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 مقدمه

 نشاا   الملا    نیبا  تجاار   عرصا   در گذشاه   هاا   سال در کشور عیصنا عملکرد
 با   یابیدساه  همچناا    ،سااز  یصنعهاز  یطوالن ا  هدورگذشت رغم  ب  ک  دهد  یم

 موفا   با   تاوا    یما  امار  نیا عل   جسهجو در. است نشده حاص  یصنعه توسع 
 یصنعه مخهلف  ها  بخش در ینسب تیمز روند رشد روب  حفظ ای کسب در نبود 
  بارا  ابعمنا  صیتخصا  و یصانعه   کاالهاا  رشاه   انهخاا   در واقاع . کارد  اشاره
 و نگرفها   شاک   هاا  آ  ییشناسا و   موجودها  تیمز اساس بر یصنعه  ها  تیفعال

نباوده   زیا آم تیا در بعاد تجاار  موفق   ینسب تیارتقا و کسب مز برا   زیر  برنام 
 یدر بعاد تجاار  راارج    عیشده است تا عملکرد صانا  تالش مقال  نیاست. در ا

 دا یا تول  برا یواردات یوابسهگکاهش  و یصادرات  ها تیمز کسب. ی شودبررس
کا    اسات  یراارج  تجاار   عملکرد مهم ابعاد ازدو  نیاروند  را ییتغ و یصنعه
 است. تیحائز اهم یتوسع  صنعه  ها برا تالش جیعنوا  نها ب 

 با   یابیدساه در  عیصنا از تیحما  برا زیاد   ها تالش گذشه  ها  سال در
 صاادرا   توساع   ساس   و واردا  ینیگزیجاا   اساهرات    یطر از یصنعه توسع 
 جینهاا  و یوارداتا  یوابساهگ  زا یم در عیصنا عملکرد یبررس. است گرفه  صور 
 و یکناون  طیشارا  نیای تع در مهام   ها ی گیو از صادرا  توسع  در ها آ  عملکرد

 عیصانا  توساع    بارا   بههار   زیر برنام  بهوا  تا است موجود روند یشناس  بیآس
 و  یا تحل و آشکارشاده  ینساب  تیا مز روش از اسهفاده. داد انجام کشور یصادرات
فاراهم   را اال ؤسا  با   مهناساب  پاسا   ارائ  امکا  حوزه نیا  ها شارص یبررس
 .کند  یم
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 آ  باا  ریار  ها ده  در المل  نیب عرص  در را یا اقهصاد ک  یهیوضع یطرف از
 واردا  ب  کشور عیصنا یوابسهگ اگر ؛ چو است تیاهم حائز اریبس ،بوده رو روب 
 با. شود می مواج   ا دهیعد مشکال  با  یناح نیا از کشور توسع  روند ،باشد زیاد
 را واردا  مرتبط باا  شهریب عیصنا تیوضع ی موجودالملل نیب طیشرا نک یا ب  توج 
 شود. اعمال یهیحما  ها استیس است  ضرور دهد، یم قرار تأثیر تحت

 عاما   یافهگی  توسع  مرحل  ب  د یرس  برا  یدق  زیر  برنام  و توسع  تیاهم
فرایناد   است شده تالش مقال  نیا در. است  اقهصاد  زیر  فرایند برنام  در  دیکل

انقاال    از پا   هاا   ساال  در SITC»1»  بناد   طبق  اساس بر کشور عیصنا تجار 
بار    رشد اقهصاد مهو ، اغلب در توسع  ا یادب در. دشو یبررس (13۵9 - 1394)

هاا    بخاش  ریسا نیقرار گرفهن موتور توسع  در ب تیبخش صنعت در مرکز ییتوانا
 مناابع  و الزم تیا ظرف تواناد   یبخش م نیاست ک  ا نیبر ا یدارند و باور کل دیکأت
همواره تاالش   زی. در بخش صنعت نندکن یمأت ها  بخش ریسا اصالح  برا را یکاف
 رشاد  نیشاهر یک  ب شوند رفه گ نظر در شرا یپ  ها  بخشعنوا   ب  یعیصنا شود  یم
 محاور  ک است  یمنهخب عیصنا ییشناسا ی وبررس یاصل راهبرد رو نیا از. دارند را

 نیا ا از کادام  هار  صادرا  و واردا  ب  مربوط اطالعا . شوند  یم  اقهصاد رشد
  هاا   از بانک داده «SITC» یرقم دو  کدها بر منطب مذکور  یزمان دوره در عیصنا

 .است ی شدهبررس یهانج تجار  سازما 
 ا یا م در ایآسا  شار    ها  کشور موف  تجرب  راطر  ب صادرا  توسع  راهبرد

کا    ی داردنسب  امروزه برتر  گرا  برو  توسع   ها  سارهار در و توسع   ها  روش
  ریپاذ  و توا  رقابت تیاز وضع یحیدرک کام  و صح ازمندیآ  ن تیمقدم  موفق

 عیصانا    تیا مز از یکااف  داناش  چاارچو   نیا ا رد. است یدر عرص  جهان عیصنا
 بهاوا   صانعت  هار  بار  مهفااو   و ثرؤما  عواما   ییشناسا با ک   نحو ب  ،  گوناگو 
در کشاور اتخاا      ا  توساع   اهاداف  شبردیپ  برا را حیصح  گذار  هدف  ضرور
؛ اسات  ی شدهابیارز تجار   عملکرد  ها    شارصئلمس نیا یبررس  برا ،نمود
 آ  کااال، عملکارد   کیا  دیا تول ایا از داشهن مز  ک  جدا را دارند تیمز نیا زیرا

                                                                                                                                 

1. Standard International Trade Classification 
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  با  در ادام  ابهادا  .دکنن  یم یابیارز یواقع  ایدن  ها  تیبر اساس محدود را صنعت
 تیوضاع   یا تحل با   سس  و عیصنا  برا کشور المل   نیب تجار  عملکرد یبررس
 .شود  می پرداره  منهخب صنعتپنج 

 نارخ  ینساب   هاا   متیق. استتجار   ا یدر جر  ا  کننده  نییتع عام  ارز نرخ
از  و ثر باشاد ؤما  آ  از دسات داد   ایا  ینسب تیوجود آمد  مز  در ب تواند  یم ارز
 ینساب  تیا بار مز  اسات، نوساانا  نارخ ارز فاراوا      را یا در کشاور ا  ک یی آنجا

  رابطا  ا تاأثیر  بار آ   اثرگذار عوام درک   برا. گذاشتآشکارشده تأثیر رواهد 
 .کنیم را بررسی می عیصنا ینسب تیمز با ارز نرخ یعلّ

 ینظر یمبان. 1

 اسات هار کشاور قاادر     کا   کناد   یما  ا یا ( ب1776) 1«تیاسم» آزاد تجار   ینظر
در و  دنا دار  شاهر یب ییکاارا  یاا  مطل  تیک  مز دکنو صادرا   دیتول یی راکاالها
 دیا را تول هاا   آ   کمهار  ییکارا با ای ستا رو  مطل  روب  تیک  با عدم مز ییکاالها

 بعاد . دینما وارد رارج از را ها  آ  ،یدارل دیتول عوام  از  ریگ  بهره بدو  کنند،  یم
 دیا در تول  اگر کشور ،3گوید  می (1772-1828) 2«کاردویر دیوید» ت،یاسم آدام از

کا    یتجاارت   مطل  داشه  باشد، برقرار تیمز گریرود نسبت ب  کشور د  کاالها
 کا    کشور واقع در .ستین ریپذ  هنوز امکا  ،را شام  حال هم  کند یهیم مزباز ه

 ییکاالهاا  واردا  با   دیا با ،ستنی رو  روب  مطل  تیمز با شیکاالها هم  دیتول در
مطلا    تیا کا  مز   و کشور است رو  روب   باالتر مطل  تیمز عدم با ک  بسردازد
 یصاادرات  مطلا   تیمز  دارا ک  زدبسردا ییکاالهاب  صادرا   دیبا ی دارد،صادرات

بااالتر    ور  بهاره  از یناشا  تواند  یم کاالها دیتول در کشور هر تیمز. است  شهریب
 باشد. زی( ندیتول ن ی)هز دیتر عوام  تول  نییپا متیاز ق یناش ای دیتول

 ا یجر و عوام   موجود نیب رابط  کشور، 47 آمار یبررس با( 1984) 4«مریل»
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 «وناک  -نیاوهلا  -هکشار »  یا نظر را تیوضاع  نیااو . ندک  یم مشخص را تجار 
(1HOVT) فاراوا   عوام  صادرا  ب  کشور هر  ینظر نیا اساس بر. کرد  گذار نام 
 تجاار   راالص  کا   دهاد   یم نشا  مریل. ورزد  یم اههمام ا یکم عوام  واردا  و

 صاور    ب ا تو  یم را مهفاو   کشورها از  تر  عیوس اسیمق در یصادرات  کاالها
  یا نظر باا  یاصال  تفااو  . کارد  مشاخص  یعا یطب مناابع   موجود از یرط یتابع
 نیای تب  جاا   با  تجاار    الگوهاا  در عوام  تیظرف از اسهفاده «نیاوهل -هکشر»

لازوم   مهام نکها    ،ینساب  تیا محاساب  مز  در. است یواقع  کاالها تجار  ا یجر
 نکا  یبر ا عالوه یعنی ت؛اسو هم در صادرا  کاال  دیهم در تول ینسب تیوجود مز
 را رود دیتول تیمز نیا بهواند دیبا ،است تر  نییپا ن یهز با کاال دیتول ب  قادر کشور
 ینساب  تیا مز  ریگ اندازه  برا  یتحق نیا روش. دکن حفظ زین تجار  ا یجر در
 ک  ییها روش گرید ا یب  ب و است یرارج تجار   عملکرد  ها روش اساس بر
 ینساب   هاا  تیا مز یصنعه اگر نیبنابرا ؛سازد  یم ا ینما راشده آشکار ینسب تیمز

