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های عمده   نشان دادن جایگاه هر یک از شرکت،ز اهداف مورد نظر در این تحقیقی اکی
شاخص مزیت نسبی . باشد می دارا بودن مزیت نسبی لحاظتولیدکننده پودر شوینده از 

شوینده طی  که ایران در صادرات پودر دهد می در این پژوهش نشان )RCA(آشکار شده 
 اما بتدریج به ،است بوده از عدم مزیت نسبی صادراتی برخوردار )2002-2004( های سال

 این شاخص بزرگتر از واحد شده و سهم صادرات آن از 2005مزیت تبدیل شده و در سال 
از سوی دیگر، با اتکا به آمارهای . صادرات کاالهای صنعتی کشور در حال افزایش است

گیری از یک  با بهره.  برآوردی صورت گرفته است)1380-1385( های  سالطیاین صنعت 
 نیروی انسانی، هزینه واحد کار و صادرات پودر شوینده وری بهرهبرآورد سیستمی، ارتباط 
 نقش مثبت و با اهمیت هزینه واحد کار در بهبود نشان دهندهنتایج . مورد بررسی قرار گرفت

 بر معناداری مثبت و تأثیر نیروی انسانی وری بهرهش در از سوی دیگر، افزای.  استوری بهره
باشد، تولیدکنندگان از ) واقعی(ها بدون یارانه که قیمت در صورتی. شدت صادرات دارد

 افزایش این موضوع منجر به و یابد می تولید افزایش  وهای خالی خود استفاده کرده ظرفیت
  .ها خواهد شد صادرات و بهبود توان رقابتی بنگاه

  
  .JEL: J24 بندی طبقه
  . کار یروی نوری بهره و )RCA(، ی رقابتتوان، یت نسبیمز :یدی کلهای هواژ
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  مقدمه. 1
عهـده  برتوسعه صادرات نقش مهمی را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه در کـشور                امروزه  

 در  مـا را   توانـد  های نسبی موجود در کشور به تنهایی نمی         از مزیت  گیری  بهرهدر این مسیر    . ددار
موفقیت در این استراتژی منوط به این است که مزیت نسبی موجـود             . تحقق اهداف یاری رساند   

اسـتای افـزایش صـادرات غیـر نفتـی،          ردر  . در کشور به سمت افزایش توان رقابتی حرکت کند        
هـای تولیـدی کـشور کـه شـرایط الزم جهـت نفـوذ در بازارهـای                   شناخت محصوالت و فعالیت   

در حقیقت اقتصادهایی که از طریـق ایجـاد فـضای    . رسد ا دارا باشند ضروری به نظر میجهانی ر 
گـذاری   انـد و درهـای خـود را بـه روی واردات و سـرمایه               رقابتی، صادرات خود را متنوع کرده     

های  اند و سیاست    مواد و کاالهای اولیه صادر کرده      تنهاتر از آنان که      اند، سریع  خارجی باز کرده  
 .اند اند، رشد کرده ا حفظ نمودهحمایتی ر

منتـشر  ) 2003 (1 جهانی که سـاالنه توسـط نهـاد توسـعه مـدیریت            پذیری  رقابتدر سالنامه   
ای از علم اقتصاد معرفی شـده اسـت کـه بـه تحلیـل وقـایع و            ، توان رقابتی به عنوان رشته     شود   می

و حفـظ محیطـی   دهـی قابلیـت کـشورها در ایجـاد      پـردازد کـه منجـر بـه شـکل         ی می های  سیاست
بـر اسـاس گـزارش      . آورد هـای اقتـصادی را بـرای مـردم بـه وجـود مـی               گـردد کـه موفقیـت      می

، تـوان رقـابتی     شـود   مـی نه منتـشر     سـاال  2پذیری جهانی کـه توسـط مجمـع جهـانی اقتـصاد            رقابت
  سرانه تعریف شـده اسـت      )GDP(صورت توانایی کشورها برای کسب نرخ رشد باال و پایدار            به
  .)2002پروتر،(

تـرین و    مفهـوم مزیـت نـسبی قـدیمی     ومفهوم مزیت نسبی با تـوان رقـابتی متفـاوت اسـت          
 یـک کـشور زمـانی در تولیـد یـک           ،کلـی  طور  به .ترین مفهوم در مطالعات اقتصادی است      بنیادی

تـر نـسبت بـه سـایر         های فرصت پایین   کاال دارای مزیت نسبی است که بتواند آن کاال را با هزینه           
 تکوین یافته نظریه مزیت مطلق است کـه سـرانجام بـه مزیـت     ، مزیت نسبی 3 .دکشورها تولید کن  

 امـا تـوان رقـابتی       ،رقابتی تحول یافته است تا بتواند واقعیات تجاری بین کشورها را توضیح دهد            
ها به کاالها و خدمات بـا توجـه بـه             توانایی تبدیل نهاده   لحاظست از تفاوت کشورها از       ا عبارت

  .ها  بنگاه سودنمودنحداکثر 

                              
1. Institute for Management Development (IMD)  
2. Word Economic Forum (WEF)  
3. P. Krugman  and M. Obstfeld (2000)  
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 اقتـصاددانان ارائـه     توسـط  مزیت نسبی و توان رقابتی معیارهای متفـاوتی          گیری  اندازهبرای  
، هزینه واحد وری بهره، 2، باالنس1توان به معیارهای باالسا، والراس شده است که از آن جمله می     

 از ایـن    خـی بردر ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از           . اشـاره کـرد   ... کار، سهم در بـازار جهـانی و        نیروی
ها به ارزیابی مزیت نسبی آشکار شده و تـوان رقـابتی محـصول پـودر شـوینده در ایـران           شاخص
  . شود  میپرداخته 
  

  تی مزیها هینظر .2
  الملل  نظریه تجارت بین  تحول.2-1

 بنا به روش ،واقع در. یابند های اقتصادی نیز تکوین می همزمان با تحوالت اقتصادی، نظریه
قتصاد که به دنبال تبیین واقعیات اقتصادی و متاثر از ظرف تاریخی و مکانی شناختی علم ا

گذار  از آنجا که رکن اصلی. )1373عظیمی، (شود میاقتصاد است، تحول نظریات مشاهده 
 نوآورانه آورانه  فنهای گیری اقتصاد نوین را دانش و پیشرفت اقتصادی در جهان امروز و شکل

 اقتصادی را نیز ارتقای نقش و جایگاه دانش های ه تکوین نظریدهد، الجرم محور تشکیل می
های نئوکالسیکی رشد که مبتنی بر دو عامل نیروی انسانی   نظریه،عنوان مثال به. دنده تشکیل می

های رشد  زا بودند به نظریه وری عوامل تولید به صورت برون و سرمایه و در کنار این دو، بهره
اند که دانش به عنوان عامل تولید و ایجاد ارزش به  تحول یافته) شبردان مبتنی رشد(زا  درون

.  یادگیری حین انجام کار وارد تابع تولید شده استمانندزا از طریق فرآیندهایی  صورت درون
 به 3نیافتگی را در شکاف عوامل  توسعهماندگی یا   عقبدلیل که نیز سنتی توسعه های هنظری

دیدند،  یه فیزیکی، سرمایه انسانی و نیروی آموزش دیده و ماهر میخام، سرما مفهوم کمبود مواد
  5.بیند، تغییر یافته است که شکاف توسعه را در کمبود دانش وایده می 4 به نظریه توسعه دانش بر
های اصلی علـم اقتـصاد کـه قـدمتی بـه               به عنوان یکی از شاخه     نیزالملل    نظریه تجارت بین  

 ایـن   زیـرا  با تحوالت اقتصادی و شرایط تجارت تغییر یافتـه اسـت             اندازه این علم دارد، متناسب    
ها، در عین حال الگوی تجارت بین کشورها          الملل بر رفاه ملت     نظریه ضمن تبیین اثر تجارت بین     

یابد و    به این مضمون که چگونه کشوری در تولید و صادرات یک یا چند محصول تخصص می               

                              
1. Thomas L.Vallrath 
2. Balance, Rabbert 
3. Objedts Gap  
4. knowledge Intensive Development  
5. Clarke, 2003  
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 قـدرت   بنـابراین دهـد،      محصوالت دیگر را توضیح می     در مقابل کشوری در تولید و یا صادرات       
از آنجایی که هـسته اصـلی نظریـه تجـارت          .دهندگی آن باید با تحول شرایط حفظ شود         توضیح

  . گردد ه میئدهد، در ادامه سیر تکوین آن ارا  تشکیل می1الملل را مفهوم مزیت بین
  

  تی مزیات سنتینظر .2-2
 )1817( کاردوید ریویو د )1776(ت ی آدام اسمیها  بحثن الملل ازیت در تجارت بیه مزینظر

توانند در دو گروه  یالملل م نین تجارت بییه و نحوه تبی که با توجه به فروض نظرشود  میآغاز 
ط تجارت ی استوار بودند که با شرای بر فروضی سنتهای هی نظر. شوندیبند ن طبقهی و نویسنت
د، ی عوامل تولیت فراوانین فروض، اهمی اترین مهم .تند داشیشتریالملل زمان خود تطابق ب نیب

   . بودیاس و شکاف اندک فناوری ثابت نسبت به مقیبازده
  
  مزیت نسبی پویا. 2-3

ه با تغییر در  مزیت نسبی در طول زمان همرا، دیگرعبارت به .تواند اکتسابی باشد مزیت نسبی می
های تحقیق و   از طریق نوآوری و هزینههرچند که .یابد وری تغییر میموجودی عوامل و فنا

که بتوان هم امزیت نسبی پویا به این معن( ایجاد کرد 3 پویاتوان مزیت نسبی می 2 (R&D)توسعه 
و با کاهش ) های نسبی موجود را ارتقاء داد و هم ایجاد مزیت نسبی جدید نمود مزیت
سبی ایجاد شده را به مزیت های ن های تولید و ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی، مزیت هزینه

 مزیت نسبی تنها مبتنی امارقابتی تبدیل نمود و گامی در جهت رقابتمند کردن اقتصاد برداشت 
نیست و این اعتقاد ) داند  را عامل پویایی میتئوریکه نوآوری و تغییر در (بر نظریه دور تولیدی 

 اقتصادی مقیاس تولید، تغییر های وجود دارد که عالوه بر اختراع و نوآوری، بکارگیری صرفه
در موجودی اولیه منابع به واسطه اکتشافات منابع، کارایی در تولید، تخصص و مهارت نیز از 

   .شوند جمله عواملی هستند که سبب تغییر در مزیت نسبی کشورها می
  
  
  

