
بندي بازارهاي نسبی صادراتی و اولویتبررسی عوامل موثر بر مزیت
   هدف پسته ایران

  ää اکرم نشاط          ä حسین مهرابی بشرآباديدکتر 

 12/10/88: پذیرش      6/2/88: دریافت

 VAR / بازارهاي هدف / RCA / ایران / پسته

 چکیده
هـاي  نفتی از اولویتکاهش صادرات نفتی و تالش براي جایگزین کردن محصوالت غیر

اي در صادرات صادرات محصوالت کشاورزي نقش عمده. شودبخش صادرات محسوب می
در ایـن مطالعـه بـه منظـور     . باشـد اي مـی پسته داراي اهمیت ویژه هانفتی دارد و در بین آنغیر

نتـایج  . اسـتفاده شـد  1 بررسی جایگاه پسته صادراتی ایران از شاخص مزیت نسبی آشکار شده 
دهد که هر چند ایران در صادرات این محصول داراي مزیت نسـبی اسـت، امـا رشـد     نشان می

هـدف بعـدي تحقیـق، تعیـین بازارهـاي      . اسـت این شاخص طی دوره مورد بررسی منفی بوده 
ها اسـت تـا بـا ارائـه فهرسـتی از بازارهـاي هـدف بـالقوه، و توجـه بـه           بندي آنهدف و الویت

صادرات هدفمند، پسته ایران جایگاه صادراتی خود را در قبال رقباي عمـده در جهـان تثبیـت    
ی پسـته ایـران از تحلیـل    در ادامه به منظور بررسی عوامل موثر بـر مزیـت نسـبی صـادرات    . کند
. استفاده شد 1961 -2006براي دوره زمانی 2رگرسیون برداريهاي زمانی و الگوي خودسري

برآورد مدل نشان داد نرخ ارز، میزان تولید داخلی و قیمت جهانی صادرات پسته داراي تـاثیر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ä دانشیار بخش اقتصادکشاورزي، دانشگاه شهید باهنر کرمانhmehrabi2000@gmail.com                                    

ää اقتصادکشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس دانشجوي دکتريneshat111@yahoo.com                                        
   .مسئول مکاتبات ،حسین مهرابی بشرآباديدکتر  ¢

1- Revealed Comparative Advantage (RCA). 
2- Vector AutoRegresive Model (VAR). 
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داراي تاثیر ) وريآسال(مثبت و میزان تولید رقبا، قیمت صادرات پسته ایران و نوسانات تولید 
  .منفی بر مزیت نسبی صادراتی این محصول بوده است

  ., JEL :Q13   Q17بندي  طبقه
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  مقدمه
هـاي مهـم در توسـعه اقتصـاد کشـور، توسـعه صـادرات        در حال حاضر یکـی از راهبـرد  

ین مفهوم کـه بـا   ه اهاي توسعه اقتصادي باید رشد جهشی یابد؛ بغیرنفتی است که در برنامه
گذاري جدید، صـادرات بـه چنـدین برابـر میـزان      هاي خالی و نیز سرمایهاستفاده از ظرفیت
اوال سـاختار فعلـی اقتصـاد از حالـت     : کـه این امر شدنی نیست مگـر ایـن  . فعلی افزایش یابد

دار مشخص گردد و ثالثـا بازارهـاي بـالقوه    نامتوازن خارج شود و ثانیا اقالم صادراتی مزیت
لحاظ پتانسیل وارداتـی جهـت هـر محصـول خـاص شـناخته شـود و رابعـا ایـن          صادراتی به 

با توجه به امکانات کشـور بایـد راهبـرد    . جانبه دولت قرار گیردصادرات مورد حمایت همه
توسعه صادرات محصول مورد نظر نیز مشخص شود تـا بـر اسـاس آن، راهکارهـاي عملـی      

  .1ریزي بازرگانی کشور ارائه گرددجهت صادرکنندگان و نیز مسئوالن امر در برنامه
بازار هدف، به بازاري گویند که خارج از مرزهاي یک کشور قرار دارد ولـی هنـوز بـه    

شناسـی و بازاریـابی   هـاي صـحیح بـازار   فعلیت نرسیده است، اما در صورت تـدوین راهبـرد  
ارتبـاط  ان بیلذا تعریف ارائه شده براي بازار هدف چند. توان به آن نفوذ کردالمللی می بین

توان عمدتا با تعریف کلی بازار نیست، با این تفاوت که تعریف مربوط به بازار هدف را می
ثبات تقاضا المللی از رشد مستمر و باچنانچه یک بازار بین. المللی نسبت دادبه بازارهاي بین

بـه  » بازار هـدف «توان آن را بازار بالقوه یا و از مقیاس مناسب اقتصادي برخوردار باشد، می
  .2حساب آورد

شناسایی بازارهاي هدف به دالیل زیادي مهم و درخور توجه اسـت کـه در زیـر بـه دو     
  :شودمورد آن اشاره می

نـوعی راهبـرد   (یکی از عوامل موثر در اجراي صحیح راهبرد مبتنی بـر صـادرات    -الف
کنندگان خارجی رفهاي مص، تولید متناسب با نیازها و ترجیحات و سلیقه)توسعه صادرات

کننـدگان متعـدد   عبارت دیگر در جهان امـروز بـه منظـور رقابـت شـدید بـا عرضـه       به. است
کننده در تقاضاي جهـانی  ند و نقش تعیینهست محصوالت در بازار جهانی که بر بازار حاکم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1384(عابدین، .  1

 ).1381(،  ولی بیگی و همکاران.  2
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ایـن  . کنندگان خارجی توجه کردمحصوالت دارند، باید به عوامل موثر بر تقاضاي مصرف
کننده محصول نقش موثري ایفا یت راهبرد توسعه صادرات هر کشور عرضهقفر موعوامل د