 برتار  ،دیا تول ینساب   ها  ن یهز بعد از هرچند ،نداشه  باشد صادرا  درآشکارشده 
  هاا   شارص نیتر مهم داشت! نخواهد یگاهیجا یالملل  نیب تجار  سطح در ،باشد
 اند از: عبار آشکارشده  ینسب تیمز یبررس

 زنریلشاخص  .1-1

عناوا    با   را انگلساها   عیصانا  در صاادرا   ینساب  عملکارد   ها  شارص 2«زنریل»
 اروپاا  مشاهرک  بازار در وارده  کاال کی تأثیرا   ریگ  اندازه  برا ینسب  ها  ن یهز
 د:کر بیا  1تابع شماره صور   ب 

𝑅𝐶𝐴𝑢
𝑖 =

𝑋𝑢
𝑖

𝑋𝑢
𝑒

𝑋𝑢
𝑑

𝑋𝑢
𝑒

⁄  

توساط انگلساها  با  ارزش     u  صاادرا  کااال   ارزش «صور » در این تابع
ارزش صاادرا    «مخارج »و  ییدر هفت کشور منهخب اروپا u  صادرا  ک  کاال

                                                                                                                                 

1. Heckscher-Ohlin-Vanek Theory 
2. Liesner 
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 u  ب  ارزش صادرا  ک  کااال  ییمنهخب اروپا  از کشورها یکیتوسط  u  کاال
 صانعت  60  بارا  را شاارص  نیا ا زنار یل. اسات  ییدر هفت کشور منهخب اروپاا 

 ینسب تیمز وجود انگریب ،«کی از تر بزرگ» شارص مقدار. ی نمودبررس انگلسها 
 از کمهار  و ییاروپا  کشورها ا یم در نظر مورد یصنعه  کاال صادرا  و دیتول در

 کیا صادرا   گرفه ، نظر درکاال را  کیشارص تنها  نیاست. ا تینبود مز واحد،
سااده و قابا     اریحاال بسا   نیکا  در عا   کند  یم لحاظکشور را با کشور مورد نظر 

 محاسب  است.

 باالساشاخص  .1-2

 مقالا  در  1باالساا  باار  نرا نخساهی آشکارشده  ینسب تیمز اصطالح 196۵ سال در
 از را راود  شاارص  و داشات  زنار یل رادا یا ا رفاع  در یسع  و. بردب  کار  رود
  کااال  قلام  74 صاادرا   بار  راا   ییکااال  صادرا  در کشور کی سهم میتقس
 :آوردب  دست  2تابع شماره صور   ب  یصنعه کشور 11  دیتول

(2                )𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 =

𝑋𝑖𝑗
𝑋𝑗
⁄

𝑋𝑖𝑤
𝑋𝑤
⁄

 

2RCAij: کشور  آشکارشده ینسب تیمزj در کاال  i 
Xᵢj  :صادرا  کشور  ارزشJ  ام از محصولi 

Xj  :توسط کشور  یصنعه  ارزش صادرا  تمام کاالهاj 

Xiw  :ش ک  صادرا  کاالارز  i جها  سطح در 

Xw  :جها  یصنعه  ارزش صادرا  تمام کاالها 
 نمونا   شود می فرض ک  ردیگ  یم نشئت تیواقع نیا از «آشکارشده» اصطالح

  یا قب از یالمللا  نیب  ها تفاو برحسب  تجار در حال   کشورها  تجار  کاال
 .بدای  یم انعکاس یمهیق ریغ عوام  ای مربوط  ها  ن یهز

 ولراث یها شاخص .1-3

 راهاا   آ  باالساو  زنریل  ها ضمن اشاره ب  شارص 1«ولراث توماس» 1991 سال در

                                                                                                                                 

1. Balassa 

2. Reaveled Comparative Advantages 
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  کشاورها  صادرا  بر شهریب ها  شارص نیا ک  است کرده اظهار و دانسه  محدود
 باار یمهکاا اقهصاااد  دارا و افهاا ی توسااع   کشااورها از و   داشااه  تمرکااز شاارفه یپ

 شاارص  در یراتییتغ جادیا با  و. اند  اوردهین ا یم ب  یهصحب ردما  و  کشاورز
 .کرده است یمعرف 3رابط   شک  ب  را دیجد شارص باالسا

(3         )







kl

kj

it

ij

ij

X

X

X

X

RXA 

ساهم   «مخارج »و  iکاال  یدر صادرا  جهان jسهم کشور  «صور »  آدر  ک 
 مشاب شارص هم  نیا ریتفس .است iجز   کاالها ب ریسا یدر صادرا  جهان jکشور 

 اسات  باالساا  افه ی تکام  شارص واقع در ک  شارص نیا با. است RCAشارص 
محاساب     تجاار   کاالهاا  هما   و کشاورها  یتمام  برا را ینسب تیمز توا   یمو 

 i  کااال  دیدر تول jباشد کشور  «کیتر از  کوچک»شارص فو   ک  یکرد. درصورت
 نیا کمهر از سهم ا jدر صادرا  کشور  i محصولچرا ک  سهم  ؛ندارد ینسب تیمز

تار از   بازرگ »ک  مقدار شارص  ی. در صورتاست یمحصول در صادرا  ک  جهان
  دارد. ینسب تیمز i  در صادرا  کاال jکشور  یعنی ،«باشد کی

 و 1987  هاا  ساال  در شقاات یتحق کا   کناد   یما  اظهارمقال   نیا ادام  در  و
 یمفهاوم  اسااس  بر ، کشاورز محصوال  در رقابت روند یبررسمنظور  ب  ،1989
 هاا  شاارص  نیا ک  بوده  تجار قدر  شارص آشکارشده  و یرقابه تیمز نام ب 

 :ازاند  عبار 
(4)    RMA= (Mij/Mj)/ (Miw/Mw)  

(۵)  RTA=RCA-RMA 

 باود   مثبات . ندشاو   یما  فیا تعر مشااب    یطر ب  زین فو  یواردات  رهایمهغ
 عادم  هاا   آ بود   یو منف u  در کاال iکشور  یسبن تیمز انگریب فو   ها شارص

 .دهد  ی را نشا  مینسب تیمز

                                                                                                                                 

1. Thomas Vollrath 
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 یشکست ساختار یبررس .1-4

 مشخصا   کاال   اقهصااد  یزماان   هاا    سر اغلب ک  است معهقد( 1988) 1«پرو »
  سار   رهاا یمهغ اغلاب  در کا   ییایا ناپا و واحد ش یر وجود. ندارند واحد ش یر

  یا دل با   ،اناد   دهیرس دأییت ب ( 1982) 2«پالسر و سو نل» توسط کال  اقهصاد یزمان
)نوفرساهی،   اسات  بوده رهایمهغ نیا روند در  سارهار عمده شکست ب  یتوجه بی

  یدر عارض از مبادف فرضا     شکسات ساارهار   یبررس  . برا(۵1-۵2،   1378
 شود:  می یبررس 6شماره 

ttt uydDTByH  10 :   
 (6)  

«DTB» سال   ک  برا است  مجاز ریمهغ کیT=TB+1  یا بق  و برا کیبرابر  
 ریا مهغ کیا  DU  .اسات   زماا  شکسات ساارهار    TB.اسات ها برابر با صفر  سال
هاا   ساال   یا بق  و بارا  کیبرابر  t>TBها     سال  آ  برا تیاست ک  کم  مجاز

 یبررسا منظاور   ب  توا   یم و یرگرس نیتخم و فروض بیترک با. استبرابر با صفر 
 ریا صاور  ز  ب  صفر  یفرض یزمان روند بیدرش رییتغ ج ینه در  سارهار شکست

 :دشو  یم یابیارز
ttt uyDUyH  11210 )(:     

(7)        

 

«*

tDT» هاا      ساال   آ  بارا  تیا روند است ک  کم  مجاز ریمهغ کیt>TB 
*برابر با 

tDT= t-TB آزماو   انجاممنظور  . ب است صفرا ها  برابر ب سال  یبق  و برا 
  ساارهار  هاا   تشکس از کدام هر  برا را (8) مقاب  و صفر  یفرض واحد، ش یر
 .  مکنی  یم یبررس 8رابط  صور   ب 

 H. = 𝝆≥ 𝟏 

 (8( H1 = 𝝆≥ 𝟏 

                                                                                                                                 

1. Perron 

2. Nelson and Plosser 

tt utDUyH   )(: 1211

ttt uDTtyH  *

12111 )(: 
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 1تیعل .1-5

هاا وجاود    در مورد آ  یحیصر  نظر یک  مبان ییرهایمهغ  برا تیجهت عل نییتع
 یابیاست. روش ارز  اقهصاد  رهایمهغ نیارتباط ب یابیدر ارز یمندارد، چالش مه

 یابیا ارز 9شاماره  معاادال    و در آ  اسات  2«گرنجار  تیعل» آزمو  مقال ، نیدر ا
 .شود  یم

tjt

n

j jt

n

i it uYbXy    111


 
(9)  
 

 :است  ممحه ریاز موارد ز یکیاساس معادال  فو   بر
0اگر  -1 i   0و jbباشاند،  دار  یمعنا   آماار  نظار  از و بوده 
 است. Yعلت  Xاست ک  طب  آ ،  طرف  کی تیعل آنگاه
0اگر  -2 i   0و jbباشاند،  دار  یمعنا   آماار  نظار  از و بوده 
 است. Xعلت  Yاست ک  طب  آ ،  طرف  کی تیعل آنگاه
0اگر  -3 i  0و jb،استدوطرف   تیعل آنگاه باشد. 
0اگر  -4 i  0و jb مسهق  هسهند  ریدو مهغ نیباشد، آنگاه ا
 .(411-409   ،  1394 ، سور) ندارند باهم  ا  و رابط 

 قیتحق نهیشیپ. 2

باا   « محصوال  صنعت رودروساز ینسب تیمز یبررس»( در مقال  1393) ینعمه
( باا  CGE) ی( و مدل تعادل عماوم PAM) یاسهیس  یتحل  یاسهفاده از روش ماتر

