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  چكيده

. پردازد المللي آلو مي بينپژوهش حاضر به بررسي مزيت نسبي كشورها مختلف جهان در بازار تجارت 

شود و عالوه بر  استفاده مي) SRCA(براي اين منظور از شاخص مزيت نسبي آشكارشده به شكل متقارن 

به سهم صادرات كشور از » سهم صادرات آلو از كل صادرات هر كشور«تعريف مرسوم كه در آن نسبت 

يافته به شكل نسبت سهم مذكور به  از سه تعريف تعميم) SRCAx(شود  كل صادرات جهاني محاسبه مي

 GDP، و سهم كشور از )SRCAg(جهان  GDP، به سهم كشور از )SRCAp( سهم كشور از توليد جهان

دهد با لحاظ هر چهار شاخص، كشورهاي  نتايج نشان مي. شود محاسبه مي )SRCAa(كشاورزي جهان 

. زيت نسبي آشكارشده برخوردار هستندشيلي، صربستان، مولداوي، تاجيكستان و آرژانتين از بيشترين م

محاسبه شد كه حاكي از وجود مزيت نسبي  376/0، براي ايران SRCAxمقدار عددي شاخص مرسوم، 

هاي  با اين وجود، محاسبه شاخص. قرار دارد 13آشكارشده در ايران است و از اين نظر در رتبه 

طوري  به. يل باالتري در اين زمينه برخوردار استيافته در مقاله حاضر، نشان داد كه ايران از پتانس تعميم

 26بخش كشاورزي به  GDPكه رتبه مزيت نسبي صادرات آلوي ايران در مقام مقايسه با توليد آلو و نيز 

   .سازد در مجموع نتايج تحقيق امكان ارتقاي جايگاه صادرات آلو را روشن مي. يابد تنزل مي

  شده متقارنآلو، مزيت نسبي آشكار: واژگان كليدي
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  مقدمه

از  يشمار محدود يا يك يصادراتي درآمدهابه از حد  يشب يدر حال توسعه اتكا يكشورها ياساس يها از چالش يكي

و همكاران،  يخالد(هاي اقتصادي اين كشورهاست  هاي سياست بخشي و افزايش صادرات از اولويت و از اين رو تنوعكاالهاست 

 يشمنابع افزا يدر حال توسعه فشار رو يدر كشورها يتمنابع و تراكم جمع يتتوجه به محدود با اين وجود، با ).1384

 يبرتر يآن دارا يدبكنند كه در تول ييكاال يدبه كشورها كمك كند تا مبادرت به تول يرمس يندر ا تواند يم ينسب يتمز. يابد يم

  .كشورها هستند يرنسبت به سا

كاال را نسبت به  يك يكه چنانچه كشور كند يم يانمطرح شد ب يكاردوتوسط ر 1817 البار در س يناولكه  ينسب يتمز

 يعالوه، اگر كشور مذكور بتواند كاال دارد، به ينسب يتمز ييكاال ينچن يدكشور در تول ينا يد،نما يدتر تول كاالها ارزان يگرد

در صادرات  ينسب يتكشورها از مز يربا سا يسهدر مقا ايد،صادر نم تري يينپا ينهكشورها با هز يربا سا يسهنظر را در مقا  مورد

هستند راه استفاده بهتر از  ينسب يتمز يكه دارا يمحصوالت شناسايي ).143، 1379 ي،و فتح فر يميفه(برخوردار خواهد بود 

صادرات و واردات  يد،تول يزير برنامه يادمهم اقتص يارهاياز مع يكي ينسب يتمزدر واقع، . كند يامكانات موجود را فراهم م

 ياكه هر كشور  دارد يم يانب يهنظر ينا. كمتر است ينهكاال با هز يك يدمنطقه در تول يك ياكشور  يك ييتوانا ياست و به معنا

از محصوالت  يگروه خاص يددر تول يبه طور نسب يد،عوامل تول يور  و سطوح بهره يعيطب يها استعداد يمنطقه با توجه به فراوان

پذيري در گرو وجود مزيت نسبي است و بر اين اساس،  رقابت ).1380يبايي،و ز يزي؛ عز1376 يمي،رح يحاج(دارد  يتمز

  .برخوردار باشند ينسب يتموفق باشند كه در صادرات محصوالت خود از مز يجهان يدر بازارها توانند يم ييكشورها

از جمله مطالعات . و جهان پرداخته شده است يرانمحصوالت مختلف در ا ينسب يتمز يابيبه ارز ياديمطالعات ز در

