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 Background and Theoretical Foundations: Investigating competitiveness and comparative 
advantage is one of the most important elements in deciding on the production and exports of each 
product. 

Methodology: For this purpose, various indicators and methods have been proposed, all of which are 
based on opportunity cost. This paper tries to use the policy analysis matrix (PAM) methods, internal 
resource cost criteria, export competitiveness, and support coefficients while examining government 
support and taxes in the fisheries sector, Iran's comparative advantage in the industry in question and 
the like. Its competitiveness in global markets in 1397 should be examined. 

Findings: For this purpose, first the cost items of production of various fishery products are extracted 
and then the policy analysis matrix is drawn. Following that, various indicators of comparative 
advantage and competitiveness have been calculated. The results of calculating the cost indices of 
domestic resources and comparative advantage based on unit cost indicate that Iran has the ability to 
compete in domestic markets in the production of fishery products. At the same time, this 
competitiveness is without the need for government subsidies. 

Conclusion: From the research results, it can be pointed out that during the study period, production 
inputs were subject to subsidies and with it, indirect taxes were imposed on manufactured products. 
Also, in total and net, VAT has been imposed on the production value of fishery products. Finally, the 
figures calculated from the export competitiveness index show that this industry is competitive in global 
markets. 
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 پژوهشی همقال
 

 )ییایرد مولع( یالتیش عید صنایران در تولیا یقدرت رقابت لیتحل

راه2 یفوسی ونی، هما،*1کوهبر  نیمحمد ام  1 یقاسم می، اب

 ناریا ،رهشمرخ ،خرمشهر ییایگروه اقتصاد دانشگاه علوم و فنون در 1
 ناریا ،رهشمرخ ،خرمشهر ییایدانشگاه علوم و فنون در ییایگروه حمل و نقل در 2

 

 چکیده  طالعات مقالها

 
 1398/8/4 تاریخ دریافت:

 1399/5/24 :بازبینیتاریخ 
 1399/7/10 تاریخ پذیرش:

 

 يریـگ میارکان الزم تصم نیاز مهمتر یکی ینسب تیو مز یقدرت رقابت یبررس مبانی نظري پژوهش: پیشینه و 
 .رودیمو صاردات هر محصول به شمار  دیدر مورد تول

فرصـت بنـا  نـهیهز هیـبـر پا یشده کـه همگـ شنهادیپ یمتنوع يمنظور شاخصها و روشها نیا يبراسی: اشنروش
 ،یمنـابع داخلـ نـهیارهزی)، معPAM( یاسـتیسل یس تحلیترما يشده با استفاده از روشها ین مقاله سعی. در ااندشده

 عیدولـت در بخـش صـنا وسـطاخذ شده ت يهااتیمالتها و یحما یضمن بررس تیحما بیو ضرا ،یتوان رقابت صادرات
مـورد  1397در سـال  یجهان يتوان رقابت آن در بازارها نیران در صنعت مورد بحث و همجنیا یت نسبیمز ،یالتیش

 رد.یقرار گ یبررس

 اسـتیس لیـتحل سیاستخراج و سپس ماتر یالتیانواع محصوالت ش دیتول نهیمنظور ابتدا اقالم هز نیبه هم :هایافته
ج حاصل از محاسـبه ی. نتااندشدهمحاسبه  يریو رقابت پذ ینسب تیمختلف مز يرسم شده است. به دنبال آن شاخصها

د یـدر تول رانیـه کشـور اکـدارد  نیـا زا تیـنه واحـد حکایبر اساس هز یت نسبیو مز ینه منابع داخلیهز يشاخصها
 يهاارانـهیبـه  ازیـبـدون ن ،یتوان رقابت نیا نکهیاست. ضمن ا یداخل يتوان رقابت در بازارها يدارا یالتیمحصوالت ش
 دولت است.

 ارانهیمشمول  دیتول يهانهاده ،ینکته اشاره کرد که در دوره بررس نیبه ا توانیمپژوهش  جیاز نتا :گیرينتیجه
در مجموع و بطور خالص بر  نیوضع شده است. همچن يدیبر محصوالت تول میمستق ریغ اتیشده و همراه با آن، مال

ارقام محاسبه شده از شاخص توان  تاً ینها. ستم وضع شده ایر مستقیات غیمال یالتید محصوالت شیارزش افزوده تول
 است. یتوان رقابت يدارا یجهان يازارهان صنعت در بیکه ا دهدیمنشان  یرقابت صادرات
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 قدمهم
رهایی  توانیمیکی از مهمترین دالیل اهمیت صادرات محصوالت شیالتی را 

ت تک محصولی و وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت دانست. از صادار
هرچه تنوع محصوالت صادراتی بیشتر باشد، درآمد آنها در مبادالت بین 
المللی از آسیب پذیري کمتري در بازار جهانی برخوردار خواهد بود. از این 
رو شناخت مزیت نسبی محصوالت تولید شده در داخل کشور داراي اهمیت 

برخورداري بیش از با توجه به  نی در رشد و توسعه اقتصاد خواهد بود.فراوا
کیلومتر خط ساحلی، کشور ما از توان باالیی در توسعه اقتصادي  3200

 ،ییت غذایامن هاي اقتصادي در تأمینترین زیربخشبرخوردار بوده و از مهم
 کهنیا هب توجه با .شودیم، ارز آوري و رشد اقتصادي قلمداد ییزااشتغال

 شورک غیرنفتی صادرات در توانندیم شیالتی، توان تجدیدپذیري دارند منابع
 و درآمد مهم ). از آنجا که منبع1388، فریمینعنند (ک ایفا را مهمی نقش
 این است، کشور جنوبی و شمالی سواحل در مردم از يبسیار يبرا تغذیه

 در سزایی به شنق کشاورزي، مهم يهاحوزه از یکی عنوان به زیربخش
 .)1395کیش، و زراعت اسکندري(دارد  کشور ياقتصاد اهداف پیشبرد

 یتیحمـا يارهـایمعو  یت نسـبیمز ین مطالعه تالش شده ضمن بررسیدر ا
 يهاارانـهیبخـش عمـومی از جملـه  يهـاتیحمامحصوالت شـیالتی، انـواع 

مطالعـه این  برآورد شود. از دیگر اهداف یمکمستقیم و غیر مستقیم به طور 
 ارهایمعن یت ایزان حساسی، میتیو حما یتیمز يارهایمعاز  یکمحاسبه هر 
در  محصول مشـخص شـود. یمت جهانیمهم نرخ ارز و ق يرهاینسبت به متغ

محصـوالت از بعـد  يری، رقابت پـذیت نسبیمحاسبه مز يمطالعه حاضر مبنا
از روش ن منظـور یبوده و بـد یتیحما يهااستیسل ید و تحلیتول يهانهیهز

ــاتر ــ ییاســتفاده شــده اســت. از آنجــا (PAM)1اســتیسل یــس تحلیم ه ک
، مازندران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزسـتان بـه ياستانها

ل یـجـدول تحل، رونـدیمد شیالت کشور به شمار یز تولکن مرایعنوان مهمتر
ده از آن نده کشور محاسبه و با اسـتفاین استانها به عنوان نمایا يبرااست یس

طالعات مورد نیاز این جـداول ا معیارهاي رقابت پذیري استخراج خواهد شد.
و  هـانهادهنـه یات متوسـط هزیشیالت کشـور، نشـر يق سالنامه آماریاز طر

ران در یـا یاسـالم يجمهـور كمعیار قیمت مرکز آمار ایران و آمارنامه گمـر
 شد. يمختلف گردآور يهاسال

که به آن پرداخته شد،  يامقدمهاست که پس از  ساختار مقاله به این صورت
و متغیرها بیـان شـده اسـت.  هادادهپیشینه تحقیق ارائه شده و به دنبال آن 

