فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال  ،9شمارۀ پیاپی  ،43تابستان 8491
شاپای چاپی - 5562 -5376 :شاپای الکترونیکی5257 -3562 :
http://jzpm.miau.ac.ir

بررسی مزیت نسبی و ثبات عملکرد صادرات کاالهای صنعتی در استانهای ایران
خلیل قاسملو :2دکتری اقتصاد بینالملل ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
حمید ذوالقدر :دکتری اقتصاد پولی و مالی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
علیرضا کازرونی :استاد اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
دریافت2735/5/55 :

صص 2 -22

پذیرش2735/3/25 :

چکیده
شناسایی مزیت نسبی مناطق صنعتی دارای قابلیت و هدایت سرمایهها جهت سرمایهگذاری در صنایع آن مناطق میتوانند در توسعه
صادرات غیر نفتی مؤثر باشند .هدف پژوهش حاضر بررسی مزیت نسبی و میزان ثبات عملکرد صادرات کاالهای صنعتی در استانهای
کشور ایران است .برای بررسی وضعیت مزیت نسبی از روشهای مزیت نسبی آشکار شده ( )RCAو مزیت نسبی آشکار شده متقارن
( )RSCAو همچنین از روش همگرایی گروهی (نسبت  )β/R2جهت بررسی روند پایداری مزیت نسبی استانها در تولید و صادرات
کاالهای صنعتی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از گزارشهای سرشماری ساالنه کارگاههای صنعتی طی دوره 2733-2735جمع-
آوری شده است .نتایج حاصل از بررسی مزیت نسبی آشکارشده و متقارن باالسا نشان داد که استانهای اصفهان ،مرکزی ،قزوین ،بوشهر،
هرمزگان ،سمنان ،آذربایجان شرقی ،یزد ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،زنجان ،قم و کرمان به ترتیب از مزیت نسبی آشکار
شده و متقارن برخوردار هستند .این استانها عالوه بر خودکفا بودن ،کاالهای صنعتی خود را به سایر استانها و خارج کشور صادر می-
کنند .همچنین یافتههای حاصل از برآورد روش همگرایی گروهی نشان داد که برای کل استانها ضریب تخصصگرایی برابر با  2/77بوده و
بزرگتر از یک میباشد ،اما از  52استان مورد مطالعه 22 ،استان با ضریب تخصص گرایی باالی یک ( )2/36صنعتی و  22استان دیگر با
ضریب تخصصگرایی کمتر یک ( )5/33غیر صنعتی بوداند .براساس این نتایج ،سطح تخصص و میزان مزیت نسبی استانهای صنعتی نه
تنها از ثبات الزم برخوردار بوده بلکه در طی دوره نیز تقویت شده است .در مقابل سطح تخصص و میزان مزیت نسبی استانهای غیر
صنعتی پایدار نبوده و به طور نسبی میزان تخصص این استانها در مقایسه با استانهای صنعتی تضعیف شده است.
واژههای کلیدی :مزیت نسبی ،مزیت نسبی آشکار شده و متقارن ،صادرات صنعتی ،همگرایی گروهی ،کشور ایران.
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مقدمه:
بخش صنعت از مهمترین بخشهای اقتصادی یک کشور محسوب میشود به طوریکه تحرک در سایر بخشهای اقتصادی
منوط به وضعیت صنعت آن اقتصاد است .چرا که این بخش در تأمین نیازهای سایر بخشهای اقتصادی نقش اساسی دارد.
همچنین تولید و صادرات صنعتی از متغیرهای بسیار مهم در رشد اقتصادی و بهبود تراز پرداختها محسوب میشود .لذا
توسعه بخش صنعت و صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران ،بهترین شیوه برای حل مشکل اشتغال و تولید در
راستای سیاستهای  52گانه اقتصاد مقاومتی است .در قانون برنامه ششم مصوب گردیده توسعه کشور نرخ متوسط ساالنه
ارزش افزوده بخش صنعت معادل 3/7درصد و نرخ رشد صادرات غیرنفتی نیز  52/3درصد برسد .به طوریکه افزایش صادرات
غیرنفتی از رقم  25265میلیون دالری در سال  2736به رقم  225373میلیون دالر در سال  2255هدفگذاری شده است .با
وجود این که در قانون برنامه ششم توسعه کشور نرخ رشد متوسط ساالنه  2درصد برای کلیه بخشهای اقتصادی در نظر گرفته
شده اما نرخ رشد متوسط ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت معادل  3/7درصد مصوب گردیده که خود مبین اهمیت و نقش
محوری بخش صنعت کشور در محقق کردن رشد صادرات غیرنفتی است .از اینرو ،بخش صنعت در مقایسه با سایر بخشهای
اقتصادی به عنوان مهمترین و محوریترین بخش اقتصاد کشور محسوب میشود (سند جامع برنامه ششم توسعه کشور چند
بخشی.)22-55 :2737 ،
با وجود مباحث مطرح شده و هدفگذاریهای انجام شده ،کل اقتصاد و بخش صنعت آن نرخهای هدفگذاری شده را
حداقل در طی یک دهه گذشته تجربه نکرده است .به نظر میرسد که این اهداف و برنامهها محقق نمیشوند مگر این که در
تولید صادرات غیرنفتی به مزیتهای نسبی استانهای مختلف در تولید کاالهای مختلف توجه ویژهای صورت گیرد .لذا به جای
سرمایهگذاری در تمامی زمینهها در استانهای مختلف باید مطالعه و بررسی کرد که استانهای مختلف کشور در تولید چه
کاالهای قابلیت و مزیت دارند؛ سپس در آن بخشها و استانها ،متناسب با مزیتهای نسبی و قابلیت مناطق مختلف سرمایه-
گذاری انجام گیرد تا به تقاضای بازار داخلی و نیازهای بازارهای خارجی در قالب صادرات غیرنفتی نیز پاسخ داده شود (قاسملو
و همکاران .)26-55 ،2736 ،بنابراین الزم است در تولید محصوالت صنایعی سرمایهگذاری شود که امکان رقابت در بازارهای
جهانی را دارند؛ در نتیجه سرمایهگذاری بدون توجه به مؤلفههای فوق چیزی جز اتالف منابع و ورشکستگی بنگاههای اقتصادی
نخواهد بود .از طرفی الزمهی برنامهریزی درست و اولویتبندی دقیق سرمایهگذاری منوط به شناخت امکانات و قابلیتها و
مزیتهای نسبی مناطق میباشد .این امر به ویژه در شرایط محدودیت منابع مالی برای سرمایهگذاری در طرحهای صنعتی
بیشتر خود را نمایان میکند .لذا با شناسایی مزیتهای نسبی استانها در زمینه صادرات با تأکید بر کاالهای صنعتی میتوان با
اتخاذ سیاستهای مناسب سرمایهگذاری در تولید کاالهای با قابلیت صادراتی منجر به رشد صادرات غیرنفتی شود .همچنین
نتایج این تحقیق میتواند در جهت اجرایی شدن تبصره  22قانون برنامه سال  2735کشور مؤثر باشد که دولت را به مردمی
کردن اقتصاد ،حداکثرسازی مشارکت اقتصادی ،بهرهبرداری مؤثر از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق مکلف کرده تا نسبت به
برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیتهای
مناطق از طریق حمایتهای نهادی ،اعتباری ،آموزشی و اجرائی اقدام نماید (سازمان برنامه و بودجه .)27-23 :2735 ،بر این
اساس بررسی مزیت نسبی و ثبات عملکرد این مزیت در استانهای کشور میتواند در تحقق اهداف برنامه ششم به مدیران و
تصمیمگیرندگان کالن اقتصاد کشوری یاری رساند.
در مطالعه حاضر ،م زیت نسبی و میزان ثبات عملکرد صادرات کاالهای صنعتی استانها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در بررسی مزیت نسبی صادرات کاالهای صنعتی و برآورد میزان ثبات عملکرد کاالهای صادراتی در سالهای مورد مطالعه با
ادغام استان های تازه تأسیس خراسان شمالی و جنوبی با استان خراسان رضوی و استان البرز با استان تهران ،تحلیلها بر
مبنای  52استان کشور صورت خواهد گرفت .دوره زمانی مورد بررسی سالهای  2735- 2733میباشد .تفاوت تحقیق مزبور
نسبت به مطالعات پیشین این است که اکثر تحقیقات قبلی مزیت نسبی یک کاال را در سطح کشور و یا برای یک استان بررسی
کردهاند .درحالی است که پژوهش حاضر مزیت نسبی و ثبات این مزیت در تولید و صادرات کاالهای صنعتی را در سطح استان-
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های کشور مورد مطالعه قرار داده است .با عنایت به مباحث مطرح شده ،هدف پژوهش حاضر بررسی مزیت نسبی و میزان ثبات
عملکرد صادرات کاالهای صنعتی استانهای ایران میباشد .همچنین سؤاالت اصلی این تحقیق عبارت است از این که وضعیت
مزیت نسبی استان های کشور در صادرات کاالهای صنعتی چگونه است؟ و اینکه کدام یک از استانها در تولید و صادرات
کاالهای صنعتی از ثبات تخصص در تولید برخوردار بودهاند و در شرایط حال حاضر روند آنها به چه صورتی است؟
پیشینه نظری تحقیق:
الرسن2