 ينسب يتاشاره كرد كه با استفاده از شاخص مز) 1395(و همكاران  ي ريكندهطاهر يقبه تحق توان يم ينهزم يندر ا يداخل

داده و با  قرار يابيرا مورد ارز ييدارو ياهانگ يجهان يدر بازارها يرانا يريپذ متقارن رقابت شدهآشكار ينسب يتآشكارشده و مز

نشان  يجنتا. اند پرداخته يهدف صادرات يكشورها بندي يتچندشاخصه، به اولو گيري يمو تصم يريگ غربال يها روش يريبكارگ

  .ستداشته ا ينسب يتآن مز يها وردهآو فر ييدارو گياهاندر صادرات  يالديم 2011تا  2000 يها در سال يرانداد كه ا

 1995 يدوره زمان يمنتخب ط يو كشورها يرانا يمحصوالت كشاورز يريپذ رقابت يبه بررس) 1394(و همكاران  يراسخ

 يدشده مشخص گرد براساس محاسبات انجام. و تجارت پرداختند يواردات ي،صادرات يريپذ رقابت يها توسط شاخص 2011تا 

 يندر ب ياول در صادرات و تجارت محصوالت كشاورز كشورو غنا پنج  نيآرژانت يوزلند،عاج، اروگوئه، ن ساحل يكه كشورها

مورد  ياز كشورها ياريبا بس يسهدر مقا يمناسب يريپذ رقابت يگاهاز جا يرانا يو بخش كشاورز باشند يمنتخب م يكشورها

شاخص  ين،همچن. بوده است يدر محصوالت كشاورز يصادرات يتمز يدارا 1377و تنها در سال  يستمطالعه برخوردار ن

  .داشته است يو نوسان يمحصوالت، روند نزول ينا يرقابت يتكه مز دهد يدوره مورد مطالعه نشان م يط يرانا يصادرات

دادند كه  پرداخته و نشان 2009تا  2000 يها سال يط يرانكشمش ا يابعاد تجار يبه بررس) 1394(و همكاران  يرنژادام

  .برخوردار است ييباالاما، كماكان از سطح داشته است  ينزول يبه بعد روند 2004چند از سال  هر يرانكشور ا ينسب يتمز

و  DRCبا استفاده از شاخص را  يدريهح زعفران در شهرستان تربت يدتول ينسب يتمز) 1393( پور يو رستگار يكرباس

 ينسب يتآشكارشده و مز ينسب يتشاخص مز با استفاده ازرا صادرات زعفران  ينسب يتو مز PAM ياستيس يلتحل يسماتر

. است ينسب يتمز يزعفران دارا يددر تول يدريهح نشان داد كه شهرستان تربت يجنتا. بررسي كردندآشكارشده متقارن 

 يكشورها 2012تا  2000 يها متقارن در سال دهش آشكار ينسب يتشده و مز آشكار ينسب يتمز ياربر اساس دو مع ين،همچن

  .باشند يدر جهان مزعفران صادرات  ينسب يتمز يتاولو يدارا يببه ترت يونانو  ياپان، اسيرانا

بازار  ،آشكارشده متقارن ينسب يتو مز ارشدهآشك ينسب يتمز يها با استفاده از شاخص) 1392( پور يو عل نژاد يرام

در صادرات  يراننشان داد كه كشور انتايج . اند كردهبررسي  2009-1970 يبازه زمان دررا  يرانا يجنگل يها فراورده يصادرات

 يمشخص شد كه روند حركت تجار يشاخص ثبات عملكرد صادرات ي، با بررسينهمچن. است ينسب يتها فاقد مز فراورده ينا

  .باشد يم يو منف يهمراه با رشد كاهش يدهعد يها دچار نوسان يجنگل يها صادرات فراورده ينهكشور در زم
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در صادرات  يرانا يگاهجا يينآشكارشده به تع ينسب يتبا استفاده از شاخص مز) 1390( ي ياسوريابوالحسنو  يذريچ

 نشاننتايج . اند پرداخته 2005تا  1991 يها محصول در فاصله سال ينعمده صادركننده ا هايكشور ينب آن در يگاهو جا يويك

همچنين،  .اند برخوردار بوده ينسب يتو هلند از مز يرانا ،يكبلژ يتاليا،ا يونان، يلي،ش يوزلند،ن يكشورها 2005داد كه در سال 