نشاا    یو واقعا   ا   یساا   ها متیو با توج  ب  ق یمومع تعادل مدل جینها یبررس
 یضامن  ا یا دولت، مال  ها  استیدهد ک  در بازار محصول، ب  علت مجموع س  یم
ماورد اساهفاده در صانعت از      هاا   نهاده اما دارد، وجود  روسازرود صنعت  برا
  (، براDRC) یمنابع دارل ن یشارص هز جیبرروردارند. بر اساس نها یدوله اران ی

مثبت اسات کا      ا   یسا سود و کیتر از  کوچک  محصوال  صنعت رودروساز
                                                                                                                                 

1. Causality 

2. Granger Causality 

ijt

n

j jt

n

i it uYbXx    111
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و  یعبر اساس نرخ ارز واق  سازرودرو صنعت محصوال  ینسب تیمزشهن از دا
( در صاانعت EPC) تیااحما بیضاار نی. همچنااداردنشااا   یجهااان  هااا  مااتیق

 دولت از صنعت است. تیعدم حما دهنده مده ک  نشا آب  دست  کیتر از  کوچک
صانعت    ریپاذ  رقابت  ریگ اندازه»با عنوا    ا نام  ا ی( در پا1392) ا یحداد

 شیام  مؤثر بر افزاعو یآشکارشده  و بررس ینسب تیبا مز را یا کیو سرام یکاش
 یبررس ب  منظور نیپردازد. بد  یم HS  کدها کیصنعت ب  تفک نیا یب  بررس «آ 

 و ایا هالیا ن،یچا  را ،یا ا  کشاورها   برا 2012-2008 یدر بازه زمانRCA  شارص
 و یکاشا   ریپاذ  رقابات  و صادرا  شیافزا برمؤثر  عوام  واست  پرداره  ایاسسان
 نشاا   جینهاا . دیا نما  یما   بناد  رتبا    فااز  کوریو کینتک از اسهفاده با را کیسرام
 مجموعا   نیدر ا  رباالت یرقابه ییتوانا را یا 2009و  2008ها   سال یدهد ط  یم
 دایا پ صانعت  نیا ا یرقابه توا  در  دیافت شد 2012-2010 ها  سال در و شه دا

  هاکشاور  باا  یاسا یس روابط ،یگمرک  ها  تیمعاف عام  س  نی. همچنکرده است
 و شاده  شاناره   عواما   نیتار  ها مهام  بنگاه دیسارت و تول  واردکننده و تکنولوژ

 شوند.  یسو  ممح کیسرام و یکاش دکنندهیتول  ها بنگاه  ریپذ رقابت برمؤثر 
کشااور   پوشاااک باارا عیآشکارشااده  صاانا ینسااب تیاا( مز2017) 1«و یااا»

 تأثیر  ی وبررس را  یککامبوج و تر ن،یپاکسها ، چ هنام،یو النکا،یبنگالدش، هند، سر
بانگالدش و   عیبار صانا  را  2کاا یآمر حاا  یترج یعماوم  سهمیس ورود طرح توقف

 نیا ا بر. ارزیابی کرده استکشور با اسهفاده از شارص باالسا  نیصادرا  پوشاک ا
 یعماوم  ساهم یس  هاا   حاداق    ریکاارگ  با   باا  کشاورها  نیب رقابت درج  اساس
 شاارص  یبررسا . دارد ارتبااط  کایآمر ارباز ب  محصوال  د یرس  برا حا یترج
. است جها کشور اول صادرا  پوشاک در  10ء جز بنگالدش داده ک  نشا  باالسا
  بااالتر  ینسب تیمز  دارا حا یترج یعموم سهمیسب  راطر  کشور نیا نیهمچن
 محاساب  راود    یتحقدر  و یا.  کایآمر تا است اروپا  یاتحاد رینظ بازارها ریسا در
 باعا   یدارل  بازارها ب  بنگالدش پوشاک صادرا  از کایامر ممانعت ک  کند  یم

                                                                                                                                 

1. Ayub  

2. United States Generalized System of Preferences 
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 .شود  یم کایآمر در کشور نیا محصوال   بازار سهم% 1 کاهش
 داده نشا  «ینسب تیمز و تیجمع سن شیافزا»( در مقالة 2016) 1« کا یج»
د. الملا  هساهن    نیب تجار  در ینسب تیمز منبع کشورها نیب یانسان  ها  تفاو ک  
 عرضا   ،تیا جمعدر  سن شیافزا با ؛دنک  یم رییها بر اساس سن تغ  ییتوانا از یلیر
ک  بار   یعیرو صنا نی. از ابرد می باال را مهار  ینسب متیق و ابدی  یم کاهش ینسب

تر   نییپا سن یانگینم با  کشورها در ،است شده  گذار  یجوا  پا تیمهار  جمع
 عیدر صانا   سااز   یتخصصا  ب  تیجمع سن شیاافز رو نیمؤثرتر رواهد بود. از ا

در  ینساب  تیا وابسه  اسات و بار مز   ی  مهار  سنشد اساس بر ک گذارد   یاثر م
 ست.ا یرا  سن  ها  مهار  ازمندین دارد ک  تأثیر یعیصنا

در  ایا هانیکشاور بر  10آشکارشاده   ینساب  تیا مز ی( ب  بررس2016) 2«ا یور»
 ینساب  تیا باا اساهفاده از دو شاارص مز     و. پرداره  است ایکهوریاوارر دوره و
 17 ینساب  تیا مز RSCA مهقاار    آشکارشاده  ینساب  تیا مز و RCAآشکارشده  

کرده اسات.   .یبررس 1900 -1890 -1880  ها سال  برارا  ایهانیصنعت کشور بر
. اناد   داشه  قرار ینسب تیمز عدم در دوره نیا  انهها عیصنا حاص ، جینها بر اساس
 وجاود  یاصال  عوام  نییتع ب  نیاوهل-هکشر یعامل چهار مدل زا اسهفاده با سس 

 یعلما   هاا   یبررسبررالف  جینها. پرداره  است دوره  در آ عیصنا تیمز ودنب ای
 ریا غ عیصانا  در ینساب طاور   با   دوره نیا ینسب تیمزک   دهد  یم نشا  یقبل مشاب 
. ردیگ  یم رود ب   شهریب شد  یبررس دوره در روند نیا و شود  یم مشاهدهکاربر 

  کشورها ریسا تا است کایامر کشور ب   یشبعمدتاً  کشور نیا عیصنا  یح نیا از
 .ییاروپا
  در رادما  دوجانبا  تجاار    ینسب تیمز ی( در بررس201۵) 3«ناث ایرانیه»

ناوع رادما ،    16  برا  تجار  ها  داده از اسهفاده با هند و نیمهحده با چ اال یا
 جینهاا . کارده اسات   یبررس را ردما  نیا ینسب تیثبا  مزها و تکام  و   ا یجر
 تیا ونق  مز حم   یاز قب  جز در موارد ب  ،ردما  شهریدر ب کایدهد امر  یم نشا 

                                                                                                                                 

1. Jie Cai 

2. Varian  

3. Hiranya Nath 
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 و کیاانعت الکهرونصاا مثاا   مااوارد در نیچا  راًیااگرچاا  هنااد و ارا دارد. ینساب 
 تیا زدهاد م   یما  نشاا   جینهاا  و ب  دست آورند ینسب تیمز ،اند  توانسه  اطالعا 

  برتر گاهیجا رییتغامکا   ،بوده کاهش حال در هند مقاب  در کایامر دوطرف  ینسب
 .استدار و سازگارتر یپا نیچ مقاب  در رابط  نیا ک  یدرحال ؛دارد وجود
آشکارشده  باالساا و امکاا     ینسب تیشارص مز یبررس( ب  2014) 1«فرنچ»

از مادل   اسهفاده با ابهدا ره  و درپردا المل   نیبتجار   ا یجر یکاربرد آ  در بررس
طور  ب  آشکارشده ینسب تیمز  ها  شارص ک  داده استنشا   ییکاردویتجار  ر

طور  ب  شارص چیه نیهمچن. نیست مناسب تجار  ا یجر نییتع ف یوظ  برا عام
شاارص   کیا را کا    RCA دیبا منظور نیبد. ستین مناسب منظور نیا  برا مطل 
 اسااس  نیا ا بر. وردآتجار  ب  دست  ینسب ا یاز جر یعصور  تاب است ب  ینسب
 یابیا ارز  شده و برا  یتعد RCAتجار  از شارص  ا یجر ینسب  ور  بهره  برا
 طرفا  دو ریپاذ  جماع  RCAتجار  سطح محصول شارص  ا یواکنش جر را یتأث

 جینهاا  در دقات  و موجود  ها  داده یبررس با ها  شارص انهخا . است شده یمعرف
 .تاس بوده
  ایا م دررا  پاکساها   چارم  صانعت  ینساب  تی( مز2013) «شها  و محمود»
ارص شا  از اساهفاده  با  یتحق نیانهایج اند.   هبررسی کرد ییایمنهخب آس  کشورها

 منهخاب   کشاورها  ا یا دهاد کا  پاکساها  در م     یم نشا   آشکارشده ینسب تیمز
 د وارشاده دار آشک ینساب  تیا مز یمصنوعا  چرم دا یدر تول نیو چ هند را ،یا
 یولا  اسات؛  گار ید  کشورها برابر نیچند نیچ یچرم محصوال  صادرا  زا یم
 جی. بار اسااس نهاا   ردیا گ  یما  قرار نیچ از باالتر پاکسها   برا شارص دوره هر در
 نیا ا را داشه  و، آشکارشده ینسب تیمز شارص نیکمهر را یا ا یم نیا در  یتحق

 یکا ینزد در هماواره  واسات   دهیرس 0.۵ ب  حالت نیباالتر در را یا  برا شارص
 .دارد قرار صفر
  کشاورها  در صانعت  یالمللا   نیبا  رقابات  یبررسا  در(  2012) «مولر اولِگ»
آشکارشاده   ینساب  تیا باا اساهفاده از شاارص مز    ایو اساسان  ونا ی رلند،یا پرتغال،

