا افزایش توان صادراتی اسا، الزمه دولا در هریک از زیربخش

شور به های خدمات کهای همراستا با هدف اسا. درخصوص زیربخشآن اتخاذ سیاسا
های کشاورزی و صنعا مشاهده نشده و اظهارنظر طور کلی روند ثابتی نسبا به زیربخش

وان داشا تها را نمیصریحی در خصوص تعیین روند مزیا نسبی صادراتی در این زیربخش
هایی نظیر بخش ارتباطات و خدمات عمومی رشد بیشتر از با این وجود در برخی زیربخش

 شود.ده میها مشاهسایر زیربخش
چهار  یبرا یسازگار آزمونسه به محاسبه  RCAهای همچنین عيوه بر محاسبه شاخص 

 RCAهای سازگاری شمارشی برای شاخص آزمون جی. نتاپرداخته شد RCAشاخص 
 یارهایچهار شاخص به عنوان مع نینشان داد که اهای کشاورزی، صنعا و خدمات بخش

 47درصد بخش صنعا و  37رصد برای بخش کشاورزی، د 43بوده كبا کمتر سازگار  یاصل
ی از سازگاری باالیی برخوردار اسا كبا بیترتمعیارهای اما به عنوان  درصد بخش خدمات(،

 درصد بخش خدمات(.  90درصد بخش صنعا و  64درصد برای بخش کشاورزی،  87
جود های صنعا ونتایج آزمون سازگاری با معیارهای دوگانه در خصوص زیربخش 

های کند و برای زیربخششاخص جفا شده را تایید می 30همبستگی باال برای هر 
شود، درصد سازگاری تعیین نمی 47درصد وجود همبستگی و خدمات با  33کشاورزی با 

های شمارشی و دوگانه های خدمات در آزمونهر چند ارقام نتایج سازگاری برای زیربخش
 قابل توجه اسا. 

نند که هر کتایید می ترتیبی و دوگانه كبرای بخش صنعا( های همبستگیآزموننتایج  
 شاخصو به عنوان  بودههای نسبی سازگار گیری مزیاشاخص تا حد زیادی در اندازه 4

محصوالت های نسبی در دارای مزیا های مزبوربخشکه آیا مفیدی در تعیین این
 کنند. هستند یا خیر، عمل می های خاصزیربخش

های ثبات و پایداری نتایج آزمون بررسی ضریف ترییرات رخصوص نتایج آزموند 
های تعیین مزیا نسبی صادراتی حاکی از وجود عدم ثبات در شاخص RCAهای شاخص

یران به اساختار مزیا نسبی آشکار شده دارد بوده اسا، بدین معناکه این آزمون بیان می
دچار ترییر شده اسا،  1375-95دوره طول  در های مورد بررسیتفکیک هر یک از بخش

هر چند که دامنه این نوسانات در بخش صنعا نسبا به دو بخش دیگر کمتر اسا. همین
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ن های محاسبه شده نیز ایطور نتایج آزمون بررسی ضریف همبستگی زمانی بین شاخص
دوره  ر طولهای مورد ارزیابی را دمطلف را تایید کرده و وجود ترییرات گسترده در شاخص

کند؛ به طوری که نتایج این آزمون، وجود همبستگی بین زمانی را برای مطالعاتی اثبات می
کند و درصد برآورد می  25/31و خدمات  75/43درصد ، صنعا  5/37بخش کشاورزی 

 های کشاورزی واز وجود ترییرات عمده در ساختار مزیا نسبی آشکار شده برای بخش
 . 1شودهای صنعتی کم و بیش ثابا ارزیابی میاما این الگو در بخشخدمات داللا دارد، 

اشی های تعیین مزیا نسبی نشاید یکی از عمده دالیل اثرگذار بر نوسانات عمده شاخص 
ها و تشدید آن به خصوص در دهه اخیر اسا که اثرگذاری آن از اثرگذاری وجود تحریم

 ناپذیر اسا.زمانی مورد بررسی اجتناب ها در دورهبر نتایج حاصل از محاسبات شاخص
ناد به اول آنکه در مطالعه حاضر با است ؛اسا اینکته حائز اهم دوذکر  جیبا استناد به نتا 

 دی( با قیاطيعات داخل الخصوصیكعل به آمار و اطيعات موجود یسطچ دسترس زانیم
از  یتریح جزئوسط یامکان بررس الملل،نیدر سطچ ب ISIC یدر کدها تطبیق یهمگن
مزبور  دیق ینبوده اسا. اثرگذار میسر یاقتصاد یهاانجام شده در رابطه با بخش بندیتقسیم
مجموعه  انیاز آن رو اسا که به عنوان م ال مشخص نخواهد بود که از م جیدر نتا

