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در صادرات 1995-2005ي دهد که ایران طی دورهنتایج نشان می. استفاده شده استTM(3(ریزي تجارينقشه
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مقدمه
تجارت کاالهاي صنعتی براي کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران به دلیل عدم 

چنین تکیه بر صدور مواد ها در بازار جهانی میسر نیست و همپذیري تولیدات صنعتی آنرقابت
مینی بویژه نفت با توجه به فشار روزافزون تقاضا و محدودیت ذخایر ملی معدنی و زیرز

هاي ها و مشخصهبا توجه به این که ایران داراي مزیت. تواند براي همیشه دوام داشته باشدنمی
وهوایی، تنوع زمین، نیروي کار ارزان و غیره است، بخش کشاورزي مهمی چون تنوع آب

تکیه بر بخش کشاورزي . پیچیده و امکانات گسترش تولید داردآوريتري به فنوابستگی کم
ي مناسبی را براي حضور این کشور در تواند زمینهو توسعه و گسترش صادرات این بخش می

یکی از محصوالت کشاورزي مهم . بازارهاي جهانی و استفاده از مزایاي آن فراهم آورد
بررسی سطح زیر ). 1381حسینی و پرمه، (هاي اخیر، خرما بوده استصادراتی کشور در سال

هکتار است که 8/238861دهد که کل سطح کشت خرماي کشور کشت خرماي ایران نشان می
8/215286هکتار درخت غیر بارور که 5/199072هکتار درخت بارور و 3/39789شامل 

ورزي، ي کشاآمارنامه(هکتار آن به صورت دیم است 23575هکتار آن به صورت آبی و 
هزار 310دهد که تولید این محصول از بررسی میزان تولید خرماي کشور، نشان می). 1385

ي از کشورهاي عمده. رسیده است1386به حدود یک میلیون تن در سال 1349تن در سال 
توان تونس، ایران، الجزایر، عراق، چین، مصر، پاکستان، ي خرما در جهان میتولیدکننده

هاي صورت طبق بررسی. ی، عمان، امارات، مصر و فلسطین اشغالی را نام بردعربستان، لیب
ي درصدي، رتبه60/17میلیون تن و سهم 13/1کشور مصر با تولید  2007گرفته، در سال 

پس از آن کشور ایران با تولید حدود یک میلیون تن و . اول تولید خرما را در جهان دارا است
، امارات )درصد15(کشورهاي عربستان . ي دوم قرار دارددرصدي در رتبه57/15سهم 

هاي بعدي قرار دارند در رتبه) درصد28/7(و الجزایر ) درصد94/7(، پاکستان )درصد75/11(
به 1995میلیون دالر در سال 43مقدار ارزش صادراتی خرماي ایران از ). 2008سایت فائو، (

ترین دریافت دالري از ، بیش2005ر سال د. رسیده است2005هزار دالر در سال 68493
باشد صادرات خرما مربوط به کشور تونس با ارزش صادراتی حدود یک صد میلیون دالر می
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هزار 68493پس از آن نیز کشور ایران با صادرات . شودکل صادرات دنیا را شامل می% 25که 
رشدیابی ثروت ملل و یا به ).2009سایت فائو، (ي دوم قرار دارد ، در رتبه%17دالر و سهم 

وجود این ، با1هاي ژرف اقتصادي و اجتماعی و گسترش رفاه عمومیرفتپیشجدید،مفهوم 
ها را در درون خود طیف وسیعی از عوامل و مولفه» سنجیمعلول«و » شناسیعلل«که از نظر 

خود «متمایز و توان یک مولفه را نسبت به بقیه مرجع آن میيدهد، اما در مجموعهجاي می
یابی به یک مفهوم کاربردي از براي دست. است2وري مزیت نسبییکرد و آن هم ت» ویژه

مزیت نسبی بیانگر توانایی یک «شاید این تعریف تا حدودي جامع باشد که » مزیت نسبی«
است» تر و کیفیت باالتر در سطح جهانیارزانيکشور در تولید و صدور کاالیی با هزینه

مطرح جهانیبراي تبیین تجارت 3مزیت نخست توسط آدام اسمیتيمقوله).1386یم، پورمق(
که کنندچه هر یک از کشورها مبادرت به صدور کاالییبر مبناي نظرات اسمیت، چنان. شد

دارند و ورود کاالهایی که در آن مزیت ندارند، هر دو کشور از این ) برتري(در آن مزیت 
از این مبادله تحصیل 4مطلقبه بیان دیگر، نوعی مزیت. خواهند بردنفع ) دادوستد(مبادله 

