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 چکیده

 تخصـی  بهینـهکمـك بـه حـضور هوشـمندانه در بازارهـای جهانی، بـه مزيت نسبی در يك کشور عـالوه بـر  شـناخت

اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسـ  در منـا م مختلـی مـی توانـد  از اين رو منابع و سرمايه ها کمك شـايانی مـی کنـد

صـادی آن منقهـه همـوار ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات صنعتی باشد تا بر مبنای آن توسـعه اقت

بـه  می گیـردهای زيادی را از صادرکنندگان  فرصت در صادرات منقههها و توان بالهوه ی يك  عدم تشخی  پتانسیلزيرا  گردد

ت صنعتی امری ضـروری اسـ صنايع اولويت دار و مقالعـه مزيـت هـای اقتصـادی در تولیـدات ویهدايت منابع به سهمین دلیل 

نفر کارکن و بیشتر اسـتان کردسـتان بـا  01به اين هدف در اين تحهیم تالش شده مزيت های نسبی صنايع با لذا برای دستیابی 

از رقمی،  4و ISIC 1 ،8به تفکیك کدهای  0831تا  0831برای دوره زمانی سال SRCA و  RCAو شاخ   LQاستفاده از روش 

در  در زمینه اشتغالگیرد. نتايج نشان می دهد که استان کردستان مورد شناسايی قرار و صادرات  جنبه های اشتغال زايی و تولید

در  ول دوره مـورد مقالعـه، دارای مزيـت نسـبی بـوده  1310، 1233، 1231، 0180، 123، 011، 018، 011، 12، 01کد های 

سبی در تولیـد بـوده دارای مزيت ن 1310، 0180، 131، 011، 018، 12، 11، 01است و در زمینه ارزش افزوده صنايع با کدهای 

، صـنايع پايـه ای 13و  12، 01و در زمینه تولید و ارزش افزوده صنايع با کدهای  12و  01اند. در زمینه اشتغال صنايع با کدهای 

تولید مبلمـان صنعت SRCA و  RCAاما  بم محاسبات مدل  در استان کردستان در  ول دوره مورد مقالعه محسوب می شوند.

آوردن و رنـ  عمـل -تولید پوشاك ، صنعت 0833در سال بیشترين مزيت نسبی و  0831در سال ندی نشده بو مصنوعات  بهه

 ( بیشترين مزيت نسبی در صادرات را داشته اند.03کردن پوست خزدار )کد 

  

زيت نسبی شاخ  م ،مزيت نسبی، استان کردستان، تکنیك اقتصاد پايه )ضري  مکانی(، بخش پايه و غیر پايه: واژگان کلیدی

 آشکار شده.
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 مقدمه

 یی  معلول سنجی ، از نظر علل شناسی و(رشد ثروت ملل) 0اقتصادی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی ایپیشرفت ه

تئوری مزيت  است، نسبت به بهیه متمايزها که  مؤلفهاين  که يکی از وسیعی از عوامل و مؤلفه ها را در درون خود جای می دهد

مزيت نسبی يکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ريزی تولید، صادرات و واردات است. تولید يك محصول  . است 1ینسب

بر اساس هدف های مختلفی صورت می گیرد. در سقح خرد، هدف تولید کنندگان حداکثر سازی سود بازاری است در حالی که 

اجتماعی حاصل از محصول هستند. حداکثر سود اجتماعی در  در سقح کالن سیاست گذاران درصدد حداکثر سازی منافع و سود

تولید يك محصول زمانی تحهم می يابد که آن محصول از مزيت نسبی بااليی برخوردار باشد. لذا بررسی مزيت نسبی محصوالت 

تولید محصولی با  مختلی به سیاستگذار اين امکان را می دهد که با  راحی و ارائه الگوی مناس ، تولید کنندگان را به سمت

دهدکه در منا م  ان میشواقعیت های موجود در ايران، ن (.0833حداکثر سودآوری اجتماعی هدايت کند )اردستانی و  وسی، 

نظر  کشور از روز به روز شاهد افزايش شکاف بین منا م مختلی و وجود دارد های زيادی در زمینه تولید کشور نابرابری مختلی

 مختلی در زمینه توسعه اقتصادی به اين پديده به دلیل عدم شناخت امکانات و استعدادهای منا م یمتولید و اشتغال باش

در  0838تا  0823(. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن  ی سال های 0833)صادقی شاهدانی و غفاری فرد،  .وجودآمده است

وه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت های اين درصد رشد کرده است. روند رشد باله 2/2کشور به  ور متوسط سالیانه 

به حدود صفر درصد رسیده  0838و  0831رو به کاهش بوده و در سال های  0831بخش می باشد، از سال های ابتدايی دهه 

ای است. با توجه به نتايج گزارش می توان گفت که ترکیبی از سیاست های نامناس  ارزی، بحران تعقیلی کارخانجات در سال ه

مذکور، تحريم های اقتصادی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمايه گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی 

به ماشین آالت و تجهیزات به روز از  ريم بازارهای بین المللی سب  شد تا در نهايت توان بالهوه اين بخش و رشد صنعتی در 

يه گذاری کاهش يابد. لذا برای افزايش رشد اين بخش بايد ظرفیت سازی جديد در آن ايران کاهش داده و انگیزه برای سرما

صورت بگیرد تا بتوان در آينده از  ريم آن رشد اين بخش را افزايش داده و آن را حفظ نمود )مرکز پژوهش های مجلس، 

0834 .) 

صنعت جهت برنامه ريزی های  هدف اين پژوهش، کمك به شناخت توانمندی های منقهه استان کردستان در بخش

آينده، متناس  با امکانات بالهوه و بالفعل منقهه می باشد به گونه ای که اين منقهه بتواند با توجه به پتانسیل هايی که دارد در 

در اين راه، الزم داخل کشور به خوبی ايفای نهش کرده و از حداکثر ظرفیت جهت توسعه هر چه بیشتر منقهه استفاده کند. 

در ابتدا، دولت بايستی از ظرفیت جاری مؤسسات، بسیج منابع، حفظ صنايع . است، يك استراتژی صنعتی برای آن تدوين گردد

. کند استفاده کشوری میانگین به رسیدن برای حداقل ها، بینی پیش و  نوپا، تخصی  اعتبارات کافی، تدوين نهشه راه صنعتی

يکی از مشکالت استان  دولت بايستی در سیاست گذاری صنعتی اش به آن بپردازد. ی اقدام مهمی است کهتبديل صنايع ايجاد

و نهلی با مشکالت بسیاری مواجه است. های حمل های صادراتی است. اين استان در زمینه زير ساختکردستان نبود زيرساخت

غانستان و پاکستان انجام شده است اما بیشترين صادرات کردستان به کشورهايی نظیر عراق، سودان، امارات متحده عربی، اف

شود. بیشترين صادرات استان کردستان از  ريم گمرك باشماق مريوان انجام ترين صادرات استان به عراق انجام می عمده

در يك برنامه توسعه کوتاه مدت، الزم است که استان کردستان از لحاظ زيربنای صنعتی حداقل به میانگین کشوری شود. می

 د. برس

  

 اهمیت موضوع

مانند نیروی کار فراوان و تحصیل کرده، شرايط آب و  استان کردستان با وجود برخورداری از پتانسیل های بالهوه فراوان

که در سقح استان پراکنده شده اند، همواره با مسئله کمبود  هوا و شرايط جغرافیايی کم نظیر و همچنین منابع  بیعی فراوان

به کمبود سرمايه  عدم استفاده از ظرفیت های صنعتی استان با توجهو   سرمايه ، مهاجرت نیروی کار متخصمنابع مالی، نشت 
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هدفمند بودن  است. از سوی ديگر، غیردر استان شده  عه  ماندگی صنعتی منجر به ، مواجه بوده کهدر گردش واحدهای صنعتی

ر بگی بسیاری از بنگاه های صنعتی در سقح استان بوده است. معدود سرمايه های موجود در استان موج  تعقیلی و ورشکست

، بخش صنعت استان کردستان با 0831اساس سالنامه های آماری استان کردستان و بررسی حسابهای اقتصادی در سال 

ختصاص را به خود ا 4/1میلیارد ريال از ارزش افزوده استان با سهم  1213استان و  GDPدرصد سهم از کل  1اختصاص فهط 

 3/3داده است که يکی از بخش های ضعیی و کم اثر در تولید ناخال  استان بوده است. همچنین سهم اشتغال بخش صنعت 

درصد از کل شاغلین استان بوده که در مهايسه با ديگر بخش ها در سقح نسبتا پايینی قرار دارد )عقر کار روشن و همکاران، 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت واحدهای  از 0834ر سه ماهه اول سال های منتشر شده دبر اساس آمار (.0834

درصد از کل  4/1يعنی کردستان فهط  نفر است 3282صنعتی و آمار شاغالن اين بخش، شمار شاغالن بخش صنعت در کردستان تنها 

فهره  0111های بهره برداری استان فهط شامل ، همچنین تعداد پروانه را به خود اختصاص داده استشاغالن حوزه صنعت در کشور 

فهره می  1801درصد می باشد و تعداد جوازهای تاسیس صنايع استان  1/0فهره کشوری، فهط  13433است و سهم استان از تعداد 

ی تعداد کارگاه ها درصد می باشد. الزم به ذکر است؛ 4/1فهره است سهم استان از اين تعداد  32112باشد که تعداد کشوری اين جوازها  

به گونه  ،کشوری قرار گرفته است های آخرين رتبه هم درلحاظ اين از  که واحد می باشد 430 استان کردستانصنعتی فعال در سقح 

اين يافتن راهکاری برای مهابله با  ،بنابراين .کردستان استاستان  مربوط بهدرصد از کل کارگاه های صنعتی کشور  10/1ای که تنها 

در اولويت  دو خروج سرمايه و جذب سرمايه الزم در جهت شکوفايی استعدادهای موجود در استان باي ماندگی صنعتی عه 

 . پژوهش های اقتصادی استان قرار گیرد

 

 اهداف تحقیق

 بررسی مزيت نسبی بخش صنعت استان کردستان از منظر اشتغال، تولید و صادرات._ 

 استان کردستان.شناسايی پتانسیل صادراتی صنايع  _

 مهايسه مزيت های نسبی صنايع استان کردستان با کشور. _

 

 محدودیت های انجام پژوهش

فهدان داده های آماری و ا العات و عدم دسترسی سريع و آسان به آن ها و همچنین يکدست نبودن و متفاوت بودن 

مختلی آماری و نبود سامانه جامع آماری در استان  آمار و ا العات مربوط به شاخ  های مورد استفاده پژوهش از سوی مراکز

کردستان مربوط به بخش صنعت استان از محدوديت های اصلی اين پژوهش بوده است. ا العات مورد استفاده در اين تحهیم 

 ا العاتی بوده که به صورت  بهه بندی شده از مرکز آمار ايران اتخاذ شده است.

( ا العات مربوط به صادرات صنايع اسـتان کردسـتان بـه صـورت RCA :0از روش  همچنین در مورد محدوديت استفاده

در  0833در استان کردستان و سال  0831می باشد. که به علت راه اندازی شدن سامانه جامع آماری گمرك در سال  8HSکدها 

د نیسـت. بـه همـین دلیـل داده هـای کشور ا العات مربوط به صادرات صنايع برای دوره مورد مقالعه تحهیم در اين نهاد موجو

، از سايت مرکز تجـارت 0831و  0833مورد استفاده در اين تحهیم )میزان صادرات استان کردستان و کشور ايران( برای سالهای 

 HS رقمـی 3ايران استخراج شده است. ا العات مربوط به صادرات استان کردستان و ساير استان ها ی کشور بر اساس کـدهای 

، برای محصوالت صادر شده از صنايع استان کردستان، معادل سـازی و ISICرقمی 1د که در اين تحهیم مقابم با کدهای می باش

  بهه بندی شده اند. 