مثبت را در  ييراتتغ يشتريناساس ب ينبوده و بر ا يشيافزا يصادرات ينسب يتمز يوزلند دارايو ن يتاليا، ايكبلژ يتنها كشورها

  .اند خود تجربه كرده يالگو

دوره  يطرا زعفران  يو ساختار بازار صادرات و واردات جهان ينسب يتمزدر تحقيق خود ) 1390(و همكاران  يصادق

آشكارشده  ينسب يتآشكارشده و مز ينسب يتاز دو شاخص مز ينسب يتمز يينبه منظور تع. بررسي كردند 2008تا  2004

 يكشورها يننشان داد كه از ب يجنتا. و نسبت تمركز استفاده شد يندالساختار بازار از شاخص هرف يينتع يمتقارن و برا

 ينسب يتمز يناما ا. باشند يدر صادرات زعفران م ينسب يتمز يدارا يونانو  يااسپان يران،ا يصادركننده زعفران تنها كشورها

از حالت  يرانصادرات زعفران ا بازار نشان داد كه ساختارهمچنين،  يجنتا. استمورد مطالعه در حال كاهش بوده  يها  سال يط

  .است يافته ييرچندجانبه بسته تغ بنگاه مسلط به انحصار

 يتتوسط دو شاخص مز يانهراز يدكنندهده كشور عمده تول يندرب يران،ا يگاهجا يبه بررس) 1390( و همكاران اميرتيموري

 ينسب يتآشكارشده و مز ينسب يتمز يها طبق شاخص. اند آشكارشده متقارن پرداخته ينسب يتآشكارشده و مز ينسب

ها نشان داد كه  شاخص يرسا يجهفتم و ششم را داراست و نتا ايه مقام يببه ترت يانهدر صادرات راز يرانآشكارشده متقارن ا

  .را دارد يالملل ينمحصول قدرت رقابت در سطح ب ينبرخوردار است و ا يانهدر صادرات راز ينسب يتاز مز يرانا

 يتمز يجنتا. اند پرداختهدر مقابل رقبا  يرانا ييوصادرات ك ينسب يتمز يبه بررس) 1388(و همكاران  يانيماچيكاني پ

 ينسب يتمناسب داشته كه شاخص مز ي، رشد2005-1990 يها سال يط يرانا يصادرات يتآشكارشده نشان داد كه مز ينسب

با  ،1999آشكارشده، مربوط به سال  ينسب يتمقدار شاخص مز ينتر كم. مطلب بوده است ينا يانگرب يزآشكارشده متقارن ن

درصد  863/88 يمورد بررس يها سال يو رشد آن ط 2005مربوط به سال  ،620/10ر براب يزمقدار ن يشترينو ب 669/1 ارمقد

  .شد دار يمعن ييبا صادرات آن در سطح باال يرانا يويك يصادرات ينسب يترابطه مز .بوده است

 يبررسبراي . پرداختند يرانا يارهدف خاو يبازارها بندي يتو اولو ينسب يتمز يبه بررس) 1387(و همكاران  ينيحس

 يها در همه سال يرانكه اداد نشان  يجنتا. كردندآشكارشده استفاده  ينسب يتشاخص مز ياردر صادرات خاو يرانا ينسب زيتم

  .بوده است ينسب يتمز يدارا ياردر صادرات خاو يمورد بررس

آشكارشده  ينسب يتتوسط شاخص مز1380- 1340 يسالها يرا ط يرانكشمش ا ينسب يتمز) 1386(و همكاران  ياشرف

در صادرات  دوره مورد مطالعه، يط يراننشان داد كه ا يقتحق هاي  يافته .كردند يآشكارشده متقارن بررس ينسب يتو مز

  .داشته است يشدوره افزا يندر ا يزن يجهان حضور در بازار يبرا ينانداشته و درجه اطم يتكشمش مز

دوره  يمحصول ط ينصادركننده عمده ا يرا با كشورها يرانا يبصادرات س ينسب يتمز هشيدر پژو) 1386( يه تكيهانو

 يجنتا. كرد يسهمقا دو يآشكارشده متقارن و كا ينسب يتآشكارشده، مز ينسب يتاستفاده از شاخص مز با 1378- 1362 يزمان

در مقام چهارم قرار  يصادرات ينسب يتبه لحاظ داشتن مز يوزلندو ن جنوبي يقايآفر يلي،ش يبعد از كشورها يراننشان داد كه ا