یک محصول یا خدمت يبنگاه اقتصادي، به عرضهو یاد که نشانگر توانایی یک کشوروشمی
مطلق تولید کاال از نظر معیار اما در شرایط خاص که قدر.استتر از رقیب اي کمهزینهبا
بهره مطلقتوان از مزیتهمگن باشد، در این صورت نمیدر هر دو کشور یکسان و» ارزانی«

تجاري را يمبادلهنسبی،مزیتيبا نظریه5بر همین اساس، ریکاردو.)1386پورمقیم، (گرفت
تولید در صادرات کاال معیاري براي يهزینه)سازيکمینه(سازيدر واقع، حداقل. معین کرد

ریکاردو » مزیت نسبی«يبعدها نظریه. )1386ب، اربا(مبادالت تجاري کشورها قرار گرفت
و مفروضات آن را براي همورد نقد قرار گرفت...) و 7، هابرلر6مارشال(توسط اقتصاددانان دیگر 

ارزشيدیدگاه خود، نظریهيهیاراهابرلر در. نسبی غیرضروري دانستندزیستياثبات نظریه
____________________________________________________

1- Public welfare
2- Comparative Advantage

Adam Smith-3
Absolute -4
Ricardo -5

6 -Marshal
7-Haberler
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بلکه ،داد نکرداهمیت و ضروري قلمدارايی نسبي هزینهينظریهيرا براي عرضه1کار
نظر یا کاال برابر مقدار کاالي دومی است که با تولید کاالي اولی باید از تولید آن صرفيهزینه
در این صورت هر کشور به تولید و صدور کاالیی . )2004اوتکولو و سیمن، (پوشی کردچشم

قدر بدون تردید، هر. )1386پورمقیم، (تر باشدآن کم2فرصتيخواهد پرداخت که هزینه
مبادله و تجارت نیز يتر باشد، انگیزهکننده بیشهاي فرصت بین دو کشور مبادلهتفاوت هزینه

ي مزیت نسبی در ایران و جهان انجام تاکنون مطالعات زیادي در زمینه.تر خواهد بودبیش
اي به بررسی ، در مطالعه)1381(ي آبادفر و میرزایی خلیلبراي نمونه، سلیمی. گرفته است

ها هاي یاد شده، آني مزیتبراي محاسبه. ي ایران پرداختندمزیت نسبی تولید و صادرات پسته
ي مزیت نسبی صادرات و تولید به ترتیب براي محاسبه3DRCو RCAهاي از شاخص

در صادرات پسته نتایج مطالعه حاکی از وجود مزیت نسبی هم در تولید و هم. استفاده کردند
ي مزیت نسبی گل ایران و دیگر کشورها در پژوهشی با عنوان مقایسه) 1383(نصابیان . است

، به بررسی مزیت نسبی صادرات گل بین )RSCA(ي متقارن از روش مزیت نسبی آشکارشده
دهد که ایران در نتایج این مطالعه نشان می. ده کشور بزرگ صادرکننده و ایران پرداخت

اي مشابه، به بررسی بازار در مطالعه) 1385(عزیزي و یزدانی . رات گل مزیت نسبی نداردصاد
ها به این نتیجه رسیدند که هر آن. صادراتی سیب ایران با تاکید بر اصل مزیت نسبی پرداختند

سیب ایران داراي مزیت نسبی صادراتی است، RSCAو RCAهاي چند بر اساس شاخص
) 1386(کاران اشرفی و هم. راتی آن داراي روند نوسانی و کاهشی استولی قدرت رقابت صاد
، مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران را محاسبه RSCAو RCAهاي با استفاده از شاخص

در صادرات ) 1340-80(ي مورد بررسی ها نشان داد که ایران طی دورهنتایج آن. کردند
ي بعد صول در بازار صادراتی ایران در دورهکشمش داراي مزیت نسبی بوده و جایگاه این مح

ي حضور در بازار جهانی نیز در این ي اطمینان براي ادامهتر شده و درجهاز انقالب مناسب
به بررسی مزیت صادرات ) 1386(ي دیگري، انویه تکیه در مطالعه. دوره افزایش داشته است

____________________________________________________
Labour Theory of Value -1
Opportunity Cost -2

3-Domestic Resource Costs
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ین نتیجه رسید که ساختار صادراتی پرداخت و در پایان به ا1995-99ي سیب ایران در دوره
در مورد این ) مزیت نسبی(راه بوده و موقعیت رقابتی ایران سیب ایران با نبود ثبات هم

پذیري به بررسی مزیت نسبی و رقابت) 2004(1اوتکولو و سیمن. محصول تضعیف شده است
لعه از روش باالسا در این مطا. ي اروپا پرداختندهاي مختلف ترکیه به اتحادیهصادرات بخش