می باشد اما به علت محدوديت در وجود داده ها و  0831-0831( محدوده زمانی مورد مقالعه در اين پژوهش 1

، و منتشر نشدن کامل ا العات ISICقلم محصول مقابم با کدهای  02111-01111همچنین مشکل بودن  بهه بندی حدودا 

 محاسبه است. 0831و 0833برای بعضی از سال ها، مهدار شاخ  مورد نظر برای صنايع استان در دو سال 

 
                                                             
1. Harmonized system(HS) 



  

 مبانی نظری

است . در  غول کردهمش الملل ، ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود چرايی و چگونگی اقدام کشورها در تجارت بین

به عنوان برترين نظريه در اين باب از جايگاهی  هايش ، هنوز نسبی ، با وجود کاستی شده ، قانون مزيت های ارائه میان نظريه

نهايت منجر  اند، که در کردن آن گام برداشته ويژه برخوردار است . از زمان پیدايش اين نظريه ، انديشمندان متفاوتی برای کمی

با توجه به پويايی مقالعات مزيت نسبی و پیوستگی عمیم اين نوع مقالعات بـا که است  های متفاوتی شده ئه ی روشبه ارا

شرايط منقهه ای و میزان ا العات قابل دسترس، شاخ  های نـامبرده بـه صـورت يکجا و همزمان و به يك شکل در مقالعات 

است از توانايی يك کشور در تولید و صدور کااليی با هزينه نسبی کمتر و مزيت نسبی عبارت  .گیرند مورد استفاده قرار نمی

قیمت ارزانتر. به اين مفهوم که هر کشوری که در کاالی خاصی مزيت نسبی دارد، در تولید و صادرات آن کاال تخص  پیدا 

خواهد کرد تا نیاز تهاضا کنندگان را خواهد کرد و در مهابل، کاالهايی را که در آنها مزيت نسبی ندارد از ساير کشورها وارد 

دهنده  دهنده مزيت نسبی در کاالهای صادراتی و وجود واردات نشان تواند نشان وجود صادرات می مقابم تعريیپاسخگو باشد. 

 (.0831)تکشی و مصقفوی،  عدم مزيت نسبی در کاالهای وارداتی باشد.

الملل مقرح شده که در واقع به وسیله در ادبیات تجارت بین 1120در سال  4موضوع مزيت در ابتدا توسط آدام اسمیت

چنانچه کشوری بتواند کااليی را ارزانتر از کشور )تئوری مزيت مقلم(، آن ، علت تجارت تبیین شده است. بر  بم نظريه اسمیت 

ك از کشورها در تولید کااليی که ديگری تولید کند و کشور مهابل نیز کاالی ديگری را ارزانتر از کشور نخست تولید کند، هري

اند مزيت دارند. بنابراين هريك از کشورها چنانچه مبادرت به صدور کااليی که در آن مزيت دارند و ورود کااليی ارزانتر تولید کرده

که يکی از  که در آن مزيت ندارند بکنند ، هر دو کشور از اين مبادله نفع خواهند برد. حال چنانچه شرايقی وجود داشته باشد

 رفین مبادله هر دو کاالی مورد بحث را ارزانتر تولید کند در اين شرايط اصل مزيت مقلم قادر به پاسخگويی نیست، اينجاست 

که ريکاردو با مقرح کردن نظريه مزيت نسبی علت مبادله را تبیین کرد. براساس مفهوم مزيت نسبی چنانچه کشوری يك کاال را 

ارزانتر تولید کند، اين کشور در تولید چنین کااليی مزيت نسبی دارد. بعالوه ، اگر کشور مذکور بتواند نسبت به ديگر کاالها 

تری صادر کند در مهايسه با ساير کشورها از مزيت نسبی در صادرات کاالی موردنظر را در مهايسه با ساير کشورها با هزينه پايین

توسط عده ای از اقتصاددانان، بسط و گسترش يافت. برای  1مزيت نسبی ريکاردو . نظريه(1111)سالواتوره  برخوردار خواهد بود

نمونه، باس تیبل، مارشال و هابرلر از جمله کسانی هستند که توجه خود را عمدتاً در جهت اثبات غیر ضرور ی بودن برخی از 

تر است. براساس نظريات وی، نظريه ارزش ستهاند که در اين بین تالش هابرلر از همه برجمفروضات نظريه ريکاردو معقوف کرده

است که با تولید کاالی اولی بايستی از کار برای ارائه نظريه هزينه نسبی ضروری نیست. بلکه هزينه کاال برابر مهدار کاالی دومی 

ن کمتر باشد، تولید آن چشم پوشی کرد. در اين صورت هر کشور به تولید و صدور کااليی خواهد پرداخت که هزينه فرصت آ

های فرصت بین دو کشور مبادله کننده بیشتر باشد، انگیزه مبادله و تجارت نیز بیشتر  بیعی است که هر قدر تفاوت هزينه

  .خواهد بود

در ادبیات اقتصاد بین الملل دو ديدگاه در زمینه اندازه گیری مزيت های نسبی وجود دارد که يکی ديدگاه سنتی و 

به تعیین مزيت های  2پیش نگرر است. در ديدگاه اول با استفاده از ا العات قبل از تجارت و به صورت ديگری ديدگاه معاص

نسبی کشور در میان فعالیت های اقتصادی می پردازد. اما ديدگاه دوم، مزيت های نسبی را با استفاده از ا العات پس از تجارت 

 محاسبه می کند. 1و بر اساس آمار بازرگانی خارجی و به صورت پس نگر

 

 پیشینه پژوهش

که در ادامه به  ور خالصه به چند  در خصوص شناسايی مزيت های اقتصادی تاکنون پژوهش های متعددی صورت گرفته است

 نمونه پژوهش های داخلی و خارجی اشاره شده است.

                                                             
1. Adam Smith 
2. David Ricardo 

3.Ex _ ante 

4. Ex _ post 



  

االت متحده با چین و هند را ( در پژوهش خود اثرات مزيت نسبی تجارت خدمات دو جانبه در اي 1101) 3لیو و همکاران

نوع خدمت بررسی نموده اند که نتايج حاصل نشان  02( با استفاده از مزيت نسبی آشکار شده  برای 0331-1101برای دوره )

داده که اياالت متحده در بسیاری از خدمات بجز خدمات سفر و حمل و نهل که سنتی تر بوده اند مزيت نسبی بیشتری داشته 

اخیرا چین نیز در در خدمات مدرن مانند کامپیوتر و ا العات مزيت نسبی بیشتری کس  نموده اند. به  ور کلی  است و هند و

 مزيت نسبی بخش خدمات در اياالت متحده بیشتر هند و چین بوده است.

يت نسبی آشکار ( در مقالعه ای به بررسی صنعت لیتوانی در بازارهای جهانی با استفاده از مز1104)3استارتین و رمیکین

( پرداخته اند. نتايج نشان داده که صادرات محصوالت صنعتی در  ول دوره 1111-1100برای دوره زمانی ) 01شده متهارن

 بررسی همچنان يکی از عوامل اصلی تعیین توسعه و رشد اقتصاد لیتوانی بوده است. 

به تجزيه و  01(RCAنسبی آشکار شده )( در پژوهش خود با استفاده از روش مزيت 1108) 00شهاب و  ارق محمود

تحلیل صنعت چرم در بین برخی از اقتصادهای آسیايی مانند چین، هند، پاکستان و ايران )با تمرکز بر پاکستان( در  ول دوره 

( پرداخته اند. نتايج نشان می دهد پاکستان در صنعت چرم از مزيت نسبی باالتری برخوردار است، بعد از 1111 -1113)

تان به ترتی  چین و هند از مزيت نسبی برخور دارند اما صنعت چرم ايران از مزيت نسبی برخوردار نیست و سرمايه گذاری پاکس

 بیشتری را می  لبد. 

مورد بررسی قرار داد  04( مزيت نسبی تولید روغن زيتون در آلبانی رابا استفاده از ماتريس تحلیل سیاستی1101) 08کاپاچ

از شاخ  ها نشان داد که تولید روغن زيتون در آلبانی برای تولید کنندگان داخلی سودآور است اما دارای  که مهادير بدست آمده

مزيت نسبی صادراتی در مهايسه با ديگر رقبای خود در اتحاديه اروپا نیست. افزايش بهره وری به عنوان روشی برای توسعه 

 صنعت روغن زيتون در اين کشور پیشنهاد شده است.

بـا اسـتفاده از روش را مزيت نسبی استان گلستان در تولید گندم، جو و برنج (، در پژوهش خود 0834ر و همکاران )آبیا

شاخ  مزيت نسبی استان گلستان در تولیـد بـرنج مرغوب نموده اند که نتايج حاصل نشان داده بررسی  هزينـه ی منابع داخلی

ی رقابت در بازار ايتوان که می باشدید اين محصول در استان گلستان دارای مزيت تول وده وو دانه بلند پرمحصول کمتر از يك ب

 می باشند.جهانی برنج را دارد. اما تولید گندم آبی،گندم ديم، جو آبـی و جو ديم در اين استان فاقد مزيت نسبی 

مزيت دار صنعتی استان کرمان (، در مهاله ای با عنوان شناسايی و رتبه بندی فعالیت های 0838زينل زاده و مشهدی )

پرداخته اند. يافته های  0833رقمی آيسیك برای سال  1)با اتکا به روش های تحلیل عاملی و منقم فازی( بر مبنای کدهای 

تحهیم نشان داده که رشته فعالیت های )تولیدات فلزالت اساسی(، )تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی(، )تولید کاغذ و 

غذی( و )صنايع مواد غذايی و آشامیدنی( با توجه به وجود مزيت های باال و توان توسعه مناس  در مهايسه با ساير وحصوالت کا

 فعالیت های صنعتی از بیشترين اولويت سرمايه گذاری صنعتی برخوردارند.

