
شی
وه

پژ
 - 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

22
51

-9
09

2 )
پی

)چا
اپا 

ش
 1 

اره
شم

    
م  

ده
هج

ل 
سا

 16
7-

20
ص 1

ص 
IS

C
در 

يه 
نما

13
92

ار 
به

صادرات  عمده  محصوالت  رقابت پذيری  بررسی 
صنعتی استان فارس

پذيرش: 1390/11/1دريافت: 1390/9/12

چکیده: در بخش اول مقاله حاضر، رقابت پذيری پويای کاالهای صادراتی صنعتی استان 
از داده های بخش  با استفاده  فارس بررسی شده است. برای دست يابی به اين هدف، 
صنعت استان فارس در دوره 1388-1380، شاخص های انتقال سهم و نقشه تجاری 
محاسبه شده است. بر اساس يافته های پژوهش حاضر، استان فارس در بخش صنعت، 
به صادرات محصوالتی پرداخته است که يا مزيت رقابتی نداشته  يا مزيت رقابتی آنها، از 
نوسان فراوانی برخوردار بوده است. عالوه بر اين، 91/11 درصد از کاالهای صنعتی استان، 
به بازارهای در حال افول عرضه شده  است که 36/27 درصد از صادرات، در گروه برندگان 
و 58/84 درصد در گروه بازندگان قرار دارد. بنابراين، شناخت بازارهای صادراتی و عوامل 
تعيين کننده مزيت رقابتی بسيار اهميت دارد. در بخش دوم پژوهش، با استفاده از سه 
شاخص مزيت نسبی آشکار شده صادراتی، شاخص پراکندگی نسبی و ميانگين شاخص 
اولويت بندی ترجيحات بر مبنای نزديکی  تجمعی تجربه صادراتی و استفاده از روش 
به جواب بهينه )TOPSIS( بر اساس کدهای چهاررقمی HS، محصوالت دارای مزيت 
صادراتی، در طول دوره مورد بررسی مشخص شده  است. محصوالت مذکور، 12 درصد 
از صادرات صنعتی استان را تشکيل می دهد. در نهايت، با استفاده از روش ساده ظرفيت 
بالقوه صادراتی، ظرفيت بالقوه صادرات استان فارس برای کدهای برتر صادرات صنعتی به 
هر يک از شرکای تجاری استان در هر کد محاسبه شده است. نتايج حاصل از محاسبه 
شاخص مذکور نشان داد که مقاصد صادراتی برای کدهای برتر صادراتی صنعتی، مقاصد 

مناسبی نيست و صادرات مربوط به اين کدها، به چند بازار خاص محدود شده است.

کلیدواژه�ها:� شاخص انتقال سهم، شاخص نقشه تجاری، رقابت پذيری پويا، ظرفيت 
بالقوه صادراتی، بخش صنعت

F10, F19, F17 :JEL طبقه�بندي

محبوبه جعفری
دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شيراز

mahbobe.jafari@gmail.com
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مقدمه
با بررسی تاريخی کشورهای توسعه يافته کنونی مالحظه می شود که اين گروه از کشورها در ابتدا 
توليدکننده کاالهای متنوعی بوده اند، اما به مرور زمان که تجارت آنها با ساير کشورها گسترده تر شد و 
با رقابت عظيمی از طرف رقبای خود مواجه شدند، در توليد و صدور کاالهای خاصی، تخصص يافتند 
و صنايعی را گسترش دادند که در آنها از مزيت نسبی و حتی مزيت رقابتی برخوردار بودند. همچنين 
شواهد نشان می دهد که تجارت بين الملل در سده  گذشته، تأثير مهمی در اقتصاد کشورهای در حال 
توسعه نداشته، اما در چند دهه اخير، در مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مذکور، 
جايگاه ويژه ای يافته است. به طوری که از اواسط دهه 1950، توسعه صادرات به ويژه صادرات کاالهای 
از راهبردهای توسعه برای کشورهای جهان سوم مطرح بوده است.  صنعتی، همواره به عنوان يکی 
از آنجايی که کاالهای صنعتی، بسياری از محدوديت های صادرات مواد اوليه را ندارد، می تواند تأثير 
مهمی در فرايند توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. عالوه بر اين، اکنون يکی از شاخص های رشد 

و توسعه يافتگی هر کشور، ميزان پيشرفت صنعت آن کشور دانسته می شود. 
توجه به اين مباحث درباره ايران به عنوان کشوری در حال توسعه، به منظور رهايی از اقتصاد 
تک محصولی و توسعه صادرات غيرنفتی، ضروری است. در حال حاضر، توسعه صادرات غيرنفتی يکی 
از راهبرد های مهمی است که در برنامه های اقتصادی کشور، مورد توجه قرار گرفته است. برای افزايش 
صادرات کشور، توجه به صادرات استان های مختلف به طور جداگانه و قابليت های هر استان ضروری 
است. در پژوهش حاضر تالش شده است ابتدا عملکرد صادراتی کاالهای عمده صنعتی در استان فارس 
مورد تجزيه و تحليل قرار  گيرد. بعد از بررسی و تحليل عملکرد صادراتی اين دسته از کاالها، تعيين 
قابليت ها و اهداف صادراتی در بخش صنعت استان فارس مورد توجه است. در نهايت، سعی خواهد 
شد که ميزان ظرفيت بالقوه صادرات استان با شرکای عمده تجاری در کاالهای عمده صادراتی صنعتی 
مشخص گردد. در اين پژوهش، پاسخ به چهار پرسش درباره بخش صنعت استان فارس در دستورکار 
است. عملکرد صادراتی محصوالت عمده صادراتی صنعتی استان فارس چگونه است؟ مزيت رقابتی 
محصوالت عمده صادراتی صنعتی چگونه است؟ توانايی های استان فارس در حوزه صادرات صنعتی 
چيست؟ ظرفيت بالقوه صادراتی استان با شرکای عمده تجاری در کاالهای عمده صادراتی صنعتی چه 

ميزان است؟ بر اين اساس، ساماندهی پژوهش حاضر به صورت زير است:
در بخش اول مقاله حاضر، مزيت رقابتی و تحليل عملکرد صادراتی کاالهای صادراتی در بخش 
بکارگيری  از آخرين آمار و اطالعات در دسترس و  با استفاده  برآورد می شود.  صنعت استان فارس 
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انتقال سهمSSA( 1( و شاخص نقشه تجاری2 )TM( در سطح تجميع چهار رقم نظام  شاخص های 
طبقه بندی HS در دوره 1388-1380، رقابت پذيری پويای کاالهای صادراتی صنعتی استان فارس، 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش دوم، محصوالت دارای مزيت صادراتی در طول دوره 
مورد بررسی با در نظر گرفتن ترکيبی از شاخص های مزيت نسبی آشکار شده صادراتی در مقايسه با 
کشور، شاخص پراکندگی نسبی و ميانگين شاخص تجمعی تجربه صادراتی3 مشخص شده  است. در 

نهايت، توان صادراتی محصوالت مذکور، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته  است.

پیشینه�پژوهش

پژوهش های خارجی

کشورهای  در  متفاوت  محصوالت  نسبی  مزيت  بررسی  درباره  متعددی  پژوهش های  تاکنون 
گوناگون انجام شده است. در تعدادی از پژوهش های مذکور عالوه بر مزيت نسبی، مزيت رقابتی و 
عملکرد صادراتی اين کاالها نيز مورد بررسی قرار گرفته و در برخی ديگر بعد از تعيين محصوالت 
مزيت دار، توان صادراتی آنها با روش های گوناگون ارزيابی شده است. در ادامه تعدادی از پژوهش های 

مذکور بحث می شود:
انتقال  تحليل  بکارگيری شاخص  با  را  آسه آن5  کاالهای چوبی کشورهای  رشد   )1993( رشيد4 
سهم پويا6 در دوره 1987-1979 بررسی کرده است. بر اساس نتايج پژوهش وی، صادرات توليدات 
چوبی کشورهای مذکور، به شرايط اقتصاد جهانی حساس است و ساختار صادرات اين محصول در اين 
گروه کشورها، بر اساس محدوديت کاال و تنوع بازار، به محدوديت در توسعه سهم بازار مرتبط است. 
لی7 )1995( با بکارگيری شاخص مزيت نسبی آشکار شده )RCA( وضعيت صنعت کره جنوبی را 
مورد بررسی قرار داده است. نتايج پژوهش نشان داده است که ميزان مزيت نسبی آشکار شده صنايع 
سبک و کاربر، از سال 1965 افزايش يافته، ولی روند رقابتی آن نزولی بوده است. سيفريد8 )1996( 

1. Shift share analysis
2. Trade Plan
3. Cumulative Export Experience Index
4. Rashid 
5. ASEAN
6. Dynamic shift Share analysis 
7. Lee
8. Seyfried
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وضعيت  معمولی،  مربعات  روش حداقل  و  پويا  انتقال سهم  تحليل  روش  از  استفاده  با  پژوهشی  در 
رقابت پذيری ايالت های جنوبی آمريکا را مورد ارزيابی قرار داده است. نتايج حاصل از شاخص تحليل 
انتقال سهم پويا، بيانگر اين است که در بين شانزده ايالت مورد بررسی، اثر ساختار صنعتی در هفت 
ايالت و اثر رقابت پذيری منطقه ای در هشت ايالت مثبت است. عالوه بر اين، ساختار صنعتی بر رشد 
اقتصادی ايالت ها تأثير داشته است. در بخش دوم، به منظور بررسی تعيين عوامل مؤثر بر رقابت پذيری 
ايالت ها، اثر ماليات، دستمزد و آموزش در نظر گرفته شده است. با توجه به نتايج اين بخش از بررسی، 
آموزش اثر مثبت و دستمزد اثر منفی بر رقابت پذيری مناطق مورد بررسی داشته است. اما اثر ماليات 
بر رقابت پذيری، به لحاظ آماری بی معنی است. اسويکينو و آناس1 )2000( در مقاله ای با بکارگيری 
شاخص های مزيت نسبی آشکار شده، نقشه تجاری و شاخص تحليل سهم ثابت بازارCMS( 2( الگوی 
صادراتی و رقابت پذيری صنعت خودرو کشورهای آسه آن را در بازارهای مقصد صادراتی در دهه 90 
مورد بررسی قرار داده اند. نتايج اين پژوهش نشان داد که روند صعودی RCA در کشورهای مذکور 
در دهه 90، بيانگر رقابت پذيری بالقوه همه بخش های اين صنعت در آينده است. همچنين يافته های 
حاصل از شاخص CMS نشان داده است که پويايی صادراتی اين صنعت در  کشورهای مذکور، ناشی 
از توانايی آنها در انتخاب بخش هايی است که از تقاضای جهانی فراوانی برخوردار است. عالوه بر اين، 
شاخص نقشه تجاری نيز نتايج حاصل از شاخص CMS را تأييد می کند. سيمن و يوتکيلو3 )2004( در 
پژوهشی، رقابت پذيری الگوی جريان تجاری را از ترکيه به اتحاديه اروپا در سطوح بخشی با بکارگيری 
نتايج  اساس  بر  داده اند.  قرار  بررسی  مورد   1990-2003 دوره  در  آشکارشده  نسبی  مزيت  شاخص 
پژوهش آنها، ترکيه برای هفت گروه محصول از بين شصت و سه گروه مورد بررسی، از مزيت رقابتی 
برخوردار است. رم و پراساد4 )2009( در پژوهشی با بکارگيری الگوی جاذبه، ظرفيت بالقوه تجاری 
فيجی را برآورد کرده اند. نتايج اين پژوهش نشان داد که کشورهايی مانند استراليا، نيوزيلند و تايلند، 
حداکثر ميزان ظرفيت بالقوه تجاری را با فيجی دارند و فيجی به طور بالقوه می تواند 10 برابر يا بيشتر از 
ميزان تجارت واقعی، با کشورهايی مانند ساموآ، تونگا، گينه جديد و جزاير سالومون تجارت داشته باشد.  

پژوهش های داخلی

صباغ کرمانی و حسينی )1380( در پژوهشی، امکان مبادله محصوالت کشاورزی صادراتی منتخب 
1. Aswicahyono & Anas
2. Constant market share analysis (CMS)
3. Seymen & Utkulu
4. Ram & Prasad
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ايران را با چهار تشکل اقتصادی منطقه ای شامل شورای همکای خليج فارس، گروه هشت کشورهای 
در حال توسعه (D8)، سازمان همکاری های اقتصادی )ECO( و اتحاديه اروپا )EU( در دوره زمانی 
اتحاديه  عضو  کشورهای  که  است  اين  مذکور  پژوهش  کلی  نتيجه  کرده اند.  بررسی   1993-1997
برای  فراوانی  بالقوه  تقاضای  از  اقتصادی منطقه ای مورد بحث ديگر،  با سه تشکل  مقايسه  اروپا، در 
همه محصوالت کشاورزی منتخب برخوردار مي باشند. عالوه بر اين، برخی کشورهای عضو تشکل های 
اقتصادی منطقه ای مذکور، به لحاظ سه شاخص شامل ظرفيت بالقوه وارداتی باال، درصد استفاده نشده 
از ظرفيت ها و رشد مناسب تقاضا در دوره زمانی مورد بررسی، برای ده محصول منتخب کشاورزی 
صادراتی ايران از تقاضای بالقوه فراوانی برخوردار هستند و از اين رو، به عنوان بازارهای هدف می تواند 
مطرح باشد. ولی بيگی، فهيمی فر و عابدين )1383( رقابت پذيری صادرات صنعت خودرو ايران را در 
بازارهای صادراتی با بکارگيری شاخص های قيمت نسبی صادراتی، مزيت نسبی آشکار شده، شاخص 
سهم بازار پايدار و نقشه تجاری در سال های 2001-1997 مورد بررسی قرار داده اند. نتايج پژوهش ها 
نشان داده است که الگوی رشد جريان صادرات از اثر کااليی و تقاضای جهانی به سمت اثر کشوری 
و رقابتی در اين صنعت، در حال تغيير است. حسينی و احتياطی )1385( با بکارگيری چهار شاخص 
هزينه منابع داخلی، شاخص مزيت نسبی آشکار شده، شاخص تحليل سهم ثابت بازار و شاخص نقشه 
تجاری، مزيت رقابتی محصول متانول را در ايران در دوره 2004-2001 بررسی کرده اند. نتايج حاصل 
از شاخص هزينه منابع داخلی، بيانگر مزيت نسبی اين محصول در داخل کشور است و شاخص مزيت 
اين محصول را در تجارت نشان می دهد.  از واحد است که توان رقابت  نسبی آشکار شده، بزرگ تر 
شاخص سهم بازار پايدار، بيانگر افزايش توان رقابت اين محصول در تجارت است و بر اساس شاخص 
نقشه تجاری متانول ايران در بازارهای رو به رشد، در گروه برندگان قرار دارد. منطقی و خاکسارفسايی 
دوره  در  سيمان  و  غيرفلزی  کانی های  به  مربوط  صادراتی  ارقام  بکارگيری  با  پژوهشی  در   )1386(
1384-1380، به بررسی مزيت نسبی و رقابتی اين محصوالت در استان فارس پرداخته اند. آنها از 
روش مزيت نسبی آشکار شده استفاده کرده اند. بر اساس نتايج پژوهش فوق، از حدود سی کاالی مورد 
بررسی در بخش های مذکور، هجده محصول از مزيت رقابتی برخوردار است. راسخی و ذبيحی لهرمی 
)1388( در پژوهشی رقابت پذيری گروه  کاالهای صنايع فلزهای اساسی ايران را در دوره زمانی 2005-

2000 مورد ارزيابی قرار داده اند. در اين پژوهش، شاخص های مزيت نسبی آشکار شده، شاخص سهم 
ثابت بازار و شاخص نقشه تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج پژوهش مذکور نشان داد که با 
وجود مزيت نسبی در اکثر گروه کااليی صادراتی صنايع فلزهای اساسی در دوره مورد بررسی، ميزان 
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رشد شاخص مزيت نسبی صادرات نوسان دارد. همچنين مزيت رقابتی برای اين گروه کاالها، از روند 
مشخص و پايداری برخوردار نيست و بر اساس شاخص نقشه تجاری نيز نتايج مشابهی کسب شده 
است. عالوه بر اين، بر اساس شاخص سهم ثابت بازار که عملکرد رقابتی گروه کاالهای عمده صادراتی 
را در بازارهای هدف هر کاال نشان مي دهد، اثر رقابتی در بازارهای هدف عموما پايدار نبوده و در اکثر 
موارد، تغييرات متناوب در ميزان اين اثر مشاهده شده است. ديانتی، جعفری، خورسندی، ساداتی و 
پويان )1388( در پژوهشی با استفاده از سه شاخص مزيت نسبی توليد در مقايسه با کشور، شاخص 
پراکندگی نسبی صادرات و شاخص تجمعی تجربه صادراتی در هر بخش، محصوالتی را که قابليت 
بيشتری برای افزايش صادرات استان فارس دارد، مشخص کرده اند. بر اساس نتايج پژوهش آنها، در 
بخش کشاورزی )بر اساس کد HS( سبزی و صيفی جات، ميوه های سخت پوست، ساير ميوه های تازه 
و خشک کرده، رتبه های اول تا سوم را به لحاظ شاخص کلی به خود اختصاص می دهد و در بخش 
صنعت )بر اساس کد ISIC دو رقمی( زيربخش های توليد منسوجات، صنايع توليد مواد و محصوالت 
و  راديو  توليد  آشاميدنی،  و  غذايی  مواد  صنايع  غيرفلزی،  کانی  محصوالت  ساير  ساخت  شيميايی، 
تلويزيون، توليد محصوالت فلزی کارخانه ای به جز ماشين آالت و تجهيزات، از قابليت صادراتی بيشتری 
بلندمدت توسعه صادرات استان،  برای تعيين راهبرد  برخوردار است. در بخش دوم پژوهش حاضر، 
از پيش بينی آينده صادرات استان و آرای کارشناسان استفاده شده و در نهايت، با تشکيل ماتريس 

SWOT، برنامه های راهبردی توسعه استان، متناسب با پيش بينی ها مشخص شده  است.