نتایج نشان داد که اگر مصرف مداوم کاالها بین ترکیه و . براي تعیین مزیت نسبی استفاده شد
. پذیري خواهد داشترفت کند، اثر معناداري روي مزیت نسبی و رقابتاروپا پیشاتحادیه
، 3چلیشاخص میهاي مزیت نسبی مانند ي خود پیرامون شاخصدر مطالعه) 1998(2الرسون

ي معیار دهندهنشانRSCAکااسکوئر و مزیت نسبی آشکارشده به این نتیجه رسید که شاخص 
ي خود به بررسی مزیت ، در مطالعه)1383(عزیزي و یزدانی . مناسبی براي مزیت نسبی است

نتایج . پرداختندباداموپرتقالسیب،خرما،پسته،شاملباغیيعمدهمحصولپنجنسبی
مزیتبدونعراقوعربیيمتحدهاماراتخرمايها در مورد خرما نشان داد که ني آمطالعه
روند. استنسبیمزیتدارايجهانیقیمتمیانگینوانگلستاناسترالیا،مقابلدرولینسبی
چنین در هم. استبودهنوسانحالدرپیوستهگذشتههايسالدرایرانخرماينسبیمزیت
را براي TMشاخص ) 1386(خانه محمدي چهلتجاري، حسینی و ملکریزيي نقشهزمینه

دهد، اگر چه کشور در گروه برندگان بازار نتایج نشان می. صنعت چرم کشور محاسبه کردند
در این صورت . هاي اخیر رو به رکود بوده استچرم قرار داشته، ولی بازار چرم در سال

ي مزیت رقابتی اهمیت مضاعف کنندهتعیینشناخت بازارهاي صادراتی و اعتالي عوامل 
ي رقابت بوده و هر بر اساس مطالب یاد شده، با توجه به آن که دنیاي امروز بر پایه. یابندمی

هاي اقتصادي خود را به دقت کشور براي حفظ استقالل سیاسی و اقتصادي خود باید برنامه
و صادرات خرما به عنوان یک طراحی کند، پس در این پژوهش با توجه به اهمیت تولید

ي صادراتی کشور و حضور در بازارهاي جهانی، به بررسی وضعیت صادراتی محصول عمده
ي ي صادرکنندهخرماي ایران از نقطه نظر مزیت نسبی صادراتی و مقایسه با کشورهاي عمده

____________________________________________________
1-Utku Utkulu & Dilek Seymen (2004)
2-Keld Laursen (1998)
3-Michaely Index
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دراتی اما بر خالف مطالعات گفته شده، که مزیت نسبی صا. خرماي جهان پرداخته شده است
ها تنها براساس درآمدهاي نفتی محاسبه شده، در این پژوهش مبناي محاسبات درآمدهاي در آن

زیرا در کشوري مانند ایران، که بخش وسیعی از درآمدهاي صادراتی شامل . غیرنفتی است
هاي یاد شده براي کاالهاي درآمدهاي نفتی است، انجام محاسبات و به دست آوردن شاخص

ممکن است ) نفتی و غیرنفتی(ویژه یک کاالي کشاورزي براساس کل صادرات غیرنفتی و ب
چنین، موقعیت تجاري ایران در صادرات این هم. نتایج به دور از واقعیت را دربر داشته باشد

.ریزي تجاري مورد بررسی قرار گرفته استمحصول با استفاده از نقشه

روش تحقیق
:مزیت نسبی

ي مزیت او شاخص ساده. ارایه شد) 1958(1بار توسط الیزنرشاخص مزیت نسبی نخستین
:معرفی کرد) 1(ي را به صورت رابطهRCAنسبی 

)1(
nj

ij

X
X

RCA 

مانند (اي از کشورهاست مجموعهnکاال و jي صادرات، دهندهنشانXي باال، که در رابطه
براي مزیت نسبی معرفی ) 1965(باالسا تري توسطپس از آن، شاخص وسیع). ي اروپااتحادیه

این شاخص به صورت . اي در مطالعات بعدي مورد استفاده قرار گرفتشد که به طور گسترده
:بیان شد) 2(ي رابطه

)2( 
 

 
 ntit

njij

ntnj

itij

XX
XX

XX
XX

RCA 

tکاالي مورد بررسی، jکشور مورد بررسی، iي صادرات، دهندهنشانX، )2(ي در رابطه

RCAاگر . اي از کشورها استي مجموعهدهندهنشانnاز کاالها و اي مجموعه > باشد، 1
این شاخص اساسا ناشی از . شود که کشور در آن کاال و صنعت مزیت نسبی داردگفته می