                                                                                                                                 

1. French 
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. کناد  ارزیاابی مای   2007 ساال  یباده  بازار بحرا  ازپ  را کشورها  نیا تیوضع
 بحرا  زما  در ک  هسهند مهنوع  اقهصاد سارهار  دارا1 روک  کشورها مجموع 
. اناد   دهیا گرد یدوله و یرصوص سطح در رکود و یمل  تقاضا انجماد دچار 2007

و   در کشااورز  وناا  یپرتغال و   محور تی، مزRCAبر اساس مطالعا  شارص 
 در ورهاکش نیصادرا  ا یو اصل  نهاد  ها بخش نی. همچنبوده است  یمنابع اول

 و بااال   تکنولاوژ  باا  عیصنا در یبررس نیا در رلندیا. اند  گرفه  قرارها  حوزه نیهم
 عیصانا  کا   اسات آ   از یحاک جینها. است افه ی  برتر ییدارو -ییایمیش دا یتول

 .اند   اشهند  ا مالحظ  قاب  تیمز ایاقهصاد اسسان یاصل  ها  بخش و  محور
 تیوضاع  یبررسا  باا  اناد   کرده تالششد،  یبررسقسمت  نیدر ا ک  یمطالعات

 ؛بسردازناد گرفها    شاک   تجاار    الگاو  باا  مرتبط پرسش یبررس ب  هدف عیصنا
  اقهصااد  شرویو پ یاصل عیصنا یبا بررس شود  یم تالش مطالع  نیا در ک  یدرحال

 ینیگزیجاا  اسات یس  ریکاارگ  با   جیکا  نهاا   یکشور ب  پاس  مرتبط با سؤال اصل
 انقاال   از پ  ها  سال طول در کشور رشد  الگو در صادرا  سع تو و واردا 
 .گردد س یمقا حاص  جینها با  اسهرات  نیا  دسهاوردها ،داده مناسب پاس  است،

 جینتا یبررس. 3

 ینسب تیمز یها  شاخص جینتا یبررس .3-1

 RCA – RXA – NEI – RTA-RMAشاارص  پانج  از  ینساب  تیا محاساب  مز   برا
 از هرکادام  ابا آماده   دسات  هاا  با    شارص ک  است مشخص شد.اسهفاده رواهد 

منظاور   با   کااربرد دارناد.   یمقاصد گوناگون  برا داشه ، ییها  تفاو  باال  ها  روش
منهخاب   یرقما  دو  کدها صادرا  و واردا  اطالعا  فو   ها  شارص یبررس
 یجهاناز مرکز اطالعا  سازما  تجار   «SITC rev.3»  بند بر اساس طبق  یصنعه
(WTO) اسات  آماده ( با  دسات   201۵)1394 تاا ( 1980) 13۵9 هاا   ساال   برا .

هاا    ساال  از یبررا  ،نداشه  وجود ها  فو  همة سال  برا کدها یبرر اطالعا 
  منهشره بر اسااس ارزش دالر  آمار. است( موجود 201۵) 1394( تا 1997) 1376

                                                                                                                                 

1. PIGS Countries(Portugal, Ireland, Greece, Spain) 
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در نظار   13۵9ساال  برابار باا    1980دوره ساال   نیا . در ااستصادرا  و واردا  
 منهخاب،  عیصانا  و گرفه  صور ها    یو با توج  ب  تعد تیدر نها وگرفه  شده 

 ماذکور  هاا   سال در منهخب یصنعه کد 14  برا ینسب تیمزها   شارص  یتحل
 (1 . )جدولاست رفه یپذ صور 

 نیالت و یفارس معادل و یاختصار نام ع،یصنا یکدها .١ جدول

 فیرد راختصا طبقات یفارس معادل

 Fuels and mining products FMP 1 یسوخت و محصوالت معدن

 Manufactures M 2 یصنعت داتیتول

 Iron and steel IS 3 آهن و فوالد

 Chemicals CH 4 ییایمیمواد ش

 Pharmaceuticals PH 5 یداروساز

 Machinery and transport equipment MT 6 ونقل حمل زاتیتجه و آالت نیماش

 Office and telecom equipment OTE 7 یدفتر و یمخابرات زاتیتجه

 Electronic data processing and office equipment EDP 8 یادار و یکیالکترونهای  داده پردازش زاتیتجه

 Telecommunications equipment TE 9 یمخابرات زاتیتجه

 Integrated circuits and electronic components ICE 10 یکیمجتمع و قطعات الکترون یمدارها

 Transport equipment TRANS 11 ونقل حمل زاتیتجه

 Automotive products AUP 12 ییمحصوالت خودرو

 Textiles TEX 13 منسوجات

 Clothing CLO 14 پوشاک

 RCA شاخص .3-1-1

 2 شاماره  آشکارشاده در جادول   ینسب تیمربوط ب  محاسب  شارص مز  ها  داده
 ماواد  و ساورت  عیصانا  شاارص  روناد  گذشه  سال 34 طول درارائ  شده است. 

 یافها   یروناد نزولا   80دها     یا بوده و سس  در اوا  ( ابهدا صعودFMP) یمعدن
 کیا تار از   شاارص بازرگ   نیمقدار ا یمورد بررس ها  سال یتمام طول دراست. 

 70 دها   اوارار  در. استصنعت در صادرا   نیا ینسب تیمز دهنده بوده ک  نشا 
 را صانعت  نیا ا  بااال  ینسب تیمز ک  است دهیرس 14 عدد ب  شارص نیا مقدار
صنعت نفت   ها  میتحر گرفهن شد  با و آ  از پ  ها  سال در اما دهد؛ می نشا 

 با   منجار  ک  شده مواج  یمشکالت با صنعت نیا یالملل  نیروند توسع  و فروش ب
 .است دهیدگر صنعت نیا در ینسب تیمز کاهش
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 آشکارشده ینسب تیمز شاخصشده  محاسبه یها  داده .2 جدول

 

FMP M IS CH PH OTE 

1359 4.457191 0.078148 0 0 0 0 

1360 3.372867 0.08181 0 0 0 0 

1361 3.695021 0.032783 0 0 0 0 

1362 3.998242 0.024323 0 0 0 0 

1363 4.267798 0.034178 0 0 0 0 

1364 4.46285 0.036463 0 0 0 0 

1365 5.920649 0.103794 0 0 0 0 

1366 6.246995 0.097692 0 0 0 0 

1367 6.96266 0.112518 0 0 0 0 

1368 6.933204 0.072395 0 0 0 0 

1369 10.30354 0.085664 0 0 0 0 

1370 11.03789 0.114679 0 0 0 0 

1371 11.80729 0.136986 0 0 0 0 

1372 11.83992 0.198259 0 0 0 0 

1373 12.35205 0.246254 0 0 0 0 

1374 13.45222 0.193802 0 0 0 0 

1375 12.91227 0.138524 0 0 0 0 

1376 12.16533 0.202996 0.227177 0.333973 0 0.00024 

1377 15.00311 0.242913 0.18125 0.439134 0 0.00059 

1378 14.12294 0.223073 0.190024 0.263295 0 0.001093 

1379 13.23327 0.185201 0.333824 0.257822 0.03537 0.001622 

1380 13.41639 0.233491 0.242321 0.388695 0.045828 0.004621 

1381 13.67245 0.262844 0.270889 0.437044 0.072979 0.004598 

1382 13.07244 0.228855 0.163315 0.413964 0.067702 0.008192 

1383 11.55624 0.231482 0.682508 0.383813 0.065524 0.004204 

1384 9.336762 0.236757 0.735197 0.497719 0.083387 0.003638 

1385 8.414155 0.217077 0.909668 0.481343 0.061982 0.009492 

1386 7.942131 0.242863 2.232903 0.617619 0.111423 0.014551 

1387 6.53823 0.252754 1.011678 0.751192 0.091838 0.014148 

1388 7.560474 0.316699 0.516662 0.894252 0.057735 0.007657 

1389 6.693841 0.345181 0.575505 1.150359 0.065537 0.005374 

1390 5.863378 0.335409 0.816663 1.129242 0.076871 0.002249 

1391 5.406847 0.431021 0.939612 1.331821 0.088767 0.007057 

1392 5.165352 0.524882 1.204484 1.707992 0.080616 0.003992 

1393 5.451843 0.543862 1.648279 1.870658 0.111664 0.005937 

1394 5.667973 0.757177 2.374683 2.786083 0.10407 0.010442 

 پ وهش  ها  افه ی :منبع
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 ادامه -شده آشکار ینسب تیمز شاخصشده  محاسبه یها  داده .٣ جدول

 