  .شده است يفمحصول تضع يندر مورد ا يرانا ينسب يتگرفته و مز

 ينههز يها شاخص يريو صادرات پسته را با بكارگ يددر تول يرانا ينسب يتمز) 1380( آبادي يلخل ميرزايي و فر يميسل

 يتصادرات پسته از مز و يددر تول يراننشان داد كه ا تايجن. اند شده محاسبه كردهآشكار ينسب يتو مز) DRC( يمنابع داخل

 .برخوردار بوده است ينسب

كه به بررسي مزيت نسبي و  اشاره كردبنو و اسكريم جو  يقبه تحق توان يم ينهزم ينانجام شده در ا يمطالعات خارج از

نتايج بررسي نشان داد كه كشور نيوزلند . پرداختند 1981-2011رشد صادرات صنعت كيوي كشور نيوزلند در بازه زماني 

همچنين ، نتايج نشان داد كه درآمد شركاي داخلي و . باشد داراي مزيت نسبي آشكارشده قابل توجهي در اين صنعت مي

 يتمز) 2002( زو بندر يل. باشد و فصلي بودن از عوامل تعيين كننده صادرات كيوي در اين كشور مي بازرگاني، اندازه بازار

دچار  يشرق يايو آس يياروپا ينشان داد كه كشورها يجنتا. هفت منطقه جهان محاسبه كردند يرا برا يصادرات صنعت ينسب
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و  ينسر. اند يافتهدست  ييباال ينسب يتبه مز ينالت كاييو آمر يجنوب يايآس يكه كشورها ياند در حال شده ينسب يتعدم مز

 ينسب يتمز يبه بررس) صادرات يحاتشاخص ترج( CEPو  RCAبا استفاده از شاخص  يدر پژوهش) 2008( سيون

كه  ندنشان دادآنها . كردند يبررس 1995-2005دوره  يط آن را ييراتپرداخته و تغ يوهو صنعت آبم يتون، روغن زيفرنگ گوجه

 يدارا يفرنگ بوده اما در بازار گوجه ينسب يتمز يدر اروپا دارا يتونو بازار روغن ز يوهدر صنعت آبم يبه طور قابل توجه يهترك

 واو هو يو، )2001( و همكاران ياگراسشده در زمينه مزيت نسبي متعدد است و مطالعات  مطالعات انجام .باشد ينم ينسب يتمز

  .تنها بخش ناچيزي از آن است) 2009( ينك، ف)2007( يگرز، رودر)2002(

 وآل. اي درخصوص مزيت نسبي محصول آلو انجام نشده است رغم مطالعات گسترده پيرامون مزيت نسبي، تاكنون مطالعه به

از  يغن يمناطق قابل كشت است و منبع يشتردر ب يرانا ييآب و هوا يطدار است كه با توجه به شرا هسته هاي يوهاز م يكي

سازمان  يبراساس آمارها .گيرد مورد استفاده قرار ميشده آن  و خشك يخور كه به شكل تازههاست   يتامينو انواع ويم پتاس

ميليون هكتار  9/2طور ميانگين  به 2013تا  2011دوره سه ساله  يدر ط يادن يكشت آلويرسطح ز 1يجهان يخواربار و كشاورز

كشت جهان را به خود اختصاص داده و  يردرصد كل سطح ز 58هزارهكتار  1736از  يشب يكشت يربا سطح ز ينچ. بوده است

كشت  يردرصد كل سطح ز 8/5معادل  هزارهكتار 173از  يشب يركشتبا سطح ز صربستانبعد از آن . رتبه اول است يدارا

 ينا يجهان يدتول. دارد سوم قراردر مقام درصد  2/3هزار هكتار معادل  97و بوسني و هرزگوين با بيش از جهان در مقام دوم 

بيشترين توليد را با رتبه  يليش ي وصربستان، رومان ين،چ يكشورهاايران بعد از بوده است كه  ميليون تن 4/126محصول 

كشورها سوال تحقيق حاضر اين  يرو بازده مناسب محصول نسبت به سا ميزان توليدبا توجه به . استپنجم در اختيار داشته 

دام كشورها در توليد و صادرات آلو از مزيت نسبي برخوردارند و جايگاه ايران در از نظر مزيت نسبي توليد و صادرات است كه ك

  آلو در جهان چگونه است؟

  روش تحقيق

در مورد مزيت  .تواند باعث تسهيل صادرات و تثبيت موقعيت تجاري كشور در بازارهاي جهاني شود وجود مزيت نسبي مي