سپس در بخش روش انجام پژوهش، انـواع شاخصـهاي رقابـت پـذیري بیـان 
شده و نحوه محاسبه و تفسیر هریک از آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت. در 

که پیشـتر مـورد اشـاره قـرار گرفـت، هـر یـک از  ییهاداده ادامه با استفاده
شاخصهاي رقابت پذیري محاسبه شده و در بخـش پایـانی تحقیـق، نتـایج و 

 .شوندیمپیشنهادات برگرفته از متن تحقیق ارائه 

 بررسی وضع موجود و گذشته
 حدود از و داشته افزایش مستمر صورت به اخیر دهه هفت در آبزیان تولید

 در تن میلیون 9/170 مرز به میالدي، 1950 دهه اوایل در تن ونمیلی 20
 مصرف براي آبزیان همچنین تولید .)2018فائو، است ( رسیده 2016 سال

 افزایش به رو درصد 3,2 نرخ با متوسط طوربه اخیر، دهه هفت در انسانی
                                                           

Policy Analyses Matrix 1 

است. کل تولیدات  جهان جمعیت افزایش نرخ به نسبت که دو برابر بوده
. که توسط استبودهمیلیون تن  175معادل با  2018جهان در سال  شیالتی

کشور این تولیدات انجام شده است. سه صادرکننده برتر محصوالت  125
 6و  9، 14به ترتیب چین، نروژ و ویتنام با  2018شیالتی جهان در سال 

. بر اساس آمارهاي گزارش شده، کشور چین به تنهایی اندبودهبیلیون دالر 
سرانه مصرف آبزیان  ،استداشتهود یک سوم صادرات جهان را بر عهده حد

کیلوگرم ارتقا  11,2به  96در سال  بوده کهرا یک کیلوگرم  57در سال 
 ).هماناست (یافته 

تجارت  درصد 10حدود میلیارد دالر  102با  2008در سال  ،تجارت آبزیان
. دادیماختصاص را به خود درصد کل تجارت جهان یک  کشاورزي جهان و

رشد  1976درصد نسبت به سال  245به میزان  2016این صادرات در سال 
میلیارد دالر رسیده  5/153به  2017داشته، بطوري که ارزش آن براي سال 

 ).2018فائو، است (
 احتساب بااین سال  سال یط االک صادرات 1397بر اساس آمار سال 

دالر رسیده است که  ـونیلیم 44310 و تن هزار 117228 به يگاز عاناتیم
درصد  7/5درصد و به لحاظ ارزش  12از لحاظ وزن  قبلبه سال  نسبت

 4510به مقدار  دالر میلیارد 8/3 حدود در مقدار این کاهش داشته است. از
که محصوالت با منشاء  باشدیم کشاورزي محصوالت به مربوط هزار تن آن
 ).1398 ن توسعه تجارت ایران،سازما(میلیون دالر است  709پروتئینی 

میلیون دالر گزارش شده  5634همچنین صادرات محصوالت کشاورزي 
 1,2به  57هزار تن در سال  32از  ایرانتولیدات شیالتی است. همچنین، 

رتبه تولید شیالت در این فرایند  افزایش یافته است. 96میلیون تن در سال 
حصوالت . مو هفتم رسیده است کشور از حدود هفتادم جهان به رتبه بیست

شیالت ایران اکنون به ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و فرانسه و دیگر کشورها 
 ).(همان شودیمصادر 

 بررسی مبانی نظري و پیشینه علمی تحقیق
یـا  بخش اقتصادي، یک شرکتپذیري به معناي توانایی و عملکرد یک رقابت
در مقایسه بـا دیگـر  بازاردر فروش و عرضه کاال و خدمات در یک  کشوریک 

ها، و کشورهاي حاضر در همان بـازار اسـت. بایـد توجـه ها، زیر بخششرکت
هاي پـذیري شـرکترقابتپذیر بودن یـک بـازار ارتبـاطی بـه شود که رقابت

توانـایی افـزایش سـهم بـازاري و یـا «پـذیري حاضر دراین بازار نـدارد. رقابت
 .است» سوددهی و ماندن در صحنه رقابت جهانی براي یک دوره طوالنی

بر اساس نظریه مزیت نسبی، برقراري تجارت ازاد از طریـق تخصصـی کـردن 
هانی خواهد شـد. در ایـن مشاغل در سطح بین المللی، موجب افزایش رفاه ج

نظریه هر کشور در تولید کاالیی که مزیت نسبی داشته به تخصص رسـیده و 
و نیازهاي خود را در محصـوالت دیگـر از طریـق واردات  کندیمبیشتر تولید 

توسـط ریکـاردو در  1817. موضوع مزیت نسبی اولـن بـار در کندیم نیتأم
ه و توسـط همکشـر اوهلـین، کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات مطرح شد

ریبژینسکی و دیگران توسعه داده شد. به طور کلی اگر کشور بتوانـد کـاالیی 
را با هزینه فرصت کمتري تولید نمایـد در آن داراي مزیـت نسـبی بـوده و از 

فاوت در هزینه فرصت افـراد و مزیـت توان صادرات سودآور برخوردار است. ت
هنگامی که هر فرد به کـاري کـه در  .آوردنسبی منافع مبادله را به وجود می
یابـد و شود، کل تولید در اقتصاد افزایش میآن مزیت نسبی دارد مشغول می

تواند براي بهبود وضع همگی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـه این افزایش می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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عبارت دیگر، تـا زمـانی کـه دو فـرد هزینـه فرصـت متفـاوتی دارنـد، هـردو 
تر از هزینـه فرصـت خـود، از ال در قیمتـی پـایینتوانند با کسب یـک کـامی

 .مبادله منفعت ببرند
به طور کلی روشهاي متعددي براي بررسی رقابت پذیري وجود داشته کـه از 

به تعادل عمومی قابل محاسبه، ماتریس تحلیل سیاستی و  توانیممیان آنها 
 مختلف مزیت نسبی پرداخت. يهاشاخص

بررسی توان شاخصهاي متنوع در ارزیـابی  ) د پژوهش خود به2015(1گوپتا
از دیـد محقـق  مزیت نسبی کشـورها و شـرکتهاي مختلـف پرداختـه اسـت.

شاخصهاي متداول در در این موضوع داراي تنوع بسیاري بوده که البتـه هـر 
یک داراي نقایص خاص خود بـوده و در شـرایط خاصـی از تـوان پیشـگویی 

هاد یک مدل بـراي توفیـق در تجـارت ، پیشنتاًینهامناسب برخوردار هستند. 
بین الملل با استفاده از تلفیق دو نظریه مزیت نسبی و مزیت رقابتی، حاصـل 

 این مطالعه بوده است.
با عنوان بررسـی رقابـت پـذیري محصـول  يامطالعه) در 2012خان (علی و 

چغندر پاکستان شاخصهاي مزیت نسبی و اجزاي ماتریس تحلیل سیاستی را 
 دهـدیمـنشان  مؤثر. نتایج حاصل از شاخص ضریب حمایت انددهکرمحاسبه 

که دولت پاکستان هم به فروش محصول مالیات غیر مستقیم وضـع کـرده و 
هم در ارائه آب به کشاورزان یارانه اعطا کرده است. همچنین محصـول مـورد 
بحث چه در بازار داخلی و چه در بازار خـارجی داراي مزیـت نسـبی بـوده و 

 رقابت برخوردار است.ازتوان 
) در کشور نیجریه به بررسی رقابـت پـذیري بـرنج 2011همکاران (اوگوچو و 

. نمونه به کار رفته، مشتمل بر اندپرداختهتولید شده توسط کشاورزان داخلی 
کشاورز فعال در جنوب شرقی این کشـور بـوده  150اطالعات هزینه و درامد 