ها و انتظارات خریـداران بـرآورده   باره با انتخاب بازار هدف نه تنها خواستهدر این. کنندمی
کنندگان خارجی نیـز  شود، بلکه ارائه کاالهاي مناسب و مطابق با نیازها و عالیق مصرفمی

  .یابدمیشکل پویا و مناسبی 
کند و حتی در زمینه تولیـد  هاي بازاریابی را متمرکز میشناسایی بازار هدف تالش -ب

هــاي متعــدد، کــه نگــري و عمــل کــردن در رشــتههــاي تولیــدي نیــز از پراکنــدهو فعالیــت
کند و استفاده بهینه از منـابع و امکانـات را   صادرکنندگان را از دستیابی به تخصص دور می

 .کنددهد، جلوگیري میر میتحت تاثیر قرا

کـه در  طـوري پسته یکی از محصوالت عمده صادراتی بخش کشاورزي ایران اسـت بـه  
حال حاضر صادرات این محصول رتبه اول را در میان صادرات دیگر کاالهـاي ایـن بخـش    

در . کننـده ایـن محصـول در سـطح جهـانی اسـت      همچنین ایران بزرگترین صـادر . داراست
چشمگیري از تولید، سطح زیر کشت، مقدار و ارزش صادرات جهانی پسته به باره سهم  این

  .1ایران اختصاص دارد
متغیرهاي اصلی در این تحقیق شامل تولید و تجارت پسته در جهـان و ایـران اسـت کـه     

، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی     (FAO)بـار جهـانی   هاي مربوطه از سازمان خـوار  داده
  .ت جهاد کشاورزي به دست آمده استو وزار (UNCTAD)ایران، 

در این تحقیق صادرات و واردات تعداد زیادي از کشورهایی که در امـر تجـارت پسـته    
سهم قابل توجهی دارند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و مزیت نسـبی صـادراتی و   

تی تـرین بازارهـاي بـالقوه صـادرا    گـردد و سـپس مناسـب   وارداتی این کشورها محاسبه مـی 
هاي وارداتی مورد نظر و تکنیـک آمـاري غربـال کـردن؛     شناسایی شده و بر اساس شاخص

پسته ایـران در چـارچوب یـک     RCAبندي خواهند شد و در نهایت عوامل موثر بر اولویت
کننـده  ترین کشورهاي تولیـد مهم. برآورد خواهند شد (VAR)الگوي خود توضیح برداري

عبـارت از ایـران، ایـاالت     (FAO) بـار جهـانی   مان خوار ساز2007پسته بر اساس آمار سال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).1381(،  مهرابی بشرآبادي.  1
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  .باشندمتحده آمریکا، ترکیه، چین، سوریه، یونان و ایتالیا می

  سطح زیرکشت، میزان تولید و میزان صادرات پسته در -1جدول 
 2006کننده  در سالکشورهاي عمده تولید

سطح   
میزان   (%)سهم  )تن(تولید  (%)سهم  )هکتار(زیرکشت

  (%)سهم  )تن(تصادرا

 61/55  163431 88/43  230000  68/74  440000  ایران

 78/28  84571 60/20  107955 56/7  44515  آمریکا

 31/1  3846 99/20  110000 79/6  40000  ترکیه

 43/0  1270 15/5  27000  21/2  13000  سوریه

 34/1  3941 87/6  36000 72/2  16000  چین

 28/0  812 22/1  6403 67/0  3927  یونان

 01/1  2969 42/0  2200 62/0  3665  ایتالیا

 100  293876 100  524112 100  589200  جهان
  و محاسبات تحقیق (FAO) بار جهانی سازمان خوار: ماخذ 

سطح زیر کشت، میزان تولید، صـادرات و ارزش صـادرات پسـته    ) 2(در جدول شماره 
شـود سـهم   کـه مشـاهده مـی   طور همان. ایران و سهم آن از مقادیر جهانی آورده شده است

ایران در صادرات پسته داراي رشد مثبتـی نبـوده اسـت و ایـن امـر توجـه بیشـتري در زمینـه         
  .طلبداهمیت به حفظ بازار جهانی در صادرات این محصول را می

  سطح زیر کشت، تولید، صادرات و ارزش صادرات پسته ایران -2 جدول
   1995- 2007هاي طی سال

  
  سال

سطح زیر 
  )کتاره(کشت

سهم 
  (%)ایران

 تولید
  )تن(

سهم 
  (%)ایران

 صادرات
  )تن(

سهم 
  (%)ایران

ارزش 
صادرات 

  )هزار دالر(

سهم 
  (%)ایران

1995  218000  2/61  238778  7/60  128000  9/67  424700  7/67  
1996  231945  2/61  260085  7/59  140000  7/66  477500  2/66  
1997  247130  9/63  314000  7/57  57907  8/44  197227  2/42  
1998  259431  6/64  131000  6/39  124872  3/64  416013  1/63  
1999  256444  9/64  304000  9/63  101215  9/59  315083  2/60  
2000  274728  9/65  112000  7/29  101257  7/61  314223  5/58  
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  سال

سطح زیر 
  )کتاره(کشت

سهم 
  (%)ایران

 تولید
  )تن(

سهم 
  (%)ایران

 صادرات
  )تن(

سهم 
  (%)ایران

ارزش 
صادرات 

  )هزار دالر(

سهم 
  (%)ایران

2001  280510  2/65  249000  7/57  115335  4/57  358940  8/58  
2002  295000  5/66  249000  1/48  135314  0/63  436553  7/62  
2003  298939  8/65  306192  56/5  184946  0/66  679940  8/68  
2004  431418  4/73  184899  7/41  138723  9/58  555456  0/59  
2005  440025  7/72  229657  5/46  137712  0/51  724056  9/53  
2006  440000  7/74  230000  9/43  163431  6/55  1017761  8/60  
2007  440000  9/73  230000  9/45   -   -   -   -  
  و محاسبات تحقیق (FAO) بار جهانیسازمان خوار: ماخذ