و  0813های  لدر سا( به بررسی مزيت نسبی تولید و اشتغال بخش کشاورزی استان زنجان 0830اليهی و همکاران )

از  استان زنجان در بخش کشاورزی که هددا نشانآنها نتايج بررسی با استفاده از شاخ  ضري  مکانی پرداخته اند.   0833

رتبه 0833رتبه هفتم و در سال  0813سال  در مزيت نسبی تولید بخش کشاورزی درکه بوده  عملکـرد مناسـبی برخـوردار

های زراعت، باغداری و  بخش زنجان در هر يك از زير بخـش کـشاورزی در اسـتان ت.ه اسداختصاص دا خود بهرا هشتم 

  .از مزيت نسبی الزم برخوردار نبوده است دامداری دارای مزيت اما در فعالیت جنگلداری و مـاهیگیری

تنی بر مزيت ( در پژوهش خود به تعیین مزيت نسبی صنايع غذايی استان آذربايجان شرقی مب0833رحمانی و ماملی )

نهايت به کمك تکنیك تحلیل  درپرداخته اند و ( LQ ) ضري  مکانی شاخ تولیدی و مزيت تجاری غیر مستهیم با استفاده از 

                                                             
5. Hiranya K. Nath, Lirong Liu and Kiril Tochkov 
1. Gražina Startienė and Rita Remeikienė 

2. Symmetric Revealed Comparative Advantage (SRCA) 

3. Shahab.sadaf and Muhammad Tariq Mahmood 

.4. Revealed Comparative Advantage (RCA) 

5. Kapach 

6. Policy Analysis Matrix (PAM). 



  

اولويت بندی نهايی زير شاخه ها و وضعیت آنها از نظر مزيت  عاملی دسته بندی اولیه ، و سپس با استفاده از تاکسونومی عددی

. با توجه به نتايج شاخ  ضري  مکانی در نهايت به کمك نمودار عنکبوتی میزان ارائه نموده اند رانسبی در صنعت مذکور 

 .نشان داده شده است 31الی  31ساختاری صنايع مواد غذايی استان نیز در  ول سالهای  تغییرات

 

 روش تحقیق

ی مربوط به آن از منابع و پايگاه های توصیفی است و از بعد هدف کاربردی که داده ها -اين پژوهش از بعد روش تحلیلی

استخراج گرديده  0831-0831آماری نظیر: مرکز آمار ايران، اداره گمرك، سالنامه های آماری و آمارنامه های استانی برای دوره 

هه بندی است و جامعه آماری کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر )بر اساس تعريی بانك مرکزی( و مقابم با  ب

می باشد. که برای تعیین مزيت نسبی صنايع استان از مدل اقتصاد پايه )شاخ   01(ISICرقمی آيسیك ) 4و  8، 1کد های 

ضري  مکانی(، بر حس  اشتغال و ارزش افزوده و شاخ  مزيت نسبی آشکار شده، شاخ  مزيت نسبی آشکار شده متهارن، 

 پرداخته شده است.

 

 کانی(مدل اقتصاد پایه )ضریب م

نظريه پايه اقتصادی يکی از قديمی ترين و ساده ترين روش های تعیین درآمد و اشتغال بوده و تهريبا می توان آن را به 

عنوان اولین تئوری رشد اقتصاد منقهه ای نیز معرفی نمود. نظريه پايه اقتصادی در میان متغیر های موثر در تولید ناخال  

تنها متغیری که مهدار آن نسبت به ديگر متغیر ها تعیین کننده رشد منقهه است، تاکید دارد و به عنوان  صادرات را منقهه ای،

اين تئوری فرض بر آن دارد که رشد در اقتصاد يك ناحیه ناشی از  .آن را تنها محرك رشد اقتصاد منقهه به رسمیت می شناسد

دهند که تولید انسان به آن سوی سته فعالیت هايی تشکیل میرشد پاية اقتصاد آن ناحیه است و پاية اقتصاد هر ناحیه را آن د

های اقتصاد پايه روی  رف تهاضای اقتصاد متمرکز می شوند )تهاضـا محور می باشند(. در  مرزهای آن ناحیه صادر شود. مدل

روش های کوتاه مدت  ايـن مـدلها،  رف عرضه يا خاصیت تولیدی سرمايه گذاری ناديده پنداشته می شود و بنابراين در زمره

(. توسعه 1100ها در زمره اقتصاد کالن کنیزين ها قرار می گیرد )ويلیام شفر،  های جديد اين مدل کلشمحسوب می گردند. 

 ,Stroper & Scott) يك منقهه، نه تنها با منابع فیزيکی آن رقم می خورد، بلکه توسط منابع نهادی آن نیز صورت می پذيرد

1995) 
های پايه ای،  ی، اقتصاد منقهه به دو بخش تهسیم می شود. فعالیت پايه ای و فعالیت غیر پايه ای. فعالیتاز لحاظ نظر

فعالیت هايی هستند که کاال و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صادر می کنند و يا کاالها و خدماتشان را به افرادی 

جامعه آمده اند. فعالیت ای غیر پايه آنهايی هستند که نیازهای ساکنین داخل عرضه می کنند که از خارج از مرزهای اقتصادی 

محدوده اقتصادی جامعه را تأمین می کنند. فعالیت های غیر پايه ای يا تبعی هیچ کاال و خدمات تمام شده ای را صادر نمی 

يه منقهه ای نیز به آن دسته از فعالیت ها ا الق کنند؛ بلکه هم از نظر تولید و هم از نظر بازار محلی هستند. فعالیت های غیر پا

می شود که موج  برآورده نمودن نیازها وتهاضای خانوارها و بنگاه ها در داخل منقهه می گردد. فعالیت های غیر پايه شامل 

خدمات آموزش فعالیت هايی است که مورد نیاز ساکنین منقهه می باشد و در نتیجه نیازمند حمايت جمعیتی می باشند. مانند 

عمومی، خدمات درمانی عمومی. معموالً با افزايش فعالیت های پايه در يك منقهه، جريان درآمد منقهه افزايش می يابد. که اين 

افزايش موج  ازدياد تهاضا برای کاال و خدمات در درون آن شده و نتیجتا افزايش فعالیت های غیر پايه ای در منقهه را موج  

ترتی  فعالیت های پايه ای محرك اصلی در هر تغییری به حساب می آيند و روی اقتصاد منقهه تأثیر افزايشی می گرديد. بدين 

بیش از همه « پايه اقتصادی» در میان روش های غیر مستهیم تعیین مزيت نسبی، روش تعیین و تفکیك  (.0813)زياری،  دارند

با بکارگیری آمار اشتغال،ارزش افزوده و يا تولید هر منقهه قابل استفاده متداول است. الزم به توضیح است که مدل اقتصاد پايه 

  است.

 به  ور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که اشتغال پايه واشتغال غیر پايه هر يك دو ويژگی اصلی دارند:

                                                             
1. International Standard Industrial Classification 



  

 اشتغال پايه: الی(کل گرااست. ب(محصول آن جنبه صادراتی نیرومندی دارد.

 (جمعیت گرااست. ب(مکمل اشتغال پايه است. اشتغال غیر پايه: الی

 T= B+Sاشتغال پايه  + اشتغال غیرپايه                                                                                                 (  0

= 

ی است در جهت جداسازی آن تهسیم فعالیت های اقتصادی و به تبع آن اشتغال به دو بخش پايه و غیرپايه کوششعلت 

هايی که نیاز به هر نوع محرك بیرونی دارند.  اند، فعالیتدسته فعالیت هايی که فهط برای جوابگويی به نیازهای محلی ايجاد شده

های پايه در نهايت باعث ايجاد تغییراتی در ساختار اقتصاد محلی و فعالیت های غیرپايه  دسته دوم فعالیت ها يعنی فعالیت

شود در اين تکنیك عمدتاً متغیر اشتغال استفاده شده و  تکنیك اجرای اين روش توسط نسبت مکانی میسر می. اهند شدخو

 Gibsonm) (1981 فعالیت ها می توان با مرجع بزرگتری مهايسه کرد ای از ريزشدن فعالیت های مختلی منقهه را با هر درجه

and Worden .(Norcliff, 1983). 
 

 02ضریب مکانی

به عنوان ضري  مکان مقرح گرديد، اهمیت صنعت را در منقهه « سارجنت فلورانس»اين نظريه که اولین بار توسط

نسبت به اهمیت صنعت در اقتصاد ملی خا رنشان می سازد. روش ضري  مکان نه فهط می تواند توجه ما را به عدم کارايی های 

شناخت پتانسیل های جايگزينی واردات يا کاالهايی با پتانسیل توسعه نسبی منقهه ای معقوف دارد بلکه قادر است مارا در 

صادرات ياری رساند. ضري  مکانی به لحاظ عمر  والنی و شهرت مداوم و کاربرد آن برای ضـراي  اقتصـاد پايـه ، معتبـر و 

 دراتی مهیا می نمايد.شـناخته شده است. ضراي  مکانی، يك روش مهم و جذاب را برای تخمین اشتغال )يا درآمد( صا

ترين نظريه های رشد اقتصاد  روش ضري  مکانی برای شناسايی بخش پايه در منا م مختلی به کار می رود و يکی از معروف

پايه ای است. اين نظريه تأکید خاص بر تفکیك فعالیت های پايه ای و بهیه به عنوان فعالیت های غیر پايه ای تلهی می گردد 

روش يکی از روش های متداول تجزيه و تحلیل و بررسی جريان ها و روابط بین منقهه ای می باشد در واقع اين (. 0813)زياری، 

و غالبا برای بررسی روابط واردات و صادرات منقهه ای استفاده می شود. اين روش آنچنان نیاز به گردآوری جامع ا العات و آمار 

نسبی يك فعالیت ويژه در منقهه با سهم نسبی آن فعالیت در سقح ملی است ندارد و فهط وسیله ای است برای مهايسه سهم 

اين تکنیك بويژه برای تعیین سقح تمرکز صنعتی يا اشتغال مورد استفاده قرار می گیرد که در اين (. 0831)معصومی اشکوری، 

عنوان مثال اين ه ب هاست. بتصورت می توان شاخ  اشتغال را جايگزين شاخ  تولید کرد. ضري  مکانی در واقع نسبت نس

روش نسبت اشتغال در يك صنعت يا بخش خاص را در يك ناحیه نسبت به اشتغال در همان صنعت يا بخش در منقهه ای که 

که به  ور معمول توسط برنامه   LQبه هر حال، شاخ  می سنجد.  ناحیه مورد نظر در آن قرار دارد)يا نسبت به کل کشور(

ای بکار برده می شود زمانی دارای معنا است که برای مهايسه بین منا م مختلی و تعیـین توانمندی های  ريزان اقتصاد منقهه

 گرايش های تخصصی هر مکان و زمینه های مستعد برای توسعه را ترسیم می نمايد.  LQهر منقهه بکار گرفته شود. در واقع 

شود. به  ور کلی سهم مکانی يا اشتغال فعالیت ها و ... محاسبه میسهم مکانی بر اساس متغیرهای مختلفی مانند ارزش افزوده 

بندی و دوره زمانی بین منقهه و اقتصاد مرجع )معموالً تواند با استفاده از هر نوع ا العاتی که قابلیت مهايسه از نظر  بههمی

  (Miller and Blair, 2009). ملی( داشته باشد، محاسبه شود

که بیشتر از ساير روشها  (LQ) صدور کاال در میان روش هـای غیـر مـستهیم از روش ضري  مکانیبرای محاسبه توانايی 

رايج و قابل ا مینان می باشـد استفاده شده اسـت.در ايـن روش کـه در متـداول تـرين شـکل خـود ابـزاری بـرای شناخت 

فزوده فعالیت های اقتصادی منقهه نسبت به ارزش ساختار يك منقهه در بخش های مختلی نیـز محـسوب مـی شـود، ارزش ا

افزوده همـان فعالیـت اقتـصادی در کل کشور سنجیده می شود و فعالیت هايی که از توانـايی بیـشتری برخوردارنـد نمايان می 

 :برای محاسبه سهم مکانی ساده استفاده می شود (1)شوند. برای اينکار از رابقه 

                                                             
.1. Location Quotient 



  

 1)  

 

 . rام در منقهه i، ارزش افزوده )تولید( فعالیت 

 .r، کل ارزش افزوده )کل تولید( منقهه 

 ام در کل کشور .i، ارزش افزوده )تولید( فعالیت 

  . Flegg, Webber and Elliott 1995,1997,200 ) (0، کل ارزش افزوده )کل تولید( کشور است.