در این بخش ابتدا نتایج تحقیقات قبلی مرور میشود و سپس مبانی تئوریکی تحقیق مورد بحث قرار میگیرد.
( )2332مزیت نسبی آشکار شده و معیارهای جایگزین برای تخصصهای بینالمللی را مورد بررسی قرار داد .وی با توجه به
نتایج تحقیق بیان میکند که درصورت استفاده از مزیت نسبی آشکار شده باالسا ( )RCAالزم است آن تعدیل شود .ایشان با
مقایسه مزیت نسبی آشکار شده متقارن با شاخص میچلی به این نتیجه میرسد که شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن
بهترین معیار برای اندازهگیری مزیت نسبی است .بندر و لی )5555( 5تغییرات تجاری و مزیت نسبی آشکار شده صادرات
کشورهای آسیایی و آمریکای التین طی دوره  2322-2333مورد ارزیابی قرار دادند .آنها با استناد به فرضیه نسبی آشکار شده
باالسا ،عملکرد صادراتی بنگاههای اقتصادهای آسیای شرقی ،آمریکای التین را بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که
علی رغم عملکرد صادراتی قوی کشورهای آسیای شرقی ،این اقتصادها مزیت نسبی خود را به نفع اقتصادهای ردیف پایینتر در
آسیای جنوبی و آمریکای التین از دست دادهاند .همچنین معتقد بودند که تغییر در اندازه مزیت نسبی آشکار شده بیانگر
جابجایی در مزیت نسبی است.
سرین و سیوان )5552( 7مزیت نسبی صنعت گوجه فرنگی ،روغن زیتون و صنعت آبمیوه را با استفاده از شاخص مزیت
نسبی آشکار شده ( )RCAو شاخص ترجیحات صادرات )CEP( 2در کشور ترکیه مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنها
نشان داد که کشور ترکیه بهطور قابل توجهی در صنعت آبمیوه و روغن زیتون دارای مزیت نسبی در بازارهای اروپا بوده اما در
صنعت گوجه فرنگی دارای عدم مزیت است .بانئو و اسکریمجویو )5525( 6به بررسی مزیت نسبی و رشد صادرات صنعت کیوی
کشور نیوزلند طی دوره  2322-5522پرداختند .نتایج بررسی آنها حاکی از این بود که کشور نیوزلند دارای مزیت نسبی آشکار
شدۀ قابل توجهی در این صنعت است .رودریگیز و همکاران )5527( 5ابعاد جغرافیای عوامل مؤثر در تمایل و شدت صادرات
کاالهای صنعتی را در استانهای کشور اندونزی مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که شرایط جغرافیای و محیطی بنگاه-
ها ،شرایط اقتصاد کالن کشور و بعد مسافت با بازارهای مصرف در سایر استانها و بنادر ساحلی دارد .کیماکودی و همکاران3
( )5522با استفاده از روش مزیت نسبی باالسا عمل کرد بازار رقابتی ماهی را در در کشورهای بالکان و اروپایی غربی مورد
بررسی قرار دادند آنها با توجه به نتایج حاصل شده ،طرحی را برای برنامهریزی در زمینه تخصیص مجدد منابع طبیعی و
بازاریابی این محصول نسبت به مزیت رقابتی و عملکرد کشورهای مورد مطالعه ارائه کردند .لوارسن ( )5526در پژوهشی مزیت
نسبی آشکار شده را به عنوان شاخصی برای اندازهگیری تخصصگرایی با شاخصهای جایگزین مورد مقایسه قرار داد .آن برای
رسیدن به این هدف ،ابتدا مزیت نسبی آشکار شده را به مزیت نسبی آشکار شده متقارن تعدیل نمود و سپس شاخص تعدیل
شده را با شاخصهای میلچی ،کای اسکوالر و  ...مقایسه کرد .نتایج مطالعه وی نشان داد که شاخص مزیت نسبی آشکار شده
متقارن بهترین ابزار برای بررسی مزیت نسبی محصوالت صادراتی است.
مطالعات داخلی متعددی در خصوص مزیت نسبی برای یک کاال و یا کاالهای تولیدی بخش خاص یک استان انجام گرفته
است .برای نمونه ،سیف و توکلی ( )2733در مطالعهای تحت عنوان «بررسی مزیت نسبی پویا و عوامل مؤثر بر آن در صنایع
1. Larsen
2. Bender & Li.
3.Serin & Civan
4.Comparative Export Performance
5. Bano & Scrimgeour
6. Rodrigez et al.
7. kaimakoudi et al
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منتخب در ایران» با بهکارگیری روش ) (DRCبه عنوان معیار سنجش مزیت نسبی به رقابتپذیری قیمتی برخی از فعالیتهای
مهم صنعتی در ایران در دوره  2732 -2735پرداختند .سالمی و پیشبهار ( )2725مزیت نسبی صادراتی گروهی از محصوالت
کشاورزی (باغی ،زراعی و فراوری شده) در بازۀ زمانی  2752-32با استفاده از شاخصهای ( )RCAو ( )RSCAمورد بررسی قرار
دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که ایران در تولید بیشتر محصوالت دارای مزیت نسبی است.
صنایعی و معلم ( )2722در قالب مطالعه «رتبهبندی فعالیت های صنعتی استان اصفهان در تولید و صادرات بخشهای
مختلف صنایع بر اساس مزیتهای نسبی و رقابتی» قابلیتها و پتانسیلهای موجود در بخش صنعت استان اصفهان را با
استفاده از تلفیق روشهای تحلیل عامل و تاکسونومی عددی طی دوره  2732-2732مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق
بخشهای مختلف فعالیت های صنعتی استان اصفهان بر حسب کدهای دو رقمی ( ISICویرایش سوم) و بر اساس درجه مزیت،
رتبهبندی کردند .نعمتی و صفوی ( )2726مزیت بالقوه فعالیتهای صنعتی  27واحد صنایع نساجی و  57نوع محصول تولیدی
این صنعت را در استان ایالم طی دوره  2725-272با استفاده از روش تحلیل هزینه منابع داخلی ( )DRCمورد بررسی قرار
دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که اکثر کاالها از مزیت نسبی باالیی برخوردار هستند و این مزیت ناشی از هزینه کم تولید و
مالکیت خصوصی است .سلطانی و خیراندیش ( )2722به بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی استان فارس با استفاده ازمعیارهای
باالسا -والراس (شاخص مزیت نسبی آشکار شده ( )RCAطی سالهای  2725-2725پرداختند تا قدرت رقابتی محصوالت این
استان در بازار های رقابتی جهانی مشخص شود .نتایج آنها نشان داد که مزیت نسبی این استان در بخش کشاورزی ،فرش و
صنایع دستی است .محمدرضایی و همکاران ( )2722به ارزیابی ثبات شاخصهای مزیت نسبی صادرات و تولید خرمای ایران
با استفاده از روشهای مزیت نسبی آشکار شده ( ،)RCAمزیت نسبی آشکار شده متقارن ( )RSCAو میلچی 2طی دوره -2352
 5556پرداختند .نتایج حاصل از بررسی شاخص ها مبین مزیت نسبی ایران در محصول خرما بود .همچنین نتایج این مطالعه
نشان داد که طی دوره زمانی  5556-5552شاخصهای مذکور بیشترین ثبات را داشتند.
کیهانی حکمت و فتحیپور( )2723در مطالعهی صنایع دارای قابلیت و پتاسیل سرمایهگذاری استان همدان جهت هدایت
سرمایهگذاری در بخش تعاون با استفاده از تلفیق روشهای تحلیل عاملی ،تاکسونومی عددی و با بهرهگیری از شاخصهای