  2006صادرات کشورهاي عمده صادر کننده پسته در سال - 3 جدول
میزان   کشور  ردیف

  )تن(صادرات
ارزش صادرات   سهم

  )هزار دالر(
  سهم

  76/60  1017761  6/55  163431  ایران  1
  72/14  246571  5/16  48571 آمریکا  2
  02/4  67391  45/7  21904 هنک کنگ  3
  32/6  105934  88/5  17307 آلمان  4
  98/3  66794  61/3  10619 هلند  5
  22/3  54015  97/2  8740 لوکزامبورگ  6
  33/0  5533  34/1  3941 چین  7
  25/1  21071  30/1  3846 ترکیه  8
  36/1  22857  21/1  3570 بلژیک  9

  100  1674841  100  293876 جهان  
  و محاسبات تخقیق(FAO) بار جهانیسازمان خوار: ماخذ

که از مقایسه عمـده تولیدکننـدگان و عمـده صـادرکنندگان پسـته در جهـان        گونههمان
ــی ــک  برم ــورهاي هن ــد کش ــه از      آی ــک ک ــورگ و بلژی ــد، لوکزامب ــان، هلن ــگ، آلم کن

از جایگـاه بـاالیی    صادرکنندگان بزرگ هستند، از نظر میزان تولید در مقایسه با سـایر رقبـا  
  .باشددهنده صادرات مجدد این کشورها میبرخوردار نیستند و این نشان

هـاي  میزان صادرات پسـته ایـران بـه کشـورهاي مقصـد طـی سـال       ) 4(در جدول شماره 
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تـرین کشـورهاي   شـود عمـده  طور که مشاهده مـی همان. نشان داده شده است 2005-2000
اي اخیر چین، امـارات متحـده عربـی، آلمـان، روسـیه،      همقصد صادرات پسته ایران در سال
  .باشنداسپانیا، ایتالیا، پاکستان و ترکیه می

  )تن، درصد(صادرات پسته ایران به کشورهاي مقصد  -4جدول 
نام 

  
  شورک

2000  2001  2002  2003  2004  2005  
  سهم  مقدار  سهم  مقدار  سهم  مقدار  سهم  مقدار  سهم  مقدار  سهم  مقدار

  5/31  41734  8/17  23830  6/9  17320  3/14  19332  16  18421  9/9  9983  هنگ کنگ
  6/16  21984  48/28  38088  6/40  73581  9/37  51260  1/21  24345  17  17169  امارات 
  3/14  18959  15  20117  2/19  34729  1/14  19020  2/22  25548  25  25275  آلمان
  1/7  9443  5/8  11412  4/6  11603  2/5  7006  5  5797  2/3  3251  روسیه
  8/3  5021  7/7  10392  1/2  3715  7/4  6324  6/4  5313  9/3  3935  اسپانیا
  7/3  4875  8/0  1017  9/1  3361  3/1  1809  2/3  4577  5/3  3550  ایتالیا

  7/2  3527  5/1  1969  8/1  3209  3/2  3173  6/1  1829  2/1  2013  پاکستان
  1/2  2809  2  2639  9/1  3415  4/1  1919  6/1  1806  2/6  6303  ترکیه
    132449    134111    181143    135085    115145    101018  جهان

  (FAO)بار جهانی سازمان خوار : ماخذ

  پیشینه تحقیق. 1
به عنوان معیاري در راستاي سنجش استراتژي تجـاري   RCA، از شاخص )1990(هیلنر 

کند کـه اگـر معیـار    وي بیان می. مدت استفاده نموده استصادرات برخی کاالها در کوتاه
RCA دهنده نوسـانات مزیـت نسـبی و قـدرت رقـابتی کاالهـاي صـادراتی باشـد، لـذا          نشان

تــوان مــوثر هســتند را مــی RCAهــاي تجــاري کشــور کــه بــر نوســانات مجموعــه سیاســت
توانـد  در طـول زمـان مـی    RCAوي معتقد است که روند تغییرات معیـار  . گیري نمود اندازه
  .صادراتی براي آن کاال باشددهنده استراتژي نشان

، در مطالعه خود رفتار تابع عرضه خـالص صـادرات بـراي چنـد     )1992(ناریانان و ردي 
نتـایج حـاکی از   . را مورد بررسی قرار دادند1960-86کاالي کشاورزي در هند براي دوره 

آن است کـه فاکتورهـاي داخلـی مثـل تولیـد و قیمـت داخلـی نقـش مهمـی را در توضـیح           
  .صادرات بر عهده دارند تغییرات
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، به این نتیجه رسیدند که عوامل موثر بـر صـادرات گوشـت    )2004(متسون و همکاران 
گاو و خوك از کانادا بـه آمریکـا؛ نـرخ ارز، تولیـد، تفـاوت قیمـت در کانـادا و آمریکـا و         

  .باشدمی 1989نامه آزاد تجاري کانادا و آمریکا در سال هاي تجاري در موافقتمحدودیت
، به مطالعه وجود یا نبود مزیت نسبی و روند تغییرات آن طی )1380(سالمی و پیش بهار

هـا بـراي مطالعـه    آن. انـد براي گروهی از محصوالت باغی کشور پرداختـه  1989-99دوره 
هـا نشـان داد   نتایج حاصل از تحقیق آن. انداستفاده کرده RSCAو  RCAخود از معیارهاي 

رهاي محاسبه شده، ایران مزیت نسبی روشن و درخور تـوجهی در  که هر چند بر اساس معیا
هاي تجاري کشور و رفتار تولید بیشتر محصوالت مورد مطالعه داشته، ولی مجموعه سیاست