 2توان به مزيت نسبي آشكارشده ها مي هاي زيادي ارائه شده است كه از مهمترين اين شاخص  اه تجاري شاخصنسبي از ديدگ

شاخص مزيت . گيرد در اين تحقيق مزيت نسبي صادراتي محصول آلو با استفاده از اين شاخص مورد بررسي قرار مي. اشاره كرد

تفاده شد و به شاخص عملكرد صادراتي نيز معروف است به صورت اس 1965نسبي صادراتي نخستين بار توسط باالسا در سال 

  .شود نسبت سهم صادرات كاال در كشور مورد نظر به سهم صادرات كاال در جهان تعريف مي
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 �����كه در آن 
 ��همچنين، . است aدر صادرات كاالي  iشاخص مزيت نسبي آشكارشده كشور بيانگر  �

��و  �
به   �

��. و كل جهان است iدر كشور  aترتيب بيانگر ارزش صادرات كاالي 
��و  �

و كل  iارزش كل صادرات كشور ترتيب  نيز به �

مورد كااليي بزرگتر از يك باشد كشور مورد نظر در چنانچه مقدار عددي اين شاخص در . دهد صادرات جهاني را نشان مي

چنانچه مقدار عددي اين شاخص كوچكتر از يك باشد كشور مورد نظر در صادرات آن كاال . صادرات آن كاال مزيت نسبي دارد

  .كند اگر مقدار اين شاخص برابر صفر باشد يعني كشور اقدام به صادرات كاالي توليد شده نمي. مزيت نسبي ندارد

در تحقيق حاضر شاخص مزيت نسبي صادراتي آشكارشده به چهار روش تعريف شد كه در آنها سهم صادرات كاال از كل 

ترتيب نسبت به سهم صادرات كاال در جهان، سهم توليد محصول در جهان، سهم توليد كل كشور در جهان و  صادرات كشور به 

  .گيرد ه قرار ميسهم توليد بخش كشاورزي در جهان مورد سنجش و محاسب

اين شاخص، شاخص مرسوم مزيت نسبي آشكارشده است : مزيت نسبي صادرات محصول نسبت به صادرات كل كشور -1

كه در آن سهم صادرات كاالي مورد نظر از كل صادرات كشور نسبت به سهم صادرات كاالي مورد نظر از كل صادرات دنيا 

  ).1رابطه (شود  سنجيده مي

                                                           
1
 FAO 

2 Revealed Comparative Advantage 
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برخالف شاخص قبلي كه به جايگاه و مقدار توليد : رات نسبت به موقعيت توليد كشور در جهانمزيت نسبي صاد -2

كرد در اين حالت، سهم صادرات محصول كشور مورد نظر از كل  محصول كشور و نقش آن در ايجاد مزيت نسبي توجه نمي

شود  محصول در جهان سنجيده ميصادرات محصول در جهان نسبت به سهم توليد محصول كشور مورد نظر از كل توليد 

  ).2رابطه (
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���كه در آن 
���و  �

بر اين اساس، مزيت نسبي . و در كل جهان است iدر كشور  aترتيب مقدار توليد محصول  به �

همچنين، برخالف . آشكارشده براي كشوري بيشتر است كه سهم آن در صادرات جهاني بيش از سهم آن در توليد جهاني باشد

شدن مقدار عددي آن وجود ندارد در صورتي كه كشوري تنها صادرات مجدد  نهايت  شاخص مرسوم كه در عمل امكان بي

نهايت خواهد بود و بيانگر آن است كه كشور از  مقدار عددي شاخص برابر با بي) توليدكننده محصول نباشد(اشد داشته ب

  .آورد برداري را به عمل مي الملل حداكثر بهره هاي تجارت بين فرصت

اين شاخص، بزرگي يك كشور در بازار تجارت : كشور در جهان GDPمزيت نسبي صادرات محصول نسبت به  -3

در واقع، سهم صادرات محصول كشور . دهد المللي محصول را با بزرگي كشور در عرصه اقتصاد جهان مورد مقايسه قرار مي نبي

  .دهد كل جهان مورد محاسبه قرار مي GDPاز  iكشور  GDPمورد نظر از كل صادرات محصول در جهان را نسبت به سهم 
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اين شاخص، بزرگي يك كشور : افزوده بخش كشاورزي در جهان مزيت نسبي صادرات محصول نسبت به جايگاه ارزش  -4

در اين حالت، سهم . دهد المللي محصول را با بزرگي بخش كشاورزي كشور در جهان مورد مقايسه قرار مي در بازار تجارت بين