پژوهش های متعددی درباره بررسی مزيت نسبی محصوالت متفاوت در ايران و استان فارس انجام 
شده، اما درباره رقابت پذيری پويای اين محصوالت در بخش صنعت بر اساس کدهای HS و با استفاده 
از تفاوت های  بنابراين، يکی  انجام پژوهشی نشده است.  انتقال سهم و نقشه تجاری  از شاخص های 
پژوهش حاضر با ساير پژوهش های انجام شده اين است که در آن مزيت رقابتی و عملکرد صادراتی 
محصوالت صنعتی استان با شاخص های مورد نظر بررسی می گردد. عالوه بر اين، در پژوهش حاضر بر 
خالف ساير بررسی های پيشين، محصوالت مزيت دار صنعتی با در نظر گرفتن ترکيبی از شاخص های 
مزيت نسبی آشکار شده صادراتی در مقايسه با کشور، شاخص پراکندگی نسبی و ميانگين شاخص 
تجمعی تجربه صادراتی تعيين می شود. مزيت ديگر پژوهش حاضر، استفاده از کدهای HS است که 
بررسی   ،ISIC از کدهای  استفاده  در صورت  که  است  ذکر  شايان  ميسر می کند.  را  کااليی  بررسی 
کااليی ميسر نيست. بنابراين، بکارگيری کدهای HS به همين نسبت، اين کار پژوهشی را پيچيده تر 

و بررسی مزيت صادراتی کااليی را ميسر می کند. 
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مبانی�نظری
ابتدا  از  به طور کلی، تجارت  دارد.  اقتصادی کشورها  تأثير مهمی در زندگی  بين الملل،  تجارت 
تاکنون ابزاری برای رفع نيازهای بشر و دستيابی به محصوالت با کمترين هزينه ممکن بوده است. 
ميزان تجارت کشورهای مختلف، در دهه های اخير افزايش يافته و نظريه های متفاوتی برای بررسی 
جنبه های مختلف تجارت بين الملل بيان شده است. بر اساس نظريه های اقتصادی، تجارت آزاد باعث 
و  توليد  تشويق  به  وضعيت  اين  می شود.  آنها  نسبی  مزيت  اساس  بر  کشورها  در  توليد  شکل گيری 
توليد  کمتر  هزينه  با  کشور،  در  موجود  منابع  به  توجه  با  که  می انجامد  خدماتی  و  کاالها  صادرات 
توجه  با  کشورها  اين  در  که  می شود  خدماتی  و  کاالها  داخلی  توليد  جايگزين  واردات،  و  می گردد 
موجب  آزاد،  تجارت  گسترش  ديگر،  عبارت  به  می گردد.  توليد  گران تر  موجود،  امکانات  و  منابع  به 
شکل گيری نظام توليد کشورها بر اساس مزيت نسبی می شود و در نتيجه، منابع موجود در کشور 
نوين  ايجاد شرايط  و  تجارت جهانی  تغيير شرايط  با  می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  کارآمدی  نحو  به 
اقتصادی، نظريه های سنتی تجارت، از جمله مزيت نسبی مورد ترديد و بحث قرار گرفت. به عبارت 
ديگر، در شرايط جديد تجارت جهانی، نظريه مزيت نسبی به تنهايی نمی توانست داليل تجارت جهانی 
را بين کشورها توضيح دهد که اين موضوع باعث شد در اواسط قرن بيستم، الگو های جديدی از جمله 
پورتر  رقابتی  ليندر مطرح شود. سپس نظريه مزيت  فناوری ورنن و نظريه تشابه ترجيحات  شکاف 
مطرح شد که در آن بر شرايط جديد تجارت جهانی تأکيد می شود. به گونه ای که در هر کدام از الگو ها، 

داليل شکل گيری تجارت بين کشورها مورد بررسی قرار می گيرد. 
در اين بخش، ابتدا نظريه های متفاوتی که تاکنون درباره داليل تجارت بين کشورها مطرح شده 
عملکرد صادراتی  ارزيابی  برای  نظر  مورد  آن شاخص های  از  بعد  می گيرد.  قرار  بررسی  مورد  است، 
محصوالت عمده صادراتی، تعيين محصوالت عمده مزيت دار و تعيين ميزان ظرفيت بالقوه صادراتی 

اين محصوالت با شرکای عمده تجاری معرفی خواهد شد.

نظريه های سنتی تجارت

تجارت بين الملل و انجام مبادالت بين ملل مختلف، از زمان های بسيار دور انجام می شده است، اما 
می توان گفت که ريشه انجام پژوهش های پيشين درباره گسترش تجارت و بررسی آثار آن بر جوامع 
بشری، به انديشه های مکتب سوداگری1 در قرن هجدهم ميالدی باز می گردد. ديدگاه عمده سوداگران 

1. Mercantilism 
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اين بود که ثروت يک ملت، ذخيره فلزهای قيمتی آن کشور را شامل می شود. سوداگران نظريه ارزشی 
کار1 را مطرح کردند که در آن کاالها به طور نسبی بر حسب نيروی کار مورد استفاده در توليد آن، 
ارزش گذاری می شود. آنها بر تراز تجاری مثبت تأکيد کردند که در آن ميزان صادرات، بايد بيش از 
واردات باشد. تراز تجاری مثبت، به ورود فلزهای قيمتی از کشور خارجی منجر می شود و در نتيجه، 

 (22-Appelyard & Alfred, 1995: 19) .ثروت ملی افزايش می يابد
يابد  از طريق تجارت آزاد می تواند در توليد کااليی تخصص  بر اساس نظريه اسمت، هر کشور 
که آن را با کارايی بيشتری نسبت به ساير ملل توليد می کند )در توليد آن، مزيت مطلق دارد( و در 
مقابل، کااليی را وارد کند که با کارايی کمتری به توليد آن می پردازد )همان، 26-24(. نظريه اسمت 
نتوانست اين مسأله را توضيح دهد که اگر کشوری در توليد هيچ از يک کاالها مزيت مطلق نداشته 

باشد، آيا تجارت بين الملل، می تواند منافعی برای آن پديد آورد؟
ريکاردو2 )1817( اعتقاد داشت که حتی اگر کشوری در توليد هر دو کاال، نسبت به ساير کشورها 
مزيت مطلق نداشته باشد، هنوز اين امکان وجود دارد که آن کشور بتواند از مزيت تجارت بين الملل 
بهره گيرد. در اين شرايط، کشوری که در توليد هر دو کاال، مزيت مطلق ندارد، بايد به توليد و صدور 
کااليی بپردازد که در توليد آن، از عدم مزيت مطلق کمتری برخوردار باشد يا به عبارت ديگر، کااليی 
را صادر کند که آن را نسبت به ساير کشورها ارزان تر توليد کرده باشد. ريکاردو اعتقاد داشت که مزيت 
نسبی زمانی وجود دارد که نيروی کار نسبی مورد نياز برای توليد کاالها در دو کشور متفاوت باشد. 
بنابراين، مزيت نسبی موجب گسترش تجارت بين کشورها خواهد شد. يعنی، هر کشور کااليی را صادر 

خواهد کرد که آن را نسبت به ساير کشورها ارزان تر توليد می کند )همان، 33(. 
مشکل نظريه ريکاردو، محدوديت هزينه توليد )فقط کار( بود که غيرواقعی است و به همين دليل، 
به تدريج کنار گذاشته شد. به طوری که از زمان کالسيک های جديد، تحليل و توجيه مزيت نسبی، بر 
تعيين و مقايسه هزينه فرصت کاالها و خدمات قرار گرفت. بر اساس نظريه هزينه فرصت، هزينه يک 
کاال برابر با مقداری از کاالی ديگر است که بايد از آن صرف نظر کرد تا منابع کافی برای توليد يک 
واحد اضافی از کاالی نخست فراهم شود. به عبارت ديگر، کشوری که هزينه فرصت کمتری در توليد 
يک کاال دارد، در توليد آن از مزيت نسبی برخوردار است. بر اساس نظريه کالسيک های جديد، با فرض 
اينکه تابع توليد دو کشور، کاماًل مشابه باشد، منحنی امکانات توليد دو کشور، موازی يکديگر می شود. 
در نتيجه ميزان مبادله دو کاال نسبت به يکديگر در دو کشور برابر می شود. بنابراين، انگيزه ای برای 
1. Labor theory  of value
2.Ricardo 
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تجارت باقی نمی ماند. برای رفع کاستی نظريه کالسيک ها، نظريه فراوانی نسبی هکچر و اوهلين1 در 
نيمه اول قرن بيستم مطرح شد و مبادله بين کشورها را حتی با وجود تابع توليد مشابه توجيه کرد. بر 
اساس نظريه هکچر و اوهلين، فراوانی عوامل توليد، عامل اساسی در گسترش تجارت است و هر کشور 
بايد به توليد و صدور کااليی بپردازد که عوامل توليد آن کاال، به طور نسبی در آن کشور به وفور يافت 
می شود. به طور مشخص، کشوری که نيروی کار فراوان تری دارد، کاالی کاربر و کشوری که سرمايه 

فراوان تری دارد، کاالی سرمايه بر توليد و صادر می کند )همان، 122-123(.

نظريه های جديد تجارت

با تغيير ماهيت و شرايط تجارت جهانی، نظريه های سنتی تجارت مورد ترديد و بحث قرار گرفت 
و نظريه های جديد تجارت مطرح شد. به گونه ای که در نيمه دوم قرن بيستم، الگوی شکاف فناوری 
(Dunn & Mutti, 2004) سپس  گرديد.  مطرح  ليندر3  ترجيحات  تشابه  نظريه  و   )1966( ورنن2 
است  تأکيد شده  تجارت جهانی  شرايط جديد  بر  آن  در  که  مطرح شد  پورتر  رقابتی  مزيت  نظريه 
(Porter, 1990). در هر کدام از الگو های مذکور، داليل شکل گيری تجارت بين کشورها، مورد بررسی 

قرار گرفته است. 
نظریه�تشابه�ترجیحات��

اولين بار ليندر نظريه فوق را مطرح کرد. ليندر بيان کرد که اميدبخش ترين و بهترين بازار برای 
صادرات، کشورهايی را شامل می شود که ميزان درآمد و ترجيحات مشابه با کشور صادرکننده دارد. به 
همين دليل، نظريه وی، نظريه تشابه ترجيحات ناميده شده است. به عبارت ديگر، تجارت بين دو کشوری 
که به لحاظ ترجيحات و درآمد، مشابه يکديگر است، به مراتب بيشتر خواهد بود. زيرا وی معتقد است 
که تجارت کاالهای صنعتی )نظريه ليندر درباره تجارت کاالهای صنعتی است( با تکيه بر شرايط تقاضا 
در کشورها شکل می گيرد. اما اين بحث بر اساس نظريه هکچر و اوهلين تأييد نمی شود. زيرا دو کشور 
مشابه، هزينه های نسبی يکسانی خواهد داشت. بنابراين دليلی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، نظريه 
هکچر و اوهلين برای توضيح الگوی تجارت کاالهای اوليه مناسب است. بر اساس اين نظريه، تجارت 
 .(92-Dunn & Mutti, 2004: 91) کاالهای اوليه را موجودی عوامل توليد و فراوانی آنها تعيين می کند

1. Heckscher – Ohlin Theory 
2. Vernon 
3. Linder 
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نظریه�چرخه�زندگی�محصول�ورنن

در نظريه هايی که تاکنون درباره داليل تجارت مطرح گرديد، فناوری ثابت در نظر گرفته می شد. 
اما اکنون تغيير فناوری، يکی از داليل مهم تجارت بين کشورها است و بر مزيت نسبی در اين دسته 
از کشورها، تأثير می گذارد. ورنن در سال 1966، با متغير فرض کردن فناوری، نظريه چرخه زندگی 
محصول را بيان کرد. وی معتقد است که مزيت نسبی محصوالت جديد با حرکت از طريق چرخه 

محصول تغيير می کند که اين مراحل عبارت است از:
1- توسعه محصول و فروش در بازار داخلی

2- با افزايش تقاضای خارجی، صادرات محصول در کشور توليدکننده محصول افزايش می يابد.
اين کاال، توليد آن را آغاز می کنند و بدين  از توليد  يافتن  با اطالع  3- برخی کشورهای ديگر 
ترتيب، صادرات کشور نوآور در توليد کاالی مذکور، کاهش می يابد. بنابراين کشور نوآور که در مراحل 

اول و دوم، از مزيت نسبی برخوردار بوده است، در اين مرحله، مزيت خود را از دست می دهد.
4- با کاهش قيمت های خارجی، کشور نوآور واردکننده آن محصول می شود.

تلويزيون،  راديو،  مانند  محصوالتی  در  محصول  چرخه  به  مربوط  مراحل  اخير،  سال های  در 
ترانزيستورها و ماشين حساب های جيبی وجود داشته است. همچنين شواهدی درباره امکان کوتاه تر 
شدن فواصل زمانی بين مراحل 1 تا 4، وجود دارد. گرچه طول اين چرخه، برای محصوالت مختلف، 

متفاوت است )همان، 89-91(. 
نظریه�های�مزیت�رقابتی

نظريه های مطرح شده درباره مزيت رقابتی را می توان به دو دسته تقسيم کرد: 1- نظريه سازمان 
2)RBV( و 2- نظريه منبع مدار )IO( 1صنعتی

-نظریه�سازمان�صنعتی

در نظريه سازمان صنعتی که اولين بار بين3 )1968( مطرح کرد، اثر محيط خارجی بنگاه، يعنی 
صنعت مورد توجه قرار گرفته است. اما نظريه پرداز معروف اين گروه، مايکل پورتر است. بر اساس الگوی 
پورتر، واحد اصلی تجزيه و تحليل، صنعت است. وی بيان می کند که سودآوری بنگاه، به دو عامل منوط 
است که جذابيت صنعت و موقعيت نسبی بنگاه را در صنعت  شامل می شود. بنابراين، اگر بنگاه مطابق با 
راهبرد خود، عملکردی متفاوت از رقبا داشته باشد، آن گاه شايستگی های محوری باعث می شود که امکان 

1. International Organization
2. Resource Base View (RBV)
3. Bain 
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انتخاب بنگاه بر اساس تمايز و تنوع، تسهيل گردد و بدين ترتيب، مزيت رقابتی برای سازمان ايجاد می شود. 
بر اين اساس، پورتر چارچوبی را تدوين کرده است که در آن فعاليت ها، منبع مزيت رقابتی است و برای 
انجام هر فعاليت، وجود دارايی های ملموس )شامل دارايی های فيزيکی و مالی( و غيرملموس )شامل منابع 
انسانی و فناوری( الزم است. به گونه ای که اين دارايی ها از طريق دستاوردهای خارجی يا از فرايند يادگيری 
از طريق انجام کار1 )عملکرد خود فعاليت( حاصل می شود. وی دليل اينکه چرا بنگاه ها می تواند فعاليت ها 
را با هزينه کمتر انجام دهد يا روشی برای انجام فعاليت ها اتخاذ کند، به گونه ای که ارزش بيشتری برای 
مصرف کننده ايجاد کند را گرداننده2 می نامد که منظور از آن، همان دارايی های خاصی است که باعث 

.(De Toni & Tonchia, 2003: 960) انجام فعاليت هايی می شود که تعيين کننده مزيت رقابتی است
بايد مورد توجه  به اعتقاد رچنتين3 )2004( هنگام تعيين راهبرد بنگاه، نيازهای مشتريان نيز 
قرار گيرد. ولی پورتر در سال 1990، ضمن بررسی داليل موفقيت بنگاه ها، ماهيت روابط و عناصر 
شکل دهنده صنايع و حوزه های کسب و کار را مؤثر دانست. به عبارت ديگر، پورتر برای اين پرسش 
که »چرا برخی از کشورها در صحنه رقابت بين المللی، موفق می شوند و برخی ديگر خير؟« با ارائه 
الگوی جديد خود با عنوان »الگوی الماس«4 چهار عامل، را بر توان رقابتی بنگاه ها مؤثر دانست که 
عبارت است از: 1( عوامل درونی5، 2( شرايط تقاضای داخلی6، 3( راهبرد ساختار و رقابتی بنگاه7 و 4( 
وضعيت صنايع مرتبط و حمايت کننده8. چهار عامل مذکور بر يکديگر اثر می گذارد و تحت تأثير وقايع 
پيش بينی نشده9 و دولت نيز قرار می گيرد. وی برای تعيين اينکه کدام صنعت و بنگاه، مزيت رقابتی 
دارد، از الگوی الماس استفاده کرده است. پورتر نشان می دهد که چگونه نبود هر يک از اين عوامل، 

 .(79-Porter, 1990: 78) می تواند به از بين رفتن مزيت ملی منجر گردد
است،  معروف  رقابتی  مزيت  محيطی  نگرش های  به  که  صنعتی  سازمان  بر  مبتنی  نگرش های 
محدوديت هايی دارد و در دهه اخير، انتقادهايی در اين حوزه مطرح شده است. تالش های زيادی نيز 
برای رفع خأل نظری موجود درباره مزيت رقابتی انجام شده است که در آن بيشتر بر تأثير منابع و 
قابليت های درون سازمان در کسب و توسعه مزيت رقابتی تأکيد می شود که از آن جمله، می توان 
1. Lerning by doing
2. Drivers
3. Rechenthin 
4. Diamond Model.
5. Factor Endowments
6. Demanding Customers.
7. Firm Structure and Rivalry
8. Related and Supporting Industries
9. Chance Events.
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.(De Toni & Tonchia, 2003: 947) نظريه منبع مدار را مطرح کرد
-�نظریه�منبع�مدار

در ديدگاه منبع مدار، به جای محيط بيرونی بر منابع بنگاه تمرکز شده است )همان، 947(. بر 
و حد  منابع، چگونگی مزيت  ويژگی  و  است  منابع سازمان  رقابتی،  منبع مزيت  اين ديدگاه،  اساس 
پايداری آن را تعيين می کند (Park, 1996: 25). اولين بار، پنروز1 )1959( اين ديدگاه را مطرح کرد. 
تجزيه و تحليل وی از منابع بر اساس درك از محصول بنگاه تا رفتار راهبردی آن انجام شده است. اما 
ورنرفلت2 )1984( پژوهش اصلی را درباره اين موضوع انجام داده است. به اعتقاد وی، منابع و توليد، 
دو روی يک سکه است و منابع، دارايی های ملموس و غيرملموسی را شامل می شود که بنگاه برای 
مدت محدودی، مالک آنها محسوب می شود. گرانت3 )1991( از اولين کسانی بود که در اين حوزه بين 
منابع و شايستگی ها تفاوت قائل شد. به اعتقاد وی، منابع داده هايی را شامل می شود که در فرايندهای 
سودآور مورد استفاده قرار می گيرد و واحد اصلی تجزيه و تحليل است. گرانت منابع را به شش گروه، 
يعنی منابع مالی، فيزيکی، انسانی، فناورانه، شهرت و اعتبار و منابع سازمانی تقسيم کرد که با توجه 
به هدف پژوهش، همه اين موارد می تواند تحت عنوان منابع قرار گيرد. ولی با توجه به شايستگی ها 
می توان به توضيح اين موضوع پرداخت که چگونه دو بنگاه با منابع و اهداف يکسان، می تواند ترجيحات 
متفاوت به دست آورد يا چطور دو بنگاه با منابع متفاوت می تواند ترجيحات يکسان داشته باشد. به 
اعتقاد آميت و شوماخر4 )1993( منابع گروهی از عوامل کنترل شده موجود برای بنگاه ها را شامل 
می شود. در حالی که شايستگی ها، ظرفيت بنگاه برای گسترش منابع از طريق فرايند سازمانی برای 

 .(951-De Toni & Tonchia, 2003: 949) دستيابی به نتايج مطلوب را نشان می دهد

روش�پژوهش�
برای دست يابی به اهداف مورد نظر در پژوهش حاضر، ابتدا تالش می شود که محصوالت مزيت دار 
صادراتی صنعتی استان فارس مشخص گردد. برای بررسی اين موضوع، توجه به سه نکته ضرورت دارد 
که عبارت است از: بررسی مزيت هر محصول در مقايسه با کشور، توجه به ثبات صادراتی محصول و 
روند صادراتی آن. برای توجه همزمان به سه نکته مذکور، از روش اولويت بندی ترجيحات بر مبنای 

1. Penros 
2. Wernerfelt 
3. Grant 
4. Amit & Shomakher 
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نزديکی به جواب بهينه )TOPSIS(1 استفاده خواهد شد. برای بررسی مزيت هر محصول در استان، 
شاخص مزيت نسبی صادراتی آشکار شده در مقايسه با کشور، شاخص پراکندگی نسبی و ميانگين 
داده  توضيح  آنها  درباره  ادامه  در  که  می گيرد  قرار  استفاده  مورد  صادراتی  تجربه  تجمعی  شاخص 
می شود. در پژوهش ها برای بررسی عملکرد صادراتی هر محصول و رقابت پذيری آنها به طور پويا، دو 
شاخص انتقال سهم )SSA( و شاخص نقشه تجاری )TM( استفاده می شود. در پژوهش حاضر نيز از 
هر دو شاخص  فوق برای ارزيابی عملکرد صادراتی به طور پويا استفاده خواهد شد. توجه به اين نکته 
ضرورری است که مزيت شاخص تحليل انتقال سهم نسبت به شاخص RCA اين است که RCA سهم 
صادراتی را به طور ايستا نشان می دهد، در حالی که شاخص تحليل انتقال سهم به طور پويا، عملکرد 
صادراتی را منعکس می کند. در ادامه، شاخص مزيت نسبی آشکار شده به عنوان يکی از مهم ترين 
شاخص های مزيت نسبی و شاخص های تحليل انتقال سهم و نقشه تجاری به عنوان شاخص های جديد 

اندازه گيری مزيت رقابتی، مورد بررسی قرار می گيرد.