____________________________________________________
1-Liesner (1958)
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، 1گریناوي و میلنر(ي کشور اهمیت دارد نبودن واردات است، مخصوصا وقتی که اندازه
ي متقارن ت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشدهدر این پژوهش از شاخص مزی). 1993

سالمی و (اي مورد استفاده قرار گرفته است باالسا استفاده شده که تاکنون به طور گسترده
، ون )1986(3، یونیدو)1981(2توان به مطالعات آکینوبراي نمونه می). 1380بهار، پیش

محبوبیت ). 1383عزیزي و یزدانی، (رد اشاره ک) 1997(5و لیم) 1991(4کارانهالست و هم
هاي تجاري که به طور این شاخص از آن جا است که بسیار ساده بوده و با استفاده از داده

رس است به آسانی قابل مقایسه است و افزون بر آن از زیربناي نظري گسترده در دست
این شاخص ). 2004؛ اوتکولو و سیمن، 1385عزیزي و یزدانی، (محکمی نیز برخوردار است 

ریزي شده که طبق آن اطالعات تجاري هر کشور، نمایانگر موقعیت براساس الگویی پایه
) 3(ي شاخص مزیت نسبی آشکارشده به صورت رابطه. رقابتی آن در بازارهاي جهانی است

:تعریف شده است
)3(




awtiwt

ajtijt
ij XX

XX
RCA

کاالهاي aصادرات، Xکشور، jورد بررسی، ي کاالي مدهندهنشانI ، )3(ي که در رابطه
، ijtX). 1965باالسا، (سال مورد نظر است tکل جهان و wکشاورزي کشور مورد بررسی و 

در سطح جهانی و در i، صادرات کاالي t ،iwtXدر زمان jتوسط کشور iصادرات کاالي 
، صادرات کاالهاي t ،awtXدر زمان j، صادرات کاالهاي کشاورزي توسط کشور t ،ajtXزمان 

به سخن دیگر، این معیار به بررسی ساختار . هستندtکشاورزي در سطح جهانی در زمان 
با . صادرات یک کاالي ملی در مقابل ساختار صادرات همان کاال در سطح جهانی نظر دارد

همگی مثبت است، پس مقدار عددي RCAي شاخص دهندهبه این که اجزاي تشکیلتوجه

____________________________________________________
1-Greenaway & Milner (1993)
2-Aquino (1981)
3-Unido (1986)
4-Noe van hulst & et al. (1991)
5-Lim (1997)
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براساس اطالعات مربوط به ). 1998، 1الرسن(کند نهایت تغییر میاین شاخص بین صفر و بی
تر از یک باشد در شاخص باال، چنان چه مقدار عددي این شاخص در مورد کاالهایی بزرگ

مورد نظر در صادرات آن کاالها از مزیت نسبی برخوردار شود که کشوراین صورت گفته می
تر باشد، اولویت و مزیت نسبی کاالها را براي چنین هر چه مقدار شاخص باال بزرگهم. است

تر از در مقابل، چنان چه شاخص باال براي برخی از کاالها کم. دهدکشور مورد نظر نشان می
ي صادرات این نوع کاالها از مزیت نسبی زمینهیک باشد، در این صورت کشور مورد نظر در

2بررسی مطالعات هیلمن). 1998؛ الرسن، 1380بهار، سالمی و پیش(برخوردار نیست 

ي مزیت نسبی کاالیی دهد که شاخص یاد شده شاخص مناسبی براي مقایسه، نشان می)1980(
کرد شاخص عملي شواهدي تجربی نشان داده است که با ارایه) 1985(3یتس. نیست

ي یک شاخص ترتیبی یا عددي مناسب به منظور بررسی مزیت نسبی آشکار صادراتی در ارایه
هاي نسبی پیش از هیلمن در تحقیقات خود نشان داد که بر اساس قیمت. کشورها ناتوان است

مزیت نسبی داشته باشد، بایستی شرط الزم و کافی iدر کاالي jتجارت براي این که کشور 
).1378فتحی، ( برقرار باشد ) 4(ي نی رابطهیع
)4(
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کل Wکل صادرات کشور، Tکشور مورد بررسی، jنوع کاال، i، )5(و ) 4(هاي که در رابطه
گفتنی است که یکی از معایب مهم ). 1386کاران، هماشرفی و (صادرات است Xجهان و 
ي تواند شدت و درجهي تغییرات آن بسیار زیاد است و نمیاین است که دامنهRCAشاخص 

، شکل)2000(4کارانبراسیلی و هم. مزیت نسبی یا نبود مزیت نسبی را به خوبی نشان دهد
____________________________________________________