اي بـوده کـه نتوانسـته اسـت بـه واکـنش       کنندگان و صادرکنندگان به گونـه اقتصادي تولید
تغییـرات سـاختار صـادراتی کشـورهاي     موقع و مناسب ساختار صادراتی کشـور در برابـر    به

  .منطقه و جهان بیانجامد
، به بررسی مزیت نسبی ایران و کشورهاي جهان در تجارت )1384(عابدین و عسگري 

اند و در ادامه به منظور توجه بیشتر به جایگاه ایران در تجـارت ایـن محصـول    عسل پرداخته
نتایج این تحقیـق  . اندبندي کردهیتدر جهان، بازارهاي هدف بالقوه صادراتی عسل را اولو

ترین کشـورهاي واردکننـده عسـل از ایـران ترکیـه، امـارات متحـده عربـی،         نشان داد اصلی
آذربایجان، کویت، عربستان سعودي و قطر، ولی بازارهاي هدف بالقوه ایـران در صـادرات   

  .ه استعسل عبارت از کشورهاي آلمان، عربستان سعودي، آمریکا، ژاپن و لیبریا بود
هـاي تجـاري از جملـه    اي بـا بکـارگیري انـواع شـاخص    ، در مطالعـه )1381(انویه تکیـه  

RCA  به بررسی جایگاه رقابتی ایران در بین کشورهاي عمده صادرکننده سیب طـی دوره ،
نتایج حاکی از عدم ثبات در مزیت نسبی صادراتی سیب بـوده و  . پرداخته است 1995 -99

  .سبی در مورد این محصول تضعیف شده استموقعیت رقابتی یا مزیت ن
، در مطالعه خود به بررسی ساختار بازار جهانی خرمـا در طـول   )1386(حسینی و هومن 

نتـایج  . بندي بازارهاي هدف خرماي صادراتی ایران پرداختنـد و اولویت 1989-2001دوره 
شته و سهم ایـران  نشان داد که ساختار تولید جهانی خرما طی این دوره انحصار چندجانبه دا

کشور به عنوان بازارهـاي هـدف    29در نهایت نیز . از تولید جهانی رو به افزایش بوده است
  .بندي شدندخرماي صادراتی ایران اولویت
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  روش تحقیق. 2
گیري نمـود،  اندازه 1958اي در سال ، مزیت نسبی صادراتی را در مقاله1اولین بار الیزنر

باشـد،  المللـی مـی  شاخص که یـک معیـار مهـم در تجـارت بـین      تر اینیافتهاما شکل تکامل
شناسی وي این شاخص را از تعدیل روش. ارائه گردید) 1965،1979،1986( 2توسط باالسا

اما وي تنها بحث خود را در مورد تولیـد و صـادرات کشـورهاي پیشـرفته     . الیزنر ارائه کرد
  4:صورت زیر تعمیم دادبه شاخص باالسا را 3متمرکز ساخت، لذا در نهایت والراس

)1(                 
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Tw

iw

Tj

ij

X
X
X
X

RCA  

 Xij :  ــاالي ــادرات ک ــور  i ارزش ص ــراي کش ــادرات بخــش   j  ،:XTjب ــل ارزش ص ک
کـل ارزش   XTw:،  در سـطح جهـان   iارزش صـادرات کـاالي   j  ،: Xiwکشـاورزي کشـور   

  صادرات بخش کشاورزي جهان
، صورت کسر صادراتی محصـول مـورد   5، مزیت نسبی آشکار شدهRCAدر این رابطه 

نظر از کل صادرات منطقه و در مخرج کسر هم سهم صادرات محصـول از کـل صـادرات    
  . 6نهایت متغیر استاین شاخص بین صفر تا بی. جهانی است

دهـد کـه آن کشـور عـدم     اگر مقدار این شاخص کـوچکتر از واحـد باشـد، نشـان مـی     
و برعکس اگر شاخص بزرگتر از واحـد باشـد،    دارد iنسبی آشکار شده در محصول  مزیت

، تغییـر در سـهم صـادراتی    RCAرونـد تغییـرات   . باشـد داراي مزیت نسبی آشکار شده مـی 
دهد و یا نوسانات زیاد آن دلیل بر عدم وجـود اسـتراتژي   را نشان می jبراي کشور  iکاالي 

  .7مشخص صادراتی است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Liesner 
2- Balassa 
3- Vollrath 
4 - Xiaming & et al, (1997) 
5-Revealed  Comparative Advantage (RCA) 

 ).1998( ،؛ العورسن1998داالم و همکاران،.  6

 ).1990( ،گلداین.  7
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ــنا    ــه ش ــتیابی ب ــه منظــور دس ــق ب ــن تحقی ــه ای ــه  در ادام ــه ب ــاي هــدف و ارائ خت بازاره
تـرین بازارهـاي هـدف    تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته ایران، اقدام به معرفـی مناسـب  

تـرین بازارهـاي هـدف، بازارهـایی     منظـور از مناسـب  . بالقوه جهت صدور این محصول شد
هاي معرفی شده، از بـاالترین درجـه اولویـت از جهـت میـزان      هستند که با توجه با شاخص

در ادامه پس از بیان . تقاضاي محصوالت طی گذشته و آینده برخوردار بوده و خواهند بود
هاي مورد استفاده، بازارهـاي هـدف صـادراتی ایـران     شناسی تحقیق و معرفی شاخصروش

  .گرددبندي و معرفی میجهت محصول یاد شده، اولویت
  یطی دوره مورد بررس jتوسط کشور  iمتوسط واردات کاالي   )2(