                              
1. Advantage 
2. Reaserch and Development  
3. Dynamic Comparative Advantage  
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  پذیری رقابت اهداف و ابزارهای نوین .3

. ها شده است ها و شرکت  دولتغلبکری ا اشتغال ف منجربهپذیری رقابتتقویت  21در قرن 
 است که امروزه چندین پاسخ این که آیا این موضوع جدید است؟ شود  میاین سوال مطرح 

  . وجه جدید و اساسی در این زمینه به وجود آمده است که با گذشته متفاوت است

یت  و همچنـین رضـا     اسـت   بـوده هدف از رقابت، تسلط بر بازار، توسعه و رشد سودآوری           
توان  می. گیرد  قرار می  مورد توجه مدت اجتماعی نیز     مشتری، بهبود کیفیت زندگی و توسعه بلند      

عالوه بر عوامل فوق یعنی تسلط بر بازار، توسعه و سودآوری، عامل بسیار مهمی را اضـافه کـرد                   
تـر،   تـر و سـیال     تـر، منعطـف    نیروی کار تحصیل کـرده    . سوم است وم کیفیت نیروی انسانی     بهکه  
بـه  .  اسـت  یافتـه درت بیشتری نسبت به گذشته برای برقراری ارتباط و حرکت در ورای مرزهـا               ق

 نیروی انسانی عامل اصلی تولید شده است و هـر روز سـرمایه گـذاری بیـشتری را             ،عبارت دیگر 
ها بیش از دو برابر نرخ بازگـشت         طلبد زیرا در دنیای جدید، نرخ بازگشت سرمایه در مهارت          می

 یکـی از عوامــل و متغیرهــای مــوثر در بهبــود  ،بنــابراین. کارخانــه و تجهیــزات اســتسـرمایه در  
  ).1385بهیکش،  (، نقش روزافزون نیروی انسانی استپذیری رقابت
   

  )پذیری رقابت( رقابتی  تعریف توان.3-1
یک واحد اقتصادی زمانی دارای توان رقابتی است که بتواند به دالیل خاصی که ناشی از 

به طور مدام تولیدات ...) وری، پرسنلی وفنا  مانند وضعیت مکانی،( آن واحد است های ویژگی
جهانی شدن تولید . تر و کیفیت باالتر عرضه کند خود را نسبت به رقبای خود با هزینه پایین

المللی در  آالت و بسیاری از خدمات مرتبط در سطح بین موجب شده که مواد اولیه، ماشین
ایی نیروی انسانی و سرمایه نیز مشکل کمبود آنها را در سطح بسیاری از  جابج.دسترس باشند

اکنون، چگونگی کاربرد عوامل نه صرفاً امکان دسترسی به آنها نقش . کشورها از بین برده است
  .کننده در موقعیت رقابتی دارد تعیین

قابتمنـدی  ها، نهادها و تاریخ کـشورها در ر        تفاوت در ساختار اقتصاد ملی، فرهنگ، ارزش      
هـای خـود اسـتفاده مـؤثر      ها تاثیر دارد و کشوری که بتواند از این عوامـل در توسـعه بنگـاه          بنگاه

الملـل    هـای اقتـصادی خـود را در اقتـصاد بـین            آورد که نقـش بنگـاه       نماید، شرایطی را فراهم می    
ین انجـام   ای از شرایط تجارت در اقتصاد قدیم و اقتصاد نـو            ، مقایسه )1 (جدولدر  . دهد  افزایش  

 تجـارت   هـای   هشود که تغییر شرایط در واقع به مثابه تغییـر فـروض نظریـ               مالحظه می . شده است 
  .الملل هستند بین

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 32

https://qjerp.ir/article-1-245-fa.html


8 53فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره            2

   تجارت در اقتصاد قدیم و اقتصاد نوین  مقایسه.1جدول
  

 )دانایی (ت مبتنی بر دانشیمز ) داراییعییطب(ت مبتنی بر عوامل یمز

یشرا
ط تجارت در اقتصاد قد
م ی

)
ض

فرو
 نظر
ی

ات
(  

  دیی محدود عوامل تولیجابه جا
  دینه عوامل تولیی پرهزیجابه جا

  .دیبری تول) هیمواد خام، کار و سرما(منابع 
اندک  شکاف(کم  راتییتغ با نییوری پاافن
  )وریافن

  بازدهی ثابت
  ک صنعتیز کم محصوالت یتما

ن یی بنگاه ها برای تامیایوابستگی جغراف
  )تمرکز (دیعوامل تول

  دی دسترسی به عوامل تولتیاهم
ها متاثر از فراوانی موجودی  ت بنگاهیمز

  دیعوامل تول
  )ستایا (عییت طبیمز

  ها در رقابت کشورها نقش محدود بنگاه
  امنیت

  دیتول عوامل و خدمات و کاالها المللی نیب آزاد های انیجر
نه انتقال یتوسعه ارتباطات و اطالعات؛ کاهش هز

  دیولت  عوامل
  دیلدانش بری تو

  )وریافن  شکاف  شیافزا(  وریافن  شتابان  رییتغ و  قیتعم
  بازدهی افزایشی

  ک صنعتیاد در محصوالت یز زیتما
 دیین عوامل تولیها برای تام بنگاه ییایاستقالل جغراف

  )عدم تمرکز(
ت های نسبی در ید و مزیدسترسی آسان به عوامل تول

ی جای دسترس ب عوامل بهیت ترکیاهم(کشورها  ریسا
  )به آنها

  ها مبتنی بر دانش ت بنگاهزیم
  )ایپو(ت یا خلق مزیاکتساب 

  ن الگو و توان رقابت کشورهاییها در تع نقش بنگاه
  ریسک پذیری

یشرا
ط تجارت در اقتصاد نو
ن ی

)
ض نظر

فرو
ی

ات
(  

 .، پیامدهای کلیدی اقتصاد نوین برای تجارت و رقابت با تاکید بر اقتصاد ایران)1382 (حسینی: مأخذ
  

ایجاد، حفظ و توسعه مزیت های رقابتی در سطح بنگـاه، بخـش و اقتـصاد ملـی بـه عنـوان            
 و به عنوان درس اصلی اقتصاد نـوین بـرای تجـارت             شده است یک رویکرد در توسعه اقتصادی      

  .های توسعه اقتصادی مطرح شده است الملل و برنامه بین
ای کـه     نکتـه  تـرین   مهـم ابتی،  بـرای درک بیـشتر مفهـوم تـوان رقـ          ) 2002( پـورتر  عقیدهبه  

سطح استاندارد زندگی در یک کـشور       .  است 1 به آن توجه نمود، بهروزی یک کشور       بایست  می
 که از طریق ارزش کاالها و خدمات تولیـد          آید به دست می   اقتصاد آن کشور     وری  بهره از طریق 

 اقتـصاد یـک     وری  بهـره . شـود    مـی  گیـری   اندازهشده توسط نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی         
. هـای بـازار آزاد بـستگی دارد        کشور، به ارزش کاالهـا و خـدمات تولیـد شـده براسـاس قیمـت               

  . شود  می گیری اندازه وری بهره توان رقابتی واقعی به وسیله ،بنابراین

                              
1. Nation’s Prosperity  
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 تـوان رقـابتی را معـادل        ،واقـع   تـوان رقـابتی ارائـه شـده و در          بسیاری درخـصوص  تعاریف  
تواند شامل رشد    این عملکرد قوی می   . دانند سبت به سایر کشورها می    عملکرد قوی یک کشور ن    

و همکـاران، تـوان رقـابتی         بـاکلی  اعتقادبه  . اقتصادی، موفقیت در صادرات و افزایش رفاه باشد       
داشـتن اهـداف    (2و اثربخـشی ) ترین هزینه ممکـن  دستیابی به پایین (1شامل هر دو مفهوم کارایی 

  .یگر، توان رقابتی ابزار الزم برای رسیدن به اهداف را دربرداردبه عبارت د. باشد می) درست
، توان رقابتی را توانایی اقتصاد ملـی در پایـداری رشـد و یـا     )WEF( مجمع جهانی اقتصاد

، )OECD( سـازمان همکـاری اقتـصادی و توسـعه           دیـدگاه از  . دانـد  حفظ استاندارد زندگی مـی    
د کاالهـا و خـدمات بـرای ارائـه در بازارهـای بـین                یعنی توانایی یک ملت در تولی      پذیری  رقابت

  .المللی و به طور هم زمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در درازمدت
 از مـسیر مقایـسه عملکـرد        پـذیری   رقابـت ، واضح ترین نگـرش بـه        UNCTADاز دیدگاه   

 دقیق  مفهوم. آید می به دست   عوامل تولید  وری  بهره براساس اقتصادکالن واستاندارد زندگی جامعه   
) 1984( 3کـوهمن  .جهـانی اسـت    بازارهـای  در محصوالتـشان  فـروش  در کشورها توانایی رقابتی، توان 

توان به صورت توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن و به             معتقد است که توان رقابتی را می      
کـه اسـتانداردهای     به شـرطی المللی تعریف کرد تدریج افزایش دادن سهم خود در بازارهای بین     

 بهبود بخـشد و یـا دسـت کـم مـانع افـت ایـن                 پذیری  رقابتزندگی را برای حاضران در فرآیند       
  .استانداردها شود

سازد با کـارایی بـاالتر و بکـارگیری      است که یک بنگاه را قادر می  شرایطی،  4توان رقابتی 
ا رقبا سود بیشتری را برای      های برتر، محصول را با کیفیت باالتر عرضه نماید و در رقابت ب             روش

  .بنگاه فراهم آورد
سیگل، کوکبرن و همکاران تـوان رقـابتی را در واقـع تـالش و فعالیـت یـک بنگـاه بـرای                       

 بنگـاه توانـایی رقابـت       به عبارت دیگر، برای اینکـه یـک       . دانند فروش سودآور محصوالتش می   
 از دیـدگاه  . ت برتر عرضه کند   تر و کیفی    محصوالت خود را با قیمت پایین      بایست می داشته باشد 

آنها، فراهم آوردن شرایط مطلوب در اقتصاد یک کشور از جمله سطح باالی آموزش عمـومی،        

                              
1. Efficiency 
2. Effectiveness  
3. Kohman  
4. Competitive Advantage  
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هـا و     بر توان رقابتی بنگـاه     معناداریتوانند تأثیر    گرا می   اقتصادی تجارت  های  سیاست و   وری  بهره
  .صنایع داشته باشند

 بـستگی  شور بـه تـوان رقـابتی آن کـشور      پایه توسعه در یک ک    ) 2004(  کواسیس عقیدهبه  
تـوان انتظـار    اگر نیروی کار، مدیریت، زیربناها، دولت و یا محیط تجارت رقابتی باشند می     . دارد