مرتبط و منتخب برای دو مقطع  2732و 2727مورد بررسی قرار دادند .بر اساس کدهای دو رقمی فعالیتهای آنها را بر
حسب قابلیت و توانایی تولید رتبهبندی کردند .رنجبر فالح و رنجبر پیغان ( )2735با استفاده از شاخص  LQبه شناسایی مزیت
نسبی استان قزوین در بخش صنعت طی دوره 2735-2725پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که استان قزوین درزیر
بخشهایی در صنعتی چون تولید تجهیزات حمل و نقل و ساخت ابزار کانی دارای مزیت نسبی باال است .همچنین نتایج آنها
نشان داد که این بخشها در افزایش اشتغال و بهبود تراز تجاری از طریق رشد صادرات تأثیر مثبت دارند.
هاتف و همکاران ( )2735در مطالعه ای مزیت نسبی محصوالت باغی ایران را طی دوره  2725-2725با استفاده از
شاخصهای  RSCA ،RCAو  X2محاسبه کردند و سپس به پیشبینی این تغییرات پرداختند .نتایج بدست آمده حاکی از وجود
عدم مزیت نسبی برای محصوالت مختلف در دوره زمانی مورد مطالعه است .همچنین نتایج حاصل از پیشبینی این شاخص
طی دوره زمانی  2723-2735نشاندهنده تداوم وجود مزیت نسبی در مورد پسته و خرما و عدم مزیت در مورد محصوالت
انگور ،پرتغال ،هلو و زردآلو میباشد .فیضپور و همکاران ( )2735با استفاده از روش تاپسیس تمایز منطقهای در مزیت نسبی را
با در نظر معیارهای زیست محیطی رتبه بندی کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی
بالحاظ شاخص توسعهپایدار متفاوت است .امیرنژاد و علیپور ( )2735با استفاده از شاخص مزیت نسبی به بررسی بازار صادراتی
فراوردههای جنگلی ایران برای بازه زمانی  2335-5553پرداختهاند .نتایج مزیت نسبی آشکار شده و متقارن نشان داد که
کشور ایران در صادرات این فراوردهها فاقد مزیت نسبی است .عالوه بر این با بررسی شاخص ثبات عملکرد صادراتی مشخص
شد که روند حرکت تجاری کشور در زمینه صادرات فراوردههای جنگلی دچار نوسانانهای عدیده همراه با رشد کاهشی و منفی
میباشد.
1. Michaely
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اقتصاد منطقهای در حقیقت چارچوبی است که در آن خصوصیات فضایی سیستم ای اقتصادی را میتوان درک نمود.
خصوصیات فضایی به این معنی که در بعد فضایی عواملی را که در توزیع فعالیتهای اقتصادی مؤثر است ،شناسایی شود .از
نظر کاربردی نیز مزیت نسبی قادر است منطق تجارت بین الملل را در صادرات کاال تبیین کند و علت مبادله را تمیز دهد
(رنجبرفالح و رنجبرپیغان .)62-55 ،5522 ،در ادبیات و تئوریهای اقتصادی واژه مزیت نسبی در ابتدا توسط آدام اسمیت در
ادبیات تجارت بین الملل مطرح گردید .بر اساس نظرات اسمیت چنانچه کشوری بتواند کاالیی را ارزانتر از کشور دیگر تولید
نماید و کشور مقابل نیز کاالی دیگر را ارزانتر از کشور نخست تولید کند .هر یک از کشورها در تولید کاالیی که ارزانتر تولید
کردهاند ،مزیت دارند .این نظریه به تئوری مزیت مطلق اسمیت معروف است .عمدهترین ایراد تئوری مذکور این است که اگر
یکی از طرفین مبادله هیچکدام از کاالها را ارزانتر از دیگری نتواند تولید کند .تئوری مزیت مطلق اسمیت قادر به پاسخگوئی
در مورد نحوه ورود این کشورها به تجارت جهانی نیست .چندی بعد ریکاردو نظریه مزیت نسبی را مطرح کرد ،بر اساس نظریه
مزیت نسبی ریکاردو (که بر نظریه ارزش کار مبتنی است) یک کشور درگیر در تجارت بین الملل بایستی کاالیی را صادر نماید
که در آن بیشترین مزیت مطلق با کمترین عدم مزیت مطلق را دارد (صادقی و همکاران.)63-35 :5522 ،
از نظر ریکاردو مزیت نسبی به این معنی است که یک کشور یک کاال را نسبت به کاالهای دیگر با میزان کار واقعی
کمتری تولید مینماید و حتی اگر با صرف ن هاده بیشتری تولید کاال نسبت به کشورهای دیگر صورت میگیرد ،باز هم مزیت
نسبی این کشور در تولید و تجارت کاالهایی است که دارای حداقل عدم مزیت مطلق است (نادری .(65-66- :2732 ،نظریه
مزیت نسبی ریکاردو توسط برخی از اقتصاددانان توسعه یافت .باستیل ،مارشال ،هابرلر از جمله کسانی هستند که توجه خود را
عمدتا در جهت اثبات غیر ضروری بودن برخی از مفروضات نظریه ریکاردو معطوف کردهاند .بر اساس نظریه هابرلر ،نظریه
ارزش کار برای ارائه نظریه مزیت نسبی ضروری نیست بلکه هزینه کاال برابر مقدار کاالی دومی است که با تولید کاالی اول
بایستی از تولید آن چشم پوشی کرد .در این صورت هر کشور به تولید و صدور کاالیی خواهد پرداخت که هزینه فرصت آن
کمتر باشد .به طوریکه مفهوم مزیت نسبی ریکاردو بر مبنای ارزش کار واقعی با نظریه «مزیت نسبی هزینههای از دست رفته»
تغییر یافت .با این وجود دیدگاههای فوق یک هدف یعنی تبیین علت مبادله کشورها را دنبال میکنند ( Kuldilok et al, 2013:
 .)328-341به دنبال آن هکشر  -اوهلین بیان میکند که تفاوت در مزیتهای نسبی دو کشور و یا منطقه بر پایه تفاوت آنها
در فراوانی نسبی عوامل تولید در هر کشور و یا منطقه قرار دارد .امروزه اقتصاددانان بر این باورند که مزیت به عوامل مؤثر بر
عرضه یا صادر نمودن کاالها (هزینههای حمل و نقل ،بستهبندی ،بیمه و  )...و عوامل مؤثر بر تقاضا (کششهای قیمتی،
درآمدی و متقاطع ،تعرفه ،نرخ ارز ،سهمیهبندی و  )...بستگی دارد .در ادامه تالش محققان در جهت ارائه شاخصهای برای
اندازهگیری مزیت نسبی مناطق معطوف شد .مهمترین شاخصهایی که برای محاسبه مزیت نسبی مطرح است شاخص مزیت
نسبی آشکار شده ) (RCAو شاخص هزینه منابع داخلی ) (DRCاست (صادقی و همکاران .)63-35 :5522 ،با توجه به کثرت
تحقیقات انجام شده در شناسایی مزیت نسبی تاکنون الگوهای بسیاری برای تعیین مزیت نسبی کاالها و مناطق مختلف در
نظریههای توسعه اقتصادی و اقتصاد منطقه ای معرفی شده است که عبارتند از روش هزینه منابع داخلی ،)DRC( 2نسبت هزینه
به منفعت اجتماعی ،)SCB( 5روش مزیت نسبی آشکار شده ،)RCA( 7روش مزیت نسبی متقارن )RSCA( 2مدل سهمهای
متغیر )SSM( 6و روش ضریب مکان( )LQ( 5الیقی و همکاران .)27-225 :2732 ،ادامه بحث ادبیات نظری تحقیق در قالب
روششناسی تحقیق همسو با مدلهای به کار گرفته شده در پژوهش حاضر تبیین میگردد.
روش شناسی تحقیق:
1 . Domestic Resource Cost
2 . Social Cost Benefit
3 . Revealed Comparative Advantag
4 . Revealed symmetric comparative advantage
5. Shift Share Model