رقابت پذیري اسـتخراج شـدند.  يهاشاخصو ماتریس تحلیل سیاستی و نیز 
خالص مثبت دولت نیجریه  ریتأثحاکی از  مؤثرشاخص مثبت ضریب حمایت 

بر رقابت پذیري این محصول در بازار جهانی بوده، در حالیکـه ایـن محصـول 
در شرایط موجود داراي قابلیت رقابت پـذیري کامـل در بازارهـاي داخلـی و 

 خارجی بوده است.
مبادله در  يهانهیهزگذاري  ریتأث) به بررسی 1393( همکارانگوگردچیان و 

تــوان رقابــت پــذیري صــنعت فــوالد مبارکــه اصــفهان در بازارهــاي جهــانی 
. شاخص مورد استفاده محققین، شاخص هزینه منابع داخلی بوده اندپرداخته

کـه محصـوالت تولیـد شـده در ایـن  دهدیمو نتایج محاسبات ایشان نشان 
بی و مطلق در بازارهـاي جهـانی بـوده ضـمن اینکـه صنعت داراي مزیت نس

تغییـرات نـرخ ارز و  ریتـأثنتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز نشان از عدم 
 .اندداشتهقیمتهاي خارجی در نتیجه تحلیل 

 ياکارخانـهبر مزیت نسبی در صنایع  مؤثر) به بررسی عوامل 1397( یراسخ
هـاي و ویژگی بین الملـلتجارت هاي داده از ین منظور،پرداخته است. به هم

در  1389 -1381زمـانی  فاصـله دراي ایـران خاص صنعتی صنایع کارخانـه
گیري شده است. براي انـدازه استفاده ISICبندي رقمی طبقه 4سطح تجمیع 

مزیت رقـابتی از روش سـهم پایـدار بـازار اسـتفاده شـده اسـت و سـپس در 
کننـدة مزیـت عوامـل تعیین چهارچوب ادبیات نظري و تجربی مزیت رقابتی

هـاي تـابلویی رقابتی شناسایی و برآورد شده اسـت. نتـایج بـرآورد روش داده
هاي ناشـی از مقیـاس تمـایز محصـول و دهد که متغیرهاي صـرفهنشان می

از انـد. نقش دولت داراي اثر مثبت و معنادار در مزیـت رقـابتی صـنایع ایران
هاي گیـري از مؤلفـهبهره ه کـرد کـهبـه ایـن نکتـه اشـار توانیم نتایج دیگر

                                                           
1 Satya Dev Gupta(2015) 

ناشـی از  يهاصـرفهویژه تمـایز محصـول و ساختار بازار رقابت انحصـاري بـه
جاي هاي منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقـابتی بـهحمایت همراه بامقیاس 

یمـاي ایـران بهبود مزیت رقابتی صـنایع کارخانـه موجبصرفاً مزیت نسبی 
شـود در توسـعۀ تجـارت خـارجی بـه اد مینهـ. در این چهارچوب پیششوند

سـاختار بـازار از اینکـه  تـاًینها .تـري شـودتجارت درون صـنعت توجـه بیش
 هاي رقابتی است.کنندة مزیتترین عوامل تعیینمهم

به بررسی رابطه نوآوري غیرتکنیکی و تکنیکـی ) 1398همکاران (ایرج پور و 
نوآوري غیرتکنیکـی ه مورد بحث، در مطالع. اندپرداختهبا مزیت رقابتی پایدار 

 يهـاينوآورسازمانی و بازاریابی ونوآوري تکنیکی به  يهاينوآوربه دو دسته 
نفـر  157محصول و فرآیند تقسیم شده است. این پژوهش بر مبناي نظـرات 

از مدیران در سه شرکت موادغذایی و یک شـرکت از صـنایع شـوینده انجـام 
از مدل یابی معادالت ساختاري تحلیل شـده  گرفته است. نتایج آن با استفاده

مسـتقیم بـر  ریتأثو نتایج حاکی از آن است که نوآوري غیرتکنیکی عالوه بر 
نوآوري تکنیکی به طور غیر مستقیم بر مزیت رقابتی پایدار تاثیرگـذار اسـت. 
همچنین نتایج نشان داد که ابعاد نوآوري تکنیکی و غیرتکنیکـی بـا یکـدیگر 

مسـتقیم  ریتـأثند. عالوه بر ایـن شـواهد محکمـی مبنـی بـر در ارتباط هست
 .نوآوري تکنیکی و ابعاد آن بر مزیت رقابتی پایدار وجود دارد

 روش و روش شناسی
در پژوهش حاضر، بـا توجـه بـه اینکـه صـنعت شـیالت یـک صـنعت چنـد 

 سـتیبایمـ هـاآنمحصولی از نوع مکملی بوده و تحلیل مزیت نسـبی همـه 
، کلیه محصوالت شیالتی کشور را با اسـتفاده از مـانیگین یکجا صورت پذیرد

موزون گیري به صورت یـک محصـول واحـد تبـدیل کـرده و تحـت عنـوان 
. ایـن محصـوالت شـامل انـواع ماهیـان میشناسیمشاخص محوالت شیالتی 

سردآبی و گرم آبی از قبیل ماهیان زینتی، ماهی تـون، قـزل آال و ...، میگـو، 
مـورد نظـر از سـالنامه  يهـاداده. باشندیمو میگو و الرو خاویار، پودر ماهی 

و گمـرك جمهـوري اسـالمی ایـران در سـال  آماري شیالت، مرکز آمار ایران
گرفته شده با توجه به مشخص بودن ارزش هریک از این محصـوالت،  1397

میانگین وزنی اقالم هزینه و درآمد این محصوالت و نیز شاخص قیمـت آنهـا 
صول واحدي بنام صنایع شیالتی ارائـه و مـورد تحلیـل قـرار تحت عنوان مح

 گرفته شده است.
 

 استیل سیس تحلیماتر
مختلف و متنوعی براي بررسی و سنجش قدرت رقـابتی و تحلیـل  يهاروش

ه در مطالعـه حاضـر از روش کـوجـود دارد  آثار سیاستهاي مختللف تجـاري،
ک یـ یاسـتیل سیتحلس یاستفاده خواهد شد. ماتر یاستیل سیس تحلیماتر

 رسونیتوسط مانک و پ يالدیم 1989است که در سال  یچارچوب محاسبات
ن یـل شد. با توجه بـه اینلسون تکم -نتری، مسترز و و1995مطرح و درسال 

 يله آن بتـوان معیارهـایتا به وس سازدیمرا فراهم  یس چارچوبین ماتریه اک
را بـه طـور  يانـهیهز توان رقابـت يو معیارها یتیب حمای، ضرایت نسبیمز

نار محاسـبه کدر  توانیمن با استفاده از آن یهمزمان محاسبه نمود و همچن
 يق بـرایـن تحقیـدولت پرداخت، در ا يهااستیسل یبه تحل ارهایمعر یمقاد
د محصـوالت شـیالتی از یـدر تول یتیحمـا يارهـایمعو  یت نسبیمز یبررس

اسـت در یل سیـس تحلیر. ماتشودیماست استفاده یل سیس تحلیروش ماتر
 ) نشان داده شده است:1ه در جدول (کجزء است  12خود شامل  یشکل کل
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 استیل سیس تحلیماتر .1 جدول

 درآمد 
قابل  يهانهاده

 مبادله
 سود ر قابل مبادلهیغ يهانهاده

 A B C D )يبازار يهامتیق(بر حسب  یارزش خصوص
 E F G H )ياهیسا يهامتیقبر حسب ( یاجتماعارزش 
 I J K L تفاوت