1-Laursen (1998)
2-Hillman (1980)
3-Yeats (1985)
4-Brasili et. al (2000)
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مزیت يمحاسبهبراي) RSCA(1رآشکامزیت نسبیعنوانباراشاخص یاد شدهازدیگري
نهاد کردند که شاخص باال ها پیشدر این روش براي رفع مشکل باال، آن. معرفی کردندنسبی
براي این منظور . نواخت به شاخص قرینه و یا نرمال تبدیل کردتوان با یک تبدیل یکرا می

:شودمیتعریف) 6(ي شاخص جدید مزیت نسبی آشکار قرینه شده به صورت رابطه
)6(

1RCA

1RCA
SRCA






شود که نهایت است، در این صورت دیده میبین صفر و بیRCAبا توجه به این که 
توان به سخن دیگر می. است+ 1و -1ي باال بین ي تغییرات شاخص تعدیل شده و قرینهدامنه

باشد تر میی بیشتر باشد در این صورت مزیت نسبنزدیک1به عدد SRCAگفت که هر چه 
توان نتیجه گرفت که نبود میل نماید آن گاه می-1و در عوض هر چه از صفر به سمت عدد 

. شودمزیت نسبی تشدید می

))TM2(ریزي تجاري نقشه(یابی تجاري شاخص موقعیت
کاالها معرفی صادراتیکردعملتحلیلبرايجهانیتجارتمرکزسويازکهتجاريپالن

). 1383کاران، بیگی و همولی(است مبتنیپایداربازارسهمازآمدهاطالعات به دستبرشده،
هاي کرد صادراتی گروهبرداري تجاري را براي تحلیل عملمرکز تجارت جهانی آنکتاد، نقشه

واردات جهانی رشد صادرات یک کاال را با رشداین تحلیل،. دهدکاالیی مورد استفاده قرار می
به عبارت دیگر در این جا رشد صادرات . کندمقایسه میواردات جهانیکلو رشدکاالهمان

و رشد کل واردات جهانی ) ir(با رشد واردات جهانی همان کاال ) j)ijتوسط کشور iکاالي 
)r (ربع تقسیم کرد که طبق 4وان به تبرداري تجاري را مییک نقشه. گیردمورد مقایسه قرار می

آن محصوالت صادراتی در بخش برندگان و بازندگان بر حسب آن که در بازارهاي رو به رشد 
هاي باال و بررسی ي شاخصبراي محاسبه. شوندبندي میکنند یا رو به افول، طبقهفعالیت می

هاي ري زمانی بین سالهاي سریزي تجاري صادرات خرماي ایران، از دادهمزیت نسبی و نقشه
____________________________________________________

1-Revealed Comparative Advantage
2-Trading map
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ي این محصول استفاده ي صادرکنندهصادرات خرماي ایران و کشورهاي عمده2005-1995
.هاي مورد نیاز از سایت سازمان خواروبار جهانی استخراج شده استاطالعات و داده. شد

فرم کلی پالن تجاري).  1(جدول 
هاي هر مربعویژگیارزیابی
rriijازار رو به رشدبرندگان در ب: ربع اول 

بازندگان در بازارهاي رو به رشد: ربع دوم
iji rr 

rriijبازندگان در بازارهاي رو به افول: ربع سوم 

rr,rبرندگان در بازارهاي رو به افول: ربع چهارم iiij 

هانیمرکز تجارت ج: ماخذ

نتایج و بحث
هاي مختلف براي صادرات خرماي ایران محاسبه و مورد در این پژوهش، شاخص

براي تعیین مزیت نسبی RSCAو RCAهاي یابی قرار گرفت و سرانجام شاخصارزش
هاي گفته شده، نخست شاخص هیلمن ي شاخصبراي محاسبه. مناسب تشخیص داده شد

با توجه به . ها بررسی شودي شاخصرط الزم براي محاسبهشبراي ایران محاسبه شد تا پیش
ي مورد هاي دورهمعرفی شد، در تمام سال) 5(ي شاخص هیلمن محاسبه شده که در رابطه

به RCAشاخص . باشدبررسی شرط اولیه براي محاسبات شاخص مزیت نسبی برقرار می
تر از ارایه شده است، بزرگ)2(که در جدول 1995-2005ي دست آمده براي ایران طی دوره

چنین مقدار هم. ي وجود مزیت نسبی در صادرات خرما استدهندهیک است که نشان
RSCAي وجود دهندهباشد که نشانبراي صادرات خرما در این دوره بین صفر و یک می

شاخص محاسبه شده در این دوره داراي ثبات . مزیت نسبی در صادرات این محصول است
2003-2005، 2000-2001، 1997-99، 1995-96هاي شخصی نیست، زیرا بین سالروندي م