شاخص مزيت نسبی آشکار شده

 اين شاخص به منظور بررسی عملکرد صادراتی کشورها استفاده می شود و در پژوهش های متعدد، 
به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. يکی از مزيت های استفاده از شاخص مزيت نسبی 
آشکار شده، سادگی بسيار آن است. عالوه بر اين، با استفاده از داده های تجاری که به طور گسترده 
در دسترس است، به آسانی می توان آن را محاسبه کرد. شاخص مذکور، از زيربنای نظری محکمی نيز 

برخوردار است. اين شاخص به صورت زير محاسبه می شود:

01 
 

، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی

wiw
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 صادرات جهانی 
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، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی
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01 
 

، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی
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 کل صادرات کشور 

01 
 

، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی
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01 
 

، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی

wiw

jij

XX
XX

RCA
/
/



 توسط کشور 

01 
 

، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی
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 صادرات کاالی 

01 
 

، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی
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که در آن 
 کل صادرات جهانی است. صورت اين کسر، سهم کاالی مورد نظر را در صادرات ملی و 

01 
 

، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی
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 و 

01 
 

، شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص در مقایسه با کشورآشکار شده شاخص مزیت نسبی صادراتی  ،محصول در استان
برای بررسی  ها پژوهشدر  .شود درباره آنها توضیح داده میکه در ادامه گیرد  مورد استفاده قرار میتجمعی تجربه صادراتی 

 و شاخص نقشه تجاری (SSA)دو شاخص انتقال سهم  ،پویا طورآنها به  یریپذ بترقاعملکرد صادراتی هر محصول و 
(TM) پویا استفاده  طورصادراتی به برای ارزیابی عملکرد  فوق  شاخص نیز از هر دو پژوهش حاضردر . شود یم استفاده

این است که  RCA صشاخ به نسبت سهمکه مزیت شاخص تحلیل انتقال ه ضرورری است به این نکتتوجه  .خواهد شد
RCA  عملکرد صادراتی را  ،پویا طورکه شاخص تحلیل انتقال سهم به در حالی  ،دهد یمسهم صادراتی را به طور ایستا نشان

 و ینسب یتمز یها شاخص ینتر مهم از یکی عنوان به شده آشکار ینسب یتمز شاخص ادامه، در. کند یممنعکس 
 قرار یبررس مورد ،یرقابت یتمز یریگ اندازه یدجد یها شاخص عنوان به یرتجا نقشه و تحلیل انتقال سهم یها شاخص

 .دگیر یم
 

 شاخص مزیت نسبی آشکار شده              
مورد  ، به طور گستردهمتعدد های پژوهشدر  شود و یمملکرد صادراتی کشورها استفاده بررسی عبه منظور این شاخص  
 عالوه بر این،. ، سادگی بسیار آن استمزیت نسبی آشکار شدهشاخص استفاده از  یاه مزیتیکی از  .است قرار گرفتهاستفاده 

از شاخص مذکور،  .توان آن را محاسبه کرد می یآسان به است، دسترس در گسترده به طور که یتجار یها دادهاز  استفاده با
 :شود یمبه به صورت زیر محاساین شاخص  .است برخوردار زین یمحکم ینظر یربنایز
 

(1)       
 

و  iصادرات جهانی کاالی  j ،iwXکل صادرات کشور j ،jXتوسط کشور  iصادرات کاالی  ijXکه در آن 

wX  سهم این کاال را در  ،در صادرات ملی و مخرج آنرا سهم کاالی مورد نظر  ،صورت این کسر. استکل صادرات جهانی
 ،بین صفر و یک قرار گیرد ،در صورتی که شاخص مزیت نسبی. ساده است ،تفسیر این شاخص. دهد یمبازار جهانی نشان 

 ,Brasili, Epifani & Helg) دهد یمرا نشان مزیت نسبی وجود  ،از یک باشد تر بزرگعدم مزیت نسبی و اگر 
 استهان یا منطقه مورد بررسی در سطح ج بهبود موقعیت رقابتی کاال ، بیانگرروند افزایشی این شاخص .(1999

(Aswicahyono & Anas, 2000).  
 

 میانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی              
در دوره مورد بررسی  روند صادراتی کاالهای مورد نظر کردنبرای مشخص  ،تیمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادرا

بیانگر این است باشد،  تر کینزدار آن به یک مقد چههر  است وبین صفر و یک همواره مذکور، شاخص مقدار  .دشو یم استفاده
بازارهای صادراتی  ،اخیر یها سال و در شدهولیه دوره مورد بررسی انجام ا یها سالعمده صادرات محصول مورد نظر در که 

 یها سالکه عمده صادرات محصول در دهد  نشان می ،باشد تر کینزداما هر چه این عدد به صفر . خود را از دست داده است
از اهمیت  دتوان یم، یافته استاخیر افزایش  یها سالدر آنها مقدار صادرات  بدیهی است محصوالتی که. شده استاخیر انجام 

هر چه میانگین شاخص تجمعی تجربه  از این رو،؛ دری در صادرات آتی برخوردار باشد و بیشتر مورد توجه قرار گیرشتبی
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کاالی 
مخرج آن، سهم اين کاال را در بازار جهانی نشان می دهد. تفسير اين شاخص، ساده است. در صورتی که 
شاخص مزيت نسبی، بين صفر و يک قرار گيرد، عدم مزيت نسبی و اگر بزرگ تر از يک باشد، وجود مزيت 
نسبی را نشان می دهد (Brasili, Epifani & Helg, 1999). روند افزايشی اين شاخص، بيانگر بهبود 
 .(Aswicahyono & Anas, 2000) موقعيت رقابتی کاال در سطح جهان يا منطقه مورد بررسی است

1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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ميانگين شاخص تجمعی تجربه صادراتی

ميانگين شاخص تجمعی تجربه صادراتی، برای مشخص کردن روند صادراتی کاالهای مورد نظر 
در دوره مورد بررسی استفاده می شود. مقدار شاخص مذکور، همواره بين صفر و يک است و هر چه 
مقدار آن به يک نزديک تر باشد، بيانگر اين است که عمده صادرات محصول مورد نظر در سال های 
اوليه دوره مورد بررسی انجام شده و در سال های اخير، بازارهای صادراتی خود را از دست داده است. 
اما هر چه اين عدد به صفر نزديک تر باشد، نشان می دهد که عمده صادرات محصول در سال های اخير 
انجام شده است. بديهی است محصوالتی که مقدار صادرات آنها در سال های اخير افزايش يافته است، 
می تواند از اهميت بيشتری در صادرات آتی برخوردار باشد و بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ از اين رو، 
هر چه ميانگين شاخص تجمعی تجربه صادراتی کمتر باشد، محصول مورد نظر، از اهميت بيشتری 
برای برنامه ريزی در صادرات آتی برخوردار است. رابطه ای که می توان با کمک آن، شاخص مذکور را 

محاسبه کرد، به صورت زير تعريف می شود:

00 
 

که  یا رابطه. استدر صادرات آتی برخوردار  یزیر برنامهاهمیت بیشتری برای ، از محصول مورد نظر ،صادراتی کمتر باشد
 :شود یمه صورت زیر تعریف بکرد، را محاسبه مذکور شاخص آن، کمک  اب توان یم
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که به صورت زیر  استشاخص تجمعی تجربه صادرات  itCمیانگین شاخص تجمعی تجربه صادراتی و  Tiن که در آ
 :کردمحاسبه توان آن را  می
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 سال انتهای دوره است 1tو سال شروع دوره  tام، tام در سال iرزش دالری صادرات محصول ا iteو در آن 

(Pineres & Ferrantino, 1997).  
 

 شاخص پراکندگی نسبی             
این شاخص از نسبت . از اعداد است مجموعهچند بین دو یا  ها یسه میزان نوسانمقا برایپراکندگی نسبی، شاخصی 

که به  دهد یمو نشان  دیآ یمدوره مورد بررسی به دست در انحراف معیار به میانگین ارزش دالری صادرات محصولی خاص 
چه میزان شاخص پراکندگی  مشخص است که هر. وجود دارد ، انحرافدر دنباله اعدادچقدر  ،هر یک واحد میانگین یااز

برخوردار  یتر ثباتو محصول مورد نظر از صادرات بااست موجود در صادرات محصول کمتر  یها کمتر باشد، نوسان ،نسبی
 :دیآ یمبا استفاده از رابطه زیر به دست ص این شاخ. است
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  (4   )         

 i یمیانگین در بخش تولید μiو ، iانحراف معیار در بخش تولیدی  iδام، iضریب پراکندگی نسبی بخش  Viکه در آن 
 .است
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 آنکتاد الملل نیبتجارت  مرکزدر  ایپو طوربه  ،ییکاال یها گروه یصادرات عملکرد لیتحل یبرا یتجارشاخص نقشه 
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از  iرشد واردات کاالی  میزاندر صورتی که  ،بر اساس این شاخص. دهد یمقرار  سهیمقامورد ( r) یجهانرشد واردات 
 اگر. شود یمشناسایی ( رو به افول)به صورت بازار رو به رشد  ،باشد، بازار این کاال( کمتر) یشترب ،رشد کل واردات جهانی میزان
jدر کشور i یصادرات کاالرشد  میزان کشور مورد بررسی در صادرات  ،باشد( مترک) بیشتررشد واردات این کاال میزان از   

در جهان  i یکاالرشد واردات  میزانمتوسط ir ،صشاخ نیادر  که ییآنجااز . خواهد بود( بازنده)برنده  ،کاالی مورد نظر
. است افتهی شیافزانه واردات بازار مقصد  و یجهان رداتوا کلبا لحاظ شدن در  فقط ،یصادراتبرنده  کیسهم بازار ، است

در  یتجارنقشه  لیتحل بر اساسبرنده بازار  عملکردبر اساس این شاخص،  کهاست  یضرور نکته نیاتوجه به  نیهمچن
 .(Aswicahyono & Anas, 2000) ردیگ ینمقرار  یابیارزمورد ، کنند یمرقابت  که یبازارمقابل رقبا در 
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که در آن Ti ميانگين شاخص تجمعی تجربه صادراتی و Cit شاخص تجمعی تجربه صادرات است 
که به صورت زير می توان آن را محاسبه کرد:
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که  یا رابطه. استدر صادرات آتی برخوردار  یزیر برنامهاهمیت بیشتری برای ، از محصول مورد نظر ،صادراتی کمتر باشد
 :شود یمه صورت زیر تعریف بکرد، را محاسبه مذکور شاخص آن، کمک  اب توان یم
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 سال انتهای دوره است 1tو سال شروع دوره  tام، tام در سال iرزش دالری صادرات محصول ا iteو در آن 

(Pineres & Ferrantino, 1997).  
 

 شاخص پراکندگی نسبی             
این شاخص از نسبت . از اعداد است مجموعهچند بین دو یا  ها یسه میزان نوسانمقا برایپراکندگی نسبی، شاخصی 

که به  دهد یمو نشان  دیآ یمدوره مورد بررسی به دست در انحراف معیار به میانگین ارزش دالری صادرات محصولی خاص 
چه میزان شاخص پراکندگی  مشخص است که هر. وجود دارد ، انحرافدر دنباله اعدادچقدر  ،هر یک واحد میانگین یااز

برخوردار  یتر ثباتو محصول مورد نظر از صادرات بااست موجود در صادرات محصول کمتر  یها کمتر باشد، نوسان ،نسبی
 :دیآ یمبا استفاده از رابطه زیر به دست ص این شاخ. است
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و در آن eit ارزش دالری صادرات محصول iام در سال tام، t0 سال شروع دوره و t1 سال انتهای 
 .(Pineres & Ferrantino, 1997) دوره است

شاخص پراکندگی نسبی

پراکندگی نسبی، شاخصی برای مقايسه ميزان نوسان ها بين دو يا چند مجموعه از اعداد است. 
اين شاخص از نسبت انحراف معيار به ميانگين ارزش دالری صادرات محصولی خاص در دوره مورد 
بررسی به دست می آيد و نشان می دهد که به ازای هر يک واحد ميانگين، چقدر در دنباله اعداد، 
انحراف وجود دارد. مشخص است که هر چه ميزان شاخص پراکندگی نسبی، کمتر باشد، نوسان های 
موجود در صادرات محصول کمتر است و محصول مورد نظر از صادرات باثبات تری برخوردار است. اين 

شاخص با استفاده از رابطه زير به دست می آيد:
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که در آن Vi ضريب پراکندگی نسبی بخش iام، δi انحراف معيار در بخش توليدی i، و μi ميانگين 
در بخش توليدی i است.

شاخص نقشه تجاری

شاخص نقشه تجاری برای تحليل عملکرد صادراتی گروه های کااليی، به طور پويا در مرکز تجارت 
بين الملل آنکتاد استفاده شده است. اين شاخص رشد صادرات کاالی i را در کشور jا )δij( با رشد 
واردات جهانی همان کاال )ri( و کل رشد واردات جهانی )r( مورد مقايسه قرار می دهد. بر اساس اين 
شاخص، در صورتی که ميزان رشد واردات کاالی i از ميزان رشد کل واردات جهانی، بيشتر )کمتر( 
باشد، بازار اين کاال، به صورت بازار رو به رشد )رو به افول( شناسايی می شود. اگر ميزان رشد صادرات 
کاالی i در کشور j از ميزان رشد واردات اين کاال بيشتر )کمتر( باشد، کشور مورد بررسی در صادرات 
کاالی مورد نظر، برنده )بازنده( خواهد بود. از آنجايی که در اين شاخص، ri متوسط ميزان رشد واردات 
کاالی i در جهان است، سهم بازار يک برنده صادراتی، فقط با لحاظ شدن در کل واردات جهانی و 
نه واردات بازار مقصد افزايش يافته است. همچنين توجه به اين نکته ضروری است که بر اساس اين 
شاخص، عملکرد برنده بازار بر اساس تحليل نقشه تجاری در مقابل رقبا در بازاری که رقابت می کنند، 

.(Aswicahyono & Anas, 2000) مورد ارزيابی قرار نمی گيرد

شاخص انتقال سهم

نيز  را در دهه 40 مطرح کرد. دان2 )1960(  انتقال سهم  بار روش تحليل  اولين  برای  کريمر1 
پژوهش های بعدی را درباره اين موضوع انجام داد. اين روش بعد از معرفی در دهه 60، جايگاه ويژه ای 
را در بين فنون اقتصاد منطقه ای کسب کرد (Funchs & et. al, 2000). به طور کلی، تحليل انتقال 
سهم به صورت جبری در بخش i منطقه j در طول دوره مورد بررسی، به صورت زير نوشته می شود 

 :(Mondel, 2009)
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 ص انتقال سهمشاخ                
باره دررا بعدی  های پژوهشنیز  (1694) 2دان. مطرح کرد 44در دهه را روش تحلیل انتقال سهم برای اولین بار  1کریمر
 کسب کرد یا منطقهاقتصاد  فنوندر بین را  یا ژهیوجایگاه  ،94این روش بعد از معرفی در دهه  .دادانجام  این موضوع

(Funchs & et. al, 2000) .تحلیل انتقال سهم به صورت جبری در بخش  ،ور کلیبه طi منطقهj  در طول دوره
 : (Mondel, 2009) شود یمبه صورت زیر نوشته  ،مورد بررسی

                  (5)   
 و است iدر بخش jتغییر صادرات منطقه  بیانگر ijdXکه 
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 تجاری  ظرفیت بالقوه روش برآورد ساده               
 .Arnon et) کرد میتقسدسته  سهبه  توان یم را بین کشورها در تجاری ظرفیت بالقوهتعیین  یها روشبه طور کلی، 

al, 1996: 113)  تجاری  ظرفیت بالقوه، روش برآورد 3با استفاده از آزمون مشابهتتجاری  ظرفیت بالقوهروش برآورد که
ورد نظر در هر با توجه به اهداف م. دشو یمرا شامل تجاری  ظرفیت بالقوهبا استفاده آزمون جاذبه و روش برآورد ساده 