 
 يهـانهادهنه مربوط بـه ی، هز)A(س، محتوي اطالعات درآمد یسطر اول ماتر

(بـر  یخصوصـ يو سـودآور )C( ر قابل مبادلـهیغ يهانهاده، )B(قابل مبادله 
 يبـا اسـتفاده از فنـاور ين سـودآوریـاست. ا) D( )يبازار يهامتیقحسب 

ــازار يهــامتیقموجــود و  ، کــه مــنعکس کننــده هــاادهنهمحصــوالت و  يب
. سـطر دوم شـامل همـان شـودیممحاسبه  باشندیمز یدولت ن يهااستیس

ن درآمـدها، یـیسطر اول است، فقـط محاسـبات مربـوط بـه تع يهاسیماتر
یمـانجـام  هـانهادهمحصـول و  ياهیسا يهامتیق يو سود بر مبنا هانهیهز
 .ردیگ

کـه بـر حسـب  Hز سـطر حاصـل ا یاجتمـاع يدرصورتی که معیار سودآور
ا صـنعت مـورد یـمثبـت باشـد، بنگـاه  شـودیممحاسبه  ياهیسا يهامتیق

بـوده در حالیکـه یـک عـدد  یت نسبیمز يد آن محصول دارایدر تول یبررس
بیانگر این است که صـنعت مـورد بحـث داراي مزیـت نسـبی نبـوده و  یمنف

را پوشــش  )ياهیســاهزینــه منــابع (اتــالف  يهانــهیهزدارمــد حاصــل از آن 
متناظر سطر اول  يهاهیدرانخواهد داد. سطر سوم ماتریس نیز که از اختالف 

و مداخلـه اقتصـادي دولـت،  هااستیسل آثار یدر تحل دیآیمو دوم به دست 
 بخش عمومی از اهمیت فراوانی برخوردار است. يهاتیحمابویژه 

ر گرفـت، یکی از اهداف این مطالعه، همانگونـه کـه پیشـتر مـورد بحـث قـرا
یمـحمایتهاي دولت بر مزیت نسبی صـنایع شـیالتی  ریتأثبررسی و ارزیابی 

تفـاوت درآمـد بـر حسـب  I، 1. بر اساس ماتریس ارائه شده در جـدول باشد
 د محصول است.؛ یعنی:یحاصل از تول ياهیساو  يمت بازاریق

 )1( iii EAI −= 
ه سیاسـتهاي دولـت در جهـت مثبت بودن این معیار به این مفهوم اسـت کـ

حمایت از محصول تولید شده در داخل بوده و پرداخـت بخـش عمـومی بـه 
بـرعکس، یـک  مالیات) بوده است.( هایافتیدریارانه) بیش از ( یخصوصبخش 

مـت یمحصـول کمتـر از ق يمـت بـازاریارزش منفی براي این معیار یعنـی ق
ل شـده اسـت. یـحمدکننـده تیبـر تول یات ضمنیک مالیآن است و  ياهیسا

باالخره در صورتی که مقدار معیار مساوي صفر باشد، در نقطه سربسـر بـوده 
و در  شـودینمـاعمـال  یتیا حمای یاتیاست مالیدر مجموع به طور خالص س

 .ندینمایم یگر را خنثیهمد ریتأث هااستیسصورت اجرا، این 
د محصـول یدر تولقابل مبادله مورد استفاده  يهانهادهنه یتفاوت هز J متغیر

یمـ ياهیسـامت یبر حسب ق هانهادهن یبا مقدار ا يبازار يمتهایبر حسب ق
 :باشد

 )2(ijijij FBJ −=  
ن یـا یبه معنـاي ایـن اسـت کـه بنگـاه داخلـ Jوجود یک ارزش مثبت براي 

گفـت کـه  تـوانیمخریداري نموده و  یجهان يهامتیقاز  ترگرانرا  هانهاده
 یعنـی، Jمیزان منفی براي  کی .کندیمم پرداخت یر مستقیات غیبنوعی مال

 یمورد نیاز را بـا قیمتـی کمتـر از نـرخ جهـان يهانهاده ید کننده داخلیتول

ن است که در تهیه مواد اولیه مورد نیـاز مشـمول دریافـت یخریده و معادل ا
ه قیمـت باشد، در نقطه سربه سر قرار داشت J = 0اگر  تاًینهاارانه شده است. ی

 در سطح بین المللی بوده است. هانهاده
- K ياز بـرایـر قابـل مبادلـه مـورد نیـغ يهانهادهنه ین هزینشانگر تفاوت ب 

 .باشدیم ياهیسا يهامتیقو  يبازار يهامتیقک واحد محصول به ید یتول

 )3(ikikik GCK −=
  

ش از یکننـده بـدیمثبت به این مفهوم ات کـه هزینـه تمـام شـده تول kیک 
 يم بـرایرمسـتقیات غید محصول باپرداخت مالیآنهاست و تول ياهیساارزش 

. به صورت معکوس، منفی بودن این معیـار ردیگیمصورت  هانهادهن ید ایخر
یمدکننده پرداخت یبه تول ياارانهیم یرمستقیبه معناي این است که بطور غ

 .دهدیمان و مقدار صفر این معیار نقطه سربسر را نش شود
د محصـوالت یـمداخالت دولت در سـود حاصـل از تول ریتأثبراي نشان دادن 

بـا  ين سودآوریکه نشاندهنده تفاوت ب شودیماستفاده  Lمورد نظر از متغیر 
بـوده و  هـاآن ياهیسا يهامتیقو محصول و  هانهاده يبازار يمتهایلحاظ ق

 :دیآیماز رابطه زیر به دست 
 )4()( ikijiiii KJIHDL +−=−=

 
 

 يریارگکـسـود حاصـل از بـه  Dاست کـه  Hو  Dعبارت اول شامل دو جزء 
یمـو وجـود دخالـت دولـت را نشـان  یط بازار داخلیو عوامل درشرا هانهاده
 .دهد

 
)5( )( ijijii CBAD +−=

 
 

 D > 0 ،ي(بازار یط مداخله دولت سود خصوصین حالت در شرایدر ا یعنی (
ط یو در شرا ید در بازار داخلی، تولD < 0جود دارد. ننده وکد یتول يبرا

ننده در نقطه سر کد ین حالت تولی، در اD = 0. دهدیمان یمداخله دولت ز
 .است يبه سر
H - و  هـانهاده ياهیسـا يهـامتیقبا احتسـاب  يزان سودآورینشاندهنده م

نظـر  د محصول موردیدر تول ییا کارای یت نسبیانگر مزیو ب باشدیممحصول 
 ط تجارت آزاد و بدون مداخله دولت است.یدرشرا

 )6( 
 )( ijijii GFEH +−= 

باشـد و  یت نسـبیـمز يد دارایـ، در صورتی که تول6بر اساس رابطه شماره  
مقدار مثبـت خواهـد  H ریمتغ محصول مورد نظر داراي شرایط رقابتی باشد،

سـت کـه در شـرایط داشت. برعکس، مقدار منفی این متغیر به این مفهـوم ا
تجاري داراي صرفه اقتصادي نبوده  يهاتیمحدودتجارت آزاد و بدون وجود 

حات یو درآمد حاصل از آن کفاف هزینه فرصت تولید را نخواهد داد. بـا توضـ
 توانـدیمـاست  ياهیساو  يبازار يهامتیقتفاوت سود بر حسب  که L فوق،

ر یـز يهاصـورتختلـف بـه د محصوالت میدولت را بر تول يهااستیس ریتأث
 نشان دهد:
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L > 0 يه سـودآورکـ دهـدیمـ نشـان ک واحـد محصـول،یـد یـتول يبه ازا 
شـتراز یو محصـول ب هـانهاده يبـرا يبـازار يمتهـایمحصول بـا احتسـاب ق