1m M=  
  به کل واردات جهانی آن کاال jتوسط کشور  iنسبت واردات کاالي   )3(

ij
2

iw

M
m

M
=

  
  jبه کل واردات کشور jتوسط کشور  iنسبت واردات کاالي  )4(

ij
3

M
m

Mj
=

  
  iدر خصوص کاالي  jمزیت کشور شاخص ) 5(

ij j
4

iw w

M / M
m

M / M
=

  
  طی دوره مورد بررسی jتوسط کشور  iمتوسط رشد واردات کاالي  )6(

5 ijm r .M=  
  

بنـدي  کشورهاي واردکننده پسته با اسـتفاده از پـنج شـاخص پتانسـیل وارداتـی اولویـت      
هـا  هاي فوق ممکن است کشـوري در برخـی از آن  در مورد تک تک شاخص. خواهند شد

تــر برخــوردار باشــد کــه ایــن امــر  از اولویــت بــاالتر و در برخــی دیگــر از اولویــت پــایین 
بنـدي و غربـال   بنـابراین جهـت اولویـت   . سـازد ها را بـا مشـکل مواجـه مـی    بندي آن اولویت

. طـور یکجـا در برگیـرد   شود که مجموعه متغیرهاي فـوق را بـه  کشورها، معیاري معرفی می
هاي پنجگانه فوق به منظـور اسـتفاده یکجـا از    مال شده شاخصمیانگین ساده نر Hjشاخص 
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  . 1باشدها میمجموعه این شاخص

)7(                   
5

kj j
j

k 1 j

m m
H / 5

δ=

 −
=  

  
∑

  

ام، jها بـراي کشـور   میانگین شاخص mjام، jام براي کشور kشاخص  mkj در رابطه فوق
δj ها براي کشور انحراف معیار شاخصj،ام Hj هـاي اسـتاندارد شـده    شاخص میانگین ساده

  .فوق است
هـا از بـاالترین   در مـورد آن  Hjبا بکارگیري این روش تعدادي از کشورها، که شاخص 

  .شوندمقدار عددي نسبی برخوردار است، به عنوان بازارهاي هدف صادراتی انتخاب می
 VARپسـته ایـران از مـدل اقتصـاد سـنجی       RCAبه منظور بررسی تاثیر عوامل موثر بـر  

در کارهاي تجربی بر ایـن فـرض اسـتوار     OLSاستفاده از روش برآورد . استفاده شده است
از طرف دیگر باور غالب آن است . است که متغیرهاي سري زمانی مورد استفاده پایا هستند

که بسیاري از متغیرهاي سري زمانی در اقتصاد پایا نیستند و از این رو قبل از استفاده از ایـن  
  .2ها اطمینان حاصل کردزم است نسبت به پایایی یا عدم پایایی آنمتغیرها ال

هاي زمانی مورد نظر از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و براي براي بررسی ایستایی سري
  .شوداستفاده می (VAR)رگرسیون برداري گیري تاثیر متغیرهاي مدل از روش خوداندازه

  VARروش . 1-2
شود، الزم است به ارتباطات متقابـل  یر سري زمانی بررسی میهنگامی که رفتار چند متغ

اگـر معـادالت ایـن    . این متغیرها در قالب یک الگوي سیستم معادالت همزمان توجـه شـود  
هـاي متغیرهـا نیـز باشـد، اصـطالحا آن را سیسـتم معـادالت همزمـان پویـا          الگو شامل وقفـه 

  .نامند می
توضـیح  الگـوي خـود  . مـورد بررسـی باشـد   فرض شود رابطه بین دو متغیر سري زمانی، 

صـورت روابـط   برداري وقتی که هر یک از این متغیرها با یک وقفه در الگو ظاهر شوند بـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1383(بیگی، ولی.  1

 )1378(، نوفرستی.  2
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  .زیر است
 

y t = α 1yt-1+β 1xt-1+u1t        )8(                

x t = α 2 yt-1+β 2xt-1+u2t        )9(   

  :باشدمی صورت رابطه زیرفوق به VARشکل ماتریسی الگوي 

)10(                     
t t 1 1 t1 1

t t 1 2 t2 2

y y u
x x u

α β
α β

−

−

      
= +      

        

  :با استفاده از عملگر وقفه خواهیم داشت

)11(                  
t 1 t2 1

t 2 t2 1

y u1 L L1
x uL 1 L

β β
α α∆
−    

=    −      

Δ =(1 - α1L)( 1 - β2L) – (α2L)( β1L) = 1-( α1+ β2)L                          )12(  

+ (α1 β2 – β1 α2 )L2 
ثباتی الگـو بـه اثبـات    کوچکتر از یک باشد، با) 12(هاي معادله مطلق ریشهچه قدرچنان

  .نوشت  u2tو  ,  u1tهاي صورت تابعی از مقادیر حال و وقفهرا به y و x توانرسد و میمی

Yt = u1t + α1 u1,t-1 + ( α12 + β1 α2 ) u1,t-2  +…+ β1 u2, t-1                        )13(  
+ β1 (α1 + β2 ) u2, t-2 +… 

 العمل تحریک معـروف اسـت و اثـر تغییـرات حـال  و بـا وقفـه       به تابع عکس) 13(تابع 

u1t     وu2t    را در طول زمان بـر x  وy   معمـوال وقتـی یـک الگـوي     . دهـد نشـان مـیVAR 
دار باشند، اما ممکن اسـت در  ها معنیرود که کلیه ضرایب وقفهشود، انتظار نمیبرآورد می
ها توسـط ضـوابط آکاییـک و    تعیین تعداد وقفه. دار باشندمعنی Fبر اساس آماره مجموع و 

  .گیردبیزین صورت می -شوارتز
 OLSاي دارد، بـا روش  آن است که روش کـار بسـیار سـاده    VARاز مزایاي الگوهاي 

هاي ارائه شده توسط این الگو بهتر از دیگر الگوهاي معادالت بینیقابل تخمین است و پیش
  .باشدهمزمان می
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  نتایج و بحث. 3

  محاسبه مزیت نسبی صادراتی. 1-3
) 5(در جدول 1995-2006مقادیر محاسبه شده مزیت نسبی کشورهاي جهان طی دوره 