تجاری استان  ظرفیت بالقوهبررسی میزان  ،جایی که هدف ما در این روشاز آن. شود یمانتخاب  ها روشیکی از این پژوهشی، 
روش  است،که مطابق با هدف مورد نظر در این پژوهش  ،استبا هر یک از شرکای عمده تجاری به صورت کاال به کاال 

 .خواهد شد ادهاستفبرآورد ساده پتانسیل تجاری 
مورد بررسی قرار  زمان حاضردر به صورت ساده  (ساختار تجارت)واردات دو کشور  ترکیب صادرات و ،در این روش

تولیدی،  یها تفاوت، نهاآبه الگوی تقاضای  ،ماناز ز یمشخص در دورهر ترکیب تجاری بین دو کشو ،به طور کلی. ردیگ یم
الزم است  ،Bبه کشور    Aصادرات کشور ظرفیت بالقوهبرای تعیین  (.119همان، ) منوط استاد مقیاس و سایر عوامل اقتص

بر اساس  Bبر اساس کدهای کاالیی برای یک دوره زمانی مشخص و ارزش واردات کشور  Aکه ارزش صادرات کشور 
                                                 

1. Creamer  
2. Dunn  
3. Similarity test  
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که dxij بيانگر تغيير صادرات منطقه j در بخش i است و

1. Creamer 
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در گروه مرجع نشان می دهد.

روش برآورد ساده ظرفيت بالقوه تجاری 

به سه دسته  را می توان  بين کشورها  در  تجاری  بالقوه  تعيين ظرفيت  کلی، روش های  به طور 
تقسيم کرد (Arnon et. al, 1996: 113) که روش برآورد ظرفيت بالقوه تجاری با استفاده از آزمون 
بالقوه تجاری با استفاده آزمون جاذبه و روش برآورد ساده ظرفيت  مشابهت1، روش برآورد ظرفيت 
بالقوه تجاری را شامل می شود. با توجه به اهداف مورد نظر در هر پژوهشی، يکی از اين روش ها انتخاب 
می شود. از آنجايی که هدف ما در اين روش، بررسی ميزان ظرفيت بالقوه تجاری استان با هر يک از 
شرکای عمده تجاری به صورت کاال به کاال است، که مطابق با هدف مورد نظر در اين پژوهش است، 

روش برآورد ساده پتانسيل تجاری استفاده خواهد شد.
در اين روش، ترکيب صادرات و واردات دو کشور )ساختار تجارت( به صورت ساده در زمان حاضر 
مورد بررسی قرار می گيرد. به طور کلی، ترکيب تجاری بين دو کشور در دوره مشخصی از زمان، به 
الگوی تقاضای آنها، تفاوت های توليدی، اقتصاد مقياس و ساير عوامل منوط است )همان، 116(. برای 
تعيين ظرفيت بالقوه صادرات کشور A به کشور B، الزم است که ارزش صادرات کشور A بر اساس 
کدهای کااليی برای يک دوره زمانی مشخص و ارزش واردات کشور B بر اساس کدهای کااليی از 
جهان برای دوره زمانی مذکور موجود باشد. بعد از مشخص شدن کاالها بر اساس کدهای کااليی بر 

اساس حداقل رقم اين دو عدد مورد نظر، حداکثر پتانسيل تجاری به صورت زير مشخص می شود: 
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های کاالیی بر اساس بعد از مشخص شدن کاالها بر اساس کد. کاالیی از جهان برای دوره زمانی مذکور موجود باشد یکدها
  :شود یمحداقل رقم این دو عدد مورد نظر، حداکثر پتانسیل تجاری به صورت زیر مشخص 

 
 =  i یدر کد کاالی Bر به کشو  A صادراتی کشور ظرفیت بالقوهحداکثر            
Aکه 

iwtX  صادرات کشورA  از کد کاالیi  به جهان وB
iwtM  واردات کد کاالیi  از جهان توسط کشورB 

ظرفیت به عنوان ،  ظرفیت بالقوه میزان حداکثراز درصد  34تا  24بین  ،تجربی یها پژوهشذکر است که در شایان  .است
واقعی از تجارت  ینیب شیپ تواند ینمزان حداکثر پتانسیل به دست آمده میزیرا  شود، یمگرفته صادراتی کشورها در نظر  لقوهبا

حتی . کند نیتأما ر Bر نیازهای وارداتی کشو همه تواند ینم  Aکشور ،به عبارت دیگر، در دنیای واقعی. آتی بین کشورها باشد
این  تواند ینم  Aوجود نداشته باشد، کشور شیها تیظرفدر حد حداکثر  Bبه  A مشکلی برای افزایش صادرات کشور اگر

و افزایش  است  Aتولیدی یها تیظرف افزایش یکبارهمستلزم ، زیرا این اقدام. انجام دهدمیزان صادرات را به سرعت 
 (Arnon et. Al, 1996: 119). است  بر زمان ،تولیدی یها تیظرف

 
                 =   i یدر کد کاالی Bر به کشو A پتانسیل صادراتی کشور 

 
 پژوهش  یها تیمحدود

آمار و اطالعات مربوط به  به ،ییکاال به صورت مورد بحث یها شاخصو محاسبه پژوهش به اهداف  تیابیدسبرای 
ذکر است که در صورت استفاده از شایان  .نیاز داریم HS بر اساس کدهایصادرات و واردات استان و شرکای تجاری آن 

به دلیل  و کند می تر دهیچیپرا  پژوهشبه همین نسبت  HSکدهای  یریکارگب .یستن میسر ییکاالبررسی  ،ISICکدهای 
سیل صادراتی نتابرای محاسبه شاخص پ ،سدر دسترس نبودن آمار و اطالعات مربوط به واردات شرکای تجاری استان فار

همچنین در بخش . استفاده شده است HSچهار رقمی  یاز آمار مربوط به کدها ،HS یاساس کدهای شش رقماستان بر 
 . تعیین کدهای برتر صنعتی برای بررسی پتانسیل صادراتی نیز مجبور به استفاده از کدهای چهار رقمی بودیم

در دوره  ها سالدر بعضی از  ،صادرات کدهای برتر صادراتی صنعتیمیزان این بود که  پژوهش حاضرمحدودیت دیگر در 
برای محاسبه  ،به همین دلیل. میسر نیستای تعداد زیادی از این کدها محاسبه نرخ رشد بر است، از این رو،مورد بررسی صفر 

که میزان گردید  انتخابدورقمی  HSو آن دسته از کدهای  را در نظر گرفتیمدورقمی  HSکدهای  ،شاخص نقشه تجاری
انتخاب  دورقمی HSکد  92کد از بین  44در واقع،  .ه استره مورد مطالعه صفر نبوددودر  ها سالدر هیچ یک از  آنهاصادرات 
با توجه به این . است  دادهدرصد از کل صادرات محصوالت صنعتی را به خود اختصاص   7کد به طور متوسط  44این . گردید
 .شده است بیاندر زیر  ها شاخصصل از محاسبه نتایج حا ،ها تیمحدود
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 واردات کد کاالی i از جهان توسط 
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های کاالیی بر اساس بعد از مشخص شدن کاالها بر اساس کد. کاالیی از جهان برای دوره زمانی مذکور موجود باشد یکدها
  :شود یمحداقل رقم این دو عدد مورد نظر، حداکثر پتانسیل تجاری به صورت زیر مشخص 

 
 =  i یدر کد کاالی Bر به کشو  A صادراتی کشور ظرفیت بالقوهحداکثر            
Aکه 

iwtX  صادرات کشورA  از کد کاالیi  به جهان وB
iwtM  واردات کد کاالیi  از جهان توسط کشورB 

ظرفیت به عنوان ،  ظرفیت بالقوه میزان حداکثراز درصد  34تا  24بین  ،تجربی یها پژوهشذکر است که در شایان  .است
واقعی از تجارت  ینیب شیپ تواند ینمزان حداکثر پتانسیل به دست آمده میزیرا  شود، یمگرفته صادراتی کشورها در نظر  لقوهبا

حتی . کند نیتأما ر Bر نیازهای وارداتی کشو همه تواند ینم  Aکشور ،به عبارت دیگر، در دنیای واقعی. آتی بین کشورها باشد
این  تواند ینم  Aوجود نداشته باشد، کشور شیها تیظرفدر حد حداکثر  Bبه  A مشکلی برای افزایش صادرات کشور اگر

و افزایش  است  Aتولیدی یها تیظرف افزایش یکبارهمستلزم ، زیرا این اقدام. انجام دهدمیزان صادرات را به سرعت 
 (Arnon et. Al, 1996: 119). است  بر زمان ،تولیدی یها تیظرف

 
                 =   i یدر کد کاالی Bر به کشو A پتانسیل صادراتی کشور 

 
 پژوهش  یها تیمحدود

آمار و اطالعات مربوط به  به ،ییکاال به صورت مورد بحث یها شاخصو محاسبه پژوهش به اهداف  تیابیدسبرای 
ذکر است که در صورت استفاده از شایان  .نیاز داریم HS بر اساس کدهایصادرات و واردات استان و شرکای تجاری آن 

به دلیل  و کند می تر دهیچیپرا  پژوهشبه همین نسبت  HSکدهای  یریکارگب .یستن میسر ییکاالبررسی  ،ISICکدهای 
سیل صادراتی نتابرای محاسبه شاخص پ ،سدر دسترس نبودن آمار و اطالعات مربوط به واردات شرکای تجاری استان فار

همچنین در بخش . استفاده شده است HSچهار رقمی  یاز آمار مربوط به کدها ،HS یاساس کدهای شش رقماستان بر 
 . تعیین کدهای برتر صنعتی برای بررسی پتانسیل صادراتی نیز مجبور به استفاده از کدهای چهار رقمی بودیم

در دوره  ها سالدر بعضی از  ،صادرات کدهای برتر صادراتی صنعتیمیزان این بود که  پژوهش حاضرمحدودیت دیگر در 
برای محاسبه  ،به همین دلیل. میسر نیستای تعداد زیادی از این کدها محاسبه نرخ رشد بر است، از این رو،مورد بررسی صفر 

که میزان گردید  انتخابدورقمی  HSو آن دسته از کدهای  را در نظر گرفتیمدورقمی  HSکدهای  ،شاخص نقشه تجاری
انتخاب  دورقمی HSکد  92کد از بین  44در واقع،  .ه استره مورد مطالعه صفر نبوددودر  ها سالدر هیچ یک از  آنهاصادرات 
با توجه به این . است  دادهدرصد از کل صادرات محصوالت صنعتی را به خود اختصاص   7کد به طور متوسط  44این . گردید
 .شده است بیاندر زیر  ها شاخصصل از محاسبه نتایج حا ،ها تیمحدود
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 صادرات کشور A از کد کاالی i به جهان و 
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های کاالیی بر اساس بعد از مشخص شدن کاالها بر اساس کد. کاالیی از جهان برای دوره زمانی مذکور موجود باشد یکدها
  :شود یمحداقل رقم این دو عدد مورد نظر، حداکثر پتانسیل تجاری به صورت زیر مشخص 

 
 =  i یدر کد کاالی Bر به کشو  A صادراتی کشور ظرفیت بالقوهحداکثر            
Aکه 

iwtX  صادرات کشورA  از کد کاالیi  به جهان وB
iwtM  واردات کد کاالیi  از جهان توسط کشورB 

ظرفیت به عنوان ،  ظرفیت بالقوه میزان حداکثراز درصد  34تا  24بین  ،تجربی یها پژوهشذکر است که در شایان  .است
واقعی از تجارت  ینیب شیپ تواند ینمزان حداکثر پتانسیل به دست آمده میزیرا  شود، یمگرفته صادراتی کشورها در نظر  لقوهبا

حتی . کند نیتأما ر Bر نیازهای وارداتی کشو همه تواند ینم  Aکشور ،به عبارت دیگر، در دنیای واقعی. آتی بین کشورها باشد
این  تواند ینم  Aوجود نداشته باشد، کشور شیها تیظرفدر حد حداکثر  Bبه  A مشکلی برای افزایش صادرات کشور اگر

و افزایش  است  Aتولیدی یها تیظرف افزایش یکبارهمستلزم ، زیرا این اقدام. انجام دهدمیزان صادرات را به سرعت 
 (Arnon et. Al, 1996: 119). است  بر زمان ،تولیدی یها تیظرف

 
                 =   i یدر کد کاالی Bر به کشو A پتانسیل صادراتی کشور 

 
 پژوهش  یها تیمحدود

آمار و اطالعات مربوط به  به ،ییکاال به صورت مورد بحث یها شاخصو محاسبه پژوهش به اهداف  تیابیدسبرای 
ذکر است که در صورت استفاده از شایان  .نیاز داریم HS بر اساس کدهایصادرات و واردات استان و شرکای تجاری آن 

به دلیل  و کند می تر دهیچیپرا  پژوهشبه همین نسبت  HSکدهای  یریکارگب .یستن میسر ییکاالبررسی  ،ISICکدهای 
سیل صادراتی نتابرای محاسبه شاخص پ ،سدر دسترس نبودن آمار و اطالعات مربوط به واردات شرکای تجاری استان فار

همچنین در بخش . استفاده شده است HSچهار رقمی  یاز آمار مربوط به کدها ،HS یاساس کدهای شش رقماستان بر 
 . تعیین کدهای برتر صنعتی برای بررسی پتانسیل صادراتی نیز مجبور به استفاده از کدهای چهار رقمی بودیم

در دوره  ها سالدر بعضی از  ،صادرات کدهای برتر صادراتی صنعتیمیزان این بود که  پژوهش حاضرمحدودیت دیگر در 
برای محاسبه  ،به همین دلیل. میسر نیستای تعداد زیادی از این کدها محاسبه نرخ رشد بر است، از این رو،مورد بررسی صفر 

که میزان گردید  انتخابدورقمی  HSو آن دسته از کدهای  را در نظر گرفتیمدورقمی  HSکدهای  ،شاخص نقشه تجاری
انتخاب  دورقمی HSکد  92کد از بین  44در واقع،  .ه استره مورد مطالعه صفر نبوددودر  ها سالدر هیچ یک از  آنهاصادرات 
با توجه به این . است  دادهدرصد از کل صادرات محصوالت صنعتی را به خود اختصاص   7کد به طور متوسط  44این . گردید
 .شده است بیاندر زیر  ها شاخصصل از محاسبه نتایج حا ،ها تیمحدود
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کشور B است. شايان ذکر است که در پژوهش های تجربی، بين 20 تا 30 درصد از ميزان حداکثر 
ظرفيت بالقوه ، به عنوان ظرفيت بالقوه صادراتی کشورها در نظر گرفته می شود، زيرا ميزان حداکثر 
پتانسيل به دست آمده نمی تواند پيش بينی واقعی از تجارت آتی بين کشورها باشد. به عبارت ديگر، در 
دنيای واقعی، کشور A نمی تواند همه نيازهای وارداتی کشور B را تأمين کند. حتی اگر مشکلی برای 
افزايش صادرات کشور A به B در حد حداکثر ظرفيت هايش وجود نداشته باشد، کشور A نمی تواند 
اين ميزان صادرات را به سرعت انجام دهد. زيرا اين اقدام، مستلزم افزايش يکباره ظرفيت های توليدی 

(Arnon et. Al, 1996: 119) .است و افزايش ظرفيت های توليدی، زمان بر است A
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های کاالیی بر اساس بعد از مشخص شدن کاالها بر اساس کد. کاالیی از جهان برای دوره زمانی مذکور موجود باشد یکدها
  :شود یمحداقل رقم این دو عدد مورد نظر، حداکثر پتانسیل تجاری به صورت زیر مشخص 

 
 =  i یدر کد کاالی Bر به کشو  A صادراتی کشور ظرفیت بالقوهحداکثر            
Aکه 

iwtX  صادرات کشورA  از کد کاالیi  به جهان وB
iwtM  واردات کد کاالیi  از جهان توسط کشورB 

ظرفیت به عنوان ،  ظرفیت بالقوه میزان حداکثراز درصد  34تا  24بین  ،تجربی یها پژوهشذکر است که در شایان  .است
واقعی از تجارت  ینیب شیپ تواند ینمزان حداکثر پتانسیل به دست آمده میزیرا  شود، یمگرفته صادراتی کشورها در نظر  لقوهبا

حتی . کند نیتأما ر Bر نیازهای وارداتی کشو همه تواند ینم  Aکشور ،به عبارت دیگر، در دنیای واقعی. آتی بین کشورها باشد
این  تواند ینم  Aوجود نداشته باشد، کشور شیها تیظرفدر حد حداکثر  Bبه  A مشکلی برای افزایش صادرات کشور اگر

و افزایش  است  Aتولیدی یها تیظرف افزایش یکبارهمستلزم ، زیرا این اقدام. انجام دهدمیزان صادرات را به سرعت 
 (Arnon et. Al, 1996: 119). است  بر زمان ،تولیدی یها تیظرف

 
                 =   i یدر کد کاالی Bر به کشو A پتانسیل صادراتی کشور 

 
 پژوهش  یها تیمحدود

آمار و اطالعات مربوط به  به ،ییکاال به صورت مورد بحث یها شاخصو محاسبه پژوهش به اهداف  تیابیدسبرای 
ذکر است که در صورت استفاده از شایان  .نیاز داریم HS بر اساس کدهایصادرات و واردات استان و شرکای تجاری آن 

به دلیل  و کند می تر دهیچیپرا  پژوهشبه همین نسبت  HSکدهای  یریکارگب .یستن میسر ییکاالبررسی  ،ISICکدهای 
سیل صادراتی نتابرای محاسبه شاخص پ ،سدر دسترس نبودن آمار و اطالعات مربوط به واردات شرکای تجاری استان فار

همچنین در بخش . استفاده شده است HSچهار رقمی  یاز آمار مربوط به کدها ،HS یاساس کدهای شش رقماستان بر 
 . تعیین کدهای برتر صنعتی برای بررسی پتانسیل صادراتی نیز مجبور به استفاده از کدهای چهار رقمی بودیم

در دوره  ها سالدر بعضی از  ،صادرات کدهای برتر صادراتی صنعتیمیزان این بود که  پژوهش حاضرمحدودیت دیگر در 
برای محاسبه  ،به همین دلیل. میسر نیستای تعداد زیادی از این کدها محاسبه نرخ رشد بر است، از این رو،مورد بررسی صفر 

که میزان گردید  انتخابدورقمی  HSو آن دسته از کدهای  را در نظر گرفتیمدورقمی  HSکدهای  ،شاخص نقشه تجاری
انتخاب  دورقمی HSکد  92کد از بین  44در واقع،  .ه استره مورد مطالعه صفر نبوددودر  ها سالدر هیچ یک از  آنهاصادرات 
با توجه به این . است  دادهدرصد از کل صادرات محصوالت صنعتی را به خود اختصاص   7کد به طور متوسط  44این . گردید
 .شده است بیاندر زیر  ها شاخصصل از محاسبه نتایج حا ،ها تیمحدود
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 = i در کد کااليی B به کشور A پتانسيل صادراتی کشور

محدوديت های پژوهش 

برای دستيابی به اهداف پژوهش و محاسبه شاخص های مورد بحث به صورت کااليی، به آمار و 
اطالعات مربوط به صادرات و واردات استان و شرکای تجاری آن بر اساس کدهای HS نياز داريم. شايان 
 HS بررسی کااليی ميسر نيست. بکارگيری کدهای ،ISIC ذکر است که در صورت استفاده از کدهای
به همين نسبت پژوهش را پيچيده تر می کند و به دليل در دسترس نبودن آمار و اطالعات مربوط به 
واردات شرکای تجاری استان فارس، برای محاسبه شاخص پتانسيل صادراتی استان بر اساس کدهای 
شش رقمی HS، از آمار مربوط به کدهای چهار رقمی HS استفاده شده است. همچنين در بخش تعيين 
کدهای برتر صنعتی برای بررسی پتانسيل صادراتی نيز مجبور به استفاده از کدهای چهار رقمی بوديم. 