EDP TE ICE TRANS AUP TEX CLO 

1359 0 0 0 0 0 0 0 

1360 0 0 0 0 0 0 0 

1361 0 0 0 0 0 0 0 

1362 0 0 0 0 0 0 0 

1363 0 0 0 0 0 0 0 

1364 0 0 0 0 0 0.228383 0 

1365 0 0 0 0 0 0.906841 0 

1366 0 0 0 0 0 0.850531 0 

1367 0 0 0 0 0 0.847462 0 

1368 0 0 0 0 0 0.778506 0 

1369 0 0 0 0 0 1.017536 0 

1370 0 0 0 0 0 1.425331 0 

1371 0 0 0 0 0 1.436476 0 

1372 0 0 0 0 0 1.706556 0 

1373 0 0 0 0 0 2.098288 0 

1374 0 0 0 0 0 1.73254 0 

1375 0 0 0 0 0 1.164229 0 

1376 0 0 0 0 0.00931 1.803896 0.153572 

1377 0 0 0 0 0.020625 2.081743 0.120328 

1378 0 0 0 0 0.038171 1.867932 0.205935 

1379 0.000959 0.004126 8.64E-05 0.03683 0.046275 1.346695 0.276553 

1380 0.000721 0.013481 0.000122 0.055102 0.047575 1.490654 0.390309 

1381 0.001423 0.012305 0.000352 0.03708 0.043159 1.491494 0.464113 

1382 0.000674 0.024358 0.00034 0.060365 0.034701 1.184124 0.424963 

1383 0.003798 0.007964 0.000322 0.045869 0.045832 1.130314 0.293985 

1384 0.00077 0.008115 0.001548 0.050862 0.054379 0.889592 0.20412 

1385 0.001834 0.022573 0.001448 0.058751 0.06629 0.720586 0.131301 

1386 0.001701 0.036842 0.001501 0.080878 0.087219 0.919509 0.159432 

1387 0.001807 0.034294 0.001523 0.074721 0.085659 5.849448 0.157417 

1388 0.00173 0.014251 0.005995 0.089778 0.095256 2.2624 0.151039 

1389 0.002483 0.011152 0.001678 0.099559 0.120207 2.48777 0.097909 

1390 0.001278 0.004837 9.34E-06 0.051912 0.066505 2.033087 0.048521 

1391 0.001995 0.016224 0.000352 0.08778 0.088344 2.321038 0.047739 

1392 0.001285 0.008611 0.000818 0.074178 0.053499 2.681212 0.062595 

1393 0.000635 0.013596 0.001147 0.064311 0.048118 2.368996 0.054394 

1394 0.000519 0.023801 0.001485 0.065389 0.077751 2.49629 0.068826 

 پ وهش  ها  افه ی :منبع
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 در کا   دهد  یکشور را نشا  م یصنعه دا یتول ی( مجموع  کلM) یصنعه دا یتول
 در اماا  ،شاده  دیا کأت آ  یاصل  ها رشار یز بر ینسب تیمز برمؤثر  عوام  یبررس
 یبررسا  مورد صنعت نیا ینسب تیمز را ییتغ و یصنعه دا یتول یکل روند نجایا

 در یصانعه  دا یا تول ینساب  تیا مز روند ها در یبررسس بر اسا. است گرفه  قرار
 با   کشاور  اشاهغال  و المل   نیب روابط بیآس و یلیتحم جنگ شروع از پ  ،کشور
 نیا رود شده ک  ا یصنعه  در صادرا  کاالها را یا تیوضع فیسبب تضع دفاع،
 حیصاح  تیریمد و طیشرا تیتثب از پ . است کرده دایادام  پ 72ها   تا سال روند
 و دا یااتول توسااع   باارا امکااا  نیااا دوم دورا  در ،یدورا  اول سااازندگ در
 شاد  کشاور   یتا روناد توساع  صانعه    هدآم فراهم کشور در یصنعهها   تیفعال
 نیا ا ینساب  تیا مز جیک  بر اساس نهاا  استروند توسع   ت،یاهم حائز نکه . ردیگ

 اماا  ؛است بوده ینییپا ریمقاد با وسه یپ رشد  دارا 1388 تا 137۵ ها  روند از سال
 در و گرفه  رود ب   شهریب شد  روند نیا یشمس 80 ده  دوم م ین ها  سال در
 هادف  باا  انقاال   از پا   کشاور  عیصانا . است شده کینزد «0.7» ب  1393 سال
 یبررا  رییا تغ باا  اما ؛اند  شده داده توسع  کشور  ازهاین نیمأت و واردا  ینیگزیجا
 یصاادرات   هاا   مشو  و یصادرات یهیحما  ها  بسه  ائ ار و مذکور زما  در ها   یرو
 آشکارشاده  ینساب  تیا مز شاارص  شیافازا  روناد  یشمسا  80 ده  دوم م ین در

 عرصا   ب  ورود  برا عیصنا ییتوانا بیانگر ک  شود  یمشاهده م عیدر صنا یصادرات
 تار   مناساب  تیوضاع  شاارص  نیا مقدار شیافزا. است یصنعه یصادرات دا یتول
  یا تطب کناد.  تبیین مای  را عرص  نیا در یالملل  نیب  ریپذ رقابت و یصنعه دا یتول
 ییتواناا بار   یشمسا  90 دها   ییابهادا  ها  سال در یمنف رشد نرخ با تیوضع نیا

 تواناد   یما  یکااف  توجا   صاور   در ک  داللت دارد کشور یصنعه  واحدها  باال
 یالمللا   نیب  ازارهاب در سودمند ورشد صادرا  و حضور مؤثر   برا یمناسب ن یزم

 .باشد
کشاور   کیو اساهرات    راهبرد عیصنا ء( همواره جزIS) یاساس فلزا  عیصنا

  مناد   . بهاره زیاد  دارندتوج  نیاز ب  بعد از انقال   ا یبوده است ک  در طول سال
 شیافزا و ها  ن یهز کاهش در ییباال تیمز همواره  انرژ نییپا متیق از عیصنا نیا
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  برتار  ی ازنساب  تیا مز روند یبررس حال نیا با ؛است بوده عیصنا نیا  سودآور
 .کند  ینم تیحکا حوزه نیا در باال

 تیوضاع  یبررسا  و یجهان عرص  در یاساس فلزا  دیتول تیوضع یبررس با
 یالمللا   نیب  ها  آ  از نامناسب یابی  مکا  و نییپا  تکنولوژ توا   یم هاکشور ریسا

 باا  تواناد   یما  کا   یصانعه . دانسات  صانعت  نیا اسط مهو تیمز یاصل  یرا از دال
  یا دال ب  یول ند،ک کشور بینص را فراوانی پاک و ارزا  منافع  از انرژ  ریگ  بهره

 ریااار دهاا  طااول در. اسااتامکااا  باا  دور  نیاااز ا  گاارید  یاادال و کرشااده 
  باا تکنولاوژ    احاداث واحادها   و دیا جد  ها کارران  در نیسنگ  گذار  یسرما
 ینسب تیمز شیافزا بالطبع و صادرا  ییتوانا و دا یتول شیافزا باع  تر،  شرفه یپ
با    یالملل  نیب یرقابه  فضا از صنعت نیاک   ییآنجا از اما ؛است دهش صنعت نیا

 صانعت  نیا ا از ناده یآ در توا   ینم برد،  یم بهره یدارل  ها  تیحماو از  استدور 
 . داشت را ییباال تیمز انهظار

  با  یآتا   هاا   ده  در رشد ب  رو و مهم عینا( از صCH) ییایمیش مواد صنعت
  تاک و گساهرش تقاضاا     هاا   یصانعه  دا یا ک  باا گساهرش تول   رود  یم شمار
 راود  با   دورچنادا    ن  ندهیآ در  ا  ندهیفزا روند یمصرف  کاالها ینعهص دا یتول
 با   رو درونا  بعاد با    1384 ها  سال طولدر  زیصنعت در کشور ما ن نی. اندیب  یم
 تیا مز  دارااکناو    هام  و دهاد  می ادام  را رود یصادرات و یصنعه دا یتول رشد  

  صاعود  کشاور   بارا  شارص نیا روند. استرود  دا یدر تول یالملل  نیب ینسب
 .دهد  یم کشور در را صنعت نیا توسع  دینو ،بوده

 تیا هما یالمللا   نیبا   هاا   میتحر گرفهن شد  از عد( در کشور بPH)  داروساز
 گذشاه   دها   طاول  در واردا  با   اتکاا  عدم ودار   ازیمنظور رفع ن ک  ب  زیاد  دارد

 صانعت  نیا ا از حاص  افزوده ارزش. است داشه  یمهم  دسهاوردها و ریچشمگ رشد
 نیا ا نگااه  افا   و تیا اهم صانعت  نیا ا  باال  ارزآور یو حه  ارز انداز  پ  کنار در

 کشاور  در صانعت  نیا ا حال نیا با است دهی کرراتییتغ دسهخوش کشور در را صنعت
 دایا پ را یالملل  نیب رقابت ییتوانا هنوز و داشه  قرار رود  تجار توسع   یاول مراح  در

 «0.1»صانعت حادود    نیا ا  شاارص بارا   مقدارموجود   جینهابر اساس  .نکرده است
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 .داردنشا   صنعت نیا در آشکارشده ینسب تیک  از عدم مز است
 نیا ا زا یا ( و مOTE)  دفهار  و یمخاابرات  زا یا تجه صانعت  شارص روند
 .  است صنعت نیا در کشور ینسب تیمز عدم بیانگر ،  شارص
( از نباود  EDP)  ادار عیصانا  و داده پاردازش  یکا یالکهرون زا یا تجه عیصنا
 ییرو تواناا  نیو از هما  دهیا د  اریبسا  بیو دانش بااال در کشاور آسا     تکنولوژ
 اریبسا  ینساب  تیا و مز اسات  صور  کاما  نداشاه    دار  را ب  ازیب  ن ییگو پاس 
 ا یساال  طاول مهام در   عیصانا   هاا   میتحر دیتشد. ددار عیصنا ریسا نیب در ینییپا

شاد  تاأثیر    با   زیا صانعت را ن  نیا ا در را ، عیصنا بر تمرکز شیافزا با گذشه 
 شد  کاسه  است.   ب  زیصنعت ن نیا یرقابه دا یتول یی  و از تواناگذاشه

 ینییپا ینسب تی( مزTE) یمخابرات زا یتجه عیصنا ،قا یتحق جیهابر اساس ن
 .داشه  است
 یکا یالکهرون  قطعاا  بوردهاا   دا یتول اساساً و یکیالکهرون  مدارها عیصنا

(ICEدر ا )بود  سطح علم  نییپا و است اندک اریبس ینسب تیمز با عیاز صنا را ی
 یصانعت از عواما  اصال    نیا ا در ازیا و کمبود مهخصص کارآمد مورد ن  و فناور

 .  استشارص  نیبود  ا نییپا
  هاا    گذار   ی( در کشور با وجود سرماTRANSونق  ) حم  زا یتجه عیصنا
 ؛برروردار نبوده اسات  یمطلوب تیفیدر کشور از ک دا یتول     و حوزه نیا در فراوا 
 مواجا   یالمللا   نیبا  عرص  در ییباال ینسب تیمز باصنعت  نیا دا یرو تول نیاز ا
 حاوزه  نیا ا در ثابات نسابهاً   ینساب  تیا مز عادم  روند از ها  یبررس جینها و سهندین