ها طی این در مورد کشورهایی که امکان محاسبه شاخص مذکور براي آن. ارائه شده است
  .تر شده استکوتاهاي دوره وجود نداشته، اقدام به محاسبه آن طی دوره

  محاسبه شاخص مزیت نسبی کشورهاي صادرکننده پسته -5جدول 
    1995-2006هاي طی سال

  سال
  کشور

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  95/152  70/168  73/243  77/224  31/231  55/226  17/233  15/232  11/250  56/223  22/285 42/278  ایران
  49/1  92/1  51/1  78/0  90/0  85/0  86/0  82/0  78/0  79/0  43/0  58/0  آمریکا
  96/0  10/1  14/1  77/0  16/1  46/1  49/1  47/1  61/1  64/2  86/1  15/1  آلمان
  85/7  65/5  41/3  63/2  70/2  86/5  18/6  05/8  46/5  26/5  81/2  57/2  چین
  97/0  69/0  98/0  03/3  77/2  93/11  47/7  84/10  32/9  30/40  82/30  47/16  سوریه

  11/27  55/33  30/33  16/28  91/25  52/24  91/42  -   -   -   -   -   لوکزامبورگ
  52/0  47/0  40/0  25/0  11/0  05/0  05/0  12/0  26/0  14/0  02/0  04/0  هلند

  44/0  22/6  99/0  32/10  35/13  0  0  0  0  0  0  0  امارات 
  50/1  44/0  52/0  69/0  52/1  82/2  33/0  47/0  44/0  35/3  81/0  14/1  ترکیه
  31/0  25/0  23/0  18/0  27/0  25/0  26/0  39/0  26/0  51/0  27/0  38/0  ایتالیا
  08/0  09/0  22/0  08/0  14/0  07/0  13/0  11/0  07/0  10/0  05/0  02/0  اسپانیا
  04/0  03/0  05/0  04/0  10/0  09/0  05/0  05/0  10/0  10/0  03/0  02/0  فرانسه
  23/0  79/0  80/0  19/0  37/0  26/0  23/0  20/0  43/0  84/0  23/0  28/0  یونان
  03/0  02/0  04/0  12/0  25/0  51/0  48/0  12/0  79/0  67/0  39/0  09/0  اتریش
  04/0  06/0  04/0  03/0  04/0  02/0  03/0  01/0  01/0  02/0  01/0  0  استرالیا
  0  0  05/0  04/0  01/0  01/0  01/0  0  03/0  04/0  01/0  02/0  کانادا
  39/0  44/0  66/0  11/1  41/0  35/0  35/0  44/0  34/0  07/0  29/0  34/0  اردن
  01/0  0  01/0  03/0  01/0  01/0  04/0  03/0  01/0  01/0  0  01/0  مالزي
  04/0  15/0  0  04/0  18/0  0  09/0  0  32/0  51/0  42/0  79/0  تونس
  0  01/0  12/0  07/0  01/0  -   -   -   -   -   -   -   هند

  01/0  0  0  02/0  01/0  03/0  04/0  10/0  04/0  20/0  30/0  17/0  پاکستان
  0  0  0  0  01/0  07/0  04/0  19/0  26/0  24/0  03/0  07/0  روسیه
  01/0  01/0  01/0  01/1  0  01/0  03/0  02/0  03/0  01/0  0  01/0  دانمارك
  01/0  05/0  01/0  0  0  0    0  0  01/0  04/0  01/0  02/0  لهستان

  محاسبات تحقیق: ماخذ
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از مزیـت نسـبی    چه ایران در مقایسه با سایر کشـورها شود اگرطور که مالحظه میهمان
شـود؛ ایـن   مالحظـه مـی  ) 1(طـور کـه در نمـودار    اي برخوردار است، اما همانقابل مالحظه

کـه مقـدار آن از   طـوري کنـد، بـه  ها از یـک رونـد نزولـی تبعیـت مـی     شاخص طی این سال
همچنـین شکسـتی کـه    . کاهش یافته است 2006در سال  95/152به  1995در سال  42/278

شود به دلیل ایجاد محـدودیت اتحادیـه اروپـا بـراي     مشاهده می 1997 در این روند در سال
هاي مبنـی بـر آلـودگی پسـته ایـران بـه افالتوکسـین        واردات پسته از ایران به خاطر گزارش

هـاي  باشد که باعث کاهش میزان قابل توجه صادرات پسته ایران و از دسـت دادن بـازار   می
در امـر   RCAو آلمـان از لحـاظ شـاخص     چـین  لوکزامبورگ، سـوریه، . جهانی شده است

همچنـین از مقایسـه شـاخص مزیـت نسـبی      . انـد هاي بعدي قرار گرفتهصادرات پسته در رده
کننـده و صـادرکننده، ایـن مطلـب روشـن      صادراتی محاسبه شده و کشورهاي عمده تولیـد 

شود که حجم تولید و صادرات باالي ایـن محصـول لزومـا بیـانگر داشـتن مزیـت نسـبی         می
  .باشدصادراتی نمی

  
  محاسبات تحقیق: ماخذ

  ) 1961-2006(ایران  RCA  روند شاخص  -1نمودار 

  بندي بازارهاي هدف بالقوهاولویت. 2-3
هـاي پتانسـیل وارداتـی    بندي به روش غربال کردن کشورها بـر اسـاس شـاخص   اولویت

واردات،  شامل متوسط واردات، سهم از واردات کشـوري، سـهم از واردات جهـانی، رشـد    
  .شاخص نبود مزیت نسبی و متوسط رشد واردات صورت گرفته است