محدوديت ديگر در پژوهش حاضر اين بود که ميزان صادرات کدهای برتر صادراتی صنعتی، در 
بعضی از سال ها در دوره مورد بررسی صفر است، از اين رو، محاسبه نرخ رشد برای تعداد زيادی از 
اين کدها ميسر نيست. به همين دليل، برای محاسبه شاخص نقشه تجاری، کدهای HS دورقمی را 
در نظر گرفتيم و آن دسته از کدهای HS دورقمی انتخاب گرديد که ميزان صادرات آنها در هيچ يک 
از سال ها در دوره مورد مطالعه صفر نبوده است. در واقع، 40 کد از بين 72 کد HS دورقمی انتخاب 
گرديد. اين 40 کد به طور متوسط 96 درصد از کل صادرات محصوالت صنعتی را به خود اختصاص 

داده  است. با توجه به اين محدوديت ها، نتايج حاصل از محاسبه شاخص ها در زير بيان شده است.
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نتایج�حاصل�از�بررسی�شاخص�ها

شاخص مزيت رقابتی

 )HS در جدول )1( مقادير مزيت رقابتی بر حسب دالر برای 10 کد1 )بر اساس کد چهار رقمی
که بيشترين صادرات صنعتی را در سال های 1380 الی 1388 داشته ، بيان گرديده است2. بر اساس 
ارقام ميانگين در جدول، از ميان 10 کد با بيشترين صادرات صنعتی، فقط 6 کد از مزيت رقابتی 
بدون  بافته شده  منسوجات کف پوش  و ساير  )شامل فرش  و چهار کد  بوده   برخوردار  دوره  در کل 
منگوله، سراميک لعاب دار کف پوش، آجر ديواری و موزاييک مکعب شکل، رزين های امين و فينوليک 
و پليريتان ها به شکل اوليه و انواع قطعات آهن توخالی از جنس آهن( بر اساس مقادير دالری، به 
صورت ميانگين در کل دوره مزيت رقابتی نداشته  است. بررسی روند مقادير برای 10 کد مذکور نيز 
بيانگر نبود مزيت رقابتی برای اين محصوالت در بيشتر سال ها است، به نحوی که فقط کد 2002 
)گوجه فرنگی آماده يا کنسرو شده( در پنج دوره، مزيت رقابتی مثبت و در سه دوره، مزيت رقابتی 
منفی دارد و تعداد دوره های دارای مزيت رقابتی مثبت آن، بيش از دوره های مزيت رقابتی منفی است.

جدول )1(: مقادير مزيت رقابتی برای ده کد برتر صادرات صنعتی استان فارس در دوره 1380-88
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 ها شاخص یبررسحاصل از  جینتا

 شاخص مزیت رقابتی
که بیشترین صادرات ( HSبر اساس کد چهار رقمی ) 1کد 14مقادیر مزیت رقابتی بر حسب دالر برای ( 1)در جدول 

 باکد  14از میان  ،در جدول ساس ارقام میانگینار ب. 2گردیده است بیان،  داشته 1388الی  1384 یها سال درصنعتی را 
شامل فرش و سایر منسوجات )و چهار کد   بودهبرخوردار مزیت رقابتی در کل دوره  از دک 9 ، فقطبیشترین صادرات صنعتی

امین و  یها نیرز، آجر دیواری و موزاییک مکعب شکل، پوش کف دار لعاببافته شده بدون منگوله، سرامیک  پوش کف
میانگین در  به صورت ،بر اساس مقادیر دالری( هنها به شکل اولیه و انواع قطعات آهن توخالی از جنس آ لیک و پلیریتانفینو

نبود مزیت رقابتی برای این محصوالت بیانگر نیز مذکور کد  14 بررسی روند مقادیر برای. است  نداشتهکل دوره مزیت رقابتی 
در مزیت رقابتی مثبت و  ،در پنج دوره (هفرنگی آماده یا کنسرو شد گوجه) 2442کد  طفقبه نحوی که است،  ها سالدر بیشتر 
 .مزیت رقابتی منفی است یها دورهبیش از  ،دارای مزیت رقابتی مثبت آن یها دورهو تعداد  دارد مزیت رقابتی منفی ،سه دوره

 
 1881-88دوره  درارس د برتر صادرات صنعتی استان فمقادیر مزیت رقابتی برای ده ک :(1)جدول 

میانگین87-8688-8587-8486-8385-8284-8183-8082-81کد تعرفهعنوان کد
247216.2211328225.8657727.88-6351581.30-9711696.87-13742976.67-57012160958.915690771.9511335337.35فرش و سایر منسوجات گره دار کفپوش

50612.05193724.31-2739065.243136160.57211025.83-1964479.95581678.38-2002970073.211405013.69گوجه فرنگی آماده یا کنسروشده

810783.85-2217310.051582425.55-425423.96-1544303.10-890843.92-1403833.28968378.57-2555360.59-5702فرش و سایر منسوجات کفپوش بافته شده بدون منگوله

2067492.875661025.811375861.61-350240.1443038.91-960054.95-3249751.302889190.629041176.82-3102کودهای شیمیایی و معدنی نیتروژن دار
سرامیک لعاب دار کفپوش، آجر دیواری و موزاییک مکعب 

473381.49-1510733.93-593491.45-477104.59-780103.36-460700.72-646214.25560080.17121216.25-6908شکل

123408.17227772.79-218912.87-146095.46-324527.31275916.83-73241807416.836839.28544953.22کاالهای بهداشتی و قطعات آهنی و فوالدی آنها

455553.29-1733109.79244263.99-774785.74-4254579.481707178.36642351.02-272040.32-3909796295.63رزین های امین و فینولیک و پلیریتان ها به شکل اولیه

1208846.89-5670552.30--1640882.22-3279048.10-5586009.56-------7303انواع لوله و قطعات توخالی از جنس آهن
640274.0741360.26-656556.38-772652.60-693497.32105403.88-15212.90-5704536253.422467418.07فرش و سایر منسوجات کفپوش نمدی بدون منگوله
 1515394.251205809.42909.18-634071.41-1072798.54-1002937.441486352.55817542.33-3301722770.76محصوالت ترین دار، رزین دار یا با منشاء اصلی نفت

 ه پژوهشگرمحاسب: منبع
 

، مقادیر مزیت رقابتی به صورت درصد از تغییرات میزان صادرات کد مورد نظر در هر دوره محاسبه تر قیدقبرای بررسی 
 تبدیل مقادیر مزیت رقابتی به درصد از تغییرات میزان صادرات کدها در هر دوره، نقش. و در جدول زیر گزارش شده است

نقش مزیت  ،مقادیر میانگین به دست آمده در این جدول ،و در نتیجه کند یممزیت رقابتی را در تغییرات صادرات هر کد ارائه 
کد  14از میان  ،با توجه به مقادیر میانگین. دده یمنشان  یتر روشن طوربه را   جهینتو دارد رقابتی را برای تجزیه و تحلیل 
شامل محصوالت تریندار، رزیندار یا با منشاء اصلی نفت، )چهار کد  فقطدر استان فارس،  دارای بیشترین صادرات صنعتی

 دار گره، گوجه فرنگی آماده یا کنسرو شده و فرش و سایر منسوجات نهاآکاالهای بهداشتی و قطعات آهنی و فوالدی 
 3341به کد مربوط  ،به برتر در مزیت رقابتیرت آنهاو از میان  است  بودهبرخوردار میانگین مزیت رقابتی مثبت از ( پوش کف

                                                 
 .است  درصد صادرات صنعتی استان را به خود اختصاص داده 96حدود مذکور، ده کد  .1
محاسبه میانگین مزیت رقابتی با تورش همراه خواهد . ها در طول دوره مورد بررسی صفر است بر اساس کدهای چهار رقمی در اکثر سال ،بوط به اکثر کاالهای صنعتیجایی که صادرات مراز آن .2

 96ده کد اول که حدود  یگانهبنابراین . نیز میسر نیستی و پایانی محاسبه این شاخص بر اساس سال ابتدای ،، در نتیجهه اکثر این کدها در سال پایانی نیز صفر استبود و حتی صادرات مربوط ب
 .  است  در نظر گرفته شده ، درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده

منبع: محاسبه پژوهشگر

1. ده کد مذکور، حدود 69 درصد صادرات صنعتی استان را به خود اختصاص داده  است.
2. از آنجايی که صادرات مربوط به اکثر کاالهای صنعتی، بر اساس کدهای چهار رقمی در اکثر سال ها در طول دوره مورد 
بررسی صفر است. محاسبه ميانگين مزيت رقابتی با تورش همراه خواهد بود و حتی صادرات مربوط به اکثر اين کدها در 
سال پايانی نيز صفر است، در نتيجه، محاسبه اين شاخص بر اساس سال ابتدايی و پايانی نيز ميسر نيست. بنابراين يگانه ده 

کد اول که حدود 69 درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده ، در نظر گرفته شده  است.  
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برای بررسی دقيق تر، مقادير مزيت رقابتی به صورت درصد از تغييرات ميزان صادرات کد مورد 
نظر در هر دوره محاسبه و در جدول زير گزارش شده است. تبديل مقادير مزيت رقابتی به درصد 
از تغييرات ميزان صادرات کدها در هر دوره، نقش مزيت رقابتی را در تغييرات صادرات هر کد ارائه 
می کند و در نتيجه، مقادير ميانگين به دست آمده در اين جدول، نقش مزيت رقابتی را برای تجزيه 
و تحليل دارد و نتيجه  را به طور روشن تری نشان می دهد. با توجه به مقادير ميانگين، از ميان 10 کد 
دارای بيشترين صادرات صنعتی در استان فارس، فقط چهار کد )شامل محصوالت تريندار، رزيندار يا 
با منشاء اصلی نفت، کاالهای بهداشتی و قطعات آهنی و فوالدی آنها، گوجه فرنگی آماده يا کنسرو 
شده و فرش و ساير منسوجات گره دار کف پوش( از ميانگين مزيت رقابتی مثبت برخوردار بوده  است 
و از ميان آنها رتبه برتر در مزيت رقابتی، مربوط به کد 3301 )محصوالت تريندار، رزيندار يا با منشاء 
اصلی نفت( است که با اين حال، اين کد نيز نوسان های بسيار شديدی در درصد مزيت رقابتی از ميزان 

تغييرات صادرات دارد و بی ثباتی را در مزيت رقابتی اين محصول مشخص می کند.

جدول )2(: درصد مزيت رقابتی از تغييرات ساالنه صادرات برای ده کد برتر صادرات صنعتی استان فارس 
در دوره 1380-88

01 
 

در درصد مزیت  یبسیار شدید یها نوساناین کد نیز این حال، که با  است( یا با منشاء اصلی نفت محصوالت تریندار، رزیندار)
 .کند یممشخص در مزیت رقابتی این محصول را ثباتی  بی و داردرقابتی از میزان تغییرات صادرات 

 
د مزیت رقابتی از تغییرات ساالنه صادرات برای ده کد برتر صادرات صنعتی استان درص :(2)جدول 

 1881-88دوره  درارس ف

رتبهمیانگین87-8688-8587-8486-8385-8284-8183-8082-81کد تعرفهعنوان کد
306.97114.09159.881-112.60-87.04-212.641607.2191.31-3301185.66محصوالت ترین دار، رزین دار یا با منشاء اصلی نفت
108.7231.242-36.69-9.32-54.3318.68-732485.681.02353.63کاالهای بهداشتی و قطعات آهنی و فوالدی آنها

13.4364.5927.903-80.61-58.98-79.23-570192.3065.30233.25فرش و سایر منسوجات گره دار کفپوش
1.936.324-251.3991.194.40-19.9775.02-2002137.3315.95گوجه  فرنگی آماده یا کنسروشده

10.875-164.5468.55-87.53-434.92217.95294.70-54.20-390973.08رزین های امین و فینولیک و پلیریتان ها به شکل اولیه

72.836-350.9077.61-97.85-70.44-38.82-242.20344.43-204.46-5702فرش و سایر منسوجات کفپوش بافته شده بدون منگوله

سرامیک لعابدار کفپوش، آجر دیواری و موزاییک مکعب 
111.067-134.43-267.67-235.52-107.79-51.69-165.4056.1817.80-6908شکل

136.518-103.87----91.25-422.16-------7303انواع لوله و قطعات توخالی از جنس آهن
168.859-1496.0293.56-11.4569.42-9.73-178.5965.90116.08-3102کودهای شیمیایی و معدنی نیتروژن دار

 303.8110-494.62-1801.66-166.52-153.208.75-2.28-570488.8290.27فرش و سایر منسوجات کفپوش نمدی بدون منگوله
 پژوهشگر همحاسب: منبع
 

که مزیت رقابتی صادر شده استان محصوالتی از  ،گذشته یها سالکه در  دهد یمنشان ( 2)و ( 1) یها ولجدها در  یافته
ناشی از  تواند یماین وضعیت، است که  ی برخوردار بودهفراوان یها نوساناز  ،دوره مورد بررسیآنها در یا مزیت رقابتی   نداشته
که با است سعی شده  پژوهش حاضربه همین دلیل در . مزیت رقابتی باشد بارکز صحیح بر صادرات محصوالت نبود تم

محصوالت  ،تیب تغییرات صادرا، شاخص تجربه تجمعی صادرات و ضر(RCA)شده  ترکیب سه شاخص مزیت نسبی آشکار
 . دادراتی صنعتی استان فارس مشخص شودارای مزیت ص

 
 یتجارشاخص نقشه 

محصوالت صادراتی صنعتی استان فارس در بازارهای جهانی،  یرقابت تیوضع شتریب یبررس پژوهش حاضر، به منظوردر 
-1399ه دور در 1دو رقمی HS ی کدهای و بازندگان این محصوالت بر اساس شاخص نقشه تجاری برا نتوزیع برندگا

صادرکننده برنده در ، استانکد، موقعیت  31در ( 3)در جدول  بر اساس ارقام مندرج .شده است بیان( 3)جدول  در ،1394
بیشتر از متوسط رشد واردات جهانی  ،به عبارت دیگر، متوسط رشد صادرات استان در این کدها .استبازارهای در حال افول 

این کاالها به طور . رو به کاهش است نهاآکه تقاضای وارداتی  است  شدهولی این کاالها به بازارهایی صادر  ، بودهآن کاال
درصد از صادرات   3به این معنا که به طور متوسط حدود . دده یمصادرات صنعتی استان را تشکیل از درصد   29/3متوسط 

گفت که  توان یم به عبارت دیگر، .استرو به کاهش  آنهاتقاضا در  که است  شدهعرضه بازارهایی  ، بهصنعتی استان
و   شندیاند یممدت  و به صادرات موقتی و کوتاه رندنداتوجه صادرکنندگان استان در این اقالم به روند تقاضای جهانی 

                                                 
به همین  .میسر نیستکدها عداد زیادی از نرخ رشد برای تمحاسبه است، ها در طول دوره مورد بررسی صفر  در بعضی از سال HSجایی که میزان صادرات بر اساس کدهای چهار رقمی از آن .1

بررسی ها در طول دوره مورد  در هیچ یک از سال دورقمی انتخاب گردید که میزان صادرات آنها HSو آن دسته از کدهای مورد توجه بود  ،دورقمی HSکدهای  ،دلیل در این بخش از پژوهش
 .است  درصد از کل صادرات محصوالت صنعتی را به خود اختصاص داده  7کد به طور متوسط  44این . شود میشامل را دورقمی  HSکد  92کد از بین  44 کدهای مذکور،. صفر نبود

منبع: محاسبه پژوهشگر

يافته ها در جدول های )1( و )2( نشان می دهد که در سال های گذشته، محصوالتی از استان 
صادر شده که مزيت رقابتی نداشته  يا مزيت رقابتی آنها در دوره مورد بررسی، از نوسان های فراوانی 
بر صادرات محصوالت  تمرکز صحيح  نبود  از  ناشی  اين وضعيت، می تواند  است که  بوده  برخوردار 
با مزيت رقابتی باشد. به همين دليل در پژوهش حاضر سعی شده است که با ترکيب سه شاخص 
صادرات،  تغييرات  ضريب  و  صادرات  تجمعی  تجربه  شاخص   ،)RCA( شده  آشکار  نسبی  مزيت 
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محصوالت دارای مزيت صادراتی صنعتی استان فارس مشخص شود. 

شاخص نقشه تجاری

در پژوهش حاضر، به منظور بررسی بيشتر وضعيت رقابتی محصوالت صادراتی صنعتی استان 
فارس در بازارهای جهانی، توزيع برندگان و بازندگان اين محصوالت بر اساس شاخص نقشه تجاری 
برای کدهای  HS دو رقمی1 در دوره 1388-1380، در جدول )3( بيان شده است. بر اساس ارقام 
مندرج در جدول )3( در 31 کد، موقعيت استان، صادرکننده برنده در بازارهای در حال افول است. 
به عبارت ديگر، متوسط رشد صادرات استان در اين کدها، بيشتر از متوسط رشد واردات جهانی آن 
کاال بوده، ولی اين کاالها به بازارهايی صادر شده  است که تقاضای وارداتی آنها رو به کاهش است. اين 
کاالها به طور متوسط 36/27 درصد از صادرات صنعتی استان را تشکيل می دهد. به اين معنا که به 
طور متوسط حدود 36 درصد از صادرات صنعتی استان، به بازارهايی عرضه شده  است که تقاضا در 
آنها رو به کاهش است. به عبارت ديگر، می توان گفت که صادرکنندگان استان در اين اقالم به روند 
تقاضای جهانی توجه ندارند و به صادرات موقتی و کوتاه مدت می انديشند و  پژوهش های بازار را مورد 
توجه قرار نمی دهند. با تغيير مقاصد صادراتی به سمت بازارهايی که تقاضا در آنها رو به افزايش است، 

می توانيم چشم انداز مطلوبی را در صادرات اين گونه اقالم مشاهده کنيم.