دکننـده در یتول یعنـیاسـت،  ياهیسـا يمتهـایآن بـا احتسـاب ق يسودآور
 کنـدیمـت دخالـت د محصـوالیـخود درتول ياستهایکه دولت با س یطیشرا

یم يان کمتریا زیکند (یمکسب  يشترینسبت به حالت تجارت آزاد سود ب
، L < 0اگـر دکننده است. یر و به نفع تولیه پذیدولت توج ياستهای) و سندیب

ک یـد یـتول يکسـب شـده بـه ازا ياهیسامت ین حالت سود بر حسب قیدرا
اسـت یده با اعمال سدکننیتول یعنیاست،  يشتراز سود بازاریواحد محصول ب

برابـر  یوسود داخل ياهیسا، سود Li = 0اگر ت ی. در نهاشودیمدولت متضرر 
همانگونـه کـه گفتـه شـد در قالـب  .دهـدیمرا نشان  يبوده و نقطه سربسر

 یابیــارز يرا بــرا یمختلفــ يارهــایمع تــوانیمــاســت یل سیــس تحلیمــاتر
نمود. در ادامه نحوه  یمعرف یو توان رقابت یت نسبی، مزیتیحما يهااستیس

 تعریف این معیارها مورد بحث قرار گرفته است:

 یت نسبیمز يارهایمع
و توان رقابـت پـذیري محصـوالت  یت نسبیمتنوعی براي بیان مز يارهایمع

و  هـانهاده ياهیسـا يمتهـای. تمام ایـن معیارهـا بـا مقایسـه قاندشدهمعرفی 
محصـوالت را در بـازار آزاد ، سـودآوري ایـن یرقـابت يدر یک فضا هاستانده

 بررسی نموده و به شرح زیر هستند:
 ینۀ منابع داخلیالف) معیار هز

 )7( 
FE

GDRC
−

= 

و مخـرج، ارزش  یداخلـ يهانـهیهزدر این رابطه، صورت کسـر نشـاندهنده 
است. اگـر  ياهیسا يمتهایبر حسب ق یداخل يهانهادهافزوده بدون احتساب 

د یاز قیمت محصول کمتر بوده و تول هانهیهزر از واحد باشد، مقدار کسر کمت
استدر صورتی که مقدار معیار هزینه منابع داخلی بزرگتـر  یت نسبیمز يدارا

 یت نسبیمز يد دارایاز درآمد پیشی گرفته، تول هانهیهزاز واحد باشد، یعنی 
 .باشدینم

 نه واحدیبر اساس هز یت نسبیمعیار مز ب)
ت یـهمـان مز هـانهادهاز محصـوالت و  یمتـیحذف انحرافـات ق این معیار با

 یطیمت تمام شـده محصـوالت در شـرایاست. در این معیار، ق یواقع یرقابت
م حذف شده را محاسـبه و بـا یرمستقیغ ياتهایتها و مالیحما یاست که تمام

یمـر محاسـبه یـو به صورت ز دینمایمسه یمحصوالت مقا ياهیسا يمتهایق
 :شود

 )8( 
E

GFUCs
+

= 

اسـت. اگـر  یت نسبیمز يد محصول داراید کننده در تولی، تولUCs > 1اگر 
1 > UCs1ست و اگـر ین یت نسبیمز يد محصول دارای، تول = UCs د یـتول

 محصول در نقطه سربه سر قرار دارد.
 )NSP( 1یخالص اجتماع يمعیار سود آورج) 

 يهـامتیق يریارگکـمحصول را با به  دیار، سود به دست آمده از تولین معیا
خــالص  ي. رابطــه ســود آورکنــدیمــمحاســبه  هــانهادهمحصــول و  ياهیســا

 ر است:یبه صورت ز یاجتماع
 )9( )( GFENSP +−=   

                                                           
1 Net Social Profit 

، NSP< 0اگــر  اســت. یاجتمــاع يســود آور يد دارایــ، تولNSP >0اگــر 
اگـر  تیـدرنها .کنـدیمـجـاد یا یاجتماع انیز د محصول،یننده با تولکدیتول

NSP = 0درنقطه سربسر است. یاجتماع يداز لحاظ سودآوری، تول 
 

 ت دولتیمعیارهاي محاسب حما
ت دولتی را در تولید محصول نشان داده و بـه شـرح یاین معیارها درصد حما

 زیر هستند:
 2از محصول یت اسمیب حمایالف) ضر

ق یـ. از طرردیـگیماندازه  ياهیسارا به درآمد  يار نسبت درآمد بازارین معیا
بـرد.  یمت محصوالت پیدولت بر ق يهااستیسر یبه تأث توانیمب، ین ضریا
 :شودیمر محاسبه ین معیار به صورت زیا

 )10( 
ANPCO
E

= 

NPCO > 1مـت یش از قیمحصـول بـ یمت داخلیاست که ق ین معنی، به ا
. ردیـگیمـد کننـده تعلـق یـم به تولیر مستقیارانه غیلذا  آن است و ياهیسا

آن  یمـت داخلـیش از قیمحصـول بـ ياهیسامت ی، قNPCO < 1کن اگر یل
. و در شـودیمـل یـد کننـده تحمیم به تولیر مستقیات غین مالیاست و بنابرا

 .ردیگینماز محصول صورت  یتی، حماNPCO = 1که  یصورت
 NPCI)( 3از نهاده یت اسمیب حمایب) ضر
NPCI قابل مبادلـه  يهانهادهنۀ یاز نهاده، نسبت هز یت اسمیب حمایا ضری

 ياهیسـا يهـامتیقبر حسب  هانهادهن ینۀ ایرا به هز يمت بازاریبر حسب ق
 :دهدیمنشان 

 )11( 
BNPCI
F

= 

 نـهیش ازهزیب یمت داخلیقابل مبادله به ق يهانهادهنه ی، هزNPIC > 1اگر 
، هـانهادهن یـدکننـده دراسـتفاده ازایتول یعنـیاست،  ياهیسامت یبه ق هاآن
قابـل  يهـانهادهنه ی، هزNPCI < 1اگر  .کندیمم پرداخت یرمستقیات غیمال

اسـت و  ياهیسـامـت ینـه آنهـا بـه قیکمتـراز هز یمـت داخلـیمبادله بـه ق
، NPCI =1. اگر دکنیمافت یارانه دری، هانهادهن یدکننده در استفاده از ایتول

 .ردیگینماز نهاده صورت  یتیحما
 (EPC) 4ت مؤثریب حمایج) ضر 
 يمتهـاید محصـول برحسـب قیـار نسبت ارزش افزودة حاصـل ازتولین معیا

 کنـدیمـمحاسبه  ياهیسا يمتهاید بر حسب قیرا به ارزش افزودة تول یداخل
ق یـاز طر .باشـدیمـ ین ارزش افزوده بدون درنظرگرفتن عوامـل داخلـیکه ا

و بـازار  هـانهادهاثرات مداخلۀ دولـت را در بـازار  توانیمب ین ضریمحاسبۀ ا
دولت از  يهااستیس یعنی، EPC > 1کرد.  یمحصول به طور همزمان بررس

دولت بـا اعمـال  یعنی، EPC < 1. اگر کندیمت ید محصول حمایند تولیفرآ
 EPCل کرده است. د کننده عمید محصول تولیان تولیخود به ز يهااستیس

ینمله دولت اعمال ید محصول به وسیدر مورد تول یاستیچ سیه یعنی، 1 =
 .کنندیم یگر را خنثیدیکا در صورت اعمال یو  شود

                       

                                                           
2 Nominal Protection Coefficient of Output(NPCO) 

1 Nominal Protection Coefficient of Input 
2 Effective Protection Coefficient 
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BAEPC
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 يانهیهزتوان رقابت  يارهایمع -3
یمـان یـ، بشـوندیمـداده  حیر توضیکه در ز يانهیهزتوان رقابت  يارهایمع