6 .Location Quotient
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تولید برای صادرات یا مصرف داخلی :این شاخص میزان تولیدات صنعتی استانها را جهت ارائه به بازارهای داخلی و فروش
در بازارهای بینالمللی را نشان میدهد .به عبارتی بیانگر درصد صادرات از تولیدات صنایع استانها به خارج کشور است .برای
محاسبه شاخص فوق و یا بررسی میزان ظرفیت بالفعل صادرات استان از نسبت ذیل استفاده میشود.
 E  100 * Xرابطه ( )2که در آن :E ،بیانگر درصد تولید برای صادرات کاالهای صنعتی در استان i؛  :Xمعرف
Y

میزان صادرات کاالهای صنعتی از استان  iو  :Yمیزان فروش یا ستانده کاالهای صنعتی در استان  iرا نشان میدهد.
معیار مزیت نسبی آشکار شده و متقارن:(RCA) 2
مزیتهای نسبی آشکار شده عملکرد صادراتی را در مقایسه با سایر مناطق نشان میدهد اگر در روند مزیتهای نسبی
آشکار شده ) (RCAبرای دوره ای موررد مطالعه ثبات وجود داشته باشد به این معنی است که تقاضای خارجی برای محصوالت
داخلی مداوم میباشد .اگر روند ) (RCAدر دوره مورد بررسی به طور مداوم رو به رشد باشد؛ نشان دهنده این است که توان
صادرات آن محصول روز به روز تقویت شده و تقاضای خارجی نیز از روند با ثباتی برخوردار بوده است (رنجبرفالح و
رنجبرپیغان .)62-55 :2735 ،البته این مسئله ممکن است در جهت عکس نیز برقرار باشد .این معیار برای اولین بار توسط
باالسا ( )2356با پیروی از روشهای لیزنر )2362( 5به کار گرفته شد .باالسا با اصالح روش لیزنر اصطالح مزیت نسبی آشکار
شده ،شاخص تکامل یافته باالسا به صورت زیر ارائه کرد:
 xi   x w 
RCA ia   ia  /  aw 
 xT   xT 
رابطه ( )5که در آن: xai ،بیانگر ارزش صادرات کاالهای  aتولیدی یا غیرتولیدی کشور یا