، داراي روندي 2001-2003، 1999-2000، 1996-97هاي داراي روندي افزایشی و بین سال
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است که مقدار 1996ترین مقدار شاخص مزیت نسبی مربوط به سال بیش. کاهشی است
RCA و مقدار 246/14آنRSCA هاي یاد شده طی این دوره متوسط شاخص. است868/0آن

ي وجود مزیت نسبی در دهندهاست که در کل نشان743/0و 324/7براي صادرات ایران، 
هاي مزیت نسبی براي ي شاخصنتایج به دست آمده از محاسبه. صادرات این محصول است

. شده استنشان داده) 3(ي خرماي جهان نیز در جدول ي صادرکنندهدیگر کشورهاي عمده
بندي مزیت نسبی صادراتی خرما در جهان، با توجه به اطالعات به دست آمده، ایران در رتبه

در مقام دوم و بعد از تونس قرار دارد و کشورهاي امارات، الجزایر، فلسطین اشغالی، عراق و 
هتخرماي ایران و عراق شبا. اندهاي سوم تا هفتم را به خود اختصاص دادهمصر نیز رتبه

1995-2005هاي مزیت نسبی صادراتی خرماي کشور مقادیر شاخص). 2(جدول 
شرط هیلمنRCARSCAسال
1995302/9805/07/337
1996246/14868/03/189
1997712/4649/03/1067
1998691/5701/04/682
1999718/5702/02/733
2000666/5699/07/914
2001137/7754/06/674
2002697/6740/02/692
2003379/6728/0741
2004945/6748/06/898
2005068/8779/05/650

324/7743/02/689متوسط دوره
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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ي مورد نظر نشان محاسبه شده براي این کشور در دورهRCAبسیار زیادي به هم دارند، و 
نسبت به سال گذشته، مقدار این شاخص تا سال 1996در سال دهد که پس از افزایشمی

تواند مربوط به مشکالت روندي نزولی در پیش داشته است که تا حدود زیادي می2005
براي RCAمقدار . باشد1996-2003هاي هاي اقتصادي این کشور بین سالسیاسی و تحریم
کشور . محاسبه شده استRSCA ،991/0و مقدار  68/235ي مورد بررسی تونس طی دوره

از کل صادرات جهان را % 25از سهم تولید خرماي جهان را دارا است، اما % 2تونس تنها 
چنین باالترین مزیت ترین دریافتی از صادرات خرما را داشته است و همشامل شده و بیش

ییرات شاخص میزان تغ) 1(نمودار .ي مورد بررسی داردنسبی صادراتی در خرما را طی دوره
RCAدهدنشان می1995-2005ي ي خرما را طی دورهبراي کشورهاي اصلی صادرکننده .

RCAکشورهاي پاکستان و آمریکا در این دوره داراي مزیت نسبی صادراتی نیستند و شاخص 

در کل این دوره . مقداري منفی را دارا استها آنRSCAتر از یک و ها کوچکبراي آن
مربوط به کشور تونس است و همان طور که گفته شد ر شاخص گفته شدهترین مقدابیش

، 2005در سال RCAمقدار . در این دوره استRCAترین مقدار متوسط شاخص داراي بیش
تنها براي کشورهاي ایران، مصر و امارات افزایش یافته است که این 2004نسبت به سال 
براي . هاي گذشته استکشورمان در سالبود وضعیت صادراتی خرماي مساله بیانگر به

ریزي تجاري، نخست رشد واردات جهانی خرما، رشد صادرات ي شاخص نقشهمحاسبه
.بررسی شد2000-2005ي چنین میزان رشد کل واردات جهانی طی دورهخرماي ایران و هم

ه، اما مقداري منفی بود2002سال نتایج حاکی از آن است که رشد صادرات خرماي کشور در
برابر شده است که این رشد صادراتی 16اش تقریبا نسبت به سال گذشته2005در سال 

رشد واردات خرماي جهان 2005برخالف رشد واردات خرماي جهان است یعنی در سال 
کرد مثبت و تواند براي کشور ما یک رويکاهش یافته است که این می2004نسبت به سال 
و رشد %19/23ي مورد بررسی د صادرات خرماي ایران طی دورهمتوسط رش. امیدبخش باشد



ي دورهبراساس کل صادرات غیرنفتی طیي جهاني صادرکنندهعمدهکشورهايخرمامزیت نسبیهايشاخصانواعمقادیر). 3(جدول
2005-1995

ط دورهمتوس19951996199719981999200020012002200320042005شاخصکشوررتبه
HI7/3373/1893/10674/6822/7337/9146/6742/6927416/8985/6502/689