رقابـت  یو جهـان یداخل يدر بازارها تواندیما محصول مورد نظر یکه آ کنند
 ر.یا خید ینما

 )UCd( 1یداخل توان رقابتالف) معیار 
و بـا وجـود  یط فعلـید کننـده در شـرایـا تولین آن است که آین معیار مبیا

رقابـت  یداخل يرهادر بازا تواندیمد یمت محصول و عوامل تولیانحراف در ق
 .ریا خید ینما

 )13( 
d

B CUC
A
+

=
 

 < UCdاسـت. اگـر  یداخل يانهیهزتوان رقابت  يددارای، تولUCd < 1اگر 
 = UCdکـه  یست و درصورتین یداخل يانهیهزتوان رقابت  يد دارای، تول1
 .در نقطه سربسر است یداخل يددر بازارهای، تول1
 

 )UCx( 2یابت صادراتب) معیار توان رق
و بـا  یط فعلـید کننده در شـرایا محصوالت تولیکه آ کندیمان ین معیار بیا

ات یـارانـه و مالیکه ممکن اسـت شـامل ( یداخل يهامتیقبا  هانهادهصرف 
ر. یـا خیـند یرقابت نما ین المللیب يدر بازارها توانندی) مم باشندیر مستقیغ

 ر است:یبه صورت ز یراتنحوه محاسبه معیار توان رقابت صاد

 )14( 
x

B CUC
E
+

=
 

اگر است.  یصادرات يانهیهزتوان رقابت  يد محصول دارای، تولUCx < 1اگر 
UCx > 1اگر ست و ین یصادرات يانهیهزتوان رقابت  يددارای، تولUCx= 1 ،

 در نقطه سربسر است. ین المللیب يد در بازارهایتول
 

 تیل حساسیتحل
ور عمومی تحلیل حساسیت ناظر بر کشش رقابت پـذیري اسـت کـه بـا به ط

، نسـبت بـه فاکتورهـایی شـوندیمشاخصهاي گفته شده در باال اندازه گیري 
مـد نظـر قـرار داد. بـه  ستیبایممحصوالت  یت نسبیمز یاست که در بررس

م کـه شـاخص رقابـت پـذیري ینـیبب میخـواهیمـل یـبیان دیگر در این تحل
تی تا چه اندازه نسـبت بـه یـک درصـد تغییـر در هریـک از محصوالت شیال

ن مطالعـه مطالعـه پاسـخ یـعوامل ذکر شده واکنش نشـان خواهنـد داد. در ا
یمـت یل حساسـیـمحصول تحل یمت جهانیبه تغییرات نرخ ارز و ق ارهایمع

نـرخ  يرهـایمختلف نسبت بـه متغ يارهایمعاین منظور، کشش  ي. براشوند
. با توجه به امکـان غیـر خطـی شوندیمول محاسبه محص یمت جهانیارز و ق

بـه  یمتـیب کشش قیبودن کشش و پذیرش این واقعیت که ممکن است ضر
را بـا  هاکشـشر کنـد، ییـر مسـتقل تغیـش متغیافـزا صورت غیر متناسب با

، تـاًینهادرصدي در تغییر متغیر مستقل اندازه گیري و  30و  20، 10افزایش 

                                                           
3 Unit Cost (Domestic) 

3 Unit Cost (Export) 

یمـمحصول مورد مطالعه منظور  يبرا هاکششب یمتوسط هندسی کل ضر
را بـه عنـوان  اندشـدههر معیار حاصـل  ين مرحله برایکه در ا ی. ارقاممیکن
ر مسـتقل در نظـر گرفتـه شـده یـب کشش معیار مربوطه نسبت به متعیضر
 ر است:یب کشش به صورت زیضر ي. فرمول استفاده شده برامیکنیم یتلق
Eر در نظر گرفته شده یت به متغب کشش معیار مورد نظر نسبی: ضرX 

∆UCsرات معیارییزان تغی: م 
 ∆Xــ: م ــزان تغی ــرات متغیی ر در ی

 Xنظر گرفته شده 
UCsمقدار معیار در نظر گرفته : 

 محاسبه هزینه فرصت
است و بـر  ياهیسامعیار مورد استفاده در محاسبه هزینه فرصت همان ارزش 

خصی از هزینه فرصت لحاظ شـده بعنوان شا هانهادهاین اساس، ارزش بازاري 
 يبـازار يهـامتیقاسـت یل سیـس تحلیمـاتر يهاهیـدرااست. براي تعیین 

مشخص شوند که تـابعی  ستیبایم محصول دیحاصل از تول و درآمد هانهاده
قابـل  يهـانهادهر قابل مبادلـه، قیمـت بـازاري یغ يهانهاده ياهیسااز ارزش 

براي یک نهـاده  ياهیسا. ارزش باشدیمآزاد مبادله و نرخ متداول ارز در بازار 
عبارتست از ارزش یک منبع یا نهاده در شرایطی که در بهترین حالت ممکن 

میـزان افـزایش در منـافع تولیـد  تـوانیمـمورد استفاده قرار گیرد. بنابراین 
یـک  ياهیسـاکننده را در اثر یک واحد افزایش به کار گیـري نهـاده قیمـت 

فت. بیان چنین تعریفی هرچند در نظریات اقتصادي سـاده و نهاده در نظر گر
 يقابل لمس بوده اما محاسبه آن در دنیاي واقعی به خصوص در مورد کاالها

و  یتیحمـا يهااسـتیسرا اکثـر کشـورها بـا یار دشوار است، زیبس يکشاورز
یمـد باشـد منحـرف یبا واقعاًرا از آنچه  يمت محصوالت کشاورزی، قیاتیمال

ط یگـر در شـرای، بـه عبـارت ددهنـدیمسوق  یو آن را به جهات خاص کنند
محصـوالت را بـه  یقـیارزش حق تواننـدینمـ يبازار يهامتیقف بازار، یتحر
الزم بـه  يارهـاین الزم اسـت بـا اسـتفاده از معیند. بنابرایمنعکس نما یخوب

 را محاسـبه ياهیسـا يمتهایپرداخته و ق يبازار يهامتیقل یح و تعدیتصح
بـراي دو نهـاده  ياهیسانمود. به همین منظور در ادامه فرایند محاسبه ارزش 

 تجاري و غیر تجاري به تفکیک توصیف شده است.
در درون مرهـاي  اوالًکـه  گـرددیماطالق  ییهانهادهعوامل تولید تجاري به 

ت صـدور ی، قابلید شده و در صورت عدم استفاده داخلیجغرافیایی کشور تول
واردات  ینیگزیت جـایـشور، قابلکد درداخل یدوما در صورت عدم تولدارند و 

 هـانهادهایـن  یمت جهانیآنها را وارد نمود. در این صورت ق توانیمداشته و 
 ي. بـراردیـگیمـآنها مـورد اسـتفاده قـرار  ياهیسامت یاز ق ياسنجهبعنوان 

) يهـانهادها (االهک يو برا 3(CIF)ف یمت سیاز ق ی) وارداتيهانهادهاالها (ک
 .شودیماستفاده  4مت فوبیاز ق یصادرات

که به هر دلیلـی اعـم از  شودیمگفته  ییهانهادهر تجاري به یعوامل تولید غ
ت مبادلـه یـمشخصات فیزیکی، سیاسی، چگالی قیمتی بسیار پـایین و ... قابل

تجاري نداشته و امکان صادرات و واردات آنها وجود نـدارد. در برخـی مـوارد 
اید به لحاظ فیزیکی امکان سیال بودن نهاده فـراهم گـردد، امـا بـه دلیـل ش