منطقه i؛  : xTiمعرف ارزش صادراتی کاالهای صادراتی کشور یا منطقه i؛  : xawبیانگر ارزش کل صادرات کاالی  aدر سطح
جهان یا کشور و  : xTwارزش صادرات کل کاالهای صادراتی کشور را توضیح میدهد .با توجه به اینکه اعداد محاسبه شده در این
شاخص برای فعالیتها دارای مزیت نسبی در دامنه   1,  و برای فعالیتهایی که عدم مزیت نسبی دارند در دامنه
] [ 0 ,1قرار می گیرد .لذا مقایسه اعداد کوچکتر از یک و بزرگتر از یک تورشدار بوده و قابل اعتماد نیستند .برای حل این

مشکل الرسن در سال  2332شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن 4را معرفی کرد (کازرونی.)63-63 :2723 ،
RCAai  1
RCAai  1
محدوده این شاخص بین [ +2و  ]-2است .بدین ترتیب استانهای که در دامنه [ +2و  ]5قرار گیرند .در تولید و صادرات

 RSCAai رابطه ()7

این کاالها مزیت نسبی دارند و فعالیتهای تولیدی و صادراتی که در محدوده [ 5و ]-2واقع شوند ،عدم مزیت نسبی را نشان
میدهد .قابل ذکر است که شاخص  RSCAنسبت به شاخص  RCAدارای مزیت است .هرگاه از شاخص  RCAدر برآورد
استفاده شود الزم است از شاخص  RSCAنیز بررسی شود زیرا  RCAدر دو طرف شاخص قابلیت مقایسه ندارد هرگاه شاخص
 RCAبین صفر و یک باشد ،یعنی کشور و یا من طقه در آن بخش معین کاالیی از تخصص برخوردار نیست همچنین وقتی که
مقدار شاخص از یک تا بینهایت تغییر کند ،بدین معنی است که کشور در تولید آن کاال تخصص دارد (کازرونی-63 :2723 ،
 .)63در مطالعات قبلی از روشهای ذکر شده در بخش مبانی نظری برای اندازهگیری مزیت نسبی محصوالت صنعتی در سطح
منطقه ای استفاده شده است .از آنجا که در این مطالعه مزیت نسبی کاالهای صنعتی در سطح منطقهای اندازهگیری میشود،
فلذا از روشهای مزیت نسبی آشکار شده و متقارن به عنوان ابزار تحلیلی انتخاب شدهاند .دلیل این انتخاب نیز سهولت
دسترسی و محاسبه اطالعات تولید صادرات کاالهای صنعتی در سطح کشور و استانها بوده است.

1. Revealed Comparative Advantag
2. liesener
3. Revealed symmetric comparative advantage
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معیار ثبات و روند تخصص در مزیت نسبی :میزان پایداری و روند تخصص در تولیدات صنعتی استانها را میتوان با
استفاده از رگرسیون دادههای تابلویی به شرح ذیل آزمون کرد:
 RSCA1392 ij    RSCA1379 ij   ijرابطه ()2
معادله ( )2که توسط کازرونی ارائه شده ،سالهای  2733و  2735در آن به سال اولیه و نهایی دوره داللت دارندi .
متغیر مربوط به ارزش افزوده بخش صنعت و  jمربوط به استانها است  αو  βپارامترهای مدل رگرسیون خطی کالسیک و
جزء  εijخطا را نشان میدهد و  RSCAمزیت نسبی متقارن بخش صنعت هر استان را با متغیر ارزش افزوده تببین میکند.
برای اندازهگیری روند تغییرات تخصص استانها از مقیاس  β/R2استفاده میشود که در این مقیاس اگر نسبت  β/R2بزرگتر از
یک باشد ،نشاندهنده افزایش سطح تخصص در تولید و اگر کوچکتر از یک باشد ،بیانگر تضعیف سطح تخصص تولیدی است
(کازرونی .)63-63 :2723 ،برای بررسی دقیقتر میزان پایداری میتوان از روش همگرایی گروهی یا باشگاهی که عمدتا برای
همگرایی میزان درآمد سرانه تأکید دارد ،کمک گرفت .به طوری که موراوایاب و سورین )5556( 2از همگرایی گروهی برای
بررسی میزان تخصص صنایع مستقر در مناطق اروپا استفاده کردهاند .همگرایی گروهی و یا باشگاهی زمانی به وجود میآید که
سطح تخصص بین اقتصادهای با مزیت نسبی باال ،مشابه همدیگر و بین اقتصادهای با مزیت نسبی پایین یا فاقد مزیت نسبی
مشابه یکدیگر باشند .در همین راستا ،دورالف و جانسون 2336( 5و  )2335برای شناسائی گروههای درآمدی در بررسی
گروهی از آزمونهای شکست ساختاری و یا چاو به صورت مقطعی تأکید داشتند .نکته اصلی در آزمون چاو تشخیص نقطه
شکست رگرسیون قبل از تخمین میباشد (متفکرآزاد و همکاران .)222-262 :2732 ،در این مقاله برای تشخیص نقطه
شکست رگرسیون ابتدا مزیت نسبی متقارن در دو مقطع تخمین زده شده است و استانها به دو گروه دارای مزیت و عدم
مزیت تقسیم شدند و استانهای دارای مزیت به استانهای صنعتی و استانهای فاقد مزیت به عنوان استانهای غیر صنعتی
معرفی میشوند .در این مقاله با ترکیب مدل مطالعه کازرونی و مدل همگرایی باشگاهی میزان تغییرات برآورد شده و در نهایت
برای هر یک از گروه استان ها وضعیت پایداری و عدم پایداری و همگرایی در میزان تخصص در تولید کاالهای صنعتی مورد
بررسی قرار میگیرد.
تخمین و تحلیل یافتههای تحقیق:
در مرحله اول این بخش به بررسی جمع فروش ،جمع صادرات و میزان سهم صادرات از تولید (تولید برای صادرات یا
مصرف داخلی) صنایع استانها پرداخته شده است .نتایج حاصل از این شاخص در جدول ( )2گزارش شده است.