1. از آنجايی که ميزان صادرات بر اساس کدهای چهار رقمی HS در بعضی از سال ها در طول دوره مورد بررسی صفر است، 
محاسبه نرخ رشد برای تعداد زيادی از کدها ميسر نيست. به همين دليل در اين بخش از پژوهش، کدهای HS دورقمی، 
مورد توجه بود و آن دسته از کدهای HS دورقمی انتخاب گرديد که ميزان صادرات آنها در هيچ يک از سال ها در طول دوره 
مورد بررسی صفر نبود. کدهای مذکور، 40 کد از بين 72 کد HS دورقمی را شامل می شود. اين 40 کد به طور متوسط 96 

درصد از کل صادرات محصوالت صنعتی را به خود اختصاص داده  است.
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جدول )3(: شاخص نقشه تجاری برای کدهای HS دو رقمی در دوره 1380-1388

01 
 

رو به افزایش  آنهاتقاضا در با تغییر مقاصد صادراتی به سمت بازارهایی که . دهند را مورد توجه قرار نمیبازار  های پژوهش
 .مشاهده کنیمت این گونه اقالم ادر صادررا مطلوبی  انداز چشم میتوان یم ،است

 
 1881-1888دوره  رد یرقم دو  HSشاخص نقشه تجاری برای کدهای (: 8)جدول 

متوسط نرخ رشد صادرات استان کد تعرفهشرح تعرفه
فارس در کدهای HS دو رقمی

متوسط نرخ رشد واردات جهانی در 
وضعیتکدهای HS دو رقمی

برندگان در بازارهای در حال افول160.150.13 فرآورده های گوشت، ماهی، قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
برندگان در بازارهای در حال افول170.200.10 قند و شکر و شیرینی

برندگان در بازارهای در حال افول180.600.16 کاکائو و فراورده های آن
برندگان در بازارهای در حال افول190.350.15 فرآورده های غالت، آرد، نشاسته، فکول یا شیر و نان های شیرینی

برندگان در بازارهای در حال افول200.460.14 فرآورده هایی از سبزی ها، میوه ها یا از سایر اجزای نباتات
برندگان در بازارهای در حال افول210.870.15 فرآورده های خوراکی گوناگون

برندگان در بازارهای در حال افول221.070.13 نوشابه ها، آبگونه های الکلی و سرکه ها
برندگان در بازارهای در حال افول314.880.13 کودها

 عصاره های دباغی و رنگرزی، تانن ها و مشتقات آنها، مواد رنگی، پیگمان ها و سایر مواد رنگ کننده رنگ ها و 
برندگان در بازارهای در حال افول322.520.20ورنی ها، بتانه ها و مرکب ها

صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیو، فرآورده ها برای شستشو، فرآورده های روان کننده، موم های مصنوعی، 
موم های آماده، محصوالت برای حفظ و نگهداری و صیقل دادن به اشیا، شمع و اشیای همانند، خمیرهای 

قالب گیری )موم های دندانسازی( و فرآورده های دندانسازی بر اساس گچ
برندگان در بازارهای در حال افول341.300.10

برندگان در بازارهای در حال افول35147.650.14 مواد آلبومینویید، محصوالت بر اساس نشاسته یا فکول اصالح شده، چسب ها و آنزیم ها
برندگان در بازارهای در حال افول390.460.02 مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد

برندگان در بازارهای در حال افول400.810.15 کائوچو و اشیای ساخته شده از کائوچو
 اشیای ساخته شده از چرم، مصنوعات زین و برگ سازی، لوازم سفر، کیف های دستی و محفظه های همانند و 

برندگان در بازارهای در حال افول424.210.10اشیای ساخته شده از روده )به غیر از اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم(

برندگان در بازارهای در حال افول440.750.09چوب و اشیای چوبی و زغال چوب
برندگان در بازارهای در حال افول460.370.06مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

برندگان در بازارهای در حال افول480.850.09کاغذ و مقوا، اشیای ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا مقوا
برندگان در بازارهای در حال افول491.910.09 کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصوالت صنعت چاپ، دست نوشته ها، تایپ شده ها و نقشه ها

برندگان در بازارهای در حال افول5826.480.08 پارچه های تار و پود باف مخصوص، پارچـه های نسـاجی منگوله بـاف، دانتل ها
برندگان در بازارهای در حال افول61205.550.10 لباس و متفرعات لباس از کشباف یا قالب باف

 سایر اشیای نساجی دوخته و مهیا، مجموعه ها، لباس و اشیای نساجی  مستعمل، ضایعات و کهنه پارچه های 
برندگان در بازارهای در حال افول631.680.13نساجی

برندگان در بازارهای در حال افول642.090.09 کفش، گتر و اشیای همانند و اجزای این اشیا
برندگان در بازارهای در حال افول690.180.11 محصوالت سرامیکی

برندگان در بازارهای در حال افول700.410.12 شیشه و مصنوعات شیشه ای
برندگان در بازارهای در حال افول730.720.19 مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد

 ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال از فلزهای معمولی، اجزا و قطعات این مصنوعات از 
برندگان در بازارهای در حال افول8216.920.12فلزهای معمولی

برندگان در بازارهای در حال افول831.010.13 مصنوعات گوناگون از فلزهای معمولی
برندگان در بازارهای در حال افول841.460.12 راکتورهای هسته ای، دیگ بخار و آب گرم، ماشین آالت و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها

برندگان در بازارهای در حال افول850.150.12 ماشین آالت و دستگاه های برقی و پخش صوت و تصویر تلویزیونی، اجزا و قطعات و متفرعات این دستگاه ها

برندگان در بازارهای در حال افول872.890.12 وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای و اجزا و قطعات و متفرعات آنها
 مبل، مبل های طبی ـ جراحی، اسباب تختخواب همانند چراغ و وسایـل روشنایی که در جای دیگر گفته 

نشده یا مشمول شماره های دیگر تعرفه  نباشد ، چراغ های تبلیغاتی، عالیم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و 
اشیای همانند

برندگان در بازارهای در حال افول940.430.12

بازندگان در بازارهای در حال افول570.010.08 فرش و سایر کفپوش ها از مواد نساجی
بازندگان در بازارهای در حال افول760.040.14 آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم

بازندگان در بازارهای در حال افول0.030.08-62 لباس و متفرعات لباس غیرکشباف یا غیر قالب باف
بازندگان در بازارهای در حال رشد291.930.25 محصوالت شیمیایی آلی

بازندگان در بازارهای در حال رشد330.160.29 روغن های اسانسی و رزینوییدها، محصوالت عطرسازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده های آرایشی
 چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی یا فرآورده های حاصل از تفکیک آنها، چربی های خوراکی آماده، موم 

برندگان در بازارهای در حال رشد150.030.24های حیوانی یا نباتی

 محصوالت شیمیایی غیرآلی یا ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزهای گرانبها، عناصر رادیواکتیو، فلزهای خاك های 
برندگان در بازارهای در حال رشد281.620.32کمیاب و ایزوتوپ ها

برندگان در بازارهای در حال رشد7254.850.25 چدن، آهن و فوالد
 برندگان در بازارهای در حال رشد745.900.24 مس و مصنوعات از مس

 ه پژوهشگرمحاسب: منبع

 
 یها روغن) 33و کد ( یآل ییایمیش محصوالت) 26همچنین صادرکنندگان کاالهای صنعتی در استان در مورد کد 

در بازارهای در حال را موقعیت بازنده ( یشیآرا یها وردهآفرآماده و  یزگیپاک ای یعطرساز، محصوالت دهایینویرزو  یاسانس
و این  استکمتر از متوسط رشد جهانی آن کاالها  ،به این معنا که متوسط رشد صادرات استان در این دو کد. دارندرشد 

منبع: محاسبه پژوهشگر
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همچنين صادرکنندگان کاالهای صنعتی در استان در مورد کد 29 )محصوالت شيميايی آلی( 
آماده و فرآورده های  پاکيزگی  يا  اسانسی و رزينوييدها، محصوالت عطرسازی  و کد 33 )روغن های 
آرايشی( موقعيت بازنده را در بازارهای در حال رشد دارند. به اين معنا که متوسط رشد صادرات استان 
در اين دو کد، کمتر از متوسط رشد جهانی آن کاالها است و اين محصوالت به بازارهايی صادر می شود 
که تقاضای وارداتی در آنها در حال افزايش است و درصد کمی از صادرات صنعتی استان )به طور 
متوسط در حدود 2/5 درصد( را شامل می شود. با توجه به اينکه تقاضا برای اين محصوالت به سرعت 

در حال افزايش بوده است، صادرکنندگان نتوانسته اند توان صادراتی خود را در اين دو بروز دهند. 
عالوه بر اين، در دوره مورد بررسی از ميان گروه کاالهای صادراتی صنعتی استان، کدهای 15 
)چربی ها و روغن های حيوانی و نباتی يا فراورده های حاصل از تفکيک آنها، چربی های خوراکی آماده، 
موم های حيوانی يا نباتی(، 28 )محصوالت شيميايی غير آلی يا ترکيبات آلی يا غيرآلی فلزات گرانبها، 
و  فوالد( و 74 )مس  و  ايزوتوپ ها(، 72 )چدن، آهن  و  فلزات خاك های کمياب  راديواکتيو،  عناصر 
مصنوعات از مس( عنوان برنده را در بازارهای در حال رشد به خود اختصاص داده  است که به طور 
متوسط 3/84 درصد از صادرات صنعتی استان را تشکيل می دهد. عالوه بر اين، بر اساس اطالعات 
مندرج در جدول مشخص است که صادرکنندگان کاالهای صنعتی در استان در مورد سه کد 57 
)فرش و ساير کف پوش ها از مواد نساجی(، 76 )آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم( و 62 )لباس 
و متفرعات لباس غيرکشباف يا غير قالب باف( که به طور متوسط 54/8 درصد از صادرات صنعتی 
استان را شامل می شود، عنوان بازنده را در بازارهای در حال افول دارند. يعنی سهم تجارت اين کدها 
از تجارت جهانی کاهش می يابد و استان فارس نيز به تدريج از اين بازار خارج می شود و جزء بازنده ها 

قرار می گيرد.

نتايج رتبه بندی محصوالت صنعتی صادراتی استان فارس 

از  دوره 1380-1388،  در  فارس  استان  مزيت صادراتی صنعتی  دارای  تعيين محصوالت  برای 
تغييرات  )RCA(، شاخص تجمعی تجربه صادراتی و ضريب  سه شاخص مزيت نسبی آشکار شده 
صادرات استفاده شده است. از آنجايی که برای رتبه بندی محصوالت صنعتی صادراتی استان فارس، 
سه شاخص در نظر گرفته شده است، برای کسب رتبه نهايی هر محصول، روش اولويت بندی ترجيحات 
بر مبنای نزديکی به جواب بهينه )TOPSIS( استفاده شده است که يکی از روش های تصميم گيری 

چندشاخصه است. نتايج حاصل نيز در جدول )4( بيان شده است.
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 HS در دوره 1380 الی 1388، کل صادرات صنعتی استان فارس شامل 563 کد چهار رقمی
بوده است که در ادامه فقط تعداد 28 کد که در رتبه بندی، مقدار نهايی فاصله نسبی آنها تا گزينه های 
ايده آل بيش از 0/25 بوده است، بيان شده  است. اين کدها همراه با شاخص های محاسبه شده آنها در 

جدول )4( بيان شده است.1
همان  طور که از آمار مندرج در جدول می توان استنباط کرد، رتبه به دست آمده برای اين 28 کد 
با رتبه آنها بر اساس شاخص RCA يکسان است که دليل آن، باال بودن وزن شاخص RCA )حدود 
0/88ا2( در محاسبه رتبه بندی است. البته با توجه به اينکه هر دو شاخص تجربه تجمعی صادرات و 
ضريب تغييرات، شاخص هايی از قدرت نفوذ در بازارها است3، وزن بسيار شاخص RCA نسبت به دو 

شاخص ديگر توجيه پذير است.4

اختيار  نياز در  نويسنده موجود است و در صورت  نزد   HS به 563 کد چهار رقمی  رتبه بندی مربوط  از  نتايج حاصل   .1
پژوهشگران محترم قرار خواهد گرفت.

2. برای تعيين وزن )درجه اهميت( هر شاخص از روش آنتروپی استفاده شده است. بر اين اساس، وزن شاخص RCA حدود 
0/88 و وزن دو شاخص ضريب تغييرات و شاخص تجمعی تجربه صادراتی حدود 06/ 0 مشخص شده است.

3. بر اساس شاخص تجربه تجمعی، محصوالتی که قسمت عمده صادرات آنها در سال های آخر دوره بوده است، در رتبه 
بهتر قرار می گيرد و بر اساس شاخص ضريب تغييرات، محصوالتی که صادرات آنها ثبات بيشتری داشته  است، رتبه باالتری 

به دست می آورد.
4. در پژوهش حاضر، عالوه بر روش آنتروپی سعی شده است که در سناريوی ديگری با در نظر گرفتن وزن 0/5 برای شاخص 
RCA )وزن کمتر نسبت به روش آنتروپی( و وزن 0/25 )وزن باالتر نسبت به روش آنتروپی( برای دو شاخص تجربه تجمعی 
صادرات و ضريب تغييرات، بار ديگر رتبه های محصوالت صادراتی صنعتی بر اساس کدهای HS چهاررقمی مشخص گردد. به 
عبارت ديگر، تالش شده است که وزن بازارهای خارجی افزايش يابد و وزن توليد داخلی کاهش يابد. با در نظر گرفتن وزن 
0/5 برای شاخص RCA و وزن های 0/25 برای دو شاخص تجربه تجمعی صادرات و ضريب تغييرات صادرات، بار ديگر  اين 

28 کد صادراتی در رتبه های برتر قرار می گيرد. 
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جدول )4(: نتايج 28 کد برتر در رتبه بندی

81 
 

 یبند رتبهکد برتر در  82نتایج  :(4)جدول 

RCAعنوان تعرفهتعرفهرتبه
شاخص تجمعی 
شاخص نهایی ضریب تغییراتتجربه صادراتی

رتبه بندی
36.060.261.191.00خمیر کاغذ و سایر مواد سلولزی14706
33.780.320.990.94نیتریت و نیترات ها22834
30.100.670.660.83کاالهای بهداشتی و قطعات آهنی و فوالدی آنها37324
19.500.350.870.54انواع خیارها و پیازه های حفاظت شده با سرکه42001
18.760.122.930.52کتاب های عکس، نقاشی و رنگ آمیزی برای کودکان54903
17.750.391.200.49قطعات کامپیوتری و ماشین آالت اداری68473
17.240.480.640.48الیاف شیشه ای )شامل پشم شیشه( و مواد وابسته به آنها77019
17.100.272.710.47اشیاء حکاکی و ساخته شده از عاج و مواد حیوانی89601
14.000.223.000.39انواع قارچ های آماده یا کنسرو شده92003
14.000.223.000.39ترازوی مکانیکی دستی کمتر از 10 کیلو برای مواد غذایی108210
13.810.272.540.38پیپ ها و دسته های سیگار119614
13.520.591.350.38دستگاه های سنجش و بررسی میزان جریان، سطح و فشار مایعات و گازها129026
13.170.490.490.37رزین های امین، فینولیک و پلیریتان ها به شکل اولیه133909
13.110.401.220.36انواع لوله و قطعات توخالی از جنس آهن147303
12.510.333.000.35بافته های نخی برای پوشاک و غیره155809
12.510.333.000.35لباس ها و کاالهای خزدار164303
12.510.333.000.35خرچنگ ها و حلزون های آماده یا کنسرو شده171605
12.020.530.350.33محصوالت ترین دار، رزین دار یا با منشاء اصلی نفت183301
11.830.342.950.33تجهیزات آزمایشگاه های شیمی و فیزیک )تجهیزات حرارتی، چسبندگی و...(199027
11.740.202.440.33المپ ها و سوپاپ های کاتدی و الکترونی )مانند المپ دوربین تلویزیون(208540
11.080.251.460.31غذاهای آماده شده212106
10.900.632.280.30روغن دانه های زمینی و اجزای آن221508
10.730.322.570.30سیم، کابل و بندهای بافته شده از جنس مس بدون کاربرد الکترونیکی237413
10.060.223.000.28کلرایدها، برمیدها، یدیدها و اکسیدهای آنها و هیدروکسیدکلراید242827
9.970.410.810.28سس های مخلوط با نمک، فلفل و مخلوط با ادویه252103
9.320.211.930.26کاالهای مسی267419
9.050.242.780.25کاالهای چرمی یا ترکیبی از چرم274205
 9.030.311.700.25ماشین آالت، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی تغییر در فشار، دما و غیره288419

 پژوهشگر  همحاسب: منبع     
 

الی  0821 یها سالنها در آت که مجموع صادرات این اس ،کد صادرات صنعتی استان 82 بارهتوجه در جالبنکته 
از صادرات صنعتی  ی مذکورکدهاسهم  که  یحالدر  ،دهد یمصادرات صنعتی استان را تشکیل از درصد  08حدود  ،0822

مورد بررسی  یها الرا در سبهبود و افزایش نفوذ صادرات این محصوالت است که درصد  5/01حدود  ،0822استان در سال 
 .است مناسب ،یزیر برنامهو  یابی لیپتانسبرای بنابراین انتخاب این کدها . دهد نشان میارهای مقصد در باز

یک در  فقط ،کد 6این است که تعداد  ،قرار داد مورد توجهکد صادرات صنعتی استان  82که باید برای دیگری نکات از 
 0822در سال  3018کد  فقط ،کد 8که از میان این  8 بوده برخورداردو سال صادرات از  ،کد 8و تعداد  0 ل صادرات داشتهسا

از درصد  5/01حدود  0822در سال  ،کد باال 82کد از  81نتیجه گرفت که تعداد  توان یم ،بنابراین. صادرات داشته است
 .است  دادهصادرات صنعتی استان را تشکیل 

                                                 
 .است  صادرات داشته 0826در سال  فقط 0615و  3818، 5210، و کدهای 0821در سال  فقط 8281و  2801، 8118کدهای  .0
 .استصادرات داشته  0826و  0828های  در سال( رتبه نوزده) 0181و کد  0821و  0828های  در سال( رتبه هشت) 0610، کد 0822و  0826های  در سال( رتبه پنج) 3018کد  .8

منبع: محاسبه  پژوهشگر

نکته جالب توجه درباره 28 کد صادرات صنعتی استان، اين است که مجموع صادرات آنها در 
سال های 1380 الی 1388، حدود 12 درصد از صادرات صنعتی استان را تشکيل می دهد، در حالی 
 که سهم کدهای مذکور از صادرات صنعتی استان در سال 1388، حدود 17/5 درصد است که بهبود 
و افزايش نفوذ صادرات اين محصوالت را در سال های مورد بررسی در بازارهای مقصد نشان می دهد. 