 .دارد تیحکا
  گذشه  محور توج  جاد  ا ی( در کشور در طول سالAUPرودرو ) دا یتول
  موتورها از یکیعنوا   ب  و کشور کیاسهرات  دا یتول ءصنعت را جز نیبوده و ا

 و هاا   توجا   وجاود  باا  و حاال  نیا ا باا . ستا آورده شمار  ب توسع  و رشد یاصل
  بارا  دیشاد  تیحادود واردا ، م نیتعرف  سنگ ، )بازار انحصار  هیو  دهایتمه

 نظار  جلاب   بارا  ییبااال  ییتواناا  از کشاور  در صنعت نیا( یرارج  رودروها
  هاا   قدر  با رقابت ییتوانا زین یجهانو در عرص   هشدن مند  بهرهکنندگا   مصرف
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 تیا مز یرگا یچ عادم تحقیقاا    جینها. است جها  را نداشه   صنعت رودروساز
 .  دهد را نشا  می صنعت نیا  آشکارشده ینسب

 نا  یمهام در زم  دا یاز تول یکی( در کشور همواره TEX) منسوجا  دا یتول
. اسات برراوردار    معهبار  ناام  از ،باوده  کشورها ریسا ب  صادرا  و اشهغال جادیا

 نیا ا ینساب  تیا مزب  وجود آماد    باع  صنعت نیا در اعهبار حسن و باال تجرب 
داناش و   یو عادم باروز رساان    یکااف  توجا   نبود اما ؛است دهش کشور در صنعت
و قاچاا  پوشااک در    یراارج  دا یدر قبال تول یکاف تیحما فقدا و   تکنولوژ

 با   یتاوجه  بای  وصانعت   نیا ا تیباع  ثبا  )عادم توساع ( وضاع     صنعت نیا
 .است برده نیب از را صنعت نیا ینسب تیمز شدر ک  دهش صنعت نیا گسهرش
 نیا ا کناد کا    آشاکار مای  ( کشور CLOپوشاک ) صنعت ینسب تیمز یبررس
 باوده  مواجا   80 دها    یا اوا و 70 دها   اوارر ها  سال در تیمز رشد با صنعت
 صانعت  نیا ا ینساب  تیا مز رشاد  اصاالحا   دولات  یانیپا ها  سال در اما ؛است
 از. اسات  گرفها  با  راود    ینزول روند صنعت نیا ینسب تیمز شارص و مهوقف
برابار   در بخاش  نیا ا دکنندگا یتول تیحما نبود و یالملل  نیب  بازارها داد  دست
 ریس از یاصل  یکشور از دال  ها  مرز از پوشاک  یرو  یو قاچا  ب یرارج دا یتول
 .استصنعت  نیا ینسب تیمز ینزول

 RXA شاخص .3-1-2

 ماورد   االآشکارشده  در صادرا  ک ینسب تیمزوجود  یب  معن «RXA» شارص
کاالهاا توساط کشاور     ریساا  صادرا  یجهان سهم در کشورها ریسا ب  نسبت نظر

 TEXو  ISو  FMPصانعت   دهاد   یما  نشاا   شاارص  نیا یبررس. استمورد نظر 
در  عیصانا  نیا ا ینساب  تیا ؛ اما روناد مز اند  بودهبرروردار  ینسب تیمز از ههموار
در حاال   Mو  CH عیصانا  نیبا  نیا کاهش مواج  بوده است. در ا با ریها  ار سال

 را راود  یرقابه و یصادرات  ها  ییتوانا و بوده  صعود روند و یسبن تیکسب مز
 تیا هماواره از مز  FMPصانعت   ،RXAشاارص   جیاسهناد نهاا  ب . اند  داده شیافزا
 دماور  هاا   ساال  طاول  در شارص نیا مقدارهر چند برروردار بوده است.  ینسب
 تیا مز کشاور  در صنعت نیا ؛است بوده ها  میتحر ازمهأثر  و ینزول همواره یبررس
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 .دارد  آشکارشده ینسب
 برراوردار  ینساب  تیا از مز یها  مورد بررس سال شهریدر ب زین TEXصنعت 
ها   برجسه  نبوده و در سال تیمز نیا یشمس 80ده    یگرچ  در اوا ؛بوده است
 توانساه   دها   نیا ا یانیا پاها   در سال است، دهبو ینسب تیفاقد مز 1383-1386
 نیا ا مقادار . ابدی دست 1394 سال در 2.۵ مقدار ب  و گرفه  رود ب   صعود روند

 تیمز نیا مقدار نیشهریب افه  ک یدست  6 مقدار ب  1387 سال در صنعت شارص
 .  است یدر دوره بررس
  یا ر اواد تیا عادم مز  طیاز شارا  یدر طول دوره مورد بررس IS, CH صنعت

 و اند  افه یدست  یشمس 90ده    یدر اوا ینسب تیمز تیب  وضع یشمس 80ده  
 ینساب  تیمز  صعود روندآ  دو صنعت، شارص  نیا  براطول دوره  یدر تمام

 و ینساب  تیا با  مز  یابیدر دساه  گرید عیصنا ک  یدرحال است؛ کردهرود را حفظ 
دوره توانساه  اسات در    نیا در طول Mصنعت  اند،  نبوده موف رود  تیوضع رییتغ

رود را بهباود دهاد و    ینسب تیروند مز 90ده    ابهدا و 80 ده  یانیپاها   سال
 کنناده  ا یا ب Mدر شاارص   شیافازا  نیدهد. ا شیافزا 0.6ب  مقدار  1394در سال 

کشاور در عرضا     یصانعه   هاا   بنگااه  ییو توانا  اقهصاد تیروند روب  رشد ظرف
 .است یالملل نیب  ازارهارود در ب یصنعه دا یتول

 شده شاخص محاسبه ریمقاد یمحور عمود ،RXAشاخص  .١ نمودار

 
 پ وهش  ها  افه ی :منبع
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 NEI شاخص .3-1-3

 و رود  یما  کاار   با  هم کنار در واردا  و را توفما  صاد یبررس  برا NEI شارص
اسات.    واردکنناده بههار   ایا  بههار  صاادرکننده  ییکاالها چ  در کشور دهد  یم نشا 
 ؛هسهند  صادرکنندگا  بههر TEXو  CLOو  FMP عیصنا دهد  ینشا  م جینها یبررس

واردا  و  سار   سارب   قطا  با  ن  د یدر حال رس TEXو  CLOحال صنعت  نیاما در ع
. در اسات  عیصانا  نیا ا یصادرات تیاز دست داد  مز یب  معن نیو ا هسهندصادرا  

با    یصانعت وارداتا   کیاز   یال تبددر ح زیاد  اریبا رشد بس CHصنعت  نیب نیا
 دهی+ رسا 0.3با    -0.7۵از شاارص   یو در طول دوره ماورد بررسا   است یصادرات

 نقطا   با   د یرس حال در عیصنا نیا دهد  ی( نشا  مM) یصنعه دا یاست. روند تول
 نیا ا ماد و کارآ حیصاح  تیریمد با تواند  یک  م هسهندو صادرا   واردا   سر سرب 
فلازا    عیگرداناد. صانا   ازیا ن یرسانده و از واردا  ب  حداکثر ا صادررا ب   عیصنا
 یوارداتا  یموف  شاده اسات از وابساهگ    یدر طول دوره مورد بررس زی( نIS) یاساس

 هم یبررس نیا در. شود کینزد صادرا  و واردا   سر  سرب  نقط رود کاسه  و ب  
 کا   رود یقبل سطح در و اند  برروردار نشده یملموس را ییعموماً از تغ گرید عیصنا

 .ندکنرا تجرب    داریپا تیوضع است، واردا  ب  باال اریبس یوابسهگ
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 شده شاخص محاسبه ریمقاد یمحور عمود ،NEIشاخص  .2 نمودار

 
 پ وهش  ها  افه ی منبع
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 RMA شاخص .3-1-4

 کادام  دهاد   یم و نشا است  آشکارشده ینسب تیواردا  مزنمایانگر  شارص نیا
 تیا مز یبررسا  با   RCA. شاارص  هساهند  ینساب  تیمز  واردا  دارا در عیصنا
 ینساب  تیا مز RMAکا  شاارص    یدر صورت ؛پردازد  یم صادرا  غالب در ینسب

 با   عیصانا  یوابساهگ  تاوا    یما  شاارص  نیا یبررس با. دکن می یبررس را واردا 
 کادام کا    صاور   نیباد  ؛دکر یرا بررس ایدن  هاکشور ریبا سا س یواردا  در مقا

بااال با     یو صادرا  راود را بادو  وابساهگ    دیتول است توانسه  کشور در عیناص
با    یوابساهگ  دمصانعت از نظار عا    نیواردا  انجام بدهد. صنعت پوشااک بههار  

در واردا   ینسب تیمز  رادا یدر مقاب  صنعت فلزا  اساس و واردا  در کشور
 ییباال یوابسهگ رند،دا قرار آ  از شهریب و کی مقدار محدوده در ک  یعیصنا. است

کام   است،نرخ ارز  را یها و تأث میتحر زکشور ما ک  مهأثر ا  برا رند.ب  واردا  دا
از توساع    و الزم اسات  اسات مهام   اریبا  واردا  بسا   عیصنا نیا یوابسهگکرد  
 بکاهد. عیصنا نیحول ا یاساس

 واردا  با   ییبااال  یساهگ واب ICEو  IS عیب  دست آمده صانا  جینها اساس بر
شاارص در حاال    نیا ا یاک در محدود عادد   زین PH, CH, MTE عیاند. صنا داشه 
داللات  راود   دا یا تول  بااال با  واردا  بارا    ینسب یوابسهگ برک   هسهندنوسا  
کا    داردنوساا    یصاور  جزئا   با   کیدر محدوده  زین M. مقدار شارص کند می
راود با     دا یا ولت  کشاور بارا   یصنعه دا یگرفت تول ج یتوا  نه می یطورکل ب 