1 . Moraa,vayab and Surin
2. Durlauf and Jahnson
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جدول  -8میزان فروش ،صادرات و تولید برای صادرات دردوره  8479-8492به قیمت ثابت سال ( 8414میلیون ریال-درصد)
↓اسامی استانها

جمع فروش
دوره

جمع صادرات

تولید برای
صادرات

↓استانها

جمع فروش
دوره

جمع
صادرات

تولید برای
صادرات

آذربایجان شرقی

267255355

52332225

2/26

قزوین

533266556

25272362

7/22

آذربایجان غربی

252755753

2556525

7/72

قم

252252253

2362655

2/35

اردبیل

27526252

323735

5/52

کردستان

77352332

365555

5/25

اصفهان

2537775553

52265235

5/76

کرمان

525555323

73553253

23/22

ایالم

25255722

732652

7/26

کرمانشاه

255232623

2625677

2/26

بوشهر

572525252

252555227

67/52

کهگیلویه و بویراحمد

27322352

222232

7/22

تهران

5555573222

23225253

2/26

گلستان

35237365

5522355

7/32

چهارمحال و بختیاری

73567622

5223552

3/52

گیالن

232553353

2532633

5/33

خراسان

235525277

22233253

7/26

لرستان

63535252

2222235

5/55

خوزستان

272253553

552355532

55/35

مازندران

556322257

2757233

2/57

زنجان

225632366

2255527

3/77

مرکزی

252562365

77532623

3/36

سمنان

252562355

5352523

5/55

هرمزگان

232533276

25727755

52/33

سیستان وبلوچستان

72536323

727223

5/33

همدان

255275565

7252252

7/25

فارس

535526222

2376522

7/57

یزد

255336527

3677353

6/37

جمع کل فروش دوره

2523222373

جمع صادرات

525322655

جمع تولید برای صادرات

3/33
منبع :مرکز آمار و محاسبات تحقیق.2732 ،

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که طی دوره  2733 -35به طور متوسط  5/62درصد از تولیدات صنعتی استانهای کشور
در بازارهای بین المللی ارائه شده است .استان بوشهر با  72/22درصد ،استان خوزستان با  23/56درصد ،استان هرمزگان با
 3/25و استان کرمان با  22/52از تولید را برای بازارهای جهانی ارائه کردهاند .بنابراین؛ این استانها ،باالترین عملکرد را در
راستای ورود و رقابت به بازارهای بینالمللی دارند .نگاهی به موقعیت فضایی استانهای موفق در صادرات کاالهای صنعتی
نشان میدهد که سه مورد از این استانها جزء استان های بندری و استان کرمان نیز نزدیک به بنادر جنوبی کشور میباشد بنا
به نقش ارتباطات و زیر ساختها برای سرمایه گذاران صنعتی در جهت حضور در بازارهای جهانی امری مهم و حیاتی به حساب
میآید .همانطورکه قبال" اشاره شد در مرحله دوم این بخش ،بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده و متقارن باالسا
عملکرد صادرات کاالهای صنعتی استانهای کشور مورد سنجش قرار گرفت.
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شرح فعالیت←
↓اسامی استانها

جدول  -2مزیت نسبی آشکار شده و متقارن استانها در دو مقطع زمانی ( 8479و )8492
RSC
RSC
شرح فعالیت←
RCA
RCA
RSCA RCA
RCA
A
A
2735
2733
2735
2735
2733
ها
استان
اسامی
↓
2733
2733