  .داشت که فرایند توسعه در کشور نسبت به کشورهای دیگر با سرعت بیشتری رخ خواهد داد
  

  یمفهوم توان رقابت .3-2
. شود  میاستفاده ... ع و یران صنایاران، مدذاستگیاددانان، س مکرر توسط اقتصیمفهوم توان رقابت

ن یچن.  است"یک کشور از بازار جهانیسهم محصوالت "، یف از توان رقابتین تعریتر واضح
ج ی و انحراف نتایع داخلیت از صنای حمای دولت را برایها ، دخالتی از توان رقابتیفیتعر

 و ارزش ی توسعه صادرات، سطح دستمزد داخلی برا کهیهای سیاستکند و از  ید مییبازار تأ
ن یگر براساس ایبه عبارت د. دینما یت می حمادارند ین نگه میی را در سطح پایپول داخل

  .شود  میک کشور ی ین و نرخ ارز باال باعث باال رفتن توان رقابتییف، سطح دستمزد پایتعر
بایست   می که   یا  نکته ترین  مهم،  یتشتر مفهوم توان رقاب   ی درک ب  یبرا) 2002(به نظر پورتر  

ک کـشور،   یـ  در   یسطح استاندارد زندگ  . باشد  میت کشورها   ی منابع موفق  قرار گیرد،  توجه   مورد
د یـ ق ارزش کاالها و خـدمات تول      ی که از طر   شود می اقتصاد آن کشور حاصل      وری  بهره از طریق 

ک یـ  اقتـصاد    وری  بهـره . ودشـ   مـی  گیـری   اندازه یعیه و منابع طب   ی، سرما ی انسان یرویشده توسط ن  
 ین به بـازده ی بازار آزاد و همچنیها متید شده براساس قیبه ارزش کاالها و خدمات تول    کشور

 وری  بهـره . شود  می گیری  اندازه وری  بهرهله  ی به وس  ی واقع ی توان رقابت  ،نیبنابرا.  دارد یآنها بستگ 
ش ی افـزا  ی بـرا  ،نیبنابرا. کنندت  ی پول حما  ی کشورها از دستمزد باال و ارزش باال       شود  میباعث  

 بیـشتر .  اقتـصاد را مـورد هـدف قـرار داد          وری  بهـره ش صـادرات،    ی افـزا  ید به جا  ی با یتوان رقابت 
  .ها و صادراتشان را توسعه دهند تی، موفقوری بهرهق بهبود ی از طرتوانند میکشورها 

  

   عوامل موثر بر توان رقابتی.3-3
گذارد که به   تاثیر میپذیری رقابتبر توان رقابتی و عالوه بر عوامل فوق عوامل دیگری نیز 

  :شود می آنها اشاره ترین مهم
  
   نقش اقتصاد داخلی در توان رقابتی.3-3-1

 با رقابت و تولید بیشتر در توانند میهای موجود  تر باشد، شرکت هرچه اقتصاد داخلی رقابتی
. کرد تر طی خواهد ترقی را سریعکنند و به تبع آن، کشور مسیر رشد و  بازارهای خارجی عمل
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 و استاندارد زندگی نیز وری بهرهکشورهایی که از توان رقابتی باالیی برخوردارند از لحاظ 
ست و سطح  اها  منبع اساسی توسعه ملی و بقای شرکتوری بهره. تری دارند  مطلوبشرایط
 حاصل  یک شرکتپذیری رقابت مهارت در ،همچنین .کند  را مشخص میپذیری رقابت

 و به سطح باشد می کار گرفته شدهکارایی آن در اعمال مدیریت، تکنولوژی و استراتژی ب
 مهارت ،به عالوه.  وابسته استدهد میخالقیتی که در فرایند تولید و ایجاد ارزش از خود نشان 

بنابراین، . گردد  به وسیله کیفیت محیط کسب و کار مشخص میپذیری رقابتشرکت در 
  .تواند به یک محیط بهتر کسب و کار منجر گردد  ر یک شرکت میمهارت بیشت

   نقش تامین مالی در توان رقابتی.3-3-2
های مالی در سطح بین المللی  یک مکانیزم مالی توسعه یافته و دارای ارتباط مناسب با موسسه

ارهای دارا بودن باز. شود می آن کشور منجر پذیری رقابتدر یک کشور به بهبود و پشتیبانی 
 از خدمات مالی با گیری بهرهمند بودن از یک بخش بانکی توسعه یافته و  مالی کارا، بهره

برای قضاوت . دهند  کشور شکل میپذیری رقابتکیفیت مناسب مجموعه عوامل مهمی را برای 
 آنها ترین مهم متعددی وجود دارد که یکی از های شاخص نظام مالی، پذیری رقابتدرباره 

 هزینه دسترسی به سرمایه در یک کشور یکی از ،بنابراین. رسی به سرمایه استهزینه دست
 مکانیزم مالی است که امکان رشد اقتصادی را فراهم ساخته و قدرت های شاخص ترین مهم

 هر چه یک کشور از یک سیستم مالی و بانکی ،واقع در. سازد  را نمایان میپذیری رقابت
سترسی آسان تری به سرمایه وجود داشته باشد، توان رقابتی تری برخوردار باشد و د پیشرفته
  . کل اقتصاد افزایش خواهد یافتپذیری رقابتهای تولیدی آن کشور و به تبع آن قدرت  بنگاه

  تحقیق و توسعه .3-3-3
. های جدید ایجاد شود تواند با اتکا بر بکارگیری کارا و نوگرایانه تکنولوژی مزیت رقابتی می

وژی به خودی خود به وسیله ظرفیت کشور در علوم پایه و کاربردی تعریف کیفیت تکنول
  .شود می

هـای جدیـد و       کـه تکنولـوژی    ای و ابـداعات    مـدت در تحقیقـات پایـه       گذاری بلند  سرمایه
 کشور و رشد اقتـصادی پایـدار ضـروری    پذیری رقابت برای آورد های آن را به وجود می      قابلیت
 کل عوامل نسبت به کشورهای آفریقایی       وری  بهرهاالتری در   کشورهای آسیایی که رشد ب    .است

های تکنولـوژیکی    ن است که تالش   ای ایبه معن )  درصد به ترتیب   -12/0 و   19/1میانگین  (دارند  
فقـر اطالعـات دانـش و تجربـه منجـر بـه مـدیریت ضـعیف و                   .گـذارد   تاثیر مـی   پذیری  رقابتبر  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 32

https://qjerp.ir/article-1-245-fa.html


8 53فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره            6

 کـه   دنشـو   میین عامل منجر به فرایند تولید ضعیف        خود ا . گردد  پایین منابع انسانی می    وری  بهره
  . دارد درپیها را  نهایت، عملکرد ضعیف شرکت در

   سازی  خصوصی.3-3-4
حدود و چگونگی دخالت دولت در اقتصاد یکی از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان طی 

اکم بودن در گذشته یعنی تا قبل از جنگ جهانی اول، به واسطه ح. است بودههای گذشته  دهه
های اقتصادی دخالت مستقیم دولت در  گیری ها و حاکمیت بازار بر تصمیم دیدگاه کالسیک

پس از پایان جنگ جهانی اول و ایجاد اتحاد جماهیر . های تولیدی و اقتصادی اندک بود فعالیت
، با زیر سوال رفتن 1929 بزرگ اقتصادی در جهان غرب در سال به ویژه پس از بحرانشوروی 

دیشه مکتب کالسیک و حاکمیت دیدگاه کینز در مسائل اقتصادی، دولت نقش مسلطی را در ان
در کشورهای در . صحنه تولید و اقتصاد به دست آورد و مکانیزم بازار نقش جانبی پیدا کرد

ای به نام بازار  حال توسعه به واسطه وجود این اندیشه که در این کشورها نظام سازمان یافته
ها از جایگاه ویژه در اقتصاد ملی  تا توانایی تخصیص منابع را دارا باشد، دولتوجود ندارد 

  .برخوردار شدند
تـوان   سـازی را مـی     علل اصلی روی آوردن کشورهای در حال توسعه به فرآیند خصوصی          

متأثر از فشارهای مالی داخلی و خارجی به این کـشورها، هزینـه حمایـت از واحـدهای دولتـی،                    
های تحت مالکیت دولت و توسعه بخش خصوصی در کشورهای پیشرفته            گاهعملکرد ضعیف بن  

  .دانست
توان تولیدکننده را مجبـور بـه تولیـد و          از طریق خصوصی سازی و ایجاد محیط رقابتی می        

توان آن را    مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت می         . فروش با قیمت حداقل کرد    
 در سـاختار دولتـی   موضـوع ایـن  .  قیمت حداقل تولیـد کنـد     تحت فشار قرار داد تا محصول را با       

ها و رشد نوآوری و در نتیجه      بنابراین، خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه      . امکان پذیر نیست  
گردد و جامعـه     از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می         . شود  میکاهش قیمت کاالها    

 زیرا کاالیی قابل صدور است که بـه         شود  می فراهم   یزنبرد و البته امکان صادرات       از آن سود می   
  .قیمت رقابتی تولید گردد

  

   تفاوت مزیت نسبی و توان رقابتی.4
ترین مفهوم در مطالعات اقتصادی است که در سال  ترین و بنیادی مفهوم مزیت نسبی، قدیمی

بر . ده شد توسط دیوید ریکاردو معرفی شد و سپس توسط اقتصاددانان دیگر توسعه دا1817
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کننده در مزیت نسبی یک کشور، برخورداری از عوامل  ها عامل اصلی و تعیین طبق این نظریه
 اختالف در موجودی عوامل ،واقع در. کار و سرمایه است تولید همچون منابع طبیعی، نیروی

 تجارت ،نتیجه  و درشود میتولید در میان کشورها باعث اختالف در قیمت نسبی کاالها 
به عبارت دیگر، مزیت نسبی از اختالف در هزینه . پذیرد س مزیت نسبی صورت میبراسا
به طور کلی یک کشور در  .شود میها از جمله نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی حاصل  نهاده

تر  تولید یک کاال زمانی دارای مزیت نسبی است که بتواند آن کاال را با هزینه فرصت پایین
ست از ا اما مزیت رقابتی عبارت. )2000 ایستفلد، وکروگمن (ها تولید نمایدنسبت به سایر کشور

. ها به کاالها و خدمات، با هدف حداکثر کردن سود اختالف کشورها در توانایی تبدیل نهاد
های غیرقابل مشاهده از جمله تکنولوژی و  های قابل مشاهده و دارایی توان رقابتی شامل دارایی