 یو وابساهگ  کشاور  اقهصااد  طیشارا  با   توج  با ج ینه نیا. هسهند ازمندیواردا  ن
 .است دییقاب  تأ  ا   یسرما و  ا  واسط   کاالها واردا  ب  دا یتول
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 شده شاخص محاسبه ریمقاد یمحور عمود ،RMAشاخص  .٣ نمودار

 
 پ وهش  ها  افه ی منبع
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 تجارت ینسب تیمز شاخص .3-1-5

 تیا راالص مز  تاوا    یما  تجار  ینسب تیمز اساس بر عیصنا تیوضع یبررس با
است کا    یتنها صنعه FMPصنعت طب  نهایج تحقیقا   بر. آوردرا ب  دست  ینسب

. صانعت  اسات برراوردار   تیا طور رالص از مز ب   ی،دوره مورد بررس یدر تمام
TEX مناد   بهاره   تجار رالص تیمز از است سه توان 1386بعد از جهش سال  زین 

کا    هساهند برراوردار   یمنف تیاز رالص مز IS, ICE عیصنا یبررس نیگردد. در ا
 جینهاا  بر طب . استب  واردا   یدر وابسهگ عیصنا نینامناسب ا تیوضع نمایانگر

عادم نفاع راالص     یکشور در محدوده صفر نوسا  دارند ک  ب  معنا  عیصنا شهریب
 .استکشور  عیصنا  برا  تجار ینسب تیمز
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 شده شاخص محاسبه ریمقاد یمحور عمود ،RTAشاخص . 4 نمودار

 
 پ وهش  ها  افه ی :منبع

 صنعت منتخب   پنج یبررس .3-2

 ،یصانعه  دا یتول ،یصنعت سورت و مواد معدن پنج یمورد بررس عیصنا ا یم در
 تیا مز زا یا م نیبااالتر   و پوشااک دارا  ییایمیو پهروشا  ییایمیش ،یفلزا  اساس

 ۵شاماره   نمودار (1).هسهند عیصنا رینسبت ب  سا شهریب تیشده  و اهمآشکار ینسب
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عواما  ماؤثر     سااز  مدل  نشا  داده است. برا را عیصنا نیا ینسب تیمز را ییتغ
 عواما   یگگساهرد  دلیا  مشاخص با      ب  چارچو  نظار  یابیدسه عیصنا نیبر ا
رو باا   نیا از ا سات، ا ریپاذ  امکاا   هاا   ن یزم هم  در مهقن  ها  داده نبود و رگذاریتأث

 تیا عل یب  بررسا  RCAعوام ، نرخ ارز با شارص  نیتر از مهم یکیتأثیر   یبررس
 .شود  یمذکور پرداره  م عیصنا  برا ریدو مهغ نیا

و محور سمت چپ  ینسب تیمز دهنده  نشان)محورها  منتخب، صنعت پنج ینسب تیمز شاخص. ٥ نمودار

 (عیصنا ریسا ینسب تیو محور راست مز FMP صنعت ینسب تیمز

 
 پ وهش  ها  افه ی :منبع

 ریا مهغ روناد  ازها مهأثر  آ   گذار  استیس و  اقهصاد  رهایمهغ یزمان  سر  یتحل
 منجار  ،نباشندبرروردار  ییایپا روند از رهایمهغک   یصورت در. است زما  طول در
 ییایا پا منظاور  نیهما  با  . رواهاد شاد   رهایمهغ روابط از نادرست  ها  برداشت ب 
 تاأثیر  احهماال کا    ییآنجاا  از. شود  یم یبررسآمده  دست ب  ینسب تیمز  رهایمهغ

 رواهاد  قارار  یبررس مورد  یفرض نیا دارد، وجود رهایمهغ بر زا  برو  عوام  وجود
 رهاا یمهغ روناد  رییتغ ب  منجر یرونیب عوام  از یناش  سارهار شکست» گرفت ک 
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 یابیا ارز  برا.  شود  یم یبررس 1«پرو » زمو آ از اسهفاده با  یفرض نیا. «است شده
 ری. )اعداد دار  پرانهز مقااد دگرد  یم یبررس رهایمهغ ییایپا ابهدا در بههر شنارت و

Prob. دهند  یرا نشا  م). 

 رهایمتغ یجمع مرتبه یبررس جینتا. 4 جدول

 .A.D.F. P.P ها  آزمون

 اول تفاضل سطح اول تفاضل سطح رهایمتغ
FMP (0.96 )0.7-  (0.00 )5.77- (0.96)0.72- (0.00)5.77- 

M (0.99)0.81 (0.00)7.18- (1.00)2.84 (0.00)3.70- 
IS (0.46)2.22- (0.00)6.19- (0.46)2.22- (0.00)6.35- 

CH (1.00)3.93 (0.00)5.88- (1.00)6.85 (0.00)7.00- 
TEX (0.00)5.71- (0.00)9.00- (0.00)5.70- (0.00)29.03- 

 پ وهش  ها  افه ی :منبع

. از هساهند  ایا ناپا عیصانا   یا و بقاست بوده  ایتنها صنعت پوشاک پا جیبر اساس نها
تجاار  و تحات تاأثیر       آشکارشاده  شاارص عملکارد    ینسب تیک  مز ییآنجا

. کارد  یشارص بررس نیبر ا زیرا ن یرارج عیتأثیر  وقا دیبا ،است  اریعوام  بس
در ساال   FMPدر  دهاد   یمنهخب نشا  ما  عیصنا  برا RCA را ییروند تغ یبررس
در سال  ک   ا گون  ب  است؛ داشه  رییتغ RCAروند حرکت  1381و در سال  1368
قاب  توجا  در عارض از مبادف و در     رییتغ کی یلیجنگ تحم ا یمقار  با پا 1368
  . بارا اسات در روند قاب  مشاهده  رییتغ کی  نظام ارز رییب  راطر تغ 1381سال 
از  ،ریا ر ایاست   از شکست سارهار یناش FMP ییایناپا ایمسئل  ک  آ نیا یبررس

 «3-2». بار اسااس مطالاب بخاش     شود  یپرو  اسهفاده م  آزمو  شکست سارهار
 .است ۵ جدولب  شرح  جینها

 یشکست ساختار جینتا یبررس .٥ جدول

 شکست زمان
 یساختار

 صفر هیفرض
(𝜌 ≥ 1) 

آمده  دست به یبحران مقدار
 τ ونیرگرس معادله از

 یحد عیتوز یبحران مقدار
 %5در سطح  λ آزمون آماره

 واحد شهیر جهینت

 یساختار شکست
 1368 سال

: وجود صفر فرض
 واحد شهیر

0.72- 3.76- 
 فرض رد عدم

 صفر
 یساختار شکست
 1381 سال

: وجود صفر فرض
 واحد شهیر

0.95- 3.95- 
 فرض رد عدم

 صفر

 پ وهش  ها  افه ی :منبع

                                                                                                                                 

1. Perron  
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واحد  ش یوجود ندارد و وجود ر  شکست سارهار FMP ریدر مهغ جیانهبر اساس 
 .  شود  یم دییتأ ریدر مهغ
با نرخ ارز هار کشاور دارد و    یمیارتباط مسهق یک  عملکرد صادرات ییآنجا از

قسمت ب  ارتبااط   نیدر ا ،است رگذاریتأث یعملکرد صادرات  نرخ ارز رو را ییتغ
پردارها    رهاا یآشکارشاده  مهغ  ینساب  تیمز نرخ ارز و نی( ب گرنجر تی)عل یعلّ
در  یمهما  ریا مهغ را یا نرخ ارز با توج  ب  نوسانا  آ  در اقهصاد ا تی. اهمشود  یم

 .استواردا  و صادرا   یبررس

  FMPآشکارشده  ینسب تیو مز یقیروند نرخ ارز حق .6 نمودار

 (الیمحور سمت راست ر ،ینسب تیشاخص مز راتییمحور سمت چپ تغ)

 
 پ وهش  ها  افه ی :عمنب

 در و یقا یحق ارز نارخ  از یزمان  سردر  دیبا ک  نددار دهیعق اقهصاددانا  از یبرر
 ما یتصام  چراک  ؛شود اسهفاده یاسم ریمهغ از الزم است ک  معهقدند  ا  عده مقاب 
. ندارد وجود  ا  دوره نیب س یمقا  مبنا و است شده محق   جار ریمقاد اساس بر
 ریا مهغ اسااس  بار  هم و یاسم ارز نرخ اساس بر هم یعلّ رابط  یررسب ب  نجایا در
 جمهور  اسالمی ایرا   مرکز بانک از ارز نرخ اطالعا . شود  یم پرداره  یقیحق

 (یقیحق ارز نرخ: E_R ،ی: نرخ ارز اسمE_N. )است آمدهب  دست 
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 یگرنجر تیآزمون عل جینتا .6 جدول

 
 پ وهش  ها  افه ی :منبع

 و آهان  صانعت جاز   ب  عیصنا یتمام گرنجر تیعل یاسم ارز نرخ  جینهابر اساس 
. نیسات  FMPجاز   با   عیصانا  یگرنجار تماام   تیعل یقی. نرخ ارز حقنیست فوالد
نارخ ارز    گرنجار  تیا فقط صنعت آهن و فاوالد و صانعت پوشااک عل    نیهمچن
 .است  یاسم

 یبند  جمع

تاا   13۵9 یباازه زماان   در SITC  بناد  منهخب بر اساس طبقا   عیصنا یبررس جینها
در  اناد،   نباوده آشکارشده  یصادرات ینسب تیمز  ک  دارا یعیصنا داد، نشا  1394
 ءجاز  هام  هناوز  کنناد و  عما   موفا   اناد   نهوانساه   زیا ب  واردا  ن یوابسهگ رفع

 .  شوند  یم محسو  رالص واردکنندگا 
 عیصانا   بارا  یحها ( RMA) واردا آشکارشاده   ینساب  تیمز شارص روند