و نشان دهنده اين است که اين می باشد  در آن فعالیـت خودکفـا و در منقهه دارای مزيت بوده  iبخش  LQ>1اگر 

فعالیت مورد نظر در منقهـه از  تخص  بیشتری در مهايسه با کشور برخوردار است و به عبارت ديگر بیشتر از حـد نیاز منقهه 

 LQ=1 اگر ناحیه بوده و در نتیجه می تواند به ساير نهاط کشورکـاال صـادر نمايـد.توان تولید دارد و تمرکز فعالیت در سقح 

فعالیت مورد نظر درکشور و منقهه بـه يـك نـسبت دارای توان تخصصی بوده و توانايی صدور منقهه بیشتر ازکشور يعنی  اشدب

یزان صادرات مشخ  نیست، ولی در صورتی در اين حالت م، نمی باشد و نشان دهنده خودکفايی ناحیه مورد نظر می باشد

آنگـاه مـی تـوان گفـت که منقهه در آن فعالیت مزيت نسبی نداشته و مجبور اسـت  داردنیاز به واردات  iباشد، بخش   LQ<1که

آن نوع از يعنـی ايـن کـه استان کردستان وارد کننده  .حـداقل بخشـی از محصـوالت آن فعالیـت را از ديگـر منا م وارد نمايد

مشاغل از ساير نهاط شهری کشور می باشد و بیانگر غیر پايه ای بودن فعالیت و عدم تمرکز آن فعالیت در سقح ناحیه نسبت به 

  (Flegg, Webber and Elliott 1995,1997,2000 ) .سقح منقهه می باشد

کـه روش کـم هزينـه ای بـوده و انجام از جمله مزيت های قابل توجه پیرامون استفاده از ضراي  مکـانی ايـن اسـت 

محاسبات مربوط به اشتغال مازاد به تحلیل گر فرصتی جهت به دست آوردن بینشی مناسبی از آنها ارائـه مـی دهد. اما با اين 

ای وجود ضري  مکان، به عنوان يك نماگر توصیفی، حتی در بهترين شرايط هم معیاری تهريبی و کلی است و از نظر کاربر دار

  :محدوديت هايی به شرح زير است

 . اشتغال دربخش محلی ممکن است بجز بخش صادرات از عوامل ديگری نیز پیروی نمايد.0

.بنابراين شدت تهاضای تغیر صادراتی براشتغال   . بخش صادراتی ممکن است خود ازبخش های مختلی تشکیل گردد1

شتر از تغییر درتهاضا موثر گردد. برای مثال برخی ازمنا م قسمت اعظم بستگی به اين خواهد داشت که کدام صنعت صادراتی بی

بیشتر به منابع  واردات نهاده ای تولید خود را از ساير منا م انجام می دهند درحالی که برخی از صنايع ديگر ممکن است 

بت به محل تامین مواد اولیه توسط داخلی اتکا داشته باشد . بیعی است که آثار تکاثری افزايش تهاضا بین صنايع مختلی ونس

                                            (0831آن صنايع متفاوت است.)صباغ کرمانی 

. حتی اگر همه شرايط ثابت باقی بماند وجود يك نسبت پايه به غیر پايه دريك ناحیه شهری پیچیده به نظر می 8

همیت ناحیه شهری واندازه ان ممکن است صرفه جويی های ناشی ازمهیاس رسد.فعالیت غیر پايه ای به  ور کلی براساس ا

            )ياعدم صرفه جويی های احتمالی (راتجربه کند که به موج  ان نسبت ها درحال تغییر می باشند. 

ی پايه ای ضعی عمده اين نظريه ناديده انگاشتن اهمیت واردات است.اگر همه افزايش صادرات کس  شده ازفعالیت ها. 4

 صرف ورود کاال ها وخدمات شود ،هیچ افزايشی درتهاضا برای محصوالت غیر پايه ای ايجاد نمی گردد.

استفاده از آن در پیش بینی چندان ، . چون الگوی اقتصاد پايه از ا العات گذشته برای برآورد ضراي  استفاده می کند1

                                                                       هدار ضراي  کند.زيرا ممکن است در اثر تغییرات فناوری م، درست نیست

. بی اهمیت جلوه دادن بخش غیر پايه وعدم توجه به محدوديت های  رف عرضه روش اقتصاد پايه گرايش خاصی به 2

که بخش غیر پايه خوب توسعه  در حالی رد.کمتر برآورد کردن نهش بخش غیر پايه در پیشبرد فعالیت های اقتصادی منقهه دا

يافته , به دلیل توانايی در جذب فعالیت های پايه می تواند به صورت محرکی نیرومند در اقتصاد عمل کند به عنوان مثال اگر در 

ابت پذيری افزايش قدرت رق ايجاد کنیم باعث جذب سرمايه از ساير منا م و يك منقهه امکانات رفاهی وبخش خدماتی فعالی را



  

 (. 0834، درويشی)سبحانی و  .منقهه در زمینه صدور کاال خواهد شد

. نتايج ضري  مکان به شدت تحت تـاثیر جزئیـات متغیرهای شخصی انتخاب شده ، انتخاب جزئیات متغیرهای مرجـع، 1

کدام از متغیرها به صورت غیر مستهیم  هر انتخـاب مکـان مرجع، دوره زمانی و البته کیفیت آمارهای موجود قرار دارد. استفاده از

جهت نشان دادن توانايی صـدور کـاالدر منقهه به  ور کلی حتی در بهترين شرايط هـم ، نتـايج تهريبـی و خـام بـه دنبـال 

 (.0833خواهد داشت )رحمانی و ماملی،

 

 (RCAشاخص مزیت نسبی آشکار شده )

در واقـع يکـی از شـاخ   .نسبی ، شاخ  مزيت نسبی آشکارشده استيکی از ساده ترين روش های اندازه گیری مزيت 

هايی که برای اندازه گیری مزيت های نسبی، بارها مورد استفاده بسیاری از اقتصاددانان نئوکالسیك نظیر باالسا، والـراس، بـوون، 

بــه  (.0813است )حسن پور،  لی و ... قرار گرفته است شاخ  عملکرد صادراتی موسوم به شاخ  مزيت نسبی آشکار شده بوده

به بعد، به عنوان يك شاخ  تعیین کننده رقابت پذيری، به  ـور وسـیعی  0321 ـور کلـی، شاخ  مزيت نسبی آشکار از دهة 

محبوبیت اين شاخ  به اين خا ر است کـه بسیار ساده بوده و بـا اسـتفاده از داده های آمـاری کـه بـه  به کار گرفته شده است.

عـالوه بـرآن، از زير بنای نظری محکمی نیـز برخـوردار اسـت.  .ده در دسترس می باشد، به آسانی قابل محاسبه است ور گسـتر

، تمام عوامل مؤثر بر مزيـت  RCAشاخ  اين شاخ  مزيت نسبی را بر اساس ا العات بعد از مبادله تجاری محاسبه می نمايد. 

تهاضا را در بر می گیرد و از سیاست ها و دخالت های دولت تأثیر پذيری کمتـری نسبی از جمله عوامل تولید و نیروهای عرضه و 

( بـا اسـتفاده از 0313) 01لیزنـر سیر تحول شاخ  های مزيت نسبی آشکار شده از آغاز تاکنون به اين ترتی  بوده است که دارد.

( بـا تعـديل رابقـه 0321) 03مود. پس از وی باالساداده های بعد از تجارت، مزيت نسبی را برای بازار مشترك اروپا اندازه گیری ن

( نیز ضمن اشاره به شاخ  های لیزنــر و باالسـا 0330)  03لیزنر به اندازه گیری مزيت نسبی آشکارشده پرداخت. توماس والراس

و صـادرات آنها را دارای محدوديت هايی دانسته و بیان می کند که اين معیارهای نســبی صــادرات تمرکـز بیشـتری بـر تولیـد 

آورنـد. وی  کشورهای پیشرفته دارند وکمتر ازکشورهای با درآمـد کم و متوسط و دارای محصوالت کشاورزی صحبت به میان می

نیـز بـا تعـديل شاخ  باالسا، يك شاخ  تکامل يافته باالسا را معرفی نمـود. امـروزه از ايـن شـاخ  در مهاالت وگزارش هـای 

  .شده استمرتبط به کرات استفاده 

  RCAبنابراين بـا تعیـین مهـدار .شاخ  به عنوان روش ساده ديگرى براى ارزيابى کارايى نسبى صادرات پیشنهاد شده استاين 

 (.0321)باالسا،  توان وضعیت مزيت نسبى آن کاال را در بازارهاى جهانى و يا منقهه اى آشکار ساخت براى کاالى صادراتى می

8                     )                                                                                             )/ i
t/Xi

aRCA= (X

)w
t/Xw

a(X   
بـه ترتیـ  تمـام  wو  tمعرف کاالی مورد بررسی )تولیدی و غیر تولیدی(، و انديس  aبررسی، انديس  استان موردمعرف  iانديس 

 هستند. پس کشور کلکاالهای مورد مبادله و 
i

aX  ارزش صادرات کاالیa   استان)تولیدی و غیر تولیدی( در i. 
i

t:X   استانارزش صادرات تمام کاالهای صادراتی i . 
w

a: X  ارزش صادرات کاالیa   کشوردر سقح. 

 w
t:X  کشورارزش صادرات تمام کاالهای صادراتی در سقح . 

سهم يـك بخـش مفـروض را در صـادرات جهـان  ت ملی و مخرج آن درصدصورت کسر درصد سهم يك بخش مفروض در صادرا

منعکس می کند. اين معیار به بررسی ساختار صادرات ملی در مهابل ساختار صادرات جهان می پردازد. بـه عبـارتی سـهم نسـبی 

مـذکور بـرای هـر  صادرات يك کاال را برای کشور يا منقهه نشان می دهد. در تحلیل اين شاخ  می توان گفت که اگر شـاخ 

دارای مزيت نسبی اسـت. ضـمنا بـا در نظـر  a، در صادرات کاالی خاص iکاالی خاص بزرگتر از واحد شود يعنی کشور مورد نظر 

                                                             
1. H.H. Liesner  ( 1958). 
2 . Balassa 

3. T.L. Vollrath (1991). 



  

در امـر صـادرات کـاالی  iگرفتن تغییرلت اين شاخ  به صورت روند در يك دوره چند ساله می توان نتیجه گرفت که آيا کشور 

 (.0831صمیمی و نهوی، جعفری سبی است يا خیر؟ )دارای مزيت ن aمورد نظر 

به سهم صـادرات کـاالی  استاندر صادرات   Xبه عبارت ديگر، شاخ  مزيت نسبی آشکار از تهسیم سهم صادرات کاالی 

مثبـت مـی باشـند، بنـابراين   RCAبه دست می آيد. با توجه به اينکه اجزای تشکیل دهنده شـاخ   کشورفوق در کل صادرات 

مهدار عددی اين شاخ  بین صفر و بی نهايت تغییر می نمايد. بر اساس ا العات مربوط به شاخ  فوق چنانچـه مهـدار عـددی 

مورد نظردر صادرات آن کاال از مزيـت  منقههاين شاخ  در مورد کاالهايی بزرگتر از يك باشد، در اين صورت گفته می شود که 

 دارای تخص  در صدور کـاالی خـاص بـوده و بـه سـوی تخصصـی شـدن تولیـد حرکـت مـی کنـد. و ر می باشدنسبی برخوردا

مـورد نظـر  منقهـههمچنین هر چه مهدار شاخ  فوق بزرگتر باشد اولويت و مزيت نسبی يا رقابتی بیشتری آن کاالهـا را بـرای 

متر از يك باشد در اين صورت کشور مـورد نظـر در زمینـه شاخ  فوق برای برخی از کاالها ک نشان می دهد. در مهابل، چنانچه

افزايشـی ايـن شـاخ  در  ـی  (. روند0831صادرات اين نوع کاالها از مزيت نسبی برخوردار نمی باشد )وزارت جهاد کشاورزی، 