RCA302/9246/14712/4691/5718/5666/5137/7697/6379/6945/6068/8324/7 ایران2
SRCA805/0868/0649/0701/0702/0699/0754/074/0728/0748/0779/0743/0

HI4/843/584/2171/3382/32506/33497/91301/60583/97011/39436/10567/3380
RCA982/41496/58994/22319/11388/1683/1591/0844/0544/0772/162/5385/13 اقعر6

SRCA953/0966/0916/0837/0162/0254/0257/0-084/0-295/0-278/0697/0402/0
HI6/815/88437/463/512/417/539/441/646/817/916/62

RCA34/003/0057/0039/0045/0054/0051/0047/0038/0046/0027/0043/0 کستانپا11
SRCA933/0-941/0-89/0-923/0-912/0-897/0-902/0-91/0-925/0-911/0-946/0917/0-

HI6/143/209/208/124/206/293/127/132/149/166/187/17
RCA48/20042/14924/20521/2486/18317/16585/31204/28138/28674/30236/25768/235 تونس1

SRCA99/0986/099/0991/0989/0987/0993/0992/0993/0993/0992/0991/0
HI3/19888/24029/24759/17976/86049/39024/31685/26651/34046/29305/50413/3489

RCA819/1454/1164/2297/2534/0479/1712/1932/1555/1419/2234/169/1 عربستان9
SRCA289/0185/0368/0393/0303/0-193/0262/0317/0217/0415/0104/0222/0

HI8/19313/30771/18817/34834/10323/15577/41756/12236/61484/36688/28062817
RCA864/1133/1835/2184/1423/4682/3296/1178/4859/0924/1205/2326/2 مصر7

SRCA301/0062/0478/0084/0631/0572/0129/0613/0075/0-316/0376/0317/0
HI7/29166/26591/26391/23972/25659/24606/27717/27774/27274/29785/33119/2745

RCA167/1239/1865/159/1662/1172/2835/174/1815/1207/2783/1734/1 فرانسه8
SRCA077/01071/0301/0228/0248/0368/0294/027/0289/0376/0281/0258/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ



براساس کل صادرات غیرنفتی ي خرماي جهاني صادرکنندههاي مزیت نسبی خرما کشورهاي عمدهشاخصانواعیرمقاد). 3(ادامه جدول
1995- 2005ي طی دوره

متوسط 19951996199719981999200020012002200320042005شاخصکشوررتبه
دوره

HI4/8664/3372/5451/4134/1775/3967/5007/4812/6426/47974/11182/934
RCA867/3706/8389/8229/885/17096/110352/9927/8063/7414/1939/4137/8 امارات3

SRCA589/0793/0786/0783/0893/0834/08/0798/0751/0171/0663/0715/0
HI1/871/1306/5654673/7463/138617255/10574/140120728/23597/1090

RCA501/31974/216073/822/8794/5922/3016/3583/4586/3258/3526/2817/8 الجزایر4
SRCA938/0912/0791/0783/0705/0593/0502/0641/0563/053/0432/0672/0

HI8/737472613/93479/87328/84684/91158/85462/86635/77669228104183/8629
RCA468/0461/0545/0453/052/0604/0605/057/0652/0734/0578/0563/0 آمریکا10

SRCA362/0-368/0-293/0-375/0-315/0-246/0-245/0-273/0-21/0-152/0-266/0-282/0-
HI8/3622/50687/19328/11154/13806/18433/15949534/3706/4702/3982/1408

RCA387/9686/0723/2606/3246/3057/3318/3162/5809/12548/13169/14519/6 فلسطین 5
اشغالی

SRCA807/0185/0-462/0565/0529/0507/0536/0675/0855/0862/0868/0589/0
هاي تحقیقیافته: خذأم
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ي خرماي ادرات خرماي کشورهاي اصلی صادرکنندهصRCAهاي روند شاخص). 2(نمودار 
جهان

ي تجاري صادرات خرماي نقشه). 2008سایت فائو، (است % 951/7واردات خرماي جهان 
دهد که خرماي ایران نشان میTMتحلیل شاخص . شودارایه می) 4(ایران به صورت جدول 

چند سال گذشته و بویژه در رکود است و صادرات آن در هر چند بازار خرماي جهان رو به
کاهش بسیار زیادي داشته است، اما ایران در این وضعیت 2004نسبت به سال 2005سال 

ي حاصل شده در قسمت این نتیجه، نتیجه. تري از بازار را در اختیار داشته استسهم بیش
2005صادرات خرماي ایران در سالRCAکند که نشان داد مقدار شاخص قبلی را تایید می