كل  GDPكشاورزي كشور از  GDPل در جهان نسبت به سهم صادرات محصول كشور مورد نظر از كل صادرات محصو

  .گيرد كشاورزي جهان مورد محاسبه قرار مي
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به ترتيب مزيت نسبي صادرات آلو نسبت به جايگاه صادرات كل كشور در  4تا  1هاي  بعد از جايگذاري اعداد در فرمول

 GDPنسبي صادرات آلو نسبت به جايگاه توليد آلوي كشور در جهان، مزيت نسبي صادرات آلو نسبت به جايگاه جهان، مزيت 

  .آيد بخش كشاورزي كشور در جهان به دست مي GDPكشور در جهان و مزيت نسبي صادرات آلو نسبت به جايگاه 

با توجه به گستردگي . نهايت است بي طور كه گفته شد مقدار عددي شاخص مزيت نسبي آشكارشده بين صفر تا همان

شده  دهد و امكان مقايسه عددهاي محاسبه دامنه مزيت نسبي آشكارشده، اين شاخص وجود مزيت نسبي را به خوبي نشان نمي

 1براي اين منظور، در ادبيات تحقيق از شاخص ديگري به نام مزيت نسبي آشكارشده متقارن. بين كشورها دشوار است

)SRCA (شود زير استفاده مي به شكل:  
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هر چه اين شاخص به عدد مثبت يك . قرار دارد) -1(و منفي يك +) 1(دامنه تغييرات شاخص جديد بين مثبت يك 

در . ودش نزديك شود مزيت نسبي بيشتر است و هر چه به سمت عدد منفي يك نزديك شود از ميزان مزيت نسبي كاسته مي

  .شود گفته محاسبه و گزارش مي يا مزيت نسبي آشكارشده متقارن براي چهار شاخص پيش SRCAاين تحقيق، 

آمار و ارقام متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق حاضر براي تمامي كشورهاي جهان، از منابعي همچون سازمان خواروبار و 

منظور اجتناب از اثرات نوسانات مقطعي بر نتايج مطالعه، براي همه همچنين، به . كشاورزي جهان و بانك جهاني گردآوري شد

  .استفاده شد 2014تا  2011هاي  متغيرها از ميانگين اعداد سال

                                                           
1
 Symmetric Revealed Comparative Advantage  
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  ها يافته

كشور اول هر شاخص 20هاي چهارگانه مزيت نسبي آشكارشده را در شكل شاخص متقارن براي  نتايج شاخص) 1(جدول 

  .دهد نمايش مي

  آشكارشدههاي چهارگانه مزيت نسبي  آلو براي شاخص صادرات ينسب يتمز )1جدول 

SRCAx    SRCAp    SRCAg    SRCAa  

  مقدار  كشور رتبه    مقدار  كشور رتبه    مقدار  كشور رتبه    مقدار  كشور رتبه

 0/990 كنگ هنگ  1  0/974 شيلي  1  0/994 بلژيك  1  0/970  شيلي  1

  0/980 شيلي  2   0/950 تاجيكستان  2   0/983 دانمارك  2   0/965 تاجيكستان  2

  0/964 سنگاپور  3   0/939 صربستان  3   0/982 لتوني  3   0/934 آرژانتين  3

  0/884 صربستان  4   0/938 مولداوي  4   0/966 هلند  4   0/926 صربستان  4

  0/822 آرژانتين  5   0/885 آرژانتين  5   0/956 ليتواني  5   0/906 مولداوي  5

  0/821 مولداوي  6   0/845 ازبكستان  6   0/922 استوني  6   0/847 ازبكستان  6

  0/794 ليتواني  7   0/765 ليتواني  7   0/883 آمريكا  7   0/571 آمريكا  7

  0/728 تاجيكستان  8   0/667 بلغارستان  8   0/879 اسلواكي  8   0/492 ليتواني  8

  0/721 بلژيك  9   0/645 اسلواكي  9   0/858 تاجيكستان  9   0/427 بوسني و هرزگوين  9

  0/720 اسلواكي  10   0/620 قرقيزستان  10   0/835 سوئد  10   0/414 بلغارستان  10

  0/704 هلند  11   0/509 لتوني  11   0/812 شيلي  11   0/410  گينه  11

  0/677 فرانسه  12   0/432 بوسني و هرزگوين  12   0/797 آرژانتين  12   0/403 قرقيزستان  12