های مناسـ  و ا ی خاص در راستای ايجـاد فرصت  زمان نشان دهنده بهبود موقعیت رقابتی يك کاال در سقح جهان و يا منقهه

مشکل اصـلی معیـار باالسـا  .يا اسـتفاده بـه موقـع از فرصت های پیش آمده در سقح جهانی برای کشور مورد نظر تلهی می شود

اين است که تنها بر تولید و صادرات کشورهای پیشرفته توجه دارد و به کشورهای در حال توسـعه توجـه کمتـر دارد. )عزيـزی و 

 .(0831مجتبايی، 

خواهیم امکان تجارت بین آنها را بررسـی کنـیم مزيـت نسـبی اگر برای تمامی کاالهای دو يا چند کشوری که می اکنون 

آشکار شده محاسبه شود، هرچه تعداد کاالهای مشابه که هر دو کشور در آن دارای مزيت نسبی بیشتر از يك باشند، کمتر باشـد، 

مزيت نسبی هر کشور در صادرات کاالهای مختلی ا العـات مفیـدی در مـورد  يابد. البتهامکان تجارت بین دو کشور افزايش می

 .  11دهدو تنوع محصوالت دارای مزيت نسبی هر کشور و رقابت يا عدم رقابت کشورها برای صدور محصوالت ارائه می تعداد

 

 10(SRCAشاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن )

اين است که دامنه تغییرات آن بسیار زيـاد مـی باشـد و نمـی   RCAالزم به توضیح است که يکی از معاي  مهم شاخ  

خوبی نشان دهد. از آنجـايی کـه شـاخ  مزيـت نسـبی آشـکار شـده ه تواند شدت و درجه مزيت نسبی يا عدم مزيت نسبی را ب

(RCA)  ط نشان می دهد کـه مهادير خود را بین صفر و بی نهايت اختیار می کند مزيت نسبی آشکار شده مهدار صفر و يك را فه

نشان از نامتهارن بودن شاخ  مزيت نسبی آشکار شده است که اين مسئله يکی از نهاط ضعی اين شـاخ  بـه شـمار مـی آيـد 

(. برای رفع مشکل فوق، شاخ  فوق را می توان با يك تبـديل يکنواخـت بـه شـاخ  قرينــه و يــا 0830)خسروی و همکاران،

بـا عنـوان  1111و همکـارانش در سـال  11رن يا نرمال شده ای از اين شاخ  توسط براسیلیشده تبديل نمود. شکل متها نرمـال

 ارائـه شد: (4رابقه )بـه صـورت  "مزيت نسبی آشکار قرينه شده"شاخ  

RCA – 1         

4    )                                                                                                              SRCA = —————— 

         RCA + 1  
 

بین صفر و بی نهايت می باشد در اين صورت مـشاهده مـی شــود کــه دامنـه تغییـرات   RCAبا توجه به اينکه شاخ  

بزرگتـر از يـك باشـد در ايـن  RCAمـی باشـد. بــه عبــارت ديگــر چنانچــه  +0و  -0شاخ  تعديل شده و قرينه فـوق بـین 

يك عدد منفی بـین صـفر تـا   SRCAکوچکتر از يك باشد  RCAبـین صـفر و يـك خواهـد بـود و در حالتی کـه  SRCAرتصو

                                                             
رو، اگر سهم نسبی صادرات يك کاال  از کل کند. از اينکننده در تجارت جهانی آن کاال پیروی میکننده صادرات يك کشور از عوامل تعیین. عوامل تعیین1

نسبی آشکارشده معادل يك است.  مهادير بیشتر و  صادرات کشور مورد نظر بر حس  اهمیت نسبی آن کاال در تجارت جهانی تحهم يافته باشد، مزيت

دارا  کمتر از يك مبین بخشهايی است که سهم نسبی بیشتر يا کمتری از صادرات کشور مورد نظر را در مهايسه با سهم نسبی آن بخش در تجارت جهانی

 هستند.                  
2. Symmetric Revealed comparative Advantage. 

3. Brasili 



  

خواهد بود. همچنین بدلیل دامنه محـدود شاخ  تعديل شده فوق، شبیه ضري  همبستگی می تــوان گفــت کــه هرچــه  -0

SRCA  1بیشتر می باشد و در عوض هرچه از صـفر بـه سـمت عـدد  بـه عـدد يـك نزديك تر شود در اين صورت مزيت نسبی- 

  .(0832میل نمايد آنگاه می توان نتیجه گرفت که عدم مزيت نسبی تشديد می شود. )هوشمند و نهوی، 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

ستان های کشور را درصد سقح کشور و رتبه هجدهم در بین ا 3/0هزار کیلومتر مربع که  13استان کردستان با مساحت 

 04 درجـه و 43دقیهه تا  84درجه و  41دقیهه عرض شمالی و  13درجه و  82دقیهـه تـا  41درجه و  84بین  ،دارا می باشد

شمال به استان های آذربايجان غربی و زنجان ، از جنوب  در غرب ايران و از .النهار گرينويچ قرار دارد دقیهه  ول شرقی از نصی

سنندج مرکز استان کردستان  نشاه ، از شرق به استان های همدان و زنجان و از شرق به کشور عراق محدود است.به استان کرما

 0183دهستان بزرگ و  32بخش،   80شهر،  13شهرستان،  01است و بر اساس آخرين تهسیمات کشوری اين استان دارای 

کردستان عبارتند استان های ستان می باشد . شهر ی از سکنه آبادی خال 031روستای آن دارای سکنه و  0231که تعداد روستا 

از : سنندج ، بانه ، سهز ، ديواندره ، مريوان ، بیجار ، کامیاران ، قروه ، دهگالن و سروآباد که هر يك از اين شهرستان ها دارای 

)سالنامه آب شیرين ايران است قرار داردآثار فرهنگی و باستانی بوده و در مريوان درياچه زريوار که بزرگترين و تنها درياچه 

میلیون در  211الی  411به موقعیت خاص توپوگرافی استان و میزان بارندگی ) معادل (. با توجه 0831آماری استان کردستان، 

کشور نیز  سال( زياد برف و باران ، ودخانه های پر آب زيادی در استان جاری بوده و آب مورد نیاز تعداد زيادی از رودخانه های

بر اساس آخرين  همانند سیمینه رود ، گاورود ، قزل رود ، زرينه رود ، کرخه و سیروان از خاك استان کردستان تأمین می گردد .

درصد  84درصد شهری و  22هزار نفر جمعیت دارد که  0438241، استان کردستان  0831سرشماری مرکز آمار ايران در سال 

هزار نفر  0482231از  نفر در کیلومتر مربع است . 10,1ی دهد . تراکم نسبی جمعیت معادل را جمعیت روستايی تشکیل م

 11درصد و در منا م روستايی  38,00درصد با سوادند که اين نسبت در منا م شهری  11,12ساله و باالتر استان ،  2جمعیت 

 14درصد آن در بخش کشاورزی ،  11,11ار نفر که هز 411ساله و باالتر شاغل استان به تعداد  01درصد می باشد . جمعیت 

)سالنامه آماری استان  درصد فعالیت نامشخ  و اظهار نشده دارند 3,1درصد در بخش خدمات و  41,8درصد در بخش صنعت 

 (.0831کردستان، 

 

 
 

 تقسیمات سیاسی استان کردستان-1-4نقشه شماره 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 4و 8،1ه و تحلیل روش ضري  مکانی برای وضعیت اشتغال صنايع استان کردستان به تفکیك کد های ابتدا به بررسی و تجزي

 می پردازيم. 0831تا  0831رقمی برای دوره 

 ( بر حسب اشتغالLQتکنیک اقتصاد پایه )ضریب مکانی 



  

 نرقمی در بخش صنعت استان کردستا4و 3، 2شاخص ضریب مکانی اشتغال براساس کدهای  -3-4جدول 

 
878889909192عنوان فعالیتکد

1/46282911/67387481/88217311/68502631/55660591/4585821 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی15

0/93599730/93161471/00371130/77618670/70839670/5863153 تولید منسوجات17

____2/76447382/799811 تولید پوشاك ـ عمل آوردن و رن  کردن پوست خزدار18

0/26825050/15917270/16798860/15845370/17520410/1230228 صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی24

1/32602891/31122231/17225671/21713690/96698941/1243628 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی25

1/95940041/98776742/21601781/72706941/8073881/6180524 تولید ساير محصوالت کانی غیر فلزی26

_0/7954110/69672140/18314230/60712180/592502 تولید فلزات اساسی27

0/46232950/68819720/31097050/24235270/28903470/322186 تولید محصوالت فلزی فابريکی بجز ماشین آالت و تجهیزات28

0/56116210/43454480/61157640/44763940/63339420/8389859تولید ماشین آالت و تجهیزات  بهه بندی نشده در جای ديگر29

___0/18713010/11928490/182687 تولید وسايل نهلیه ی موتوری و تريلر و نیم تريلر34

__1/3556479_1/0447504 تولید مبلمان و مصنوعات  بهه بندی نشده در جای ديگر36

0/56279080/6226230/62736130/62089640/32557310/5172355تولید و عمل آوری و حفاظت گوشت، ماهی، میوه،  سبزی ها، روغن ها و چربی ها از فساد151

1/39668621/28968911/26295371/27095551/29641481/466805تولید فراورده های لبنی152

3/47645353/53490253/1473882/50558093/02945242/7731197 تولید محصوالت از دانه های آسیاب شده و نشاسته و محصوالت نشاسته ای و غذاهای آماده برای حیوانات153

0/65747320/55947410/83339830/9036881/12109391/0646304 تولید ساير محصوالت غذايی154

__2/32174783/37638622/14060161/8856949تولید انواع آشامیدنی ها155

0/71435570/67315960/64753820/55630150/5952130/5944804 ريسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات171

____0/62972170/5712452 تولید ساير منسوجات172

____2/08239231/903732 تولید پوشاك به استثنای پوشاك از پوست خزدار181

0/14571220/1344468___0/1913444 تولید ساير محصوالت شیمیايی242

____0/9624282_ تولید محصوالت الستیکی بجز کفش251

1/23271610/86070610/90976830/98433880/84172451/1109106 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش252

1/62347081/49474151/47171611/22910141/44130621/4300072 تولید محصوالت کانی غیر فلزی  بهه بندی نشده در جای ديگر269

_____0/3578147 ريخته گری فلزات273

0/62378120/81387630/36099170/30569370/40455750/510445 تولید محصوالت فلزی ساختمانی، مخازن، انباره ها و مولدهای بخار281

0/545397_____ تولید ماشین آالت با کاربرد عام291

1/39339560/97361051/13784180/89046731/44632021/5899897 تولید ماشین آالت با کاربرد خاص292

___0/27045430/15886410/2151977 تولید ققعات و ملحهات برای وسايل نهلیه ی موتوری و موتور آن ها343

___1/8595905__ تولید مصنوعات  بهه بندی نشده در جای ديگر369

1/40523671/57397131/6891561/55379910/54669291/0223682 کشتار دام و  یور1515

1/10637541/14905451/07532970/96921830/89315911/0267315تولید فراورده های لبنی1520

3/42169823/86993413/03942872/58930592/73148362/5376064 آرد کردن غالت و حبوب1531

___2/5157848__تولید خوراك دام و حیوانات1533

1/73396141/5884102تولید قند و شکر1542

0/8274093__2/09866552/16819921/8876233 تولید آب نبات و شکالت و نهل و کاکائو و آدامس1543