RSC
A
2735

آذربایجان شرقی

2/25

5/23

2/72

5/25

قزوین

5/52

5/72

5/25

5/75

آذربایجان غربی

5/32

-5/25

5/67

-5/72

قم

5/35

-5/56

2/22

5/56

اردبیل

5/52

-5/55

5/22

-5/73

کردستان

5/23

-5/75

5/72

-5/65

اصفهان

5/26

5/75

5/72

5/25

کرمان

2/56

5/55

2/56

5/55

ایالم

5/55

-5/52

5/55

-5/53

کرمانشاه

5/53

-5/55

5/25

-5/22

بوشهر

5/35

-5/52

2/25

5/53

کهگیلویه و بویراحمد

5/52

-5/37

5/53

-5/22

تهران

2/26

5/53

5/52

-5/23

گلستان

5/25

-5/25

5/23

-5/72

چهارمحال و بختیاری

5/52

-5/55

5/36

-5/22

گیالن

2/57

5/52

5/27

-5/53

خراسان

5/26

-5/52

5/65

-5/52

لرستان

5/35

-5/25

5/23

-5/76

خوزستان

5/26

-5/52

2/52

5/25

مازندران

5/53

-5/55

5/35

-5/22

زنجان

2/23

5/23

5/57

5/25

مرکزی

5/25

5/23

5/75

5/25

سمنان

5/33

5-/55

2/26

5/22

هرمزگان

5/32

-5/25

2/52

5/52

سیستان و بلوچستان

5/22

-5/25

5/73

-5/25

همدان

5/25

-5/22

5/55

-5/52

فارس

5/25

-5/25

5/37

-5/25

یزد

2/52

5/25

2/56

5/22

منبع :محاسبات تحقیق.2735 ،

نتایج حاصل شده در جدول ( )5گزارش شده است .محاسبات نتایج جدول ( )5نشان میدهدکه بر اساس مزیتهای نسبی
آشکارشده و متقارن باالسا در سال  2735به ترتیب استانهای اصفهان ،مرکزی ،قزوین ،بوشهر ،هرمزگان ،سمنان ،آذربایجان
شرقی ،یزد ،خوزستان ،کهگیلویه و بویر احمد ،خوزستان ،زنجان ،قم و کرمان دارای مزیت نسبی آشکار شده و متقارن در طی
دوره مورد نظر است و بقیه استانهای کشور از مزیت نسبی آشکار شده و متقارن برخوردار نیستند .در دوره مورد بررسی به
واسطه سرمایهگذاری های انجام شده استان های بوشهر ،خوزستان ،زنجان ،سمنان و قم از استانهای فاقد مزیت نسبی در
تولید و صادرات کاالهای صنعتی به استانهای دارای مزیت نسبی تبدیل شدهاند و در مقابل استانهای تهران و زنجان از
استانهای دارای مزیت نسبی در سال  2733به استان های فاقد مزیت نسبی در سال  2735تبدیل شدهاند .و مزیت نسبی
بقیه استانهای کشور نیز با تغییرات معنی دار مواجه نبودهاند .بر روی نقشه کشوری یعنی شکل ( )2و ( )5موقعیت فضایی
استانهای دارای مزیت نسبی آشکار شده و متقارن در سال  2735با رنگهای متفاوت نشان داده شده است.
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شکل  -8استانهای دارای مزیت نسبی آشکار شده و متقارن در صادرات کاالهای صنعتی در سال8492

همان طور که از شکل فضایی استانها نیز مشخص است استانهای که در تولید و صادرات کاالهای صنعتی دارای مزیت
نسبی میباشند با پیوستگی خاصی در روی نقشه کشور قرار گرفتهاند که در امتداد شاهراههای کشور از شمالغرب به مرکز و از
مرکز کشور به سمت جنوب کشور امتداد پیدا کردهاند به نظر می رسد یکی از عامل مهم در توسعه بخش صنعت و افزایش
صادرات کاالهای صنعتی توجه به زیرساخت ها مخصوصا توسعه راههای مناسب ارتباطی بین مناطق بنادر و مراکز صدور کاال به
خارج از کشور میباشد .در ادامه برای بررسی میزان پایداری و روند تخصص در تولید کاالهای صنعتی کل استانها معادله ()2
برآورد شده است که نتایج حاصل شده به شرح ذیل میباشد.
جدول  -4بررسی روند تخصص در تولید کاالهای صنعتی کل استانها
آمارهها
2

SSR

F

D.W

R

5/527

32/2

5/35

5/33

متغر توضیحی
RSCA1379
5/365

عرض از مبدأ
C
-5/553

متغیر وابسته
RSCA1392ij
→ ضرایب

*3/625
5/5555

*-5/562
5/25

→ مقدار آماره
→سطح احتمال

منبع :یافتههای تحقیق * .2735 ،مقدار آماره  tاستودنت است

در جدول ( ،)7متغیر مستقل و وابسته به ترتیب در سال  2733و  2735مزیت نسبی متقارن را نشان میدهند آماره t
استودنت (مقدار آماره متغیرهای توضیحی) بیانگر رابطه معنیدار بین متغیر وابسته و مستقل در مدل میباشد .براسا آماره R2
قدرت توضیح دهندگی مدل معادل  33درصد است .نسبت  β/R2در مدل معادل  2/77و بزرگتر از یک میباشد .بزرگتر از یک
بودن این نسبت بدین معنی است که در مجموع میزان تخصص و مزیت نسبی استانهای کشور در تولید کاالهای صنعتی
افزایش یافته است .در ادامه برای بررسی دقیقتر عملکرد مزیت نسبی و روند استانهای در افزایش تخصص تولید کاالهای
صنعتی از روش همگرایی گروهی استفاده میشود .به عبارت دیگر سوالی که الزم است پاسخ داده شود این است که آیا میزان
تخصص تمامی استانها در تولید کاالهای صنعتی افزایش یافته و یا برخی از استانها .برای انجام این آزمون از نتایج بررسی
مزیت نسبی متقارن استانهای کشور در مرحله قبل استفاده شد .به طوری که استانها به دوگروه دارای مزیت نسبی متقارن
در دو مقطع و استانهای فاقد مزیت نسبی متقارن در دو مقطع طبقهبندی شدند .سپس برای هریک از گروههای دارای مزیت
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و عدم مزیت آزمون شکست ساختاری رگرسیون بر اساس مدل چاو انجام شد که نتایج بدست آمده برای هر گروه از استانها
(الف و ب) در جداول ( )2و ( )6به ترتیب گزارش شده است.
جدول  -3بررسی روند تخصص در تولید کاالهای صنعتی گروه (الف)
SSR

آمارهها
D.W
F

5/52

5/25

6/53

2

R

5/72

متغر توضیحی
RSCA1379
5/656

عرض از مبدأ
C
-5/553

متغیر وابسته
RSCA1392ij
→ ضرایب

5/725
5/5255

5/563
5/5555

→ مقدار آماره
→سطح احتمال

اصفهان ،مرکزی ،قزوین ،بوشهر ،هرمزگان ،سمنان ،آذربایجانشرقی ،یزد ،خوزستان،
کهگیلویه و بویر احمد ،خوزستان ،زنجان ،قم و کرمان

استانهای گروه
الف

منبع :یافتههای تحقیق.2735 ،
جدول  -5بررسی روند تخصص در تولید کاالهای صنعتی گروه (ب)
آمارهها
SSR

F

D.W

R2

5/25

22/75

5/35

5/32

متغر توضیحی
RSCA1379
5/332

عرض از مبدأ
C
-5/255

متغیر وابسته
RSCA1392ij
→ ضرایب

()5/56
5/5555

()-5/25
5/5255

→ مقدار آماره
→سطح احتمال

آذربایجانغربی ،فارس ،اردبیل ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،خراسانرضوی ،سیستان و
بلوچستان ،کردستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه وبویراحمد ،گلستان ،لرستان ،مازندران و همدان