های مورد نیاز در تولید کاالها، مورد  ست که برای افزایش کارایی نهادههای اجرایی ا مهارت
  .گیرند استفاده قرار می
 بـاال و فراونـی عوامـل        وری  بهـره ، مزیـت نـسبی یـک بنگـاه از           )2000( سـیگل    از دیدگاه 

 مزیـت   امـا هـای تعـادلی اسـت،        ای در قیمـت     و همان مزیت هزینـه     شود  میناشی  ) عوامل ارزانی(
، انـواع دیگـر انحرافـات       شود  میه بر عواملی که موجب به وجود آمدن مزیت نسبی           رقابتی عالو 

ای را نیـز شـامل       ای و غیر تعرفه    های تعرفه  های ضمنی و صریح و انواع حمایت        یارانه مانندقیمتی  
تر از مزیت نـسبی دارد       تر و جامع   توان نتیجه گرفت که توان رقابتی مفهومی گسترده        می. شود  می

به غیر از انحرافـات ناشـی از تفـاوت در میـزان             (قداماتی را که منجر به انحرافات قیمتی        و پیامد ا  
  .گردد است را شامل می) ای منابع طبیعی و مزیت هزینه

توان هم در سطح کالن و هم در سطح خرد، مورد ارزیـابی قـرار                مفهوم توان رقابتی را می    
ای ارزیابی توان رقابتی کشورها بهتر اسـت        معتقد است که بر   ) 1990(پورتر در مطالعه خود     . داد

 اننـد های دیگر رقابت م   به جای مزیت نسبی از مزیت رقابتی استفاده شود زیرا مزیت رقابتی جنبه            
هـای مختلـف، بـازدهی نـسبت بـه مقیـاس و غیـره را نیـز در نظـر                      تنوع محـصوالت، تکنولـوژی    

  .گیرد می
  

  ی و رقابتیت نسبی مزیها شاخص .5
  آشکار شده یت نسبی شاخص مز.5-1
ن یت ایمز. دینما ی محاسبه می بعد از مبادله تجاراطالعات را بر اساس یت نسبین شاخص مزیا

 در ین شاخص به آسانیبه ااساز جهت محی مورد ناطالعاتن است که آمار و یشاخص ا
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8 53فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره            8

 این ترتیب آشکار شده از آغاز تاکنون به یت نسبی مزهای شاخصر تحول یس. استدسترس 
  :است بوده
  1زنریشاخص ل) الف
 از یت نسبین مزیی تعی توانست برایالدی م1958 بود که در سال ین اقتصاددانیزنر اولیل

  :ان کرده استیگونه ب نی شاخص خود را ایو.  بعد از تجارت استفاده کنداطالعات
  

RCAai= (Xai /Xae)/ (Xad/Xae) =Xai/Xad 
  

  :که در آن
X : ارزش صادرات  
a :نظر مورد یکاال  
d :یی اروپای از کشورهایکی  
e :ییهفت کشور اروپا  
i :کشور انگلستان  

را اوالً تنها کشور انگلستان ی بود زییها تی محدودیزنر دارای لیشاخص ارائه شده از سو
گر ی و دی صادراتیر کاالهایسه ساین مقایاً در ایکرد و ثان یسه میگر مقایک کشور دیرا با 
  .داد یع را دخالت نمیصنا
  شاخص باالسا) ب

ان ی بیالدی م1965ن بار توسط بال باالسا در سال ی اولی آشکار شده برایت نسبیاصطالح مز
ان ین بی خود را چنیشنهادی پیت نسبیزنر و اصالح آن، شاخص مزی با مطالعه شاخص لوی. شد

  . خاص محدود بودین چند کاالی شاخص باالسا به چند کشور و همچن که)1965باالسا، (کرد 
RCA= (Xai/Xac)/ (Xmi/Xmc)  

  

Xai :یارزش صادرات کاال a توسط کشور i 

Xac :یارزش صادرات کاال a ی کشور عمده صنعت11 توسط  
Xmi : د شده توسط کشوری تولی قلم کاال74ارزش صادرات  
Xmc : ی کشور عمده صنعت11د شده توسط ی تولی قلم کاال74ارزش صادرات  

                              
1. Liesner 

)1(

)2(
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8  ...ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی                                                                                                        9

 یها  و سهمی تجاریها انیله جریتواند به وس ی میت نسبین شاخص مزیبراساس ا
د و صادرات ین است که تنها بر تولیار باالسا ای معی اصلمشکل.  آشکار شودیصادرات
  . در حال توسعه توجه کمتر داردیشرفته توجه دارد و به کشورهای پیکشورها

  شاخص باالنس) ج
  : استاین صورت دادندکه به ، شاخص دیگری ارائه2 و مری1 باالنس، فوستنر1987در سال 

)i
aMi

a)/(Xi
aMi

a(Xi
aRCA +−=  

  

 ارزش صادرات و X، M کاالی مورد نظر و a معرف کشور مورد نظر، iدر این روابط، 
مقادیر مثبت . کند شاخص مذکور مقادیری بین یک و منفی یک اختیار می. باشد میواردات 

  .  عدم مزیت نسبی استدهنده سازد و مقادیر منفی نشان مزیت نسبی را آشکار می
  

  ی سنجش توان رقابتیارهایمع .6
آن را رخی ب. رود یف شده و بکار می تعری معموالً با توجه به منظور خاصیمفهوم توان رقابت

دهند  ی نسبت مییها را به بنگاه  آنرخی ب و معادل با سهم بازاریدانند، برخ ی موری بهرهمعادل با 
 از صاحب ی برخ، اما دارندیت خردیف ماهین تعاریکه ات در رقابت هستند ی مزیکه دارا

ک کشور را ی یکه توان رقابت ان معنیکنند به ا ی به مفهوم کالن استفاده مینظران از توان رقابت
ن شاخص یف مختلف از ای براساس تعار،نیبنابرا. کنند ی میابیگر ارزیدر مقابل کشور د

   .د دارد آن وجوگیری اندازه ی برای متفاوتیارهایمع
 

  مفهوم توان رقابت قیمتی. 6-1
ها از شاخص توان   شاخص توان رقابت بر مبنای هزینهگیری اندازهدر توان رقابت قیمتی به جای 

 اطالعاتاین روش به دلیل دسترسی آسان به . شود میهای فروش استفاده  رقابت بر مبنای قیمت
 از دقت اماها است،  پذیرتر از سایر روش کانتر و ام  آن سادهگیری اندازههای الزم برای  و داده

های ناشی از   رانتمانندی یها های فروش جنبه اینکه قیمت کمتری برخوردار است زیرا علیرغم
ممکن است یک صنعت یا . ی استیها  دارای نقصامادهند،   و حمایت را پوشش میهاانحصار

 به دلیل دریافت امارار داشته باشند، ینی قیهایش نیز در سطح پا بنگاه کارا عمل کرده و هزینه

                              
1. Forstner 
2. Murray 

)3(  
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و یا اخذ مالیات از صادرات ) در بازارهای داخلی(کننده  مستقیم از تولید های غیر مالیات
   .)1989هلنر،  (محصول این شاخص، آن را دارای توان رقابت پایین معرفی کند

وصیفی  دیگر این شاخص این است که توان رقابتی یک بنگاه را فقط به صورت تمشکل
 دولت در یک بخش یا یک های سیاستکه قرار است   زمانی،بنابراین. مشخص می سازد

صنعت خاصی مورد ارزیابی قرار گیرد و منابع توان رقابتی یا عدم توان رقابتی ارزیابی شوند، 
  .باشد میاین شیوه روش مفیدی ن

 

  وری بهره به صورت ی مفهوم توان رقابت.6-2
مورد استفاده قرار ا بنگاه یک صنعت ی ی توان رقابتگیری اندازه یرا که بییها شاخص از یکی

تواند  ی میک صنعت زمانیکه  ان معنیبه ا.  است١)TFP(  کل عواملوری بهره، شاخص گیرد می
ن شاخص یالبته ا. ش باشدی رقبایا مساوی کل عوامل بزرگتر وری بهرهرقابت کند که سطح 

ت آنها را که از یفین کیو همچن) ی و گرانیارزان ( عواملیاه نهیاوالً، هز:  استنواقصی یدارا
ن ی دارد که شکل اید بستگی به تابع تول)TFP(اً یرد و ثانیگ ینظر نم  هستند دروری بهرهمنابع مهم 
  . استید اغلب فرضیتابع تول

  

   کاریروی نینه واحد نسبی به صورت هزی مفهوم توان رقابت.6-3
. باشد می، دستمزد و نرخ ارز وری بهره چون ییرهایر متغی تحت تأث2 کاریروی نینه واحد نسبیهز

 کار به یروی نینه واحد نسبید باشد، آنگاه هزیکار تنها عامل بکار رفته در تول یرویاگر ن
  : خواهد بودریصورت ز

iQ
iL

ia =    
e*

iw*
ia

iwia
ic =  

ci :کار در بخش یروی نینه واحد نسبیهز i 

ai : در بخش وری بهرهمعکوس i 

Qi : ارزش افزوده در بخشi  
Li :از در بخش ی کار مورد نیروینi 

wi : دستمزد در بخشi 

e :نرخ ارز  

                              
1. Total Factor Productivity  
2. Relative Unit Labor Costs  

)4(
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*
i.a*

ie.w :ی کار خارجیروینه واحد نیهز  
  :ر نوشتیتوان رابطه فوق را به صورت ز یم

e*
iw
iw

.*
ia
ia

ic = 

 توان ی داراi  باشد آنگاه کشور مورد نظر در بخشci<1که  یاساس شاخص فوق، زمان بر
) 1: ر کشورهاست کهی نسبت به سای توان رقابتی دارایک کشور زمانین، یبنابرا.  استیرقابت
ن یینسبت به دستمزدها پا) 2ر کشورها باال باشد، ی کار در آن کشور نسبت به سایروی نوری بهره

   .)2004د و گلوب،ادوار (نرخ ارز باال باشد) 3باشد، 
  

   انجام شدهیها  بر پژوهشیمرور .7
های تولید و   نیروی انسانی، هزینهوری بهره متقابل هایای دیگر به ارزیابی و تحلیل تاثیر در مقاله

 نیروی انسانی و وری بهرهصادرات کاالهای صنعتی در ایران پرداخته شده و عوامل موثر بر 
 نیروی انسانی در وری بهرهد و صادرات کاالهای صنعتی از های تولی میزان تاثیرپذیری هزینه

 از یک برآورد گیری بهرهدر این مقاله با . اند بخش صنعت کشور مورد ارزیابی قرار گرفته
، ارتباط بین ١)2SLS(ای  سیستمی به صورت همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله

 های سالاالهای صنعتی کشور طی  نیروی انسانی، هزینه واحد کار و صادرات کوری بهره
نتایج گویای نقش مثبت و با اهمیت آموزش .  مورد ارزیابی قرارگرفته است)1378-1373(

از سوی دیگر، این نتایج حاکی از آن است که افزایش .  استوری بهرهنیروی انسانی در بهبود 
. ی صنعتی کشور دارددار و مثبتی بر شدت صادرات کاالهاا نیروی انسانی اثر معنوری بهرهدر 

گسترده و تخصیص  مقیاس صورت آزادسازی تجاری در که در دنده می نشان دست آمده بهنتایج 
از صادرات  برداری جهت بهره مدت کوتاه های ها و فرصت کشور، استفاده از رانت تولید بهینه منابع

 نسبی جدید های کاالهای صنعتی هرچه بیشتر برپایه مزیت های نسبی موجود و خلق مزیت
   .)1383 پیراسته، و کریمی( شود میسر تولید های هزینه کاهش و انسانی نیروی وری بهره افزایش طریق از

 قرار یابیارزران مورد ی ایمی صنعت پتروشی محصوالت صادراتیت نسبی مزیا در مطالعه
 آشکار شده یت نسبی مزیابیارز باالسا و والراس به یها با استفاده از شاخص. شده استداده 

ران ی که ادهد مین پژوهش نشان یج اینتا. استران پرداخته ی ایمیمحصوالت صنعت پتروش

                              
1. Two-Stage Least Squares  

)5(  
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9 53فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره            2

 برخوردار بوده و سهم صادرات آن از یت نسبی از مزیمیدرصادرات محصوالت پتروش
 که روند شود مین، مشاهده یهمچن. ش استی کشور در حال افزای صنعتیصادرات کاالها

 یان عملکرد صادراتزیگر، میبه عبارت د.  استی محصوالت منفغلبا آشکار شده یت نسبیمز
  .)1383،مهدوی و ملکشاهیان( افته استی کشور به طور متوسط کاهش یمیمحصوالت پتروش

 ی محصوالت کشاورزیت نسبی مزیابیارز به )DRC(، با استفاده از شاخص یا در مقاله
رات ییرغم تغی که علدهد میج نشان ی نتا.اند  پرداخته)1992-1998(کشور مجارستان در دوره 

 آشکار یت نسبی، روند شاخص مز1990 مجارستان در طول دهه یدار در بخش کشاورزامعن
 ییها تیمحدود رغمی عل)DRC( ن مقاله، شاخصیا اساس بر. است بودهدار یمتوسط پا طور به شده و

 ی محصوالت کشاورزی نسبتی و مزین توان رقابتیی تعی برایتواند شاخص مناسب یکه دارد م
تواند  یوست میه اروپا به وقوع پیت مجارستان در اتحادیکه عضو یمجارستان باشد و زمان

  .)2002،هابارد فرتو و( داشته باشد ی مناسبیکاربردها
ای کشور  کار توان رقابت هزینه  با استفاده از هزینه واحد نسبی نیروی2004در سال 

 هزینه واحد 1990براساس نتایج به دست آمده در سال . ستآفریقای جنوبی ارزیابی شده ا
کار کاهش یافته است، اما با این حال نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه در  نسبی نیروی

های اقتصاد سنجی نشان داده است که هزینه واحد  در این مقاله، تحلیل. سطح باالتری است
  ).2004،گلوب ادواردز و (رد صادرات دابر معنادارینسبی نیروی کار اثر 

  

  آشکارشده ینسب تیشاخص مز .8
و باال بودن هزینه آن، واردات اندکی ) بودن جاگیر(در صنعت شوینده به دلیل مشکالت حمل 

 ممنوع بوده و از آن سال به بعد واردات پودر آغاز 1380واردات پودر تا سال . گیرد صورت می
 قیمت پودر وارداتی و نبود تقاضایی از سوی مصرف گردیده است، اما با توجه به باالبودن

 واردات به میزان ناچیزی انجام شده و تقاضا برای پودر داخلی بسیار باال بوده کنندگان، عمالً
مقایسه قیمتی  .است بودهکه یکی از دالیل آن پایین بودن قیمت نسبت به پودرهای وارداتی 

 که قیمت تمام شده پودر وارداتی بسیار باال دهد میپودرهای داخلی با پودرهای وارداتی نشان 
نتیجه کشور ما دارای مزیت نسبی در تولید این کاال بوده زیرا شاخص باالنس که  ، درباشد می

کننده این مطلب است که مقدارعددی آن مثبت و نزدیک به   تاییدارائه )2(نتایج آن در جدول 
  .باشد مییک 
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  )2002-2006 (های ی سال ط شاخص باالنسجی نتا.2جدول
 

 سال  2002 2003 2004 2005 2006

 نتایج شاخص 58/0 24/0 95/0 97/0 99/0

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

. ران و جهان استی صادرات پودر ای آماریها از به دادهی ن)RCA( محاسبه شاخص یبرا
رشات وزارت دکننده عمده پودر از گزای شرکت تولهفتن منظور آمار مربوط به صادرات یبه ا
 ی آمار جهان،گری دیاز سو.  استخراج شد)1380-1385( های سال یع و معادن برایصنا

 ١)ITC(ن الملل ی مرکز تجارت بو )WTO( یت سازمان تجارت جهانیز از سایصادرات ن
  . شود میاستفاده 

  

  )1380-1385(ران ینده در ای صنعت پودر شو)RCA( آشکار شده یت نسبی شاخص مز.3جدول
  ها شرکت  

  
 سال

  تولی
  پرس

 پاکسان

محصوالت 
المللی  بین

 پارس

  هنکل 
 پاکوش

میانگین  کتدر بهداد پاکنام
RCA 

1380 05/5 89/9 47/0 60/6 87/4 85/3 69/3 92/2 

1381  65/6 14/11 88/0 05/9 77/6 44/4 35/4 18/4 

1382 15/11 34/8 15/0 46/9 24/6 94/3 95/3 48/4 

1383 13/14 08/10 02/2 09/7 68/6 88/5 58/6 49/5 

1384 47/19 49/6 39/2 31/3 55/5 20/4 46/6 84/5 

1385 09/21 68/17 36/3 23/4 52/4 63/8 16/7 52/7 

  .قی تحقنتایج: مأخذ
  

با توجه به جدول فوق، شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنعت پودر کشور محاسبه 
ین واقعیت است که صنعت پودر در ایران طی  ادهنده نشان آمده به دستنتایج  .شده است

  .است بوده مورد بررسی از مزیت نسبی برخوردار های سالیک از  هر
 که در سال دهد مینگاهی به روند شاخص مزیت نسبی آشکار شده در این صنعت نشان 

 52/9 به سطح 1385 بوده که با روند افزایشی تا سال 92/4 میانگین این شاخص حدود 1380

                              
1. International Trade Center-PC/TAS  
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9 53فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره            4

افزایش عرضه صادرات ایران در بازارهای منطقه موید آن است که ایران سهم . ه استرسید
  .تواند با افزایش کیفیت و صادرات بیشتر وارد بازار جهانی شود بازار مناسبی داشته و می

ترین  تیبا ظرف و که بزرگترین پرس تولی شرکت ،شود می مشاهده )1( جدول در که گونه همان
ساله با رشد و افزایش صادرات پودر   هرباشد میپودر شوینده در کشور واحد تولیدکننده 

 مزیت نسبی آشکار 1380در سال . توانسته بازار مناسبی را در منطقه خاورمیانه به دست آورد
 به 1385 بوده که با روندی صعودی هر ساله افزایش یافته و در سال 05/5شده این شرکت 

 به عنوان صادرکننده 1385 که شرکت تولی پرس در سال شایان ذکر است.  رسیده است9/21
  . نمونه شناخته شد

ها با وجود داشتن مزیت نسبی در تولید پودر، با روند نزولی پیش رفته   از شرکترخیب
ترین  شرکت پاکسان به عنوان یکی از بزرگ. است بودهومیزان صادراتشان با کاهش مواجه 

ولیدات داخلی و تنوع بخشیدن به سبد کاالی خود در های شوینده به دلیل افزایش ت شرکت
 به دلیل افزایش 1385 در سال اما آمار صادراتش رشد منفی داشته 1384 و 1382های  سال

  . صادرات این شرکت شاخص مزیت نسبی آن  روند صعودی داشته است
 یدبن ل طبقهی داشتن مزیت نسبی به شرح ذلحاظهای بزرگ تولیدکننده پودر از  شرکت

 از آن پس  وتوان گفت که رتبه اول را شرکت تولی پرس به خود اختصاص داده شوند، می یم
های بهداد، کندر، هنکل پاکوش، پاکنام و  ترتیب شرکت  و بهباشد میشرکت پاکسان 
  . گیرند المللی پارس قرار می محصوالت بین

ت ی دارا بودن مزظلحادکننده پودر از ی تولیها ک از شرکتیت هری وضعیابیارزپس از 
با توجه به . نده کشور پرداخته شده استی کل صنعت پودر شویت نسبی، به محاسبه مزینسب

 )2002 - 2006(سال  سه آن با جهان ازیران و مقایا نده دریر ابتدا آمار صادرات پودر شویجدول ز
ش یران نسبت به جهان هر سال در حال افزایسهم آمارصادرات ا. نشان داده شده است

 برخوردار نبوده که یت نسبی از مز)2002 - 2004( های سالن صنعت در ین ایهمچن. است بوده
 آشکار شده از سال یت نسبیشاخص مز. ل شده استیت تبدیج به مزیت به تدرین عدم مزیا

 یت نسبی مزین صنعت دارای کشور در ادهد می که نشان شده استک یشتر از ی ب2005
 ظاهر شده و ی جهانی مناسب در بازارهاهای سیاست با توانند می استگذارانی و سباشد می

  .ش دهندین محصول را افزایصادرات ا
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9  ...ارزیابی مزیت نسبی و رقابتی                                                                                                        5

  )2006-2002(محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکارشده صنعت پودر در ایران . 4جدول 

  )هزار دالر(                                                                                                                                                            

  سال 2002 2003 2004 2005 2006

 رانیا 490 1270 23045 54354 85440

 جهان 5599973 6465784 7422424 8081148 90449347

 )درصد(از جهان سهم 008/0 019/0 310/0 673/0 944/0

 صادرات 
پودر 

 ندهیشو

 )RCA(  آشکار شدهیت نسبیمز 190 42/0 623/0 14/1 72/1

 . تحقیقنتایج: مأخذ

  
 ی از کشورهای، تعدادی جهانیران در بازارهایت صنعت پودر ایشدن وضع تر  روشنیبرا
ن کشورها ی ای آشکار شده برایت نسبین محصول را انتخاب کرده و شاخص مزیکننده ا صادر