 شده به طور ییشناسا ایمز ره،یشکار و غ ،یدامدار ،یگروه زراعا، باغدار یهاربخشیز
دوره  دیبا ق حاضر جینکته دوم آنکه نتا .اساشده  یناش هاایاز فعال کی از کدام میمستق
 فیعتض ای ایتقو یو با عطف به روند توال شدهاتخاذ  این مطالعهدر  یمورد بررس یزمان
 جیبا استناد به نتا الخصوصیعل هاربخشیز یمشاهده شده در برخ یصادرات ینسب ایمز

ر شاهد ظهو ،یجلوتر یهابه بازه یبازه زمان در نظرگرفتنآزمون ثبات، ممکن اسا با 
در گذر  تواندیمهم م نیبود که ا زیها ناز بخش گرید یبرخ یبرا ینسب ایوجود مز یژگیو

مساله  نی. همشود سریم یآت یهاسال یستانده برا-ساالنه و داده یهاداد لیزمان و تکم
                                                           

به دلیل نبود مطالعات داخلی نظیر تحقیق حاضر امکان قیاس نتایج وجود ندارد، اما در مقایسه با مطالعه انجام شده  -1

شاخص محاسبه  3( برای بخش کشاورزی کشور مجارستان، این مطالعه نشان از سازگاری 2002تو و هوبارد كتوسط فر

کننده عدم وجود ترییرات عمده در الگوی در نتایج آزمون ترتیبی داشته و در خصوص آزمون ثبات بیان RCAشده 

کشاورزی کشور هند،  هایی زیربخش( برا2019مزیا نسبی اسا. همچنین در مطالعه انجام شده توسط جاگدامف ك

های سازگاری حاکی از تایید معیارهای ترتیبی داشته و بیان شده اسا که نتایج معیارهای اصلی و دوگانه نتایج آزمون

به اندازه ترتیبی مورد رضایا نبوده اسا. درخصوص نتایج آزمون ثبات برای بخش کشاورزی هند، الگوی کم و بیش 

 سا.ثابتی مورد تایید ا



 1400زمستان  | 89شماره  | 26سال  |هاي اقتصادي ايران پژوهش | 182

 

ز آن دسته ا یبرا به ویژه یصادرات ینسب ایمز یدارا یهادرخصوص خروج از زمره بخش
 صادق باشد. یقدرت صادرات فیبا روند تضع یهاربخشیز

ال از در ح رانیکشور ا ،یاقتصاد یهااز بخش یاریکه در بس کردابراز  توانیم انیپا در 
ارقام  ینزول ریس یدارا یكبخش ها اسا یجهان یخود در بازارها ینسب ایدسا دادن مز

حوزه اقتصاد با در نظر داشتن  استگذارانیکه الزم اسا دولا و س ((3كشاخص در جدول 
ر در جها حضو یقوه رقابت شیاز منظر افزا یو حفظ توان صادرات ایمساله که تقو نیا

 یو کنترل اثرگذار یو هم از منظر تقرب به اقتصاد مقاومت یو ارزآور المللنیصحنه ب
 ایتقو و یکاهش وابستگ یدر راستا یاقتصاد ییگسترده نوسانات نرخ ارز و رشد و شکوفا

با وجود  یاقتصاد یهااز بخش ینکته در برخ نیاسا. هم یضرور یکشور امر دیتول هیبن
 تواندیم ،اسا ایمز نیا شیاز افزا یکه حاک یصادرات ینسب ایمز جادیا لیپتانس ییشکوفا

 یهایگذارهیسرما و جذب نهیبه یهایگذاراسایجلف توجه س یبرا یابه عنوان نشانه
 شیافزا یکننده برانییباشد. از جمله عوامل مهم و تع یرشد صادرات ریدر مس یاقتصاد

مناسف،  یبندمحصوالت، بسته ایفیک شیافزا ،یو صنعت یصادرات محصوالت کشاورز
و  یجهان استاندارد یارهایبا مع یهمخوان یپس از فروش و به طور کل یبانیارائه خدمات پشت

 یابینامبرده، بازار یهارساخایز شیحوزه افزا نیآن اسا. در ا دارانیخر یمندایرضا
یمزبور را م یهااسایس نهیبه یو اجرا یاسا که طراح ...و یسازرهیامکانات ذخ ق،یدق

  .طلبد
ادراتی را های صگذاران باید اولویادهد که سیاسابدین ترتیف نتایج مطالعه نشان می 

یری کنند هایی پیگو بر پایه آن، تقویا و حمایا تولید را در بخشصحیچ شناسایی کرده 
که دارای مزیا باشد و عيوه بر وجود مزیا، این معیار از پایداری نیز برخوردار باشد. در 

دهنده ایجاد و ظهور مزیا ها نشاناین میان باید صنایعی که روند شاخص مزیا نسبی آن
شده آن بخش ها گیرد و از مزیا نسبی اکتساب ها اسا، مورد توجه قراردر آن بخش

 ریزی به سما این صنایع باشد.حمایا شده و بر این اساس افق برنامه
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