بنابراين انتخاب اين کدها برای پتانسيل يابی و برنامه ريزی، مناسب است.
از نکات ديگری که بايد برای 28 کد صادرات صنعتی استان مورد توجه قرار داد، اين است که 
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تعداد 6 کد، فقط در يک سال صادرات داشته 1 و تعداد 3 کد، از دو سال صادرات برخوردار بوده 2 
که از ميان اين 3 کد، فقط کد 4903 در سال 1388 صادرات داشته است. بنابراين، می توان نتيجه 
گرفت که تعداد 20 کد از 28 کد باال، در سال 1388 حدود 17/5 درصد از صادرات صنعتی استان 

را تشکيل داده  است.
در ستون دوم جدول )4( ميانگين شاخص تجمعی تجربه صادراتی برای 28 کد برتر صادراتی در 
دوره مورد بررسی مالحظه می شود. با توجه به ارقام جدول مذکور مشخص می شود که اين شاخص 
برای 24 کد از بين 28 کد برتر صادراتی، کمتر از 0/50 است که بيانگر اين موضوع است که بيشتر 

صادرات مربوط به اين 24 کد، در سال های اخير انجام شده است.
کد   28 برای  تغييرات  ضريب  شاخص  محاسبه  از  حاصل  نتايج  مذکور،  جدول  سوم  ستون  در 
ثبات صادراتی محصوالت صنعتی،  بررسی  برای  که  بيان شده  بررسی  مورد  دوره  در  برتر صادراتی 
کمتر  شاخص،  اين  ميزان  چه  هر  که  است  مشخص  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  شاخص  اين 
باشد، نوسان های موجود در صادرات محصول کمتر است و محصول مورد نظر از صادرات باثبات تری 
برخوردار است. با توجه به ارقام جدول فوق، فقط هفت عدد از کدها، شاخص کمتر از واحد دارد و 6 

کدی که فقط در يک سال صادرات داشته  است، پايين ترين رتبه ها را دارد.

1. کدهای 2003، 8210 و 2827 فقط در سال 1387، و کدهای 5809، 4303 و 1605 فقط در سال 1386 صادرات 
داشته  است.

2. کد 4903 )رتبه پنج( در سال های 1386 و 1388، کد 9601 )رتبه هشت( در سال های 1382 و 1387 و کد 9027 
)رتبه نوزده( در سال های 1383 و 1386 صادرات داشته است.



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
هم

جد
ل ه

سا
1 

ره
ما

ش
13

92
ار 

به

192

جدول )5(: نتايج مربوط به شاخص مزيت نسبی آشکار شده محصوالت صادراتی صنعتی استان فارس

81 
 

بررسی در دوره مورد کد برتر صادراتی  82 یبرا یصادراتتجربه  یتجمعشاخص  نیانگیم( 3) ستون دوم جدولدر 
 ،یصادراتبرتر  کد 82 نیباز  کد 83 یبراشاخص  نیا شود که با توجه به ارقام جدول مذکور مشخص می. شود یم مالحظه

 .انجام شده است ریاخ یها سالدر  ،کد 83 نیاصادرات مربوط به  بیشتر که بیانگر این موضوع است کهاست  51/1از  کمتر
کد برتر صادراتی در دوره مورد  82 یبرانتایج حاصل از محاسبه شاخص ضریب تغییرات  ،ستون سوم جدول مذکوردر 

مشخص . است قرار گرفتهاستفاده مورد این شاخص  ،یصنعتمحصوالت  یصادراتثبات  یبررس یبراکه  بررسی بیان شده
 و محصول مورد نظر از است صادرات محصول کمترموجود در  یها کمتر باشد، نوسان ،شاخص نیااست که هر چه میزان 

کدی  6و  داردشاخص کمتر از واحد  ،هفت عدد از کدها فقط ،جدول فوقارقام با توجه به  .برخوردار است یتر ثباتصادرات با
 .را دارد ها رتبه نیتر نییپااست،   داشتهدر یک سال صادرات  فقطکه 

 
 استان فارس یصنعت یصادراتشده محصوالت  آشکار ینسب تیمزمربوط به شاخص  جینتا :(5)جدول 

متوسط138013811382138313841385138613871388تعرفهعنوان تعرفه
47060.000.000.000.0035.2271.4159.62102.2056.0836.06خمیر کاغذ و سایر مواد سلولزی

28340.000.0012.838.0541.9745.22102.1386.527.2733.78نیتریت و نیترات ها
73247.5914.5115.8419.2625.1848.8565.6349.3824.6430.10کاالهای بهداشتی و قطعات آهنی و فوالدی آنها

20017.498.809.7013.9916.5020.2630.0544.9223.7819.50انواع خیارها و پیازه های حفاظت شده با سرکه
49030.000.000.000.000.000.00112.610.0056.2118.76کتاب های عکس، نقاشی و رنگ آمیزی برای کودکان

84730.000.000.000.2018.8233.8536.2570.610.0017.75قطعات کامپیوتری و ماشین آالت اداری
701919.6613.3610.8013.6127.0514.7722.3727.625.9517.24الیاف شیشه ای )شامل پشم شیشه( و مواد وابسته به آنها

96010.000.0027.950.000.000.000.00125.980.0017.10اشیاء حکاکی و ساخته شده از عاج و مواد حیوانی
20030.000.000.000.000.000.000.00125.980.0014.00انواع قارچ های آماده یا کنسرو شده

82100.000.000.000.000.000.000.00125.980.0014.00ترازوی مکانیکی دستی کمتر از 10 کیلو برای مواد غذایی
96140.000.0027.950.0042.391.830.0052.080.0013.81پیپ ها و دسته های سیگار

90260.002.361.3729.270.0043.5544.780.000.3813.52دستگاه های سنجش و بررسی میزان جریان، سطح و فشار مایعات و گازها
39094.1510.219.714.1711.1523.2328.1816.4811.2413.17رزین های امین و فینولیک و پلیریتان ها به شکل اولیه

73030.000.000.0029.2820.6113.420.008.6945.9713.11انواع لوله و قطعات توخالی از جنس آهن
58090.000.000.000.000.000.00112.610.000.0012.51بافته های نخی برای پوشاک و غیره

43030.000.000.000.000.000.00112.610.000.0012.51لباس ها و کاالهای خزدار
16050.000.000.000.000.000.00112.610.000.0012.51خرچنگ ها و حلزون های آماده یا کنسرو شده

33011.412.822.0211.1622.4422.7520.8511.3613.3712.02محصوالت ترین دار، رزین دار یا با منشاء اصلی نفت
90270.000.000.000.640.000.00105.830.000.0011.83تجهیزات آزمایشگاه های شیمی و فیزیک )تجهیزات حرارتی، چسبندگی و ...(

85400.000.000.000.000.000.000.3399.655.6711.74المپ ها و سوپاپ های کاتدی و الکترونی )مانند المپ دوربین تلویزیون(
21060.000.000.030.511.6511.7341.7440.683.4211.08غذاهای آماده شده

15080.0025.640.0030.0442.390.000.000.000.0010.90روغن دانه های زمینی و اجزاء آن
74130.000.000.000.000.000.0768.7027.830.0010.73سیم، کابل و بندهای بافته شده از جنس مس بدون کاربرد الکترونیکی

28270.000.000.000.000.000.000.0090.580.0010.06کلرایدها، برمیدها، یدیدها و اکسیدهای آنها و هیدروکسیدکلراید
21030.851.123.780.803.464.3032.5930.8312.049.97سس های مخلوط با نمک، فلفل و مخلوط با ادویه

74190.240.180.902.260.460.545.3243.5630.409.32کاالهای مسی
42050.000.000.170.100.000.000.0081.030.179.05کاالهای چرمی یا ترکیبی از چرم

 84190.010.003.9918.0325.2611.750.000.0022.259.03ماشین آالت، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی تغییر در فشار، دما و غیره
 پژوهشگر  همحاسب: منبع

 
زیت استان در صادرات یک میزان م نگربیا( RCA)آشکار شده  ینسب، مقدار شاخص مزیت میدان یم که طور  همان

در  ،ان فارسستکد برتر محصوالت صنعتی صادراتی ا 82برای  ،شاخص نیامتوسط میزان  که استکشور به نسبت محصول 
از  تر بزرگ ،استان یصادراتبرتر  کد 82 یبرا مذکورمتوسط شاخص  ،(5) جدول ارقامبا توجه به . ستشده ا بیان( 5) جدول

در طول دوره مورد  ی مذکور،کاالها اکثر خصوصشاخص در  نیاروند  که است یضرور نکته نیاالبته توجه به . است کی

منبع: محاسبه  پژوهشگر

همان  طور که می دانيم، مقدار شاخص مزيت نسبی آشکار شده )RCA( بيانگر ميزان مزيت استان 
در صادرات يک محصول نسبت به کشور است که متوسط ميزان اين شاخص، برای 28 کد برتر محصوالت 
صنعتی صادراتی استان فارس، در جدول )5( بيان شده است. با توجه به ارقام جدول )5(، متوسط شاخص 
مذکور برای 28 کد برتر صادراتی استان، بزرگ تر از يک است. البته توجه به اين نکته ضروری است که روند 
اين شاخص در خصوص اکثر کاالهای مذکور، در طول دوره مورد بررسی، روند نوسانی دارد1. نوسان های 
مربوط به روند RCA به اين معنا است که صادرات مربوط به اکثر کدهای برتر صنعتی استان، نسبت به 
کشور از روند نوسانی برخوردار است. نتايج حاصل از ضريب تغييرات نيز اين موضوع را تأييد می کند که 
صادرات اکثر کدهای برتر صنعتی، روند باثبات ندارد. از جمله عوامل مهم و مؤثر بر ثبات روند صادراتی، 
شرايط و تغييرات بازارهای مقاصد صادراتی است. به عبارت ديگر، تغييرات در تقاضا و قوانين مربوط به 

1. اعداد صفر در جدول )5( نشان می دهد که صادرات در سال های مذکور صفر بوده است.
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بازارهای خارجی، از عوامل مؤثر بر روند صادراتی کاالهای مذکور است. بنابراين، نامناسب بودن مقاصد 
صادراتی و انتخاب نامناسب محصول برای صادرات، بر روند صادراتی محصوالت تأثير می گذارد. اين موضوع 

با استفاده از شاخص های نقشه تجاری و شاخص پتانسيل صادراتی، در بخش های بعد بررسی خواهد شد.

محاسبه پتانسيل صادراتی )تجاری( کدهای برتر صنعتی استان فارس

همان  طور که بيان شد، يکی از روش های براورد پتانسيل صادراتی )تجاری( دوجانبه بين کشورها، 
روش ساده پتانسيل تجاری است. نکته جالب توجه در روش برآورد ساده پتانسيل تجاری نسبت به 
ساير روش ها اين است که نتيجه حاصل از اين روش به طور کااليی کاربردپذير است. به عبارت ديگر، 
می توان پتانسيل تجاری تک تک کاالها را با اين روش بررسی کرد که مطابق با هدف مورد نظر در 
پژوهش حاضر است. بنابراين، برای محاسبه پتانسيل صادراتی استان فارس برای کدهای برتر صادرات 

صنعتی1 به هر يک از شرکای تجاری2 استان در هر کد از اين روش استفاده شده است. 
نتايج مندرج در جدول )6( نشان می دهد که به لحاظ ارزش، بيشترين ميزان پتانسيل صادراتی در 
طول دوره 1388-1380، با رقم 54 ميليون دالر به کد 7019 )الياف شيشه ای )شامل پشم شيشه( 
و مواد وابسته به آنها( مربوط است. بعد از آن، کد 7419 )کاالهای مسی( با رقم 22 ميليون دالر، کد 
3909 )رزين های امين و فينوليک و پليريتان ها به شکل اوليه( با پتانسيل صادراتی 4/6 ميليون دالر، کد 
7324 )کاالهای بهداشتی و قطعات آهنی و فوالدی آن ها( با رقم 3/7 ميليون دالر و کد 2001 )انواع 
خيارها و پياز حفاظت شده با سرکه( با رقم 3/1 ميليون دالر در رتبه های بعدی قرار گرفته  است. توجه به 
اين نکته ضروری است که اين ارقام، ظرفيت بالقوه صادراتی را در هر کد نشان می دهد. بنابراين با توجه 
به ميزان صادرات انجام شده در هر کد، می توان ميزان ظرفيت بدون استفاده صادراتی را مشخص کرد.

بر اساس اطالعات جدول )6( مشخص است که کد 7019، بيشترين ظرفيت بدون استفاده صادراتی 
باقی  از ظرفيت صادراتی مربوط به اين کد، بدون استفاده  را دارد، به طوری که حدود 98/9 درصد 
مانده است. کد 7019، جزء گروه بازندگان در بازارهای در حال افول است3، به اين معنا که محصوالت 

1. کد 4903 )رتبه پنج( در سال های 1386 و 1388، کد 9601 )رتبه هشت( در سال های 1382 و 1387 و کد 9027 
)رتبه نوزده( در سال های 1383 و 1386 صادرات داشته است.

2. کشورهايی که در کل، بيش از 80 درصد صادرات استان را در هر کد در دوره مورد بررسی )2009-2001(  به خود 
اختصاص داده ، در نظر گرفته شد ه  است.

3. از آنجايی که ميزان صادرات کدهای برتر صادراتی صنعتی در بعضی از سال ها در طول دوره مورد بررسی صفر است، 
محاسبه نرخ رشد برای تعداد زيادی از اين کدها ميسر نيست. بنابراين محاسبه شاخص نقشه تجاری فقط برای هفت کد 
برتر صادراتی صنعتی ميسر است که برای اين هفت کد، شاخص مذکور محاسبه شده است. نتايج آن نيز نزد نويسنده موجود 

است و در صورت نياز در اختيار پژوهشگران محترم قرار خواهد گرفت.
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مربوط به اين کد، به بازارهايی صادر می شود که تقاضای وارداتی در آنها رو به کاهش است. به عبارت 
ديگر، مقاصد صادراتی مربوط به اين کد، مناسب نيست. همچنين ممکن است که با وجود مواد اوليه و 
نيروی متخصص در استان، سرمايه گذاری کافی در اين حوزه انجام نشده باشد. بعد از آن، کدهای 7419 
)کاالهای مسی(، 3909 )رزين های امين و فينوليک و پليريتان ها به شکل اوليه( قرار گرفته  است که 
ظرفيت بدون استفاده هر کدام به ترتيب 98/4 درصد و 59/5 درصد است و کد 7419 به بازارهايی صادر 
می شود که تقاضای وارداتی در آنها همانند کد 7019 در حال کاهش است )کد 7419 به بازارهای در 
حال افول صادر می شود(. اما کد 3909 به بازارهايی صادر می شود که تقاضای وارداتی در آنها در حال 
افزايش است )کد 3909 جزء بازندگان در بازارهای در حال رشد است(. به اين معنا که سهم تجارت کد 
مذکور در جهان در حال افزايش است. اين موضوع به اين معنا است که سرمايه گذاری کافی در اين حوزه 

انجام نشده و استان نتوانسته است در حد ظرفيت بالقوه خود، صادرات داشته باشد.

جدول )6(: مشخصه های پتانسيل صادراتی استان فارس برای کدهای برتر صادراتی صنعتی

08 
 

به این معنا که سهم (. استجزء بازندگان در بازارهای در حال رشد  8010کد ) استدر حال افزایش  نهاآتقاضای وارداتی در 
انجام  حوزهکافی در این  یگذار هیسرمابه این معنا است که  وضوعماین . تجارت کد مذکور در جهان در حال افزایش است

 .صادرات داشته باشد ،در حد ظرفیت بالقوه خوداست نشده و استان نتوانسته 
  

 پتانسیل صادراتی استان فارس برای کدهای برتر صادراتی صنعتی یها مشخصه :(6)جدول 
ظرفیت بالستفادهمتوسط صادرات استانحداکثر ظرفیت بالقوه صادراتیظرفیت بالقوه صادراتیکد تعرفهعنوان

701954342238.28181140794.26571631.8553770606.43الیاف شیشه ای )شامل پشم شیشه( و مواد وابسته به آنها
741922269533.3374231777.78355476.8321914056.50کاالهای مسی

39094647069.5115490231.711880135.842766933.68رزین های امین و فینولیک و پلیریتان ها به شکل اولیه
8684339.76-73243721859.902412514.2212406199.66کاالهای بهداشتی و قطعات آهنی و فوالدی آنها

20013171823.2710572744.24993795.712178027.56انواع خیارها و پیازه های حفاظت شده با سرکه
33012457435.318191451.041645393.89812041.42محصوالت ترین دار، زین دار، یا با منشاء اصلی نفت 

850084.57-73031275126.854250422.842125211.42انواع لوله و قطعات توخالی از جنس آهن
2103987474.473291581.58248804.84738669.63سس های مخلوط با نمک، فلفل و مخلوط با ادویه

1293109.33-4706554189.71919447.261847299.05خمیر کاغذ و سایر مواد سلولزی
7413215353.16717843.85143568.7771784.39سیم، کابل و بندهای بافته شده از جنس مس بدون کاربرد الکترونیکی

13353.76-2106135329.69451098.96148683.44غذاهای آماده شده
69115.22-8419107428.12358093.74176543.34ماشین آالت،  تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی تغییر  در فشار دما، دما و غیره

120290.57-283462172.24207240.81182462.81نیتریت و نیترات ها
23354.23-902735031.35116771.1658385.58تجهیزات آزمایشگاهی شیمی و فیزیک )تجهیزات حرارتی، چسبندگی و ...