  0/676 آمريكا  13   0/419 كنگ هنگ  13   0/743 چك  13   0/376 ايران  13

  0/642 بلغارستان  14   0/412 گينه  14   0/718 آلمان  14   0/361 فرانسه  14

  0/596 لتوني  15   0/352 هلند  15   0/634 فرانسه  15   0/247 اسلواكي  15

  0/514 آلمان  16   0/344 ايران  16   0/576 انگلستان  16   0/222 لتوني  16

  0/464 ازبكستان  17   0/301 فرانسه  17   0/404 لوكزامبورگ  17   0/082- اسپانيا  17

  0/393 چك  18   0/281 استوني  18   0/321 قزاقستان  18   0/086- هلند  18

  0/384 استوني  19   0/219 آمريكا  19   0/147 بلغارستان  19   0/227- استوني  19

  0/359 دانمارك  20   0/088 چك  20   0/035- ازبكستان  20   -278/0 لهستان  20

             

  0/004- ايران  26           0/326- ايران  26       

SRCAx  :رتبه مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو با توجه به صادرات كل كشور 

SRCAp  :رتبه مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو نسبت به توليد آلوي هر كشور  

SRCAg :  رتبه مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو نسبت بهGDP هر كشور  

SRCAa  : رتبه مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو نسبت بهGDP كشاورزي هر كشور  

  

، )SRCAx(نتايج مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو نسبت به نقش و جايگاه آن در صادرات كل هر كشور با توجه به 

 يشترينب يدارا ينو آرژانت يكستانتاج يلي،ش يكشورها. كشور از مزيت نسبي آشكارشده برخوردارند 16شود تنها  مشاهده مي

همچنين، مقدار شاخص مزيت نسبي آشكارشده متقارن براي كشورهاي صربستان و مولداوي . آشكارشده هستند ينسب يتمز

است كه حاكي از برخورداري ايران مزيت نسبي آشكارشده  376/0ي ايران برابر مقدار اين شاخص برا. است 9/0نيز بزرگتر از 



 

٧ 

كشورهاي داراي مزيت نسبي آَشكارشده صادرات آلو قرار  13بر اين اساس، ايران در رتبه . صادرات آلوي در سطح جهان است

  .دارد

كشور  19دهد تنها  ، نشان مي)SRCAp( نتايج مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو با توجه به جايگاه كشور در توليد آلو

دارند و رتبه مزيت نسبي صادرات اول تا سوم قرار  يها در رتبه يدانمارك و لتون يك،سه كشور بلژ. داراي مزيت نسبي هستند

بيانگر آن است كه هرچند صادرات آلوي ايران  SRCApو  SRCAxمقايسه رتبه ايران در دو شاخص . باشد مي 26آلوي ايران 

  .مقايسه با صادرات كل كشور قابل قبول است اما در مقام مقايسه با مقدار توليد آلو چندان قابل قبول نيست در

، )SRCAg(محاسبه شاخص مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو با توجه به مقدار كل توليد ناخالص داخلي هر كشور 

كل  يدنسبت به تولآلو را صادرات  ينسب يتمز يشترينو صربستان ب يكستانتاج يلي،ش يكشورهابيانگر آن است كه 

كشورهاي برخوردار از مزيت نسبي  16كشور ايران نيز از اين نظر داراي مزيت نسبي است و در رتبه . شان دارا هستنداقتصاد

ناخالص  اين در حالي است كه نتايج محاسبه شاخص مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو با توجه به مقدار كل توليد. قرار دارد

از نظر اين شاخص، رتبه مزيت نسبي آشكارشده ايران . تر ايران است ، نشانگر رتبه پايين)SRCAa(بخش كشاورزي هر كشور 

  .هاي اول تا سوم قرار دارند كنگ، شيلي و سنگاپور در رتبه است و كشورهاي هنگ 26

  گيري بحث و نتيجه

و در آن شاخص مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلو براساس چهار تحقيق حاضر با هدف بررسي مزيت نسبي آلو انجام شد 

در واقع، در ادبيات مزيت نسبي آشكارشده، سهم صادرات آلو از كل صادرات يك كشور با مقدار اين نسبت . تعريف محاسبه شد

كشور بزرگتر از اگر سهم مذكور براي يك . شود مقايسه مي) سهم صادرات آلو در جهان از كل تجارت جهان(در سطح جهان 

از آنجا كه چنين . توان گفت كشور از مزيت نسبي آشكارشده در محصول مورد نظر برخوردار است نسبت جهاني باشد مي