 :است گرفته صورت زیر شرحبه مراحلی طی مقاله این پسته در بندي بازارهاياولویت

 .شوندمی دارند، مشخص حضور پسته جهانی در بازار تجارت که کشورهایی تعداد .1

واردات، سهم از واردات کشوري، سهم از اعم از متوسط  بازار کلیدي هايمشخصه. 2
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واردات جهــانی، رشــد واردات، شــاخص نبــود مزیــت نســبی، و رشــد واردات؛ پــنج متغیــر 
 قرار مورد تحلیل و محاسبه نظر مورد براي کاالي کاالیی هدف بازار شناسایی در اثرگذار

  )).7(، معادله شماره Hشاخص (اند گرفته
گـاه  آن شـد،  محاسـبه  کـاالیی  هـدف  بـازار  کننـده تعیـین  شاخص پنج کهآن از بعد .3

  .اندشده شناسایی دار،اولویت هدف کشورهاي فوق هايشاخص برحسب
ــان   ــایی از می ــه نه ــده پســته،   148در مرحل ــال و جهــت   74کشــور واردکنن کشــور غرب

آلمــان، امــارات، : ترتیــب اولویــت عبارتنــد ازبنــدي نهــایی انتخــاب شــدند کــه بــه اولویــت
یتالیا، هند، بلژیک، لبنان، لوکزامبورگ، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، چین و هلند کنگ، ا هنگ

  .آمده است) 6(در جدول شماره  Hjها به همراه مقدار شاخص محاسباتی که نام آن

  بندي بازارهاي هدف بالقوهرتبه -6جدول 
 Hjشاخص   نام کشور  اولویت

  393/5  آلمان   1
  596/2  امارات متحده عربی  2
  479/1  کنگ هنگ  3
  331/1  ایتالیا  4
  769/0  هند  5
  703/0  بلژیک   6
  693/0  لبنان   7
  653/0  لوگزامبورگ  8
  587/0  اسپانیا  9

  145/0  انگلیس  10
  139/0  فرانسه  11
  082/0  چین  12
  078/0  هلند  13

  محاسبات تحقیق: ماخذ

امارات از بزرگترین  شود تعدادي از کشورها از جمله آلمان وطور که مالحظه میهمان
اند؛ از صادرکنندگان عمده این محصول پـس از ایـران نیـز    واردکنندگان پسته از ایران بوده
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دهنده این نکته است که برخی از رقباي ایران در صـادرات پسـته،   این مسئله نشان. باشندمی
صـادراتی  اند که این امر حاکی از به خطـر افتـادن جایگـاه    در نقش صادرکننده مجدد بوده

باشد و اهمیت لزوم توجه به ارتقـاي معیارهـاي صـادراتی پسـته ایـران از      ایران در جهان می
  .سازدرا روشن می... بندي، تبلیغات، استاندارد وجمله بسته

هـاي  در این مطالعه عالوه بر محاسبه مزیت نسبی صادراتی پسته ایـران و تعیـین اولویـت   
ایـران و عوامـل مـوثر بـر آن طـی دوره زمـانی        RCA بازارهاي هدف پسته، به بررسی روند

  (VAR)در چارچوب الگوي معادالت همزمـان مـدل خـود توضـیح بـرداري      2006-1961
  .پرداخته شده است

  برآورد مدل. 4
لگاریتم شاخص مزیت نسبی صـادراتی  : LRCA: رفته در مدل عبارتند ازمتغیرهاي بکار

لگاریتم قیمـت صـادراتی ایـران،    :  LPi دراتی،لگاریتم قیمت جهانی صا:  LPwپسته ایران،
LPRi :   ،لگاریتم تولید داخلـی پسـتهLPRw :      ،لگـاریتم تولیـد پسـته رقبـاي ایـران: LEER 

انحـراف از  (آوري متغیر مربوط به نوسانات تولیـد پسـته یـا سـال    : STD لگاریتم نرخ ارز و 
  ).رده شده استمیانگین تولید به عنوان شاخص نمایانگر نوسانات تولید بکار ب

  نتایح آزمون دیکی فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول متغیرها -7جدول 
  مقادیر بحرانی ADFآماره   متغیر

1%  5%  10%  
LRCA 43/8-  58/3-  92/2-  60/2-  
LPw 49/5-  58/3-  92/2-  60/2-  
LPi 91/6-  58/3-  92/2-  60/2-  

LPRw  82/10-  59/3-  93/2-  60/2-  
LPRi  08/12-  58/3-  92/2-  60/2-  
LEER 95/4-  58/3-  92/2-  60/2-  

std 25/16-  58/3-  92/2-  60/2-  
  هاي تحقیقیافته: ماخذ
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آزمـون  . یافته استفاده شـده اسـت  فولر تعمیمبراي آزمون مانایی متغیرها از آزمون دیکی
لـذا  . تفاضـل مرتبـه اول دارد   هـا در دیکی فولر در مورد تمامی متغیرها نشان از ایسـتایی آن 

بـر  . باشـند درصـد مـی   99داري در سطح معنی I(1)انباشته از مرتبه تمامی متغیرهاي مدل هم
رگرسـیونی اسـتفاده   این اساس به منظور بررسی رابطه علی میان متغیرهـا از بردارهـاي خـود   

  .شد
معیـار شـوارتز    جهت برآورد بردارهاي خودرگرسیونی، ابتدا تعداد وقفه بهینه بر اسـاس 

عوامـل مـوثر بـر مزیـت     ) 8(جـدول . بیزین تعیین و وقفه اول به عنوان وقفه بهینه انتخاب شد
  .دهدنسبی پسته ایران را نشان می

  رگرسیون بردارينتایج حاصل از برآورد مدل خود -8جدول 
C  LRCA (-1) LPRw (-1) LPRi (-1)  LPw(-1) LPi(-1) LEER(-1)  STD(-1)   

88/5  41/0  30/0-  01/0  95/0  33/0-  01/0  8-10×74 /2 -  LRCA  

93/3  23/3  36/2-  13/0  19/2  69/0-  18/0  026/0-  t-Stat 

F-Statistic= 90/22                                                                    R2= 81/    
  هاي تحقیقیافته: ماخذ