.افزایش یافته است2004نسبت به سال 
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2000- 2005ي ي تجاري صادرات خرماي ایران طی دورهنقشه). 2(جدول 

هاي تحقیقیافته: ماخذ

نهادهاگیري و پیشنتیجه
ي مزیت نسبی صادراتی یک کاال با تاکید بر صادرات کل در مطالعات گذشته محاسبه

ي شاخص باشد، اما در این پژوهش مبناي محاسبهاقتصاد بوده است که شامل مواد نفتی نیز می
با توجه به . ي متقارن، صادرات غیرنفتی کشور استآشکارشدهمزیت نسبی آشکارشده و 

ي بزرگ جهان در محصول هاي انجام شده، با این که کشور ایران دومین تولیدکنندهبررسی
چون تونس برابر سهم کشوري هم7خرما است و سهم تولیدي آن از تولید خرماي جهان 

در این . تر از تونس استررسی کمي مورد باست، اما مزیت نسبی صادراتی آن طی دوره
رویی از جمله تونس و مصر براي افزایش ارزش کشورهاي پیشياز تجربهخصوص باید

ترین مهمیکی از بندي و فرآوري به عنوان صنعت بستهيمحصول خرما و توسعهيافزوده
ین، چنهم. کشاورزي استفاده کرددرآمدهاي حاصل از صدور محصوالتامل در افزایشوع

ثباتی در این شاخص است که این ي بیدهندهبررسی مزیت نسبی صادرات خرماي ایران نشان
ثباتی در مزیت نسبی خرماي کشور، باید مورد توجه مسووالن قرار گیرد، زیرا نوسان بی

هاي مشخص براي ي مورد بررسی حاکی از نبود سیاستشاخص مزیت نسبی در دوره

ارزیابی صادرات خرماي 
)درصد(ایران

واردات خرماي جهان
)درصد(

کل واردات جهان
)درصد( سال

بازنده در بازار رو به رکود 37/13 6/1- 7/13 2000
رو به رشدبرنده در بازار  17/10 7/1 59/3- 2001

بازنده در بازار رو به رکود 11/3- 741/0 9/3 2002
برنده در بازار رو به رکود 71/25 31/13 6/16 2003
بازنده در بازار رو به رکود 04/5 38/19 77/21 2004
برنده در بازار رو به رشد 01/88 18/14 88/13 2005

برنده در بازار رو به افول 23.19 951/7 04/11 متوسط دوره
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ممتاز  ایران از نظر سطح زیر کشت و میزان به شرایط و موقعیتبا توجه. صادرات خرما است
درراخودصادراتیجایگاهبایدکهآن چناننتوانسته استجهان، کشور ما هنوزدرخرماتولید

بازاریابیسیستمکهاین موضوع باشديدهندهتواند نشاناین میکهکند،کسببازار جهانی
این يتوسعهدنبالبهبازارهاي جهانیدربتواندود ندارد تا وجایرانخرمايبرايمناسبی
صادرات گونگیچهوشکلاین کهیاوباشدجهانیيعرصهدربازاريافزایش سهموبازارها
داشتیبنابراین، موانع به. کندمنطبقجهانیبازارشرایطبارااست خودنتوانستهایرانخرماي

جزراهیموانعاینبردناز بینبرايکهشودمحسوبصادراتینعمواتریناصلیتواند ازمی
وجودروش صادراتیوداشتیبهاصولکردنروزبهومندکردنقانونراستايدرریزيبرنامه
هاي ارزي و تجاري با ثبات، شناسایی بازارهاي سیاستچنین در پیش گرفتنهم. ندارد

صادراتی ایران در سطح جهانی، بستر خرمايتبلیغ نفوذپذیر جدید، بازارهاي نهایی مصرف و 
چنین در این هم.بودخواهد کشوربراي درآمد کسب و خرمابراي افزایش صادرات یمناسب

ي صادراتی بخش کشاورزي کشور ي تجاري یک کاالي عمدهتحقیق، براي اولین بار نقشه
ا وجود رشد نزولی واردات دهد که بریزي شده براي خرما نشان میي طرحنقشه. ترسیم شد

هاي گذشته، صادرات خرماي کشور رشد زیادي داشته است، ي جهانی در سالخرما در عرصه
تر است که این رشد صادراتی از نظر کیفیت خرما مورد توجه مسووالن کشور قرار گیرد اما به

یرانی در جهان تا بتواند افزون بر کسب بازارهاي جهانی از نظر مقدار فروش، کیفیت خرماي ا
ي این روند رو به کارهایی براي ادامهبنابراین، به طور کلی باید به دنبال راه. را افزایش دهد

. رشد همه جانبه در صادرات خرماي کشور بود
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