هزینه باالي انتقال، جابجایی این محصوالت در بازار توجیه اقتصادي نداشـته 
. در نتیجه قیمتـی نیـز رندیگیمغیر منقول جاي  يهانهادهدر دسته  عمالًو 
غیـر منقـول بـوده و  هـانهادهاین  عموماًبراي این کاالها تصور کرد.  توانینم

                                                           
3Cost Insurance and Freight 
4 Free on Board 
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حتی درون مرزهاي سیاسی کشور نیز قابلیـت جابجـایی ندارنـد کـه چنـین 
ن و آب و حتـی یر زمـینظ ید محصوالت شیالتی عواملیند تولیحالتی در فرا

. شـوندیمـرقابـل مبادلـه در نظـر گرفتـه یغ يهانهادهکارگران ساده بعنوان 
یمـدام منحصـر بـه فـرد ن عوامل، هرکـیا ياهیسا يهامتیقالگوي تعیین 

بهتـرین حالـت  سـتیبایمـ نیزمـ ياهیسـا براي محاسبه ارزش مثالً. باشند
 ياستفاده از زمین را مد نظر قرار داد. در عمل بهترین روش این است که برا

در منطقه مـوردنظر  ینیگزین محصوالت قابل جایزم يهر محصول اجاره بها
ن یگزیمحصـوالت قابـل جــا ين اجـاره بهـایانگیـن میـیلحـاظ گـردد. بـا تع

. آب به دیآیممحصول بدست  ين برایزم ياهیسامت یدرمنطقه مورد نظر، ق
کـه  شـودیمـد محسـوب یـرقابـل مبادلـه درتولیعنوان یکی دیگر از نهاده غ

ننـدگان کار مصرف یارانه بوده و سپس دراختیدرصدي از قیمت آن مشمول 
دگان محصوالت شـیالتی بخش مصرفی ونیز بخش تولیدي از قبیل تولیدکنن

 يهـاحامل نیـز ازند تولید آب یعالوه بر این یارانه، در خود فرآ .ردیگیمقرار 
 یارانـه مـیهـم مشـمول  هانهادهن یه اک شودیمزاستفاده ینر برق ینظ يانرژ

متشکل از هزینـه  توانیمآب را  ياهیسامت یباشندحظه قرار داد. از این رو ق
 ییهاارانـهیندگان محصوالت شیالتی بـه اضـافه پرداختی آب توسط تولیدکن

یمـدانست که دولت به ازاي هر واحد آب مصـرفی توسـط ایشـان متحمـل 
 ياهیسـا. در خصوص نیروي کار بایست اشاره کرد کـه محاسـبه ارزش گردد

ها متفاوت است. بر اساس نظریات تجارت بـین ر نهادهیاین نهاده اندکی با سا
کار سطح پایینرتی داشته باشـد، تحـرك آن، بـه  يرویالملل، هرچه مهارت ن

خصوص در سطح بین المللی کاهش یافته و به صرفه است که از نیروي کـار 
محلی استفاده شود. به همین دلیل، بهترین دسـتمزد نیـروي کـار در انجـام 

شـود. ین مییکار غیرماهر تع يروین ياهیمت سایفعالیتهاي دیگر به عنوان ق
بـه  ین مطالعه، متوسط دسـتمزد پرداختـیدر ا یانسان يروین ياهیمت سایق
خـدماتی مشـابه از قبیـل کـارگري، کشـاورزي در  يهاتیفعالار در ک يروین

 در نظر گرفته شده است. یمنطقه مورد بررس
به سـرمایه مـورد اسـتفاده اشـاره کـرد. فـاز  توانیمتولید  يهانهادهاز دیگر 

یع شـیالتی بسـیار زمـانبر و حتـی ساخت استخرها و نصب تجهیزات در صنا
 يه گـذاریپرهزینه است. به بیان دیگر بهره برداري در این صنعت سرما نسبتاً

بـه  ازیـشـت محصـوالت شـیالتی نک. طلبـدیمـادي را یـدرازمدت و نسبتاً ز
قابـل  یه هـم بـه سـادگیه باالیی داشته و هزینه این سرمایاول يگذارهیسرما

، هابانکبودن  یل باال بودن نرخ تورم، دولتیه دلران بیرا در ایست، زین نییتع
ه یسـرما یر رسمیغ يه، وجود بازارهایو سرما یپول يبازارهار شفاف بودن یغ

یمـل به نظـر کار مشیه بسیسرما ین ارزش واقعییدر سطح گسترده و ... تع
 .رسد

 1ک واحد محصـول از روش جرگنسـنیه یسرما ياهیسامت یمحاسبه ق يبرا
نـه یه به محاسبه هزیسرما ياهیمت سایمحاسبه ق يبرا يو .شودیماستفاده 

ر یـه براساس رابطـه زیسرما ياهیسامت یب قین ترتیپردازد. بدیفرصت آن م
، يمـت بـازاریق PKه, یسرما ياهیسامت یق RKه در آن کقابل محاسبه است 

rn يگذارهیسرما يهاسپرده ینرخ بهره اسم ,f و  نرخ تورمd كنرخ اسـتهال 
 .2است
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 محصول ارزش -

                                                           
1 Jergenson 
2 Branson, 1979 

یمـمتنوعی براي تعیین ارزش محصـوالت شـیالتی  يهامتیقو  هاشاخص
مت وزنی آنهـا در محـل تولیـد یدر نظر گرفت. در بسیاري از مطالعات ق توان

بعنوان شاخص تعیـین ارزش محصـوالت شـیالتی لحـاظ شـده اسـت. از آن 
را در ارزش کـل  يامالحظـهایـران سـهم قابـل  ه محصوالت شیالتیک ییجا

بـالقوه  یمحصول صادرات یکار دارد و به عنوان یصادرات غیر نفتی ما در اخت
کلیـه محصـوالت شـیالتی  ياهیسـاشده است، میانگین وزنـی ارزش  یمعرف

مـت ی، قي. لذا مالك ارزش گذارشودیمصادرات منظور  ییمت نهایبعنوان ق
 یا لـیـضرب در نرخ ارز رایج در بـازار آزاد، معـادل ره پس از ک باشدیمفوب 

محصـول از منطقـه مـورد  يرینه حمل و بارگی. سپس هزدیآیمآن به دست 
مـت ی. مبلـغ بـه دسـت آمـده، قشودیماسته کاز آن  یمطالعه تا مرز صادرات

 .باشدیممحصوالت شیالتی  ياهیسا
ه از فرمـول زیـر قابـل بـا اسـتفاد يه اینرخ ارزسـا یبه پیروي از دهقان ضمناً

 محاسبه است:
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ارزش واردات  IM، ینرخ ارز واقعـ RER،ياهیسانرخ ارز  SER در این معادله،
ات بـر یـارزش مال FOB ،Tmمـت یارزش صـادرات بـه ق CIF ،EXمت یبه ق

 .باشدیمات بر صادرات یارزش مال Txواردات و 
  (ppp)3د یـقـدرت خر ياز روش برابـر (RERز (ار یمحاسبه نرخ واقع يبرا

 :شودیماستفاده 

 )18( CPI
WPIERRER .=

 
مـت عمـده یب شاخص قیبه ترت 5CPIو  4WPIن رابطه یبه طور نظري، در ا

در داخل  یمت خرده فروشیمحصوالت شیالتی در خارج و شاخص ق یفروش
رایج در منطقه نسـبت  . با توجه به ثبات برابري اغلب ارزهايباشندیمکشور 

به نرخ دالر و نیز انجام بسیاري از مبادالت بر اسـاس دالر ایـاالت متحـده، از 
ارزش رایج پول این کشـور در نقابـل پـول داخلـی بعنـوان شـاخص نـرخ ارز 

ال در زمـان یـر 120000برابـر بـا  یاستفاده شده است. بنابراین نرخ ارز واقع
 ياهیسان نرخ ارز یما با استفاده از ا 6انجام پژوهش در نظر گرفته شده است.