استانهای گروه
(ب)

منبع :یافتههای تحقیق.2735 ،

همانطوری که از نتایج دو جدول باال قابل مشاهده است؛ نتایج آزمون چاو بیانگر وجود شکست ساختاری در تولید
کاالهای صنعتی در بین استان های کشور است به عبارت دیگر می توان کل استان های کشور را به دو گروه و یا باشگاه استان-
های صنعتی و استانهای غیرصنعتی تقسیم کرد .در جدول ( )2نسبت  β/R2در مدل مربوط گروه استانهای صنعتی (الف)
معادل  2/36می باشد لذا در دوره مورد بررسی سطح تخصص و میزان مزیت نسبی این استانها نه تنها پایدار بوده بلکه تقویت
نیز شده است .اما از نتایج جدول ( )6مشاهده میشود که نسبت  β/R2در مدل مربوط گروه استانهای غیرصنعتی (ب) معادل
 5/33و کمتر از یک بوده لذا در دوره مورد بررسی سطح تخصص و میزان مزیت نسبی این استان ها پایدار نبوده و به طور
نسبی میزان تخصص این استانها در مقایسه با استانهای صنعتی تضعیف شده است .بر اساس الگوهای رشد متوازن و
نامتوازن در اقتصاد و نتایج به دست آمده به کارگیری الگوی رشد نامتوازن در اقتصاد ایران بیشتر میتواند موثرتر باشد؛ چرا که
با هدایت سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی استان منجر می شود آنها به صورت بخش پیشرو حرکت کنند و منجر به رشد
سایر بخشهای اقتصادی شوند .همچنین محدویت به دلیل محدودیت در منابع مالی کشور ،توزیع منابع مالی به همه بخشها
صنعت منجر به کاهش اثرگذاری آن می شود اما اختصاص منابع مالی بیشتر به صنایع کلیدی و مزیتدار در مقایسه با بخش-
های غیرمزیتدار منجر توسعه باالتر بخش صنعت و صادرات آن میشود.
نتیجهگیری:
برخالف ا کثر تحقیقات داخلی که مزیت نسبی یک کاال را در سطح کشور و یا استان خاص مورد بررسی قرار دادند .این
پژوهش مزیت نسبی و ثبات این مزیت در تولید و صادرات کاالهای صنعتی را درسطح استانهای کشور مورد مطالعه قرار داده
است .بر این اساس هدف پژوهش حاضر ،شناسایی استانهای دارای قابلیت و پتانسیل سرمایهگذاری جهت تولید و توسعه
صادرات صنعتی بود .برای این منظور از روشهای مزیت نسبی آشکار شده و متقارن برای بررسی وضعیت مزیت نسبی استان-
های کشور ایران در دوره  2733-2735استفاده شد .بر اساس مزیتهای نسبی آشکار شده و متقارن باالسا به ترتیب استان-
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های اصفهان ،مرکزی ،قزوین ،بوشهر ،هرمزگان ،سمنان ،آذربایجان شرقی ،یزد ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان،
زنجان ،قم و کرمان دارای مزیت نسبی آشکار شده و متقارن درتولید کاالی صنعتی طی دوره مورد نظر بودند و بقیه استانهای
کشور فاقد مزیت نسبی آشکار شده و متقارن در این خصوص میباشند .استانها دارای مزیت نسبی آشکار شده و متقارن
عالوهبر خودکفا بودن ،صادر کننده کاالهای صنعتی به سایر استانها و خارج از کشور نیز میباشند .الزم به ذکر است در بین
استانهای فاقد مزیت نسبی آشکار شده ،استانهای صنعتی وجود دارد که سهم تولیدات صنعتی آنها باال بوده ،اما کاالهای
تولیدی آنها توسط بازار داخلی تقاضا و مصرف میشود.
در ادامه بررسی روند پایداری در تخصص و مزیت نسبی تولید کاالهای صنعتی با استفاده روش همگرایی گروهی بین
استانها نشان داد که از  52استان مورد مطالعه 22،استان صنعتی شامل استانهای اصفهان ،مرکزی ،قزوین ،بوشهر ،هرمزگان،
سمنان ،آذربایجان شرقی ،یزد ،خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،زنجان ،قم و کرمان و  22استان غیرصنعتی شامل
استانهای آذربایجانغربی ،فارس ،اردبیل ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان رضوی ،سیستان و بلوچستان ،کردستان،
کرمانشاه ،کهگیلویه وبویراحمد ،گلستان ،لرستان ،مازندران و همدان است .با توجه به نتایج به دست آمده ،میتوان گفت که
گروه استانهای صنعتی ،سطح تخصص و میزان مزیت نسبی نه تنها پایدار بوده به طوری که صنایع مستقر در استانهای
ساحلی جنوبی کشور شامل بوشهر ،هرمزگان و خوزستان به طور نسبی در مقایسه با استانهای در جهت توسعه صادرات شکل
گرفتهاند و باالترین جهش در مزیت نسبی بخش صنعت مربوط به استانهای بوشهر و هرمزگان است .ولی در گروه استانهای
غیر صنعتی ،سطح تخصص و میزان مزیت نسبی پایدار نبوده و به طور نسبی میزان تخصص این استانها در مقایسه با استان-
های صنعتی تضعیف شده است .با توجه به نتایج بدست آمده و مشخص شدن میزان مزیت نسبی و پایداری آن در تولید
صادرات کاالهای صنعتی استانها ،پیشنهادات کاربردی زیر برای سیاستگذاری بهتر در مناطق توصیه میشود:
 سرمایهگذاری نامتوازن از منابع مالی تعیین شده برای سرمایهگذاری با اولویت قرار دادن صنایع استانهای مزیتدار در جهتبه حرکت درآوردن چرخه اقتصادی سایر بخشهای اقتصاد.
 توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق و استفاده بهینه از قابلیتها و مزیتهای نسبی (استانها و شهرستانها)کشورجهت حفظ و تقویت تعادل اقتصادی و رفع هر گونه تبعیض در بین استانهای کشور مختلف کشور
 فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق (استانها و شهرستانها) با حفظ قدرت رقابت استانهای مزیتدار. برای افزایش رشد اقتصادی استانهای کشور الزم است سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان متناسب با بخشهای دارایمزیت هر استان مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.
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