تعريفي به مسايلي همچون مقدار توليد محصول، بزرگي يك كشور و يا بزرگي بخش كشاورزي توجه ندارد و حتي ممكن است 

ه كشورهاي داراي مزيت نسبي قرار گيرد لذا، در تحقيق حاضر، تعريف مرسوم به سه كشوري به واسطه صادرات مجدد در گرو

براي اين منظور، به جاي سهم كل صادرات كشور از كل تجارت جهاني از متغيرهايي همچون سهم . حالت ديگر تعميم يافت

 GDPكشاورزي كشور از  GDP كل جهان، و نيز سهم GDPكشور از  GDPتوليد آلوي كشور از كل توليد آلوي جهان، سهم 

 .كشاورزي كل جهان استفاده شد و سهم صادرات آلو از كل صادرات كشور نسبت به آنها سنجيده شد

نتايج محاسبه چهار شاخص مزيت نسبي آشكارشده نشان داد به رغم اين كه شاخص مزيت نسبي آشكارشده متعارف 

)SRCAx (رسد ايران از پتانسيل  ت اما، با لحاظ ساير شرايط به نظر ميحاكي از وجود مزيت نسبي براي كشور ايران اس

طور كه بايد در عرصه تجارت جهاني آلو نقش ندارد و نتوانسته مزيت نسبي خود را  باالتري در اين زمينه برخوردار است و آن

مزيت نسبي آشكارشده  در واقع در حالي كه ايران چهارمين توليدكننده آلو در جهان است اما، رتبه شاخص. علني نمايد

SRCAx  است و وقتي اين رتبه بر اساس شاخص  13آنSRCAp )محاسبه ) نسبت به سهم توليد آلوي ايران در جهان

شود كه مقدار صادرات كل ايران  در واقع، اين تفاوت رتبه از يك سو از آنجا ناشي مي. يابد تنزل مي 26شود رتبه ايران به  مي

تر از آن اين مسأله بيانگر آن است كه پتانسيل صادرات آلوي ايران بيش از مقدار فعلي  مهم. ر استنسبت به ساير كشورها كمت

شود  شود امكان ارتقاي رتبه صادرات آلوي ايران در بازار جهاني وجود دارد و پيشنهاد مي به اين ترتيب مشاهده مي. است

  .ودهاي مشخصي در اين راستا تدوين و اجرا ش ها و برنامه سياست

در . شود بخش كشاورزي حاصل مي GDPكشور و  GDPاستنباط مشابهي با مقايسه مزيت نسبي آشكارشده نسبت به 

بخش  GDPاست اين رتبه نسبت به  16كل كشور  GDPحالي كه رتبه مزيت نسبي آشكارشده صادرات آلوي ايران نسبت به 

دهد كه  كنگ و سنگاپور نشان مي افزون بر اين، بررسي شاخص مزيت نسبي كشورهايي همچون هنگ. است 26كشاورزي 

در واقع، اين كشورها محصول كشاورزي خاصي . بودن بخش كشاورزي آنهاست  مزيت نسبي باالي اين كشورها ناشي از كوچك

ل آلو و بسياري از محصوالت كشاورزي ديگر اقدام به صادرات مجدد كنند و عمدتاً براي صادرات محصوالتي مث توليد نمي

  .كنند مي
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Abstract 
This study investigates the comparative advantage of world countries in the plum's 

trade market. For this purpose, the revealed comparative advantage indices in the form 

of symmetric (SRCA) were calculated. In addition to the traditional definition of RCA 

where the "plum's export share in the country" is divided by the "country's export 

share in the world" (SRCAx), this study generalized RCA in three forms, where the 

"plum's export share in the country" is divided by the "country's share in the world 

plum production" (SRCAp), the "country's share in the world GDP" (SRCAg), and the 

"country's share in the world agricultural GDP" (SRCAa). According to the results, 

Chile, Serbia, Moldova, Tajikistan and Argentina have the most revealed comparative 

advantage in the plum's world market. Conventional SRCAx for Iran was calculated 

0.376 (is ranked 13 between the countries), indicating the presence of revealed 

comparative advantage. However, generalized indices calculated in the paper, 

indicated that Iran has higher potential. So that SRCAp and SRCAa shows Iran has 

not revealed comparative advantage, and Iran's rank falls to 26. Overall results 

revealed the possibility of improving Iran's plum's export. 
  

Keywords: Revealed Comparative Advantage (RCA), symmetric RCA, generalized 

indices, Plum 