0/2467411__0/34516332/57574250/2433507تولید نان شیرينی و بیسکويت و کیك1546

0/7689963تولید ساير محصوالت غذايی  بهه بندی نشده در جای ديگر1548

____2/05326990/2841602تولید نوشابه های غیر الکلی گازدار1555

0/60248570/64466520/59748250/45183950/43738860/4452695 آماده سازی و ريسندگی الیاف منسوج ـ بافت منسوجات1711

____0/73945190/7373042 تولید فرش ماشینی و موکت1726

____1/64955291/6961389 تولید پوشاك به استثنای پوشاك از پوست خزدار1810

____2/7852258_ تولید ساير محصوالت الستیکی2519

0/97648760/76685020/77461340/75064710/57990220/7776132 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش2520

1/66205451/67290711/74628991/21348811/54024582/0669792 تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ2695

2/14519421/64142121/59278491/10175310/77965350/9264498 بريدن و شکل دادن و تکمیل سن 2696

0/79323440/93924370/98950080/75788551/03757460/8531746 تولید آجر2697

2/65720012/85422072/41572691/50933591/36631631/1164147 تولید ساير محصوالت کانی غیر فلزی  بهه بندی نشده در جای ديگر2699

_____0/329571ريخته گری آهن و فوالد2731

____0/58098690/9088786 تولید محصوالت فلزی ساختمانی2811

3/26438542/54267223/11491853/7908147_3/7974656 تولید ماشین آالت کشاورزی و جنگلداری2921

___0/21423850/14154070/183228 تولید ققعات و ملحهات برای وسايل نهلیه ی موتوری و موتور آن ها3430

___1/899791__ تولید ساير مصنوعات  بهه بندی نشده در جای ديگر3699
 

 منبع: يافته های تحهیم

های صنعتی با اشتغال ده  را در کارگاهکه مدل اقتصاد پايه )ضري  مکانی(  8-4مقابم محاسبات انجام شده در جدول 

، صنعت مواد غذايی و آشامیدنی ISICبا کد  ساله نشان می دهد، در صنايع 2در  ی دوره  استان صنايعبرای نفر کارکن و بیشتر 



  

بوده است در اين بخش صنعتی دارای مزيت نسبی در زمینه اشتغال  0831تا  0831 ول دوره مورد مقالعه از سال  در 01با کد 

در همه سال های مورد مقالعه  01آن است که اين صنعت صادرکننده نیروی شاغل بوده است. صنعت نساجی با کد که بیانگر 

در  ول دوره  14شیمیايی با کد  محصوالت و مواد است. صنعت تولیدوارد کننده نیروی شاغل به استان بوده  0833بجز سال 

تولید محصوالت الستیکی و مورد مقالعه دارای عدم مزيت نسبی و وارد کننده نیروی شاغل به استان بوده است. صنعت 

ساير محصوالت کانی دارای مزيت نسبی بوده است و صادر کننده نیروی شاغل. تولید  0830پالستیکی در همه سال ها بجز سال 

غیر فلزی در همه سالهای دوره مورد مقالعه دارای مزيت نسبی بوده است در حالی که صنعت تولید فلزات اساسی، تولید 

بندی نشده در جای ديگر و تولید آالت و تجهیزات  بههآالت و تجهیزات، تولید ماشینمحصوالت فلزی فابريکی بجز ماشین

تريلر و نیم تريلر در هیچ سالی مزيت نسبی نداشته اند و وارد کننده نیروی شاغل به استان بوده اند. ی موتوری و وسايل نهلیه

 دارای مزيت نسبی بوده است. 0833و  0831بندی نشده در دو سال همچنین صنعت تولید مبلمان و مصنوعات  بهه

های آسیاب شده و نشاسته ولید محصوالت از دانه(، ت011های لبنی )کد در صنايع با کد سه رقمی، صنايع تولید فراورده

( و تولید محصوالت کانی غیر 011ها )کد(، تولید انواع آشامیدنی018ای و غذاهای آماده برای حیوانات )کد و محصوالت نشاسته

نده نیروی ( در همه سال های مورد مقالعه دارای مزيت نسبی بوده و صادر کن123بندی نشده در جای ديگر )کدفلزی  بهه

ها و ها، روغنسبزیآوری و حفاظت گوشت، ماهی، میوه، تولید و عملچون  شاغل به بیرون مرزهای استان بوده اند. اما صنايعی

(، تولید محصوالت فلزی ساختمانی، مخازن، 010(، ريسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات )کد 010ها از فساد )کد چربی

( دارای عدم 848ها )کد ی موتوری و موتور آن( و )تولید ققعات و ملحهات برای وسايل نهلیه130کد ها و مولدهای بخار )انباره

مزيت نسبی اشتغال و وارد کننده نیروی کار بوده اند. همچنین صنعت تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش صنعتی بوده که 

روی کار بوده است و در بهیه سال ها دارای عدم مزيت دارای مزيت نسبی و صادر کننده نی 0831و  0831فهط در سال های 

يه ÷در بم 0831و  0833آالت با کاربرد خاص بجز سال های نسبی و وارد کننده نیروی کار بوده است. در حالی که تولید ماشین

 سال ها دارای مزيت نسبی اشتغال و صادر کننده نیروی کار بوده است.

(، تولید محصوالت ساخته شده از بتن و 0180عت  آرد کردن غالت و حبوب )کد در صنايع با کدهای چهار رقمی، صن

آالت کشاورزی و ( و تولید ماشین1233بندی نشده )کد (، تولید ساير محصوالت کانی غیر فلزی  بهه1231سیمان و گچ )کد 

ز استان را دارند. اما صنايعی چون  ( دارای مزيت نسبی بوده اند و توانايی صدور نیروی کار به خارج ا1310جنگلداری )کد 

( و  تولید 1111(، تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش )کد 0100سازی و ريسندگی الیاف منسوج ـ بافت منسوجات )کد آماده

و ( دارای عدم مزيت نسبی بوده اند. در صنعت کشتار دام 8481ها )کد ی موتوری و موتور آنققعات و ملحهات برای وسايل نهلیه

در بهیه سال ها دارای مزيت نسبی وصادر کننده نیروی کار بوده است. همچنین صنعت تولید فر آورده  0830 یور بجز سال 

 0830در بهیه سال ها دارای مزيت نسبی بوده است. صنعت تولید آجر فهط در سال  0830و  0831های لبنی بجز سال های 

 ده است.دارای مزيت نسبی بوده و نیروی کار صادر نمو
 

 ( بر حسب ارزش افزودهLQتکنیک اقتصاد پایه )ضریب مکانی 

بهترين شرايط  حتی در ستفاده از آمار اشتغال در شناسايی ماهیت صادراتی پاره ای از فعالیت های اقتصادی يك منقهه،ا

در بهـره وری سـرانه کـار در  تارقام اشتغال تفاوت در بهـره وری منـا م و تفـاو نتايج تهريبی و خام به دنبال خواهد داشت. هم

اشتباهات مـی پـردازد اسـتفاده از روش ارزش  به اصالح اينا گزينه ای که بعض صنايع مختلی يك منقهه را به حساب نمی آورد.

صنايع و نواحی يك کشور را منعکس می کنـد. در تحلیـل  ارزش افزوده تفاوت های بهره وری میان افزوده به جای اشتغال است.

 یافزوده محاسبه شده باشند استفاده به عمل مـی آيـد تـا از میـزان خقـا ن تحهیم از ضراي  مکانی که بر اساس ارزشآماری اي

 ناشی از استفاده از آمار 



  

 رقمی در بخش صنعت استان کردستان4و 3، 2شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده براساس کدهای  -4-4جدول 
878889909192عنوان فعالیتکد

1/22658281/59104092/31277931/7886672/17512221/430414 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی15

1/03733090/82200631/16829910/83106271/33715040/9543132 تولید منسوجات17

____3/21207162/5001775 تولید پوشاك ـ عمل آوردن و رن  کردن پوست خزدار18

0/0603630/02242250/05731770/04633710/03389450/0180384 صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی24

1/65233131/14920421/11264521/09036550/66364721/2010291 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی25

4/51579014/53702554/36673184/11357514/00110853/4509251 تولید ساير محصوالت کانی غیر فلزی26

_0/20825020/29865060/13131150/13861590/1719785 تولید فلزات اساسی27

0/32984070/33994080/24592010/15289440/30675340/3673192 تولید محصوالت فلزی فابريکی بجز ماشین آالت و تجهیزات28

2/08342340/86122691/0558891/22620252/56077571/1564316تولید ماشین آالت و تجهیزات  بهه بندی نشده در جای ديگر29

___0/04595110/02737460/0456514 تولید وسايل نهلیه ی موتوری و تريلر و نیم تريلر34

___2/0579919_1/8919763 تولید مبلمان و مصنوعات  بهه بندی نشده در جای ديگر36

0/2867270/15809670/24011730/23025380/08106010/1718144تولید و عمل آوری و حفاظت گوشت، ماهی، میوه،  سبزی ها، روغن ها و چربی ها از فساد151

0/25187310/41424310/52548850/49893770/67059141/374435-تولید فراورده های لبنی152

2/4584031/07638831/65603791/28181811/7948150/9201118 تولید محصوالت از دانه های آسیاب شده و نشاسته و محصوالت نشاسته ای و غذاهای آماده برای حیوانات153

0/49927540/2603150/50895510/6258871/19161820/674526 تولید ساير محصوالت غذايی154

__1/2030233/86976314/00857742/0135239تولید انواع آشامیدنی ها155

0/50157350/39898740/4570530/41976720/39023540/5012044 ريسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات171

____0/35084810/2388013 تولید ساير منسوجات172

____1/4089011/0336846 تولید پوشاك به استثنای پوشاك از پوست خزدار181

0/0256990/0222146___0/0654072 تولید ساير محصوالت شیمیايی242

0/99157220/24143310/55790180/52027250/36783490/978013 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش252

2/14311430/62745221/69083581/6231211/81879972/0816424 تولید محصوالت کانی غیر فلزی  بهه بندی نشده در جای ديگر269

____0/13299942/0376561 ريخته گری فلزات273

0/25331850/22810860/18014570/11848560/26859210/3966054 تولید محصوالت فلزی ساختمانی، مخازن، انباره ها و مولدهای بخار281

0/4608371_____ تولید ماشین آالت با کاربرد عام291

2/81231151/50214991/8640281/82062834/19739721/8410742 تولید ماشین آالت با کاربرد خاص292

___0/07991150/04678810/0751497 تولید ققعات و ملحهات برای وسايل نهلیه ی موتوری و موتور آن ها343

___1/5430926__ تولید مصنوعات  بهه بندی نشده در جای ديگر369

1/30675870/97999731/33659551/57137710/32219770/8272 کشتار دام و  یور1515

0/24954760/51487150/64344120/50752930/60681411/2094649-تولید فراورده های لبنی1520

2/80697932/04959632/21319472/0667352/53550161/0807949 آرد کردن غالت و حبوب1531

_1/5527814_0/30524342/0497856_تولید خوراك دام و حیوانات1533

0/38097591/4662886____تولید قند و شکر1542

0/5051994__2/81624322/37720681/6589175 تولید آب نبات و شکالت و نهل و کاکائو و آدامس1543

0/1197833__0/24209150/08762240/3355316تولید نان شیرينی و بیسکويت و کیك1546

0/4763706_____تولید ساير محصوالت غذايی  بهه بندی نشده در جای ديگر1548

_____1/6344473تولید نوشابه های غیر الکلی گازدار1555

0/52257810/52628210/60237330/45938790/33285160/470192 آماده سازی و ريسندگی الیاف منسوج ـ بافت منسوجات1711