ار مناسب یک معی به عنوان ی زمانیسه کشوری در مقا)RCA(شاخص . ده استیمحاسبه گرد
. برقرار باشد )HI>1( لمنیکه شرط ه شد  خواهدی تلقیت نسبیمز صی و تشخگیری اندازه جهت

 از شاخص بنابراین،. است بودهران برقرار ی منتخب از جمله ای تمام کشورهایشرط مذکور برا
 پودر ی برا)RCA(ج محاسبه ی نتا.)2جدول (  آشکار شده استفاده شده استیت نسبیمز
ش گرفته ی را در پینده روند صعودیران در صادرات پودر شوی که ادهد مینده کشور نشان یشو

ت یه از مزیا و ترکیتالی آلمان، امانند یی مورد مطالعه، کشورهایان کشورهاین در میهمچن. است
 ی مذکور طی کشورهایشاخص فوق برا. ش از واحد برخوردار هستندی آشکار شده بینسب
 از رخیکه ب یدرحال.  داشته استیار اندکیا نوسان بسی ثابت و باًی تقر)2002-2006( های سال

 خود ی نسبیت های و هنگ کنگ در حال از دست دادن مزیکشورها از جمله سنگاپور، مالز
 ن صنعتی خود در ایت نسبیت مزیلند در حال تقویگر مانند هند و تای دیهستند و برخ

  . باشند یم
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9 53فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی   شماره            6

  )2002-2006(نتایج شاخص مزیت نسبی کشورهای صادرکننده پودر طی دوره . 5جدول    
 

 کشور نام شاخص 2002 2003 2004 2005 2006

72/1 14/1 623/0 42/0 19/0 RCA 
28/805 911 4/398 18/230 65/399 HI 

 رانیا

14/0 12/0 18/0 2/0 19/0 RCA 
20/922 26/1011 86/686 34/565 88/585 HI 

 سنگاپور

21/0 26/0 21/0 27/0 23/0 RCA 
01/631 49/483 04/583 22/452 84/478 HI 

 یمالز

75/1 83/1 77/1 73/1 69/1 RCA 

98/70 34/65 78/80 19/63 13/64 HI 
 ایتالیا

063/0 68/0 107/0 08/0 076/0 RCA 
49/2053 34/1819 14/1146 17/1466 62/1510 HI 

 هنگ کنگ

21/1 18/1 1/1 16/1 07/1 RCA 

25/1023 74/1026 93/1073 74/961 53/1039 HI 
 آلمان

76/1 77/1 71/1 84/1 24/2 RCA 

52/701 366/694 71/700 98/498 48/498 HI 
 هیترک

026/0 019/0 019/0 02/0 007/0 RCA 

12/4921 9/7145 48/7041 86/5499 32/9524 HI 
 هند

7/0 58/0 47/0 46/0 43/0 RCA 
03/1837 48/2135 26/2555 5/2466 71/2604 HI 

 لندیتا

 . تحقیقنتایج: مأخذ
  

  و نتایج مدل   برآورد.9
   1ها داده پایایی  آزمون.9-1

 روابط بین متغیرها، پایایی خصوص از ارائه هر مدل و هرگونه تفسیری درپیشاقتصاددانان 
 که میانگین و واریانس آن باشد مید تصادفی هنگامی پایا یک فرآین. کنند ها را آزمون می داده

طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره 
به عبارت دیگر، یک . بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد

ها که مشاهدات حاصل آن است  انی که فرآیند تولید دادهفرآیند تصادفی پایا خواهد بود زم
  ).1380ابریشمی ومصطفایی، (ساختارش طی زمان ثابت بماند

های  نموداری و آزمون بررسی: ها وجود دارد کلی دو راه برای تشخیص پایایی داده به طور
خیص های ریشه واحد برای تش امروزه در مطالعات اقتصادسنجی اغلب آزمون. ریشه واحد

                              
1. Stationarity  
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کننده نوع مدل مورد استفاده  ها به طور اساسی تعیین همچنین این آزمون 1.رود ایستایی بکار می
مطرح  2(ADF) فولر -های ریشه واحد آزمون تعمیم یافته دیکی یکی از آزمون. نیز هستند

 محاسبه شده متغیر تأخیری مورد t یا در واقع همان (ADF)در این روش آماره آزمون . باشد می
 به دست آمده بزرگ tاگر مقدار قدر مطلقی . شود می مقایسه 3نظر با مقادیر بحرانی مک کینون

   4. که متغیر مورد نظر ایستا یا پایاستشود میتر از مقادیر بحرانی باشد این نتیجه محرز 
 در مورد سطح متغیرهای مورد استفاده در (ADF)نتایج حاصل از آزمون ) 5(در جدول 

 متغیرها در سطح که تمامتوان دریافت  می) 5(با توجه به جدول .  استشدهارائه تحقیق 
ها، در   ترتیب فرضیه صفر مبنی بر عدم پایایی دادهبه اینباشند و  معناداری یک درصد پایا می

  .شود میسطوح یک درصد رد 

  

   نتایج آزمون ریشه واحد برای متغیرهای موجود در مدل.6جدول 
  )درصد( معناداری سطح  حرانی مک کینونمقادیر ب  ADF  متغیرها
ledi 8/10-  54/3-  1 

lexpi 58/9-  53/3-  1 
lkl 87/9-  53/3-  1 
lrd 95/7-  54/3-  1 
lxsi 57/9-  54/3-  1 
lwr 87/9-  53/3-  1 
llp 98/8-  53/3-  1 
lulc 35/10-  53/3-  1 
lrca 87/9-  53/3-  1 
llctc 47/8-  54/3-  1 
lds  59/5-  54/3-  1  
lq 68/8-  54/3-  1 
lx 32/10-  54/3-  1 
lpf 26/9-  53/3-  1 

  .نتایج تحقیق: مأخذ

                              
 و (ADF) فولر تعمیم یافته -، دیکی(DF) فولر -آزمون دیکی: ها عبارتند از های تشخیص پایایی داده آزمون. 1

 پرون تنها در مورد متغیرهایی که دارای شکست - ذکراست که آزمون فیلیپسقابل.  پرون-آزمون فیلیپس
 .باشند بکار می رود میساختاری 

2. Augmented Dickey - Fuller Unit Root Test  
3. Mackinnon Critical Values  

 صورت که با لحاظ یک به این. باشد گیری از این متغیرها می های پایاکردن متغیرهای ناپایا، تفاضل یکی از راه. 4
  .باشد اندارد میدوره قبل، متغیر به صورت ایستا در آمده و برای تخمین است
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  ای مدل با قیمت یارانه .9-2
 پرداخته و سپس نتایج باشد میدر این قسمت به ارائه مدل مورد نظر که متشکل از سه معادله 

 بررسی تاثیر ایبرهمانگونه که گفته شد در این مطالعه . شود میحاصل از برآورد آن نشان داده 
های تولید و صادرات در بخش صنعت پودر شوینده کشور از   نیروی انسانی بر هزینهوری بهره

به  )LP( نیروی انسانی وری بهرهو  )ULC(هزینه واحد کار  )XSI(سه معادله شدت صادرات 
  :  صورت زیر استفاده شده است

 
LLP=c1+c2LEDI+c3LEXPI+ c4LKL+c5LRD+c6LXSI+U1t               نیروی انسانیوری رهبه 
LULC=b1+b2LWR+b3LLP+U2t                                                                  هزینه واحد کار 
LXSI=a1+a2LULC+a3LRCA+a4LLCTC+a5LQ+a6LDS+a7LX+a8LPf+U3t   تاصادر شدت

  
LP :کار،  وری نیروی بهرهEDI :باآموزش عالینسبت شاغالن  EXPI : نسبت شاغالن
سهم ( R&D شدت: RD )نسبت سرمایه به کار( 1شدت سرمایه: KL  سال5کار بیش از  باسابقه
: ULC )سهم صادرات از تولید(شدت صادرات: XSL )های تحقیق و توسعه در کل تولید هزینه

  بخش صنعتنرخ  دستمزدکارکنان: WR)مزیت نسبی (RCAشاخص : RCAهزینه واحد کار 
LCTC :هم هزینه نیروی کار در کل هزینه تولیدس Q :میزان تولید صنعت DS : درصد فروش

  .نشان دهنده لگاریتم متغیر مورد نظر است: L و صادرات: X )مقدار(داخلی از کل تولید
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
 .گذاری استفاده شده است به دلبل نبود آمار موجودی سرمایه از آمار سرمایه .1
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   نتایج حاصل از برآورد مدل.7جدول
  

 انسانی نیروی وری بهره معادله معادله هزینه واحد کار معادله شدت صادرات

t  c o e f  t  c o e f  t  c o e f  
 شرح

4 7/2  2 4/7  4 5/1 -  0 2 7/0 -  9 1/5 -  5 1/3 -  عرض از مبدا 

    8 4/2  1 8/0  L E D I  

    3 2/5  0 1/0  L E X P I  

    6 2/8  2 6/1L K L  

    7 3/5  0 1/0  L R D  

    3 2/2  5 4/0  L X S I  

  5 6/8  0 2 8/1  L W R  

  8/3 3 -  2 8/1 -    L L P  

8 8/8 -  0 6 6/1 -   L U L C  

7 5/7  6 2/0     L R C A  

7 4/1 -  1 5/0 -     L L C T C  

8 1/6  5 7/0     L Q  

2 5/2 -  7 5/0 -     L D S  

9 5/1 3  1     L X  

8/1  1 5/0     L P s  

8 6/1  6 5/1  9/1  D . W a t s o n  

8 9/0  9 3/0  8 7/0  R 2  
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

 شود می اقتصاد آن کشور حاصل وری بهرهوسیله  سطح استاندارد زندگی در یک کشور به
 وری بهرهن بر توان رقابتی تاثیرگذار است زیرا توان رقابتی واقعی به وسیله که افزایش آ

 کاهش در مقدار نهاده کاری دهنده نشان کار وری بهرهاز آنجا که افزایش .شود می گیری اندازه
تواند اثری را   میوری بهرهرود، لذا افزایش  است که برای تولید یک واحد محصول بکار می

 با ثبات وری بهرهرشد . نماید را خنثی کند تمزد بر هزینه واحد کار اعمال می افزایش نرخ دسکه
 یکی از عوامل اصلی  کهشود می به کاهش هزینه واحد کار تبدیل نسبی دستمزدها، مستقیماً