با  واردا    یوابساهگ  شیافازا بوده است ک  نشاا  از    صعود زین یصادرات موف 
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از  اناد   نهوانساه   یاساسا  فلازا   ریا نظ بار   انارژ  عیصانا . استمذکور  عیصنا  برا
  بارا  یاک بااالتر از   شارص (M) یصنعه دا ی. تولبکاهندرود  یواردات یوابسهگ

 دا یدر تول یواردات یگوابسه یند ک  ب  معنا شه داواردا  آشکارشده  ینسب تیمز
 نماودار است ) بوده  صعود شارص نیا روند کشور عیصنا اکثر  برا. استرود 
با    یوابساهگ  کااهش جهات   در عیصنا نیا ناکارآمد  زیر  برنام  دهنده  ( ک  نشا3

 واردا  است.  
 یمعادن  مناابع  و ساورت  عیصنا در کشور عیصنا درآشکارشده  ینسب تیمز

(FMP )شاارص  نیا ا روناد  اماا  شه  اسات؛ دا وجود یبررس وردم دوره یتمام در 
 یفلازا  اساسا   رینظ بر   انرژ عیصنابود ک   نیا  یاول فرض نیهمچن. است ینزول
(IS )ج،ینهاا  کا   ندهساه  برروردار ینسب تیمز از  انرژ نییپا  ها  متیق ب  اتکا با 
 . کرد رد را مورد نیا

 برراوردار  ینساب  تیا مز زا کشاور  در یصنعه دا یتول روند ج،ینها اساس بر
 عیصنا نیا صادرا  از یهیحما  ها  برنام  و  زیر برنام  در را ییتغ با امااند؛  هنبود
 عی. صناهسهند مواج  یصادراتآشکارشده  ینسب تیمز کسب رشد ب  رو تیظرف با
 ریارها   سال طول در اند  توانسه  یکاف تیحما و توج  با ییایمیپهروش و ییایمیش
 و کنناد  عما   موفا   یصاادرات  ینسب تیمز  دارا صنعت کی ب   یبدت جهت در

 .ندینما حفظ را رودآشکارشده  ینسب تیمز رشد ب  رو روند
 عیصنا اساس بر توسع  گفت، توا   یمآشکارشده  ینسب تیمز جینها یبررس با
 ا یا جر در کشاور  نفاع  ب  تواند  یم ییایمیش مواد و یمعدن مواد و سورت بر یمبهن

 از حیصاح  تیا حما و گسهرش با نیهمچن باشد داشه  یسودده ،المل  نیب تجار 
 داد شیافازا  را عیصنا نیا آشکارشده ینسب تیمز توا   یم پوشاک و ینساج عیصنا
با فناور   عیصنا یبررس. رفت شیپ محصوال  نیا شهریب و بههر رشد جهت در و

  زیا ر برناما   و شتاال  با   عیصانا  نیا ا کشور در ،دهد  یم نشا  کشور در پیشرفه 
 کا   دارد ازیا ن عرصا   نیا ا درشاده   شناره  و برتر عیصنا ب  یابیدسه  برا  شهریب

 .طلبد را می یدارل  ها  دانشگاه یعلم یبانیپشه
 ازیا ناینکا    و نمایاناد  را می رهایدر روند مهغ ییایناپا  سارهار شکست جینها
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 رییا تغ کا  است  نیا گرید نکه . ردیگ قرار توج  مورد  زیر برنام  و طرح در است
 .است نداشه  صور  شکست ب  شارص روند بر  ریتأث 1381 سال در ارز نظام

 ینساب  تیا با  مز  یقا یرا از نارخ ارز حق  تیا گرنجر جهات عل  تیعل آزمو 
 ینساب  تیا مزو  یارز اسام  نارخ  تیا جهات عل  و دهاد   ینشا  م FMPآشکارشده 
 ریارز باا ساا   نارخ  یلّا ع رابطا  گرنجار   تیعل آزمو . استدوطرف   ISآشکارشده 

 .دهد  ینم نشا  را عیصنا
و ماواد   یساوره  عیصانا    دارد کا  ضارور  تحقی حاص  از  جیاساس نها بر

 آ  باا مهناساب   و رناد یبگ قارار  توساع   محاور  شارا ، یپ عیصانا عنوا   ب  ییایمیش
 یبررا  الزم اسات  نیهمچنا . شاود  معطاوف  ها  آ  تیتقو ب  یهیحما  ها  استیس
 .داد قرار تیحما و توج  مورد را ینساج و پوشاک عیصنا مانند گرید عیصنا
 



 

 

 نوشت پی
  گونااگو  نظیار ارزآور ،   هاا  مؤلفا   بار اسااس  . بررسی و انهخا  پنج صنعت مهام  1

اشهغال، پیشرا ، درآمد اسهحصالی، اقالم صادراتی و وارداتی و ارذ نظر ربرگاا   
 بوده است

 منابع
ساموئلسو   -نیاوهل -هکشر  تئور آزمو  .(1389) میمر موحد، یمانیسل .زهرا ، افشار

 فصاالنام   ،(ایااپو یباایترکهااا   داده کااردی)رو را یااا صاانعت درو  تجااار  در
 .23-1 (:۵4) ،یبازرگان پ وهشنام 

 نیتادو  و مطالعا   سازما  :تهرا   .الملل نیب اقتصاد(. 1390) رضایعل ، بروجرد یمیرح
 ها )سمت(. دانشگاه یانسان علوم کهب

 تیمز با را یا کیسرام و یکاش صنعت  ریپذ رقابت  ریگ اندازه .(1392) مایس ا ،یحداد
 ،ارشد یکارشناسنام   پایا  .آ  شیافزا برمؤثر  عوام  یبررس و  آشکارشده ینسب

 .زدی دانشگاه ،یانسان علوم و ا یادب دانشکده
 را یا ا  رودروساز صنعت محصوال  ینسب تیمز یبررس .(1393) نیمع حسن ،ینعمه

 یعماوم  تعاادل  مادل  و( PAM) یهیحساسا   یا تحل  یمااتر  روش از اسهفاده با
(CGE).  91-69 (:49)  .اقهصاد قا یتحق مجل. 
 :تهارا   .چهاارم  چ ی.اقتصادسنجج  در یهمجمع و واحد شهیر .(1378محمد ) ،ینوفرسه

 .رسا یفرهنگ ردما 
Ayub, Ali, Rashedul, Kabir, & Samim Uddin (2017), Revealed Comparative 

Advantage and Competitiveness for RMG Industry of Bangladesh: A 

Pre and Post US– GSP Suspension Analysis, International Journal of 

Sustainable Development Research, 3(6), 54-62. 

Addison-Smyth, D. (2005). Ireland’s Revealed Comparative 

Advantage. Central Bank of Ireland Quart. Bull, 1, 101-114. 
Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and “Revealed” Comparative 

Advantage. The Manchester school, 33(2), 99-123. 



 173     ...های مزیت نسبی در   رابطه علّی نرخ ارز با مزیت نسبی و بررسی شاخص تحلیل

Balassa, B. (1977). A Stages Approach to Comparative Advantage, World 

Bank staff working paper, No.256. 

Clark, D., Sawyer, W. & Sprinkle, R. (2005). Revealed Comparative 

Advantage Indexes for Regions of the United States. Global Economy 

Journal, 5(1), 126-139. 

Cai, Jie, (2016). Population Aging and Comparative Advantage, Journal of 

International Economics, 102, 1-21 

French, S. (2014). Revealed Comparative Advantage: What is it good 

for? Journal of International Economics, 106, 83-103. 

Havranek, T., Horvath, R., & Zeynalov, A. (2016). Natural Resources and 

Economic Growth: A meta-analysis. World Development, 88, 166-178. 

Hadzhiev, V. (2014). Overall Revealed Comparative Advantages. Eurasian 

Journal of Economics and Finance, 2(1), 47-53 

Krugman, P. (1983). New Theories of Trade Among Industrial Countries. The 

American Economic Review, 73(2), 343-347 

Kravis, I. B. (1956). Wages and Foreign Trade. The Review of Economics and 

Statistics, 14-30 
Laursen, Keld (2015)” Revealed Comparative Advantage and the Alternatives 

as Measures of International Specialization” Eurasia Business and 

Economics Society, 5, 99-115  

Leamer, E. E. (1984). Sources of International Comparative Advantage: Theory 

and Evidence. Cambridge, MA: MIT press 
Liesner, H. H. (1958). The European Common Market and British 

Industry. The Economic Journal, 68, 302-316. 

Linder, S. B. (1961). An Essay on Trade and Transformation Models. Journal 

of Econometrics, 68, 29–52. 

Nath, H. K., Liu, L., & Tochkov, K. (2015). Comparative Advantages in US 

Bilateral Services Trade with China and India. Journal of Asian 

economics, 38, 79-92 

Oelgemöller, J. (2012). Analyzing the international competitiveness of the 

industry in Portugal, Ireland, Greece and Spain using revealed 

comparative advantages (RCA) indicators (No. 61). CAWM Discussion 

Paper, Centrum für Angewandte Wirtschaftsforschung Münster. 

Perron, P., & Phillips, P. C. (1988). Testing for a unit root in time series 

regression. Biometrika, 75(2), 335-346. 



 ١٣٩٥ زمستان ♦ نوزدهمشماره  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     174

Salvatore, D. (1984). International Economics, Second Edition, McGraw-Hill 

Book Company 

Shahab, S., Mahmood, Muhammad T. (2013). Comparative Advantage of 

Leather Industry in Pakistan with Selected Asian Economies, 

International Journal of Economics and Financial Issues, 1, 133-139 

Smith, A. (1776). The wealth of nations. New York: The Modern Library. 

Varian, B. (2016). The Revealed Comparative Advantages of late-Victorian 

Britain, The Quarterly Journal of Economics, 68, 39–62. 

Vollrath, T. L. (1991). A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity 

Measures of Revealed Comparative Advantage. Review of World 

Economics, 127(2), 265-280. 

Vanek, J. (1960). An Alternative Proof of the Factor Price Equalization 

Theorem. The Quarterly Journal of Economics, 74(4), 633-634. 

 