____0/46581290/3938412 تولید فرش ماشینی و موکت1726

____1/39589261/2847882 تولید پوشاك به استثنای پوشاك از پوست خزدار1810

____0/3533361_ تولید ساير محصوالت الستیکی2519

0/9824177/93890920/683130/52923150/76392190/8606245 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش2520

1/35276570/66319861/40483220/95357661/34701761/4551793 تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ2695

3/1153411/97646042/65287771/71327490/73335210/7578361 بريدن و شکل دادن و تکمیل سن 2696

1/45571154/21019441/23921211/0446730/98414430/9971675 تولید آجر2697

0/9164882_3/05817232/36475842/5346351/1785908 تولید ساير محصوالت کانی غیر فلزی  بهه بندی نشده در جای ديگر2699

_____0/1614606ريخته گری آهن و فوالد2731

____0/37008760/4904507 تولید محصوالت فلزی ساختمانی2811

5/81350565/31407929/44280323/4722714_7/5963703 تولید ماشین آالت کشاورزی و جنگلداری2921

___0/07917370/20997140/092018 تولید ققعات و ملحهات برای وسايل نهلیه ی موتوری و موتور آن ها3430

___2/122919__ تولید ساير مصنوعات  بهه بندی نشده در جای ديگر3699

 منبع: يافته های تحهیم       

رقمی در جداول  4و  8،1ضري  مکان بر پايه ارزش افزوده بر اساس کدهای  نتايج حاصل از محاسبه شاخ  گردد. یزاشتغال پره

شناخت سـاختار يـك منقهـه در بخـش هـای  در ايـن روش کـه در متـداول تـرين شـکل خـود ابـزاری بـرای. آمده است 4-4

اقتصادی منقهه نسبت به ارزش افزوده همـان فعالیــت اقتــصادی  مختلی نیـز محـسوب مـی شـود ، ارزش افزوده فعالیت های



  

در تحهیـم  LQ شـاخ  در کل کشور سنجیده می شود و فعالیت هايی که از توانـايی بیـشتری برخوردارنـد نمايـان مـی شـوند

از ارزش افـزوده  حاضر جايگزينی برای عدم وجود حساب های منقهه ای به صورت غیر مستهیم است که در واقع در محاسبه آن

 استفاده شده است. ختلیصـنايع م

متغیر مرجع که معموال کل ارزش افزوده در سقح منقهه و کشور می باشـد  ارزش افزوده يك بخش از صـنايع بـه

در منقهـه از تخص  بیشتری  که اين فعالیت مورد نظر محاسبه شود، نشان دهنده اين است <0LQاگر د.ارتبـاط داده می شو

ز گر ضري  مکانی بزرگتر ادر واقع مهايسه با کشور برخوردار است و به عبارت ديگر بیشتر از حـد نیاز منقهه توان تولید دارد. در 

باشد، نشان می دهد که متوسط ارزش افزوده ايجاد شده در بخش مذکور در سال مورد نظر بیشتر از متوسط ارزش افزوده  0

در نتیجه میتواند به  .ر در همان سال نسبت به کل کشور از مزيت برخوردار بوده استمذکو کشوری بوده است و لذا زيربخش

 LQ =0 که باشد عکس اين حالت نیـز صـادق اسـت و در شـرايقیLQ  >0متهابال اگر . کشورکـاال صـادر نمايـد ساير نهاط

صصی بوده و توانايی صدور منقهه بیشتر توان تخ شود ، فعالیت مورد نظر درکشور و منقهه بـه يـك نـسبت دارای محاسبه

است تولید سرانه استان با  بر اساس ارزش افزوده برابر واحد  LQاستنتاج معمول آن است که وقتی شاخ . ازکشور نمی باشد

ت مورد کاال يا خدم اين صورت استان، در )تهاضا( استان می باشد.  تولید سرانه ملی برابر و تولید استان دقیهًا پاسخگوی مصرف

 نظر را نه وارد و نه صادر می کند.

( 01صنايع مواد غذايی و آشامیدنی با کد )در تولید  4-4مقابم ضراي  مکانی که بر حس  ارزش افزوده در جدول 

در تولید محاسبه شده در همه سال ها نشان از وجود مزيت نسبی استان درتولیدات اين بخش صنعتی است.  LQشاخ  

بیشتر از يك بوده يعنی تولیدات صنايع نساجی در اين 0830و  0833، 0831برای سالهای  LQ( شاخ  01منسوجات با کد )

سال ها دارای مزيت نسبی بوده به عبارتی اين صنعت در اين سال ها توان صادر نمودن تولیدات خود را به خارج از مرزهای 

تولید مواد و محصوالت  صنايعمزيت نسبی بوده است.  استان داشته است در حالی که در سال های باقیمانده دارای عدم

( در تمامی سال های مورد مقالعه دارای عدم مزيت نسبی بوده و تولیدات اين صنعت نتوانسته جوابگوی 14شیمیايی )کد 

محصوالت فعالیت صنعتی تولید نیازهای استان باشد و استان وارد کننده محصوالت اين صنعت از استان های ديگر بوده است. 

ساير محصوالت  اتدر بخش تولید  LQشاخ   دارای مزيت نسبی است. از بخش های صنعتی (،11الستیکی و پالستیکی )کد 

وجود مزيت نسبی استان در  به دست آمده است که بیانگردر  ول دوره مورد مقالعه بیشتر از يك (، 12کانی غیر فلزی )کد 

آالت و تولید محصوالت فلزی فابريکی بجز ماشین( و 11دات فلزات اساسی )کد صنعت تولی تولیدات اين بخش صنعتی است.

در تولید ماشین آالت و تجهیزات  بهه بندی نشده در در همه دوره مقالعه دارای عدم مزيت نسبی بوده اند. ( 13تجهیزات )کد 

. در در تولیدات اين بخش صنعتی استنسبی استان در بهیه سال های دوره دارای مزيت  0833بجز سال ( 13جای ديگر )کد 

( و زير بخش هايش با توجه به فعالیت سه ساله اش در هیچ 84ی موتوری و تريلر و نیم تريلر )کد تولید وسايل نهلیهصنعت 

 سالی مزيت نسبی در تولید نداشته و تولیداتش نتوانسته جوابگوی نیاز استان باشد.

های آسیاب شده و تولید محصوالت از دانه، استان کردستان در گروه ISICبا کدهای سه رقمی  4-4مقابم جدول 

تولید ( و 011ها با کد )( و گروه تولید انواع آشامیدنی018ای و غذاهای آماده برای حیوانات با کد )نشاسته و محصوالت نشاسته

آوری و حفاظت تولید و عملی چون اما صنايعدارای مزيت نسبی در تولید می باشد. ( 131با کاربرد خاص )کد ماشین آالت

 (010)کد  ريسندگی ،بافندگی و تکمیل منسوجاتو صنعت ( 010ها از فساد )کد ها و چربیها، روغنسبزیگوشت، ماهی، میوه، 

و صنعت تولید محصوالت فلزی ساختمانی، خازن، انباره ها و مولدهای بخار  (111)کد  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفشو 

( در تمام دوره مورد مقالعه دارای عدم مزيت نسبی در تولید بوده است که نشان می دهد در تولید محصول تخصصی 130)کد 

 گروه تولیدمحصوالت کانی غیر فلزی  بهه در نداشته در نتیجه وارد کننده محصول در آن صنعت به استان کردستان می باشد.

 دارای مزيت نسبی بوده و توانايی صادرات داشته است. 0833ا بجز سال در همه سال ه( 123بندی نشده در جای ديگر)کد 

رقمی و چهار  و زير بخش آن بر اساس کدهای سه( 03عمل آوردن و رن  کردن پوست خزدار )کد -در تولید پوشاكدر تولید 

حصول تولید نموده اند در استان فعالیت داشته اند و م 0833و  0831فهط در سال های ( 0301و 030)کد های کدهای رقمی 

 که در اين دو سال دارای مزيت نسبی در تولید بوده اند.



  

آالت  تولید ماشینصنعت ( و 0180همچنین بر اساس کدهای چهار رقمی صنعت آرد کردن غالت و حبوب با کد )

نبات و شکالت و نهل و دارای مزيت نسبی در تولید می باشد، در حالی که صنعت تولید آب (،1310)کد  کشاورزی و جنگلداری

دارای مزيت نسبی در تولید بوده است که اين امر نشان  0833و  0833، 0831( در سه سال 0148کاکائو و آدامس با کد )

با داشتن ند و از تخص  بیشتری در مهايسه با کشور برخورداردهنده آن است که اين صنايع در تولید کاالی منحصر به خود 

 در تولید. استان توانايی صدور محصول خود را به خارج از مرزهای استان دارند یشتر از حـد نیازبمزيت نسبی در تولید 

(، تولید آجر)کد 1232سن )کد  ( ، بريدن و شکل دادن و تکمیل1231محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ)کد 

در بسیاری از سالهای مورد مقالعه  (1233)کد رنشده در جای ديگ بندی تولید ساير محصوالت کانی غیر فلزی  بههو  (1231

از تخص  بیشتری در مهايسه با  استاندر  اين فعالیتپس می توان گفت که  بوده است.دارای مزيت نسبی آشکار شده در تولید 

ه دوـاال صـادر نمکشورک کشور برخوردار است و به عبارت ديگر بیشتر از حـد نیاز منقهه توان تولید دارد. در نتیجه به ساير نهاط

 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش( و 0100 سازی و ريسندگی الیاف منسوج ـ بافت منسوجات)کد آمادهصنعت است. 

نیز دارای عد مزيت نسبی بوده که اين مسئله نشان می دهد که تولیدات اين گروه از صنايع جوابگوی نیاز استان  (1111کد)

 تولیدات اين صنايع از خارج از مرزها بوده است. نبوده است و استان وارد کننده 

 

 (RCAروش مزیت نسبی آشکار شده )

( قـرار 1و0 بم ساختار اين شاخ  مهادير بدست آمده بین صفر و بی نهايت قرار می گیـرد. اگـر مهـدار شـاخ  بـین )

ا اگر در فاصله يك تـا بـی نهايـت بگیرد، يعنی استان کردستان در آن صنعت و تولیداتش متخص  نیست و مزيت نسبی ندارد ام

قرار گیرد يعنی استان در صدور محصوالت و تولیدات آن صنعت دارای تخص  بوده و به سوی تخصصی شدن تولید حرکت مـی 

کند. پس مهادير شاخ  ياد شده برای هر کاالی صادراتی می تواند وضع مزيت نسبی آن کاال را در بازار صـادراتی بالفعـل نشـان 

 می دهد.