برآورد .سازد آشکار می  راپذیری رقابت خود میزان این رود و شمار می محصوالت به تولید هزینه در
 نیروی انسانی در این صنعت به طور وری بهره که افزایش دهد می نشان ضرایب معادالت
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 مانندهزینه واحد کار تحت تاثیر متغیرهایی .  بر کاهش هزینه واحد کار تاثیر داردمعناداری
  .باشد می و دستمزد وری بهره

 درصد کاهش نشان 028/1 نیروی کار، هزینه واحد کار وری بهرهبا افزایش یک درصد 
 درصد شدت 066/1 و همچنین یک درصد کاهش هزینه واحد کار موجب افزایش دهد می

در نتیجه با کاهش هزینه واحد کار و .  شده است)1380-1385(این صنعت طی دوره  صادرات
تواند به عنوان یکی از   که مییابد می، شدت صادرات محصول افزایش وری بهرهافزایش 

ضریب شدت صادرات در . شود محسوب می بین الملل های افزایش توان رقابتی در سطح زمینه
 یعنی بیانگر این موضوع است که افزایش صادرات باشد میدار ومثبت ا معنوری بهرهمعادله 

  . موثر باشدوری بهرهتواند در بهبود  می
 مثبت و اماف ی سال اثر ضع5ش از ین شاغالن با سابقه بینسبت شاغالن با آموزش و همچن

 که اثر دهد میج نشان یاما نتا.  بر صادرات کاال داشته است کار و نهایتاًوری رهبه بر معناداری
د صنعت بر شدت یاثر تول. ستیدار ناد بر شدت صادرات معنینه کار در کل تولیسهم هز

  .یابد میش ید، صادرات افزایش تولی با افزایعنیدار است، اصادرات مثبت و معن
ن گفت که رشد این شاخص بر شدت توا درخصوص شاخص مزیت نسبی نیز می

 که دنده مینتایج همچنین نشان . صادرات تاثیر مثبت داشته و موجب افزایش آن گردیده است
 بر افزایش معناداریمتغیرهای مربوط به آموزش و مهارت نیروی انسانی تاثیرات مثبت و 

 نیروی وری بهره بر )R&D(های مربوط به تحقیق و توسعه   تاثیر هزینه و نیروی انسانیوری بهره
 آن به لحاظ اندک بودن سهم معنادارییکی از دالیل عدم . دار نیستاانسانی در این صنعت معن

 انگیزه کافی برای افزایش کیفیت عدم. باشد می در ارزش افزوده ایجاد شده )R&D(های  هزینه
م پژوهش و تحقیق ها هزینه و منابع کمتری جهت انجا آورد که شرکت نیز شرایطی را فراهم می

، عدم تاثیرگذاری )R&D(های  پرداخت یارانه در این صنعت و سهم پایین هزینه .صرف کنند
  . کند  تشدید میوری بهرهاین متغیر را بر 

  

  مدل با قیمت بدون یارانه .9-3
بوده و ) قیمت واقعی(مدل مذکور در حالتی که قیمت پودر به صورت آزاد و بدون یارانه 

های واقعی لحاظ گردد،  در حالتی که یارانه حذف و قیمت. شود میمدل برآورد  آن، اساسبر
آورد تا میزان فروش داخلی  افزایش قیمت موجب افزایش تولید گردیده و شرایطی را فراهم می

   .د آن به صادرات اختصاص داده شودکاهش یابد و مازا
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در دستمزد نیروی کار   درصدیک که در این حالت با افزایش دنده میبرآوردها نشان 
 در  درصدیکهمچنین با افزایش . یابد می افزایش  درصدیکهزینه واحد کار بیش از 

  .یابد میدرصد هزینه واحدکار کاهش  درصد 31/1 نیروی کار وری بهره
آزادسازی قیمت پودر سبب افزایش تولید این محصول خواهد شد و از ظرفیت خالی 

که این افزایش تولید منجر به افزایش صادرات و بهبود ))3(و)2(ولاجد( شود میصنعت استفاده 
توان چنین نتیجه گرفت که افزایش در  همچنین می .شود میرقابت بین تولیدکنندگان داخلی 

 های سیاست اتخاذ ،نتیجه در. انجامد می  به افزایش در شدت صادرات نیروی انسانی،وری بهره
های تولید،   هزینهد از طریق کاهش هزینه واحد کار و نهایتاًتوان  نیروی انسانی میوری بهرهبهبود 

در این شرایط نتایج بدست آمده از مدل نشان دهنده افزایش شدت . صادرات را افزایش دهد
ها، تولید افزایش یافته که موجبات افزایش  با حذف یارانه و افزایش قیمت. صادرات است

  . ردآو صادرات و کاهش قاچاق پودر را فراهم می
های مربوط به تحقیق و توسعه بر  ها بدون یارانه باشد، اثر هزینه که قیمت حالتی در

 لحاظ نیروی انسانی و به تبع آن بر شدت صادرات مانند شرایط وجود یارانه از وری بهره
های  بودن زیرساخت  ضعیفماننداشاره شده، عوامل دیگری  موارد عالوه بر. دار نیستامعن یآمار

 به توانند میها از دو طریق  بنگاه. تواند اثرگذار باشد  توسعه در این صنعت میتحقیق و
 و )R&D(های تکنولوژی دست یابند یکی به وسیله ابداعات و اختراعات درونی از طریق  مزیت

بودن  همچنین هدفمند). داخلی و خارجی( ای یا واسطه ای کاالهای سرمایه دیگری از طریق خرید
تواند بر  جهت اعتالی کیفیت محصول و کاهش هزینه می ق و توسعه درهای تحقی هزینه
 با عدم دخالت و فقط با نظارت می  دولت در این صنعت،های سیاست . تاثیرگذار باشدوری بهره

واقع صنعتی که حمایت شده و بازار  در. های تحقیق و توسعه کمک کند تواند به افزایش تالش
 به )R&D(های  ای برای تالش تواند انگیزه جی نباشد، آیا میآن در معرض هیچگونه تهدید خار

  منظور کاهش هزینه، ارتقاء کیفی محصول و افزایش توان رقابتی داشته باشد؟
ای  است که به گونه) سرمایه شدت(یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار، سرمایه گذاری 

 نیروی کار وری بهره، در افزایش  در دوحالت وجود یارانه و عدم وجود یارانهمعناداریمثبت و 
 این عامل وری بهرهبدیهی است که تجهیز نیروی انسانی با سرمایه بیشتر بر . موثر واقع شده است

های واقعی،  با وجود قیمت .سازد افزاید و رشد بیشتر تولید و صادرات را محقق می مهم تولید می
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 زیرا با وجود داشتن مزیت یابد یم بر شدت صادرات افزایش )RCA(تاثیر شاخص مزیت نسبی 
  .شود مینسبی، میزان رشد صادرات بیشتر شده و زمینه های توان رقابتی فراهم 

  

  گیری نتیجه. 10
کشور ایران یکی از کشورهای درحال توسعه است که برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، 

 به منظور .اده استتوجه به بخش تجارت خارجی را از اهداف کلیدی و مهم خود قرار د
ارزیابی روند عملکرد طی یک دوره زمانی، استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده و 
محاسبه آن راهنمای خوبی در تجزیه و تحلیل تغییرات عملکرد صادراتی محصوالت صادراتی 

 .باشد می

جهت ارزیابی مزیت نسبی از دیدگاه ) RCAباالنس و(هایی  در این تحقیق شاخص
. ت و نیز تعیین جایگاه رقابتی کشور در بین کشورهای منتخب مورد ارزیابی قرار گرفتصادرا
های الزم برای تجارت و مزیت نسبی از شرط   از محاسبه معیارهای مذکور، پیش شرطپیش

براساس شاخص مزیت نسبی آشکار . هیلمن برای ایران و سایر کشورهای مورد نظر محاسبه شد
ینده، کشور ایران در این خصوص از مزیت نسبی برخوردار شده برای صنعت پودر شو

گونه محصوالت از کل صادرات ایران و در نتیجه،   هرچند که سهم صادرات ایناست بوده
در این صنعت عوامل بسیاری . صادرات جهانی این نوع محصوالت رقم بسیار ناچیزی است

 وری بهرههای تکنولوژیکی،  شرفت قیمت مواد اولیه و دسترسی به آنها، پیهای مانند نوسان
. بر تولید و صادرات تاثیرگذار است... نیروی انسانی، قیمت تمام شده محصول تولیدی و

 برای این صنعت در ایران، روند صعودی در پیش گرفته است که با )RCA(همچنین شاخص 
ی غیرنفتی توان سهم آن را در سبد صادرات کاالها گذاری در صنعت پودر شوینده می سرمایه

افزایش داد و چون این شاخص بیانگر عملکرد صادراتی یک کاال در مقایسه با سایر کاالهای 
توجه به  با. دهنده مزیت رقابتی محصول باشد تواند نشان  میباشد میقابل صدور در بازار جهانی 

 دماننکننده این کاال کشورهایی  دست آمده از شاخص فوق برای کشورهای صادر نتایج به
آلمان، ایتالیا و ترکیه از مزیت نسبی آشکار شده بیش از واحد برخوردار بوده و رقبای بزرگ 

  .  آیند ایران به شمار می
 یک مجموعه معادالت ازطریق از محاسبه مزیت نسبی صنعت پودر پسدر این پژوهش 

ت کشور  نیروی انسانی، هزینه واحد کار و شدت صادرات صنعوری بهرههمزمان، ارتباط بین 
نتایج گویای نقش مثبت و با اهمیت .  قرار گرفتیابیمورد ارز) 1380-1385( های سالطی 
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از سوی دیگر، این نتایج حاکی از آن است که .  استوری بهرهآموزش نیروی انسانی در بهبود 
ه بنابراین هرگون. دار و مثبتی بر شدت صادرات داردا نیروی انسانی، اثر معنوری بهرهافزایش در 

 نیروی انسانی شاغل در این بخش از صنعت از طریق کاهش وری بهرهاقدام در جهت افزایش 
  .های تولید، احتمال افزایش صادرات این بخش را نوید خواهد داد هزینه

های تحقیق و توسعه  دار هزینهاهای حائز اهمیت تحقیق، عدم تاثیرگذاری معن از دیگر یافته
)R&D( نیروی انسانی در بخش صنعت پودر شوینده کشور و در ریو بهره داخلی بر بهبود 

 ترین مهم به عنوان یکی از )R&D(اگرچه امروزه نقش . محدوده دوره زمانی مورد مطالعه است
 در بسیاری از کشورهای صنعتی یش توان رقابتی، صادرات و افزاوری بهرهپارامترهای افزایش 