38537.99-847316516.2824776.1155054.26قطعات کامپیوتری و ماشین آالت اداری
854014721.7624536.274474.2910247.47المپ ها و سوپاپ های کاتدی و الکتونی )مانند المپ دوربین تلویزیون

273294-2827117125390419390419کلرایدها،  برمیدها،  یدیدها و اکسیدهای آنها و هیدروکسیدکلراید
6796.05-902610205.1934017.3017001.24دستگاه های سنجش و بررسی میزان جریان، سطح و فشار مایعات و گازها

1179.31-490317695896.622948.31کتاب های عکس،  نقاشی و رنگ آمیزی برای کودکان
1541.87-9614660.81073.442202.67پیپ ها و دسته های سیگار

11060-200347401580015800انواع قارچ های آماده یا کنسرو شده
235.16-4205422.2861407.62657.44کاالهای چرمی یا ترکیبی از چرم

899-160538512841284خرچنگ ها و حلزون های آماده یا کنسرو شده
138.67-9601207691.33345.67اشیاء حکاکی و ساخته شده از عاج و مواد حیوانی

126.32-1508188628.64314.32روغن دانه های زمینی و اجزای آن
82-821035117117ترازوی مکانیکی دستی کمتر از 10 کیلو برای مواد غذایی

34-4303154949لباس ها و کاالهای خزدار
 29-5809134242بافته های نخی برای پوشاک و غیره

 پژوهشگر همحاسب: منبع
 

 ،8010و  1300، 1100که عالوه بر سه کد  دهد یمنتایج حاصل از محاسبه ظرفیت بالاستفاده صادراتی در هر کد نشان 
 8018، (تنف یاصلبا منشاء  ای، نداریز، نداریترمحصوالت ) 8810، (سرکهحفاظت شده با  ازیپو  ارهایخانواع ) 8110کدهای 

 کاربردبافته شده از جنس مس بدون  یبندهاو  کابل، میس) 1308، (هیادو، فلفل و مخلوط با نمکمخلوط با  یها سس)
 دون استفادهب ظرفیت از نیز( ونیزیتلو نیدوربالمپ  انندم) یالکترونو  یکاتد یها سوپاپو  ها المپ) 2531و ( یکیالکترون

در حد مناسبی  کدهااز پتانسیل مربوط به این است گفت که استان نتوانسته  توان یم دیگر، به عبارت. برخوردار استصادراتی 
صادرات بنابراین دلیلی برای . است نشدهانجام بیشتر از ظرفیت استان، صادرات  مانده یباقاما در مورد بیست کد . استفاده کند

تقاضای وارداتی در اکثر بازارهای وارداتی مربوط به زیرا . مناسب نیست نیز مقاصد صادراتی برای این کاالها .بیشتر وجود ندارد
ازار خاص که صادرات مربوط به این کدها به چند ب دهد یممذکور نشان ، نتایج بر این عالوه. استدر حال کاهش  ،این کدها

زیرا . های جدید صادراتی بروندبه سراغ بازار ،کدهای کاالییاست که صادرکنندگان مربوط به محدود شده است و الزم 
 . باعث وابستگی اقتصاد استان به آن کشورها خواهد شد ،محدود کردن صادرات به چند بازار خاص

منبع: محاسبه پژوهشگر
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نتايج حاصل از محاسبه ظرفيت بالاستفاده صادراتی در هر کد نشان می دهد که عالوه بر سه کد 
7019، 7419 و 3909، کدهای 2001 )انواع خيارها و پياز حفاظت شده با سرکه(، 3301 )محصوالت 
تريندار، زيندار، يا با منشاء اصلی نفت(، 2103 )سس های مخلوط با نمک، فلفل و مخلوط با ادويه(، 
7413 )سيم، کابل و بندهای بافته شده از جنس مس بدون کاربرد الکترونيکی( و 8540 )المپ ها و 
سوپاپ های کاتدی و الکترونی )مانند المپ دوربين تلويزيون( نيز از ظرفيت بدون استفاده صادراتی 
اين  به  مربوط  پتانسيل  از  است  نتوانسته  استان  که  ديگر، می توان گفت  عبارت  به  است.  برخوردار 
کدها در حد مناسبی استفاده کند. اما در مورد بيست کد باقی مانده بيشتر از ظرفيت استان، صادرات 
انجام نشده است. بنابراين دليلی برای صادرات بيشتر وجود ندارد. مقاصد صادراتی برای اين کاالها 
نيز مناسب نيست. زيرا تقاضای وارداتی در اکثر بازارهای وارداتی مربوط به اين کدها، در حال کاهش 
است. عالوه بر اين، نتايج مذکور نشان می دهد که صادرات مربوط به اين کدها به چند بازار خاص 
محدود شده است و الزم است که صادرکنندگان مربوط به کدهای کااليی، به سراغ بازارهای جديد 
صادراتی بروند. زيرا محدود کردن صادرات به چند بازار خاص، باعث وابستگی اقتصاد استان به آن 

کشورها خواهد شد. 

تجزیه�و�تحلیل�یافته�ها
در بخش اول پژوهش حاضر، با استفاده از شاخص تحليل انتقال سهم و شاخص نقشه تجاری، 
دوره  در  فارس  استان  صنعتی  صادراتی  کاالهای  صادراتی  عملکرد  پويای  تحليل  و  رقابتی  مزيت 
1388-1380 بررسی شد. بر اساس نتايج حاصل از محاسبه شاخص های مذکور، مشخص گرديد که: 
- در سال های گذشته، محصوالتی از استان صادر شده که مزيت رقابتی نداشته  يا مزيت رقابتی 
آنها در دوره مورد بررسی، از نوسان های فراوان برخوردار بوده است که اين وضعيت، می تواند ناشی از 

نبود تمرکز صحيح بر صادرات محصوالت با مزيت رقابتی باشد.
- استان در 31 کد صادراتی، در موقعيت برنده در بازارهای در حال افول قرار گرفته و به طور 
در  تقاضا  که  است  شده   صادر  بازارهايی  به  استان  صنعتی  کاالهای  از  درصد   36 حدود  متوسط، 
آنها رو به کاهش است. به عبارت ديگر، صادرکنندگان استان در اين اقالم به روند تقاضای جهانی 
توجه نمی کنند و به صادرات موقتی و کوتاه مدت می انديشند و پژوهش های بازار را مورد توجه قرار 

نمی دهند.
- صادرکنندگان کاالهای صنعتی در استان در مورد کد 29 )محصوالت شيميايی آلی( و کد 33 
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آرايشی(  فرآورده های  و  آماده  پاکيزگی  يا  عطرسازی  محصوالت  رزينوييدها،  و  اسانسی  )روغن های 
موقعيت بازنده را در بازارهای در حال رشد دارند. به اين معنا که به طور متوسط حدود 2/5 درصد 
از صادرات صنعتی استان به بازارهايی عرضه شده  است که تقاضای وارداتی در آنها، در حال افزايش 
است، اما صادرکنندگان اين محصوالت با توجه به اينکه تقاضا برای اين محصوالت به سرعت در حال 

توسعه بوده است، نتوانسته اند توان صادراتی خود را نشان دهند.
- صادرکنندگان کاالهای صنعتی در استان، در مورد سه کد 57 )فرش و ساير کف پوش ها از 
مواد نساجی(، 76 )آلومينيوم و مصنوعات از آلومينيوم( و 62 )لباس و متفرعات لباس غيرکشباف يا 
غير قالب باف( که حدود 54/8 درصد از صادرات صنعتی استان را شامل می شود، عنوان بازنده را در 
بازارهای در حال افول دارند. به اين معنا که سهم تجارت اين کدها از تجارت جهانی کاهش می يابد و 

استان فارس نيز به تدريج از اين بازار خارج می شود و جزء بازنده ها قرار می گيرد. 
- به طور متوسط فقط 3/84 درصد از صادرات صنعتی استان، عنوان برنده را در بازارهای در حال 

رشد به خود اختصاص داده  است.
با استفاده از سه شاخص مزيت نسبی آشکار شده صادراتی در1  در بخش دوم پژوهش حاضر، 
مقايسه با کشور، شاخص پراکندگی نسبی و ميانگين شاخص تجمعی تجربه صادراتی و بکارگيری 
مزيت  با  محصوالت   )TOPSIS( بهينه  جواب  به  نزديکی  اساس  بر  ترجيحات  اولويت بندی  روش 

صادراتی در دوره مورد بررسی مشخص شده  است که نتايج حاصل از اين بخش نشان می دهد که:
- در مجموع، 28 کد برتر صادراتی در بخش صنعت در سال های 1380 الی 1388، حدود 12 
درصد از صادرات صنعتی استان را تشکيل می دهد، در حالی  که سهم اين کدها از صادرات صنعتی 

استان در سال 1388، حدود 17/5 درصد است. 
- متوسط شاخص مزيت نسبی آشکار شده )RCA( برای 185 کد از بين 563 کد HS بزرگ تر 

از يک است. 
- شاخص تجمعی تجربه صادراتی برای 24 کد از 28 کد برتر صادرت صنعتی، کمتر از 0/5 است 

که نشان می دهد عمده صادرات اين محصوالت، در سال های اخير انجام شده است.
- شاخص ضريب تغييرات، فقط در مورد هفت کد برتر صادرات صنعتی، کمتر از واحد است که 

نشان می دهد اکثر کاالهای عمده صادرات صنعتی، از روند صادراتی باثبات برخوردار نيست.
در نهايت، ظرفيت بالقوه صادراتی برای کدهای برتر صادرات صنعتی استان فارس، با استفاده از 

1. Revealed comparative  advantage
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روش ساده صادراتی به هر يک از شرکای تجاری استان در هر کد محاسبه شده است. بر اساس نتايج 
حاصل از محاسبه اين شاخص مشخص گرديد که:

- فقط 8 کد کااليی از بين 28 کد برتر صادرات صنعتی، ظرفيت بدون استفاده دارد که بيشترين 
ظرفيت بالاستفاده مربوط به کد 7019 )الياف شيشه ای شامل پشم شيشه و مواد وابسته به آنها( است. 
اين موضوع به اين معنا است که سرمايه گذاری کافی در اين حوزه انجام نشده و استان نتوانسته در 

حد ظرفيت بالقوه خود صادرات داشته باشد.
بنابراين  است.  شده  انجام  صادرات  استان،  ظرفيت  از  بيشتر  باقی مانده،  کد  بيست  مورد  در   -
دليلی برای صادرات بيشتر وجود ندارد. مقاصد صادراتی برای اين کاالها نيز چندان مناسب نيست. 
زيرا تقاضای وارداتی در اکثر بازارهای وارداتی مربوط به اين کدها در حال کاهش است. عالوه بر اين، 
يافته های پژوهش نشان می دهد که صادرات مربوط به اين کدها، به چند بازار خاص محدود شده است 
و الزم است که صادرکنندگان مربوط به کدهای کااليی، به سراغ بازارهای جديد صادراتی بروند. زيرا 

محدود کردن صادرات به چند بازار خاص، باعث وابستگی اقتصاد استان به آن کشورها خواهد شد. 

نتیجه�گیری
در اين بخش، برای تعيين راهکارهای توسعه صادرات صنعتی استان فارس، در ابتدا تالش شده 
است که با استفاده از يافته ها و نکات اصلی پژوهش، نتايج رتبه بندی محصوالت صادراتی صنعتی،  
استان1،  پژوهش های پيشين و نظر کارشناسان و صادرکنندگان عمده محصوالت صادراتی صنعتی 
عوامل داخلی )قوت ها و ضعف ها( و خارجی )تهديدها و فرصت ها( در بخش صنعت استان، با تأکيد 
از  با استفاده  برای توسعه صادرات صنعتی استان  نهايت، راهکارهايی  بر صادرات مشخص شود. در 

1. به منظور تعيين راهکارهای توسعه صادرات صنعتی استان فارس بر اساس ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهديدها، 75 
پرسشنامه تهيه شد و در اختيار صادرکنندگان فعال استان در بخش صنعت و کارشناس ها و خبرگان تشکل ها و مديران 
بخش خصوصی و دولتی مرتبط با بخش صنعت قرار داده شد که از اين تعداد،  50 پرسشنامه را کارشناس ها و صادرکنندگان 

تکميل کردند. به طوري که 35 پرسشنامه را صادرکنندگان و 15 پرسشنامه را نيز کارشناسان تکميل کردند.
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ماتريس 1SWOT پيشنهاد شده است2.
در  تبليغات  کمبود  استان،  صنعت  بخش  در  ضعف ها  مهمترين  شده،  مطرح  نکات  به  توجه  با 
بازارهای جهانی برای فرش ايرانی و عدم شناسايی ساليق و نيازهای بازار )طرح، رنگ و غيره(3، فقدان 
زيرساخت های مناسب برای صادرات به کشورهای اروپايی4، عدم توجه صادرکنندگان صنعتی به روند 
تقاضای جهانی و پژوهش های بازار )در حدود 36 درصد صادرات صنعتی استان در گروه برندگان در 
بازارهای در حال افول قرار می گيرد(5، محدود  شدن صادرات صنعتی استان به چند بازار خاص6 و 
تمرکز استان بر صادرات محصوالتی است که مزيت رقابتی نداشته يا مزيت رقابتی اين محصوالت از 
نوسان های فراوان برخوردار بوده است7. همچنين ايجاد مزيت نسبی در صنايع غذايی، الکترونيک8، 
بهبود و افزايش نفوذ محصوالت عمده صادرات صنعتی در بازارهای مقصد9، وجود شهرك های صنعتی 
در برخی نواحی با فناوری نوين10 و مزيت نسبی در صنايع فلزهای اساسی11 از جمله مهمترين قوت های 

اين بخش استان است.
برای بيان پيشنهادهايی به منظور توسعه صادرات صنعتی استان، عالوه بر عوامل داخلی، توجه 
جمله  از  است.  ضروری  صنعت  بخش  پيش روی  فرصت های  و  تهديدها  شامل  خارجی،  عوامل  به 
مهمترين تهديدهای پيش روی اين بخش، مواجه ايران با تحريم های بين المللی12، عدم آمادگی صنايع، 
توليدکنندگان و صادرکنندگان با توجه به افزايش قيمت حامل های انرژی و افزايش قيمت تمام شده 

1. در تجزيه و تحليل سوات، عوامل داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گيرد تا فرصت ها، تهديدها، قوت ها و ضعف ها 
شناسايی گردد و بر اساس آنها، راهکارهای مناسب تدوين شود. اين ماتريس را مي توان يکي از ابزارهاي مهم براي پشتيباني 
از تصميم دانست که براي تحليل محيط داخل و خارج به کار مي رود. به عبارت ديگر، فن مذکور يکي از ابزارهاي راهبردی 
تطابق قوت ها و ضعف های درون سيستمي با فرصت ها و تهديدهای برون سيستمي است .بر اين اساس، يک راهبرد مناسب 
قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهديدها را به حداقل ممکن مي رساند.  براي اين منظور، قوت ها و ضعف  ها، 
فرصت ها و تهديدها در چهار دسته کلی به صورت WT ,ST ,WO ,SO پيوند داده می شود و راهبرد ممکن از بين آنها 

انتخاب مي شود.
2. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل سوات به طور کامل موجود است. در صورت درخواست پژوهشگران محترم، در اختيار 

آنها قرار خواهد گرفت. 
3. برنامه راهبردي توسعه تجارت خارجي استان فارس )1386(

4. آرای کارشناس ها
5. يافته های پژوهش حاضر
6.  يافته های پژوهش حاضر
7. يافته های پژوهش حاضر
8. يافته های پژوهش حاضر
9. يافته های پژوهش حاضر

10. هاديان و دانيالي )1382(
11. يافته های پژوهش حاضر

12. آرای کارشناسان 
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بازار )کد 57  اين  از  در رقابت پذيری1 و کاهش سهم تجارت جهانی فرش و خروج تدريجی استان 
)فرش و ساير کف پوش ها از مواد نساجی، جزء گروه بازنده ها در بازارهای در حال افول است(2 است. 
عالوه بر اين، توجه به عواملی مانند تقاضای فراوان جهانی برای فرش و گبه های استان3، افزايش مقدار 
خوراك واحدهای پتروشيمی به دنبال توسعه ميادين نفت و گاز پارس جنوبی و استفاده از گازهای 
همراه نفت خام و ساير ميادين نفتی4 و باز شدن بازارهای جديد و توسعه نيافته و رو به رشد برای 

صادرات صنعتی5، به عنوان مهمترين فرصت های پيش روی استان ضروری است.
بعد از مشخص کردن قوت ها، ضعف ها،  تهديدها و فرصت ها بر اساس تجزيه و تحليل ماتريس 
سوات )قوت هايی که  ضعف ها را حذف می کند يا کاهش می دهد يا فرصت ها را مورد استفاده قرار 
می دهد يا از آنها برای احتراز از تهديدها سود می برد( پيشنهادهايی بيان می شود که عبارت است از:

- حمايت از توليد محصوالتی که مزيت رقابتی دارد. زيرا اکنون برای حضور مستمر در بازارهای 
نسبی،  مزيت  از  بهره گيری  با  فقط  و  باشد  برخوردار  رقابتی  مزيت های  از  بايد  محصوالت  جهانی، 
با  بازارهای جهانی رقابت کرد. بر همين اساس، صادرکنندگان استان می توانند  با رقبا در  نمی توان 

تبديل مزيت نسبی به مزيت رقابتی، امکان حضور قدرتمند خود را در بازارهای جهانی فراهم کنند.
- ايجاد برنامه ای مدون برای شناخت نياز بازارهای هدف؛

- تأکيد بر محصوالت دارای مزيت نسبی و نفوذ در بازارهای مقصد؛
)انجام پژوهش ها و کسب اطالعات  بازارها  با شناخت کامل درباره  بايد  - صادرکنندگان استان 
جديد، حداقل به طور ساليانه( به برنامه ريزی برای بازاريابی صادراتی بپردازند و قبل از ورود، بازارهای 

فوق را به لحاظ وضعيت تقاضای وارداتی حال و آينده مورد بررسی قرار دهند؛
- تقويت ساختار و شبکه های حمل و نقل و ارتباطات؛

- برگزاری کارگاه آموزشی برای صادرکنندگان به منظور همکاری و رقابت سازنده و تالش برای 
تعيين عامل توسعه برای خوشه های مواد غذايی و آشاميدنی و الکترونيک.

پیشنهاد�برای�پژوهش�های�آتی
- بررسی نقش دولت و بنگاه ها برای صادرات محصوالت بر پايه مزيت رقابتی

1. آرای کارشناسان
2. يافته های پژوهش حاضر

3. هاديان و دانيالي )1382(
4. آرای کارشناسان

5. يافته های پژوهش حاضر
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- بررسی الزام ها به منظور بهبود فضای رقابتی بنگاه ها در فضای کسب وکار کشور
- بررسی مزيت رقابتی و عملکرد صادراتی در سطوح بنگاه ها در صنايع مختلف
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