شـود رابطـه علـی مثبـت از متغیرهـاي نـرخ ارز، میـزان تولیـد         طور که مالحظه میهمان
. داخلی و قیمت صادراتی جهان به سـمت مزیـت نسـبی صـادراتی پسـته ایـران وجـود دارد       

شــده و  داخلــیافــزایش نــرخ ارز باعــث افــزایش قیمــت صــادراتی پســته بــر حســب پــول   
تولید داخلی پسته بر . افزایندصادرکنندگان به انگیزه سود بیشتر، بر میزان صادرات خود می

لذا هر عامل مدیریتی، فنی یا طبیعی کـه سـبب نقصـان    . مزیت صادراتی آن تاثیر مثبت دارد
در تولید داخلی پسته شود، عرضه صـادرات و در نتیجـه مزیـت صـادراتی ایـران را کـاهش       

هاي ذیربط از جملـه وزارت جهـاد کشـاورزي،    گردد که ارگانبنابراین توصیه می. دهدمی
به عنوان متولیـان تولیـد و بازرگـانی    ... ازات بازرگانی، اتاق بازرگانی، موسسه استاندارد وو

هاي تولید و صادرات محصوالت کشاورزي، تدابیر الزم را در این زمینه بیندیشند و سیاست
چرا که نوسان در تولید، نوسان در عرضه . پسته را با گرایش به بازار صادراتی تدوین نمایند
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بـازاري  صادرات و به تبع آن نوسان در مزیت صادراتی را به دنبـال خواهـد داشـت و سـهم     
اثر قیمـت صـادراتی جهـان بـر مزیـت صـادراتی       . پسته ایران در جهان کاهش خواهد یافت

زیرا با افزایش قیمت فوق سودآوري صادرات نسبت بـه عرضـه محصـول    . مثبت بوده است
همچنـین  . در بازار داخل افزایش خواهد یافت و باعث افزایش مزیت صادراتی خواهد شـد 

طـور نوسـانات   یزان تولید رقبا، قیمـت صـادراتی ایـران و همـین    نتایج حاکی از تاثیر منفی م
افـزایش میـزان تولیـد رقبـا باعـث افـزایش       . تولید بر مزیت نسبی صادراتی پسته ایران اسـت 

افـزایش قیمـت صـادراتی    . شـود ها و کاهش سهم صادراتی ایران در جهان میصادرات آن
تاثیر منفی بر مزیت صادراتی پسـته  صادرات پسته و بنابراین  يارب اضاقتایران باعث کاهش 

هـاي فنـی تولیـد ایـن محصـول اسـت، باعـث        آوري نیز که یکـی از ویژگـی  شود و سال می
  .ثباتی در صادرات شده استنوسانات تولید و بی

  بندي و پیشنهاداتجمع
ایران و کشـورهاي رقیـب بـراي محصـول       (RCA)در این مطالعه مزیت نسبی صادراتی

تایج نشان داد اگرچـه ایـران همـواره در صـادرات پسـته از مزیـت نسـبی        ن. پسته محاسبه شد
ها از یک روند نزولی تبعیت کرده اسـت  صادراتی باالیی برخوردار بوده است، اما طی سال

و این در حالی است که روند این شاخص در صـادرکنندگان رقیـب رونـد افزایشـی داشـته      
تـر نسـبت بـه رقبـا     ادراتی مـنظم و دقیـق  گونه که آمریکا از یـک اسـتراتژي صـ   است، همان

از این رو به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات این محصول . برخوردار بوده است
همچنـین بـا اسـتفاده از    . پرداخته شد (VAR)از طریق برآورد مدل خودرگرسیونی برداري 
. ران ارائه شدهاي بازار هدف پسته صادراتی ایتکنیک آماري غربال کردن فهرست اولویت

بنـدي تـا حـدي متفـاوت     بنـدي بازارهـا نشـان داد کـه ایـن اولویـت      نتایج حاصل از اولویت
گـردد بازارهـاي   باشد و برطبق آن پیشنهاد میازفهرست واردکنندگان کنونی پسته ایران می

  .هدف تعیین شده بر اساس محاسبات این تحقیق مورد توجه بیشتري قرار گیرند
نشان داد نرخ ارز، تولید داخلی ایران  RCAآورد مدل عوامل موثر بر نتایج حاصل از بر

و قیمت صادراتی جهانی تاثیر مثبت و میزان تولید رقبا، قیمـت صـادراتی ایـران و نوسـانات     
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  . تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی ایران داشته است) آوريسال(تولید 
وان یکـی از عوامـل مـوثر بـر ثبـات      تـ هاي کنترل و تثبیت نرخ ارز را مـی اعمال سیاست

همچنین اطالعـات شـفاف   . صادرات این محصول و در نتیجه مزیت نسبی صادراتی دانست
درباره روند آینده نرخ ارز نقش موثري در حفظ موقعیت ایران در بازارهاي جهانی خواهد 

  .داشت
دیگر رونـد  با توجه به اینکه سهم صادرات در ایران داراي روند نزولی و در کشورهاي 

صعودي دارد و با توجه افزایش صادرکنندگان مجدد این محصول و همچنین افزایش تولید 
ویــژه آمریکــا، تــالش بــراي حفــظ قــدرت رقابــت در بــازار جهــانی  کشــورهاي رقیــب بــه

رسد و رسیدن به ایـن هـدف نیـز از طریـق افـزایش میـزان تقاضـاي        نظر میناپذیر به اجتناب
دسـت آوردن بازارهـاي جدیـد    کشت، تغییر بازارهاي هدف و به جهانی، افزایش سطح زیر

  .پذیر باشدتواند امکانتا حدود زیادي می
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