 که بخش صنعت کشور در کل، سهمی بسیار به اثبات رسیده است، لیکن باید اذعان نمود
   .نماید  می)R&D(های  اندک و جزئی از کل ارزش تولید خود را صرف هزینه

پرداخت . گونه که ذکر شد نقاط ضعف پرداخت یارانه به صنعت پودر بسیار است همان
 واحدهای تولیدی .های رقابت در این صنعت شده است یارانه موجب از بین رفتن زمینه

موثرترین راهکارهای  از یکی. ها ندارند کاهش قیمت نهایت ای برای ابتکار و نوآوری و در یزهانگ
گرفتن  نظر با در. های رقابتی است  حذف یارانه آن و ایجاد زمینه،ایجاد تحرک در این صنعت

 وری بهرهطریق افزایش  های رقابتی از های نسبی و خلق مزیت آزادسازی تجاری برپایه مزیت
توان درجهت بهره برداری از صادرات در راستای  های تولید می ی انسانی و کاهش هزینهنیرو

  . بین المللی حرکت نمودپذیری رقابت
 تا تحلیلگران اقتصادی بتوانند در شود می به بازار صنعت پودر شوینده اشاره ،در پایان

نعت در گروه بازار  این ص،واقع در. جهت پیشرفت این صنعت تصمیمات درستی را اتخاذ کنند
 یکگیرد زیرا تعداد تولیدکنندگان نه بسیار زیاد است که عمل هر انحصار چندجانبه قرار می

هیچ نقشی در بازار نداشته باشد و نه اینکه فقط یک تولیدکننده وجود دارد که تمامی تولید 
  .بازار را در اختیار داشته باشد

نوع : کنند بندی می ی اقتصادی را به دو نوع طبقهها  رفتار بنگاه،در بازار انحصار چندجانبه
هایی که رفتار اقتصادی آنها با یکدیگر هماهنگ است و با یکدیگر همکاری  اول بنگاه

هایی که رفتار اقتصادی آنها با یکدیگر هماهنگ نیست و با یکدیگر   نوع دوم بنگاه.کنند می
وان از نوع اول در نظر گرفت که رفتار ت  صنعت مورد نظر در این تحقیق را می.کنند رقابت می

  .کنند ها هماهنگ است و با یکدیگر همکاری دارند و کاالی غیرهمگن تولید می اقتصادی بنگاه
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تواند اجرا  الگوی رهبری قیمت نیز در این صنعت پس از آزادسازی و برداشتن یارانه می
یشتر از تقاضای بازار  در جهت کسب سهم بآن بنگاهداند که هر عمل  هربنگاه می. گردد

ها و  ترس از شروع جنگ قیمت. ها خواهد گردید العملی از سوی سایر بنگاه موجب بروز عکس
کند که به نوعی همکاری  های تولیدی را خودبخود وادار می از بین رفتن سود موجود، بنگاه

 می "سانپاک" و "تولی پرس"دو شرکت بزرگ تولیدکننده پودر، . ضمنی با همدیگر بپردازند
  . باشند که به عنوان رهبران قیمت عمل می کنند

  

  پیشنهادات. 11
 صادرات مستمر ی مشخص و مناسب برایک استراتژیجاد یج به دست آمده، ایتوجه به نتا با

ک ضرورت ی در صادرات و از دست دادن بازار ی ثباتی از بیرینده به منظور جلوگیپودر شو
  . است

 یها تینده در راس اولوی شویه پودرهاید مواد اولیع تولیصنا که احداث شود میشنهاد یپ
، یقی و تشویاستیک سلسله اقدامات سیرد و دولت با فراهم آوردن ی قرار گیگذار هیسرما

نگونه ینده را فراهم آورد تا ایع شویاز صنایه مرغوب در حد نیش واردات مواد اولیموجبات افزا
 مواد ی جهانید و صادرات، سهم خود را در بازارهای در تول مستمریزیع بتوانند با برنامه ریصنا
  .ندی را فراهم نمای در سطح جهانپذیری رقابتش داده و موجبات ینده افزایشو

 یها سته است بنگاهی کار در کشور شایروین، با توجه به فراوان بودن عامل نیهمچن
 به اتخاذ ین المللی بیش سهم صادرات در بازارهایدکننده پودر جهت رقابت و افزایتول

، ی که نقش تکنولوژیین محصول مبادرت ورزند و از آنجاید اینه در تولی کاهش هزیاستراتژ
ار موثر باشد یتواند بس ینه مین زمی در ا)R&D( قاتی کار متخصص و تحقیرویاستفاده از ن

  .ندی نمایه گذارینه سرماین زمید در ایش توان رقابت، بایجهت کسب و افزا
لذا، . ، عوامل طرف تقاضا استی و توان رقابتیت  نسبیز عوامل موثر بر مز ایکی

 ی جهانید براساس تقاضایش رود و تولی با حرکت بازار پسو  همبایست می یدات صادراتیتول
های  ها و گرایش ه باتوجه به دیدگا محصولبندی بستهارتقاء کیفیت توجه به ( .ردیصورت گ
   ).ها بندی به بسته و همچنین تنوع دادن فرهنگی

 و یوراها، بهبود فن  شرکتیت خالی ظرفیری بکارگی برای و آموزشی، فنیت مالیحما
شتر در یان، نفوذ بیقه مشتریت محصول، شناخت سلیفیش کیدن به محصوالت، افزایتنوع بخش
چون جلب هم ی و فروش و اقداماتیابیات بازارقیق توسعه تحقی از طری صادراتیبازارها
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 معتبر از ی تجارید تحت مارک های تولی مشترک برایگذار هی و سرمایخارجه یسرما
  .  باشد می ی اکتساب توان رقابتی اصلیراهکارها

بدیهی است سیاست آزادسازی پودرهای شوینده به معنای رهاسازی آن نبوده و ضرورت 
ل در مراحل اولیه گیر حداق های الزم به مراجع تصمیم اتخاذ تدابیر ویژه نظارتی و ارائه گزارش

  .باشد ناپذیر می آزادسازی اجتناب
  

  منابع
 : تهرانشاخص توسعه صنعتی با رویکرد ارزیابی عملکرد رقابت پذیری صنعتی،، )1383( محسن ایزی،

 .موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

های  ، بررسی"های اصالح پرداخت یارانه آن صنعت پودر شوینده و روش"، )1383( ایزدی،مهرداد
  .82بازرگانی، شماره هفتم، ص 

: ، محاسبه مزیت نسبی قطعات ریخته گری تمام آلومینیومی خودرو)1381( نژادآهنگری، مجید اسماعیل
 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطباییمطالعه موردی ارگ آذین، 

  .شر نی ن :تهران اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن،، )1385( مهدی بهکیش، محمد
 و ترجمه جهانگیر مجیدیهای تحلیل صنعت و رقبا،  تکنیک استراتژی رقابتی،، )1383( مایکل پورتر،

 .عباس مهر پویا، موسسه خدمات فرهنگی رسا

 . انتشارات سمت:تهراناقتصاد بین الملل، ، )1382( جواد پورمقیم، سید
 . شوینده، تاریخچه تولید پودر)1383( مرکز اطالع رسانی وزارت صنایع

 .، تحلیل صنعت پودر شوینده)1383( سازمان بازرسی و نظارت
، "صادرکننده این محصول عمده مقایسه مزیت نسبی صادرات سیب ایران با کشورهای"انویه، تکیه،لورنس

 .58 شماره اقتصاد کشاورزی و توسعه،

 ).ها و تهدیدها تفرص(تولید و توزیع پودر لباسشویی یارانه ای ، )1384( انجمن صنایع شوینده
 چالش اصلی توسعه صادرات ،)پذیری رقابت(ارتقای توان رقابتی "، )1382( الدین حسینی، سیدشمس

 .  نهمین همایش صادرات غیرنفتی:، تبریز"کشور

گیری آن، مطالعه موردی  مزیت رقابتی و اندازه"، )1385(  احتیاطی و احسانالدین حسینی، سیدشمس
 .169، ص28شماره های اقتصادی ایران،   پژوهشفصلنامه، "متانول ایران

پیامدهای کلیدی اقتصاد نوین برای تجارت و رقابت با تاکید بر "، )1383( الدین حسینی، سیدشمس
 .المللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی  اولین کنفرانس بین: تهران،"اقتصاد ایران
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نامه   پایانقتصاد  ایران در شرایط جهانی شدن،محاسبه توان رقابت ا، )1384( سیداحسان خاندوزی،
 ).ع(کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق 

  . نشر پرسش: تهراناصول بازاریابی و مدیریت بازار،، )1377( صنایعی، علی
ارزیابی و تحلیل تاثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، "، )1383( پیراسته  و حسینفرزاد کریمی،
    .33، ص 65 شماره قیقات اقتصادی،ح، ت"د و صادرات کاالهای صنعتی در ایرانهای تولی هزینه

ژیک تجاری برای توسعه  وکار سیاست استرات ساز" ،)1380( میرجلیلی  و سیدحسیناکبر کمیجانی،
   .31، ص 20شماره پژوهشنامه بازرگانی،، "صادرات صنعتی ایران

ای واحدهای تولیدی فوالد با پیوستن به سازمان تجارت  نهمحاسبه توان رقابتی هزی، )1381( گریوانی،ولی
 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان  پایانجهانی،

کردن  چارچوبی برای عملیاتی های صنعتی ایران، بندی فعالیت رتبه"، )1386( محمدرضا عابدین مقانکی،
  .17، ص22 شماره های بازرگانی، بررسی، "طرح راهبرد توسعه صنعتی کشور

 پذیری در بندی صنایع ایران براساس رقابت اولویت، )1385( محمدرضا و دیگران عابدین مقانکی،
 موسسه مطالعات و : تهرانهای حمایتی تجاری، هدف منطقی نمودن سیاست بازارهای جهانی با

 .های بازرگانی پژوهش

 .نشر سمت: تهران مباحثی در اقتصاد خرد،، )1379( عبادی، جعفر
 .102 و 101 های  شمارهنشریه انقالب، "ماهیت و روش در علم اقتصاد،" ،)1373( یمی، حسینعظ

تجاری و خلق مزیت در کشورهای )استراتژیک(سیاست راهبردی "، )1386(  سیدحسینمیرجلیلی،
 .74، ص 22 شماره های بازرگانی، بررسی، "درحال توسعه

، همایش جهانی "ها ها و رهیافت ایران، برخی چالشجهانی شدن اقتصاد "، )1382(  سیدحسینمیرجلیلی،
 .271شدن اقتصاد، ص 

 دانشگاه صنعتی : تهرانخالصه مطالعات طرح استراتژی صنعتی کشور،، )1382( نیلی، مسعود و همکاران
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