بین صفر و بی نهايت می باشد در ايـن صـورت مشـاهده مـی شـود کـه دامنـه تغییـرات   RCAا توجه به اينکه شاخ  ب

بزرگتـر از يـك باشـد در ايـن  RCAمـی باشـد. بــه عبـارت ديگــر چنانچــه  +0و  -0شاخ  تعديل شده و قرينـه فـوق بـین 

 -0يـك عـدد منفـی بـین صـفر تـا   SRCAز يك بـاد کوچکتر ا RCAبین صفر و يك خواهد بود و در حالتی که   SRCAصورت

  SRCAخواهد بود. همچنین بدلیل دامنه محـدود شاخ  تعديل شده فوق، شبیه ضري  همبستگی می توان گفـت کـه هرچـه 

میـل  -1بـه عـدد يـك نزديك تر شود در اين صورت مزيت نسبی بیشتر می باشد و در عوض هرچه از صـفر بــه ســمت عــدد 

 آنگاه می توان نتیجه گرفت که عدم مزيت نسبی تشديد می شود.نمايد 

 

 1332و  1311برای سال  SRCAو  RCAنتایج حاصل از برآورد شاخص  -11-4جدول 

1517182425262728293436کدسال

RCA2/23470/29407/31410/11684/32091/09670/17230/83071/41650/91532/8071

RCA 4911126108573رتبه

S R CA0/3817-0/54560/7594-0/79080/62410/0461-0/7060-0/09250/1724-0/04420/4747

SRCA 4911126108573رتبه

RCA1/21580/98741/51260/06615/07841/49230/34083/28904/95140/92809/3320

RCA 7851126104391رتبه

S R CA0/0974-0/00630/2040-0/87590/67100/1975-0/49160/53370/6639-0/03730/8064

SRCA 7851126104391رتبه

88

92

 
 منبع: يافته های تحهیم                             

تولیـد مبلمـان و صـنعت  نشـان مـی دهـد کـه 0831محاسبه شاخ  مزيت نسبی آشکار شده برای استان کردسـتان در سـال 

( رتبـه اول را در میـان صـنايع و بـاالترين میـزان صـادرات بـا ارزش ريـالی 82بندی نشده در جـای ديگـر )کـد مصنوعات  بهه



  

( را در استان کردستان داشته است يعنی دارای مزيت نسبی آشکار شده صادرات در استان می باشد. در واقع 033111011283)

به صنعت مزيـت دار اسـتان تبـديل  31رتبه سوم را در مزيت نسبی آشکار شده داشته است اما در سال  ،33اين صنعت در سال 

+ است برای اين صنعت در استان بیشـترين 0و  -0شده است. همچنین شاخ  مزيت نسبی آشکار شده متهارن که مهداری بین 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.  0رتبه  3/1ات با مهدار مهدار را داشته که در محاسبه اين شاخ  صنعت تولید مبلمان و مصنوع

( 11تولید تولید محصوالت الستیکی و پالسـتیکی )کـد صنعت  RCA بم جدول رتبه دوم در مزيت نسبی آشکار شده در مدل 

و نیز رتبه دوم را در مزيـت نسـبی صـادرات اسـتان داشـته اسـت  33است که الزم به ذکر است که تولیدات اين صنعت در سال 

( در رتبه سوم جای گرفته است کـه نشـانگر ايـن مسـئله 13بندی نشده در جای ديگر )کد آالت و تجهیزات  بههصنعت ماشین

اسـتان در صـدور محصـوالت و است که اين صنايع دارای مزيت نسبی در صادرات استان کردسـتان هسـتند يعنـی ايـن صـنايع 

صنايع تولید مواد و محصوالت تولید حرکت می کنند. اما صنايعی چون  تولیداتشان دارای تخص  بوده و به سوی تخصصی شدن

( صنايعی هستند 84( و تولید وسايل نهلیه موتوری و تريلر و نیم تريلر )کد 11(، صنايع تولید فلزات اساسی)کد 14شیمیايی )کد 

 ادرات می باشند.که رتبه های انتهای جدول را دارند و دارای عدم مزيت نسبی آشکار شده در تولید و ص

صنعتی که رتبه اول را داشته است و بیشترين مزيت نسبی را به خود اختصاص داده است، صـنعت تولیـد  0833در سال 

( مـی باشـد 8/1) RCA( و مهـدار 0110100114184( با ارزش ريالی )03آوردن و رن  کردن پوست خزدار )کد پوشاك ـ عمل

، ناتوانی در رقابت با ديگـر تولیدکننـدگان کشـور، موانع بزرگ تهیه مواد اولیه، سرمايه به دلیل کمبود 31که اين صنعت در سال 

با اين فعالیت صنعت مورد نظر، معوقات ناپايداری صادرات، عدم پرداخت جوايز صادراتی و نبود تورهای تجاری مناس  و متناس  

جايگاه پنجم قرار می گیرد. همچنـین مهـدار شـاخ   بانکی، مزيت نسبی خود را در صادرات محصوالتش از دست می دهد و در

SRCA  تولیـد محصـوالت السـتیکی و ( بوده است. رتبـه دوم و سـوم بـه ترتیـ  بـه صـنايع 1/1، )33برای اين صنعت در سال

( اختصـاص يافتـه اسـت و ايـن صـنايع، 82بندی نشده در جای ديگر )کد ( و تولید مبلمان و مصنوعات  بهه11پالستیکی )کد 

نايع مزيت دار استان کردستان با بیشترين مهدار صادرات می باشند. در حالی که صنايعی چون صنايع تولید مواد و محصـوالت ص

صنايع بـدون مزيـت  SRCAو  RCA( از لحاظ مدل 01( و تولید منسوجات )کد 11(، تولید فلزات اساسی )کد 14شیمیايی )کد 

 نسبی در استان می باشند.

 

 یشنهاداتنتیجه گیری و پ

حث پیرامون بجهانی شدن و فراگیر شدن آن در سقح جهان و از رفی يعنی شرايط کنونی اقتصاد جهانی امروزه 

موج  شده تا برنامه ريزان اقتصادی کشور با حساسیت و دقت بیشتری اقدام به هدايت  پیوستن ايران به سازمان تجارت جهانی

، ارزيابی میزان شرط الزم برای حضور موثر و مستمر در عرصه تجارت بین الملل سرمايه ها به منا م مختلی کشور کنند. زيرا

بر اساس پتانسیل های متفاوت هر منقهه  که کشورنسبی يك مزيت های  رقابت پذيری است که اين امر از  ريم شناخت مفهوم

تان بر اساس کدهای آيسیك در اين تحهیم پس از بررسی مزيت های نسبی بخش صنعت استان کردس. ، حاصل می شوداست

 نتايج زير حاصل شد: 31-31 ی دوره زمانی 

نتايج حاصل از مدل اقتصاد پايه )ضري  مکانی( برحس  به  ور کلی مقابم با محاسبات انجام شده و آمار موجود و 

ین صنعت تولید ساير ( و همچن01می توان گفت که در میان صنايع با کد دورقمی صنعت مواد غذايی و آشامیدنی )کد  اشتغال،

( جزء صنايع پايه ای در بخش صنعت اقتصاد استان به شمار می آيند و در میان کدهای سه 12محصوالت کانی غیر فلزی )کد 

(، صنعت تولید محصوالت آسیاب شده و نشاسته و محصوالت نشاسته ای )کد 011رقمی صنايع تولید فرآورده های لبنی )کد 

( و صنعت تولید محصوالت کانی غیر فلزی  بهه بندی نشده درجای ديگر )کد 011آشامیدنی )کد (، صنعت تولید انواع 018

(، صنعت تولید محصوالت ساخته شده 0180( و در میان صنايع با کدهای چهاررقمی صنعت آرد کردن غالت و حبوب )کد 123

( 1233ی  بهه بندی نشده در جايی ديگر )کد ( و صنعت تولید ساير محصوالت کانی غیر فلز1231از بتن و سیمان و گچ )کد 

در زمینه ارزش  همچنیندارای مزيت نسبی بوده و می توان اين صنايع را جزء صنايع پايه ای بخش صنعت استان به شمار آورد. 

غیر فلزی (، صنعت تولید ساير محصوالت کانی 01افزوده هم، در میان صنايع با کد دو رقمی صنعت مواد غذايی و آشامیدنی )کد 



  

( همچنین در صنايع با کدهای چهار رقمی 131( و در صنايع با کد سه رقمی صنعت ماشین آالت با کاربرد خاص )کد 12)کد 

( دارای مزيت نسبی و 1310( و تولید ماشین آالت کشاورزی و جنگلداری )کد 0180صنعت آرد کردن غالت و حبوب )کد 

ای در زمینه تولید و ارزش افزوده در بخش صنعت اقتصاد استان کردستان به شمار می پتانسیل صادراتی بوده و جزء صنايع پايه 

 آيند. 

در ( 82بندی نشده در جـای ديگـر )کـد تولید مبلمان و مصنوعات  بههصنعت SRCA و  RCAاما  بم محاسبات مدل 

را در اسـتان کردسـتان ( 114131334830رتبه اول را در میان صنايع و باالترين میـزان صـادرات بـا ارزش ريـالی ) 0831سال 

، صنعتی کـه رتبـه اول را داشـته 0833اما در سال داشته است يعنی دارای مزيت نسبی آشکار شده صادرات در استان می باشد. 

آوردن و رن  کردن پوست خـزدار )کـد عمل -تولید پوشاك است و بیشترين مزيت نسبی را به خود اختصاص داده است صنعت 

به دلیل کمبود سرمايه، موانع بـزرگ تهیـه مـواد  31( می باشد که اين صنعت در سال 0110100114184زش ريالی )( با ار03

اولیه، ناتوانی در رقابت با ديگر تولیدکنندگان کشور، ناپايداری صادرات، عدم پرداخـت جـوايز صـادراتی و نبـود تورهـای تجـاری 

صـنعت  سهم نسـبی اسـتان در صـادراتدر کل  ه تعقیلی کشیده شده است.مناس  و متناس  با اين فعالیت صنعت مورد نظر ب

، افزايش يافته و روند افزايشی اين شاخ   ی زمان نشـان در  ول دوره مورد مقالعهبندی نشده تولید مبلمان و مصنوعات  بهه

تفاده به موقع از فرصـت هـای دهنده بهبود موقعیت رقابتی اين صنعت در سقح کشور در راستای ايجاد فرصت های مناس  يا اس

آوردن و رن  کردن پوست خزدار با وجود اينکه تولید پوشاك ـ عملپیش آمده برای استان کردستان تلهی می شود. ولی صنعت 

صنعت پیشتاز بوده است در  ول دوره با روند کاهشی روبرو شده است يعنـی سـهم نسـبی اش در صـادرات کـاهش  33در سال 

 و توانايی رقابت خود را از دست داده است. يافته و مزيت نسبی

اين ی را اتخاذ کند که يها ها و سیاست استراتژیمزيت دار بايد های  های پايه و فعالیت شناخت بخش ادولت ببنابراين 

عت از جمله اين صنايع که نیاز به حمايت دارند صنعت مواد غذايی و آشامیدنی و صن دنگذاری باش سرمايه اولويتصنايع در 

محصوالت کانی غیر فلزی و صنعت ماشین آالت با کاربرد خاص و تولید ماشین آالت کشاورزی و جنگلداری و ساير صنايع پايه 

می باشند که الزم است سیاست های مربوط به افزايش تولید و ايجاد اشتغال به سمت اين صنايع هدايت گردد. همچنین از 

پايه هدايت سرمايه گذارن بخش خصوصی و تعاونی برای سرمايه گذاری در بخش های  تشويم وجمله اقدامات ديگر می توان به 

پس از فراهم سازی  هدايت اعتبارات و سرمايه گذاری های دولتی در بخش های عه  مانده و غیر پايهو  غیر پايه ای استانای و 

تای کس  دانش  فنی و فن آوری الزم و فراهم ه و تحهیم و توسعه در راسزيرساخت های مناس  و رفع موانع موجود در اين را

 سازی زمینه برای تهیه و استفاده از ماشین آالت جديد نام برد.

با توجه به وابستگی شديد بسیاری از صنايع کشور به واردات مواد اولیه که باعث باال رفتن قیمت تمام شده کاال و به 

ات مشابه خارجی از دست می رود لذا پیشنهاد می شود که با کاهش موازات آن کاهش کیفیت می شود، قدرت رقابت با تولید

موانع وارداتی مواد اولیه و کاهش تعرفه های صادراتی و پرداخت يارانه و تسهیالت ديگر توانايی و پتانسیل های بسیاری از صنايع 

 مورد توجه قرار گیرد. 
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