 .میاپرداخته یتیمز يارهایمعبه محاسبه  يبعد يهاقسمتدر 
اولیه مورد استفاده مشتمل بر بچه مـاهی، خـوراك مـاهی، لبـاس  يهانهاده

ــارگري، هزینــه ســاالنه آب، داور و مکملهــاي غــذایی، پرســنل اداري،  ک
توسط خود همـین بخـش  دامپزشک، سوخت و حمل و نقل است که همگی

. این قیمتها اغلب شوندیمیا بخشهاي دیگر در کشور عرضه و در بازار مبادله 
بدون مداخله دولت تعیین شده و قیمـت پرداختـی توسـط کارفرمـا بعنـوان 

استفاده از آنها تلقی و لحاظ شده است. امـا در مـورد سـوخت  ياهیساارزش 
اضـافه  ياهیسـاولت را به ارزش یک روش این است که یارانه پرداخت شده د

 کرد. اما در این مطالعه قیمت جهانی لحاظ شده است.
 مصرف از تیحما آمار سازمان اساس در مورد ماشین آالت و سرمایه ثابت بر

 ارانـهی الیـر اردیـلیم 364 حـدود 1398 کنندگان درسال دیتول و کنندکان

                                                           
1Purchasing Power Parity (ppp) 

2 Wholesale Price Index 
3 Consumer Price Index 

٤ دادهھای الزم برای محاسبة نرخ ارز واقعی از 
www.NationMaster.com و برای محاسبة نرخ ارز سایھای از 
www.wto.org.بھ دست آمده است  
 

http://www.wto.org/
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دنـاین مبلـغ بـر سرشـکن کر بـا و شده پرداخت يکشاورز آالت نیماش يبرا
 گفـت در متوسـط طـور بـه توانیمکشت،  ریز سطح هکتار ونیلیم 5 روي

 آالت نیماشـ يرو بـر ارانـهی الیـر هـزار 8/72 حـدود یاراضـ از هرهکتـار
 از هکتار هر در یمصرف لیگازوئ گرید ياست. از سو شده پرداخت يکشاورز

 شـده، امانجـ حسـب محاسـبات بر که گرددیم برآورد تریل 80 حدود یاراض
 هکتـار در الیـر هـزار 650 حـدود بابـت نیا از هکتار هر در یپرداخت ارانهی

 الیـر هـزار 8/722 حـدود هکتار هر در متوسط طور به ن رویبود. ازا خواهد
 .شودیم برداخت ارانهی

میلیـون ریـال، عملیـات خـاکی  250هکتار، هزینه زمـین  9براي یک سطح 
میلیـون ریـال،  600سـاحت برابـر جهت محوطه سازي و استخر در همین م

میلیون ریال، ساختمان و  400میلیون ریال، زهکش  80مسیر کانال آبرسان 
 760تیرگـذاري و تـرانس بـرق در مجمـوع  تـاًینهامیلیون ریال و  850انبار 

 )1397منبع: سالنامه آماري شیالت ( میلیون ریال تخمین خورده است.

کول، وانـت و سـایر ماشـین االت همچنین تجهیزات شامل ادوات صید، باسـ
، 9همان) با تقسیم این رقـم بـه ( میلیون ریال ارزشگذاري شده است. 2000

 .باشدیممیلیون ریال  548هزینه ثابت متوسط براي هر هکتار 
 

 آنالیز و تفسیر
یکی از انتقاداتی کـه در فراینـد انـدازه گیـري مزیـت نسـبی بـا اسـتفاده از 

ی و مزیتهاي نسبی آشـکار شـده مطـرح شـده، شاخصهاي هزینه منابع داخل
و درآمدها است. از ایـن رو  هانهیهزناکارآمدي آنها و عدم در نظر گرفتن توام 

. در ایـن شـودیمبراي رفع مشکل، از شیوه ماتریس تحلیل سیاستی استفاده 
 يهـامتیقبه بررسی و مقایسـه  یاستیل سیس تحلیبخش با استفاده از ماتر

و  یتـیمز يارهـایمعز یـدولـت و ن يهااسـتیس پرداختـه و ياهیساو  يبازار
 2س به صورت جدول ین ماتری. اردیگیممورد ارزیابی و تحلیل قرار  یتیحما

 :باشدیم
 )الی(ارقام به ر 1397درسال  یالتیهکتار محصوالت ش کیمحصول  يبرا استیس لیتحل سیماتر ):2جدول (

  هانهیهز  

 سود قابل مبادله ریغ يهانهاده ل مبادلهقاب يهانهاده درآمد  

 19840000 21700000 1960000 43500000 يبازار يمتهایبر اساس ق ارزش

 10510000 44900000 3440000 58850000 ياهیسا يمتهایبر اساس ق ارزش

 9330000 -23200000 -1480000 -15350000 انحرافات

 
ل یـبـه تحل تـوانیمـس یاترن مـیق عناصر ایه گفته شد از طرکهمان گونه 

ننـده پرداخـت کد یـتول يدیدولت و اثرات آن بر محصوالت تول يهااستیس
 :میپردازیمن موضوع یبه ا الًیذکه 

تـار که یـکبر اساس نتایج به دست آمده، درآمد حاصل از فروش محصول  -
شـترتر یال بیـر 15350000 ياهیسا يهامتیقمحصوالت شیالتی بر اساس 

 تـوانیماست. در توجیه این کاهش  يبازار يهامتیقد بر اساس ن درآمیاز ا
حساسـیت قیمـت بـاالي مصـرف  عمـدتاًعوامل زیادي را دخیل دانست. امـا 

غیر مستقیم بر تولید و سایر سیاستهاي حمـایتی  يهاارانهیکنندگان و وضع 
بـا همـین توجیـه قیمـت  قـاًیدقدلیل اصلی این اختالف دانسـت.  توانیمرا 

قابل مبادله و غیـر قابـل مبادلـه مـورد اسـتفاده در صـنایع  يهانهادهي بازار
هـزار ریـال کمتـر از ارزش  24700و  1180شیالتی بـه ترتیـب بـا قیمتـی 

یمـآنها به ازاي هر هکتار تولیـد، در اختیـار تولیـد کننـدگان قـرار  ياهیسا
جـود قابـل مبادلـه و يهـانهاده. بیشترین دلیل این اختالف در مـورد رندیگ
غیر قابل مبادله ایـن اخـتالف  يهانهادهسوخت است. اما در مورد  يهاارانهی

کارگزان غیر ماهر مورد اسـتفاده در  ياهیسابسیار بیشتر است چرا که ارزش 
این بخش بسیار پایینتر از ارزش تولید آنها بوده و همچنین دولت حمایتهاي 

رها به تولیـد کننـدگان موثري در دوهه اخیر در اعطاي زمین و ساخت استخ
 داشته است.

ستون ماتریس تحلیل سیاستی ستون مربوط به سـود آوري اسـت.  نیترمهم
قابل مشاهده است سودآوري صنایع شیالتی توسـط  2همانگونه که از جدول 

و انحارف این دو رقم بیان شده اسـت.  ياهیساسه شاخص سود بازاري، سود 
ی اسـت کـه تولیـد کننـده بخـش سود بر اساس قیمتهـاي بـازاري، شاخصـ

رایـج داده و  يهـامتیقخصوصی باید مد نظر قرار داشته و ببیند که آیـا در 
اسـت یـا خیـر. بـر اسـاس  سـودآورچنـین صـنعتی  سیتأسستانده در بازار 

جدول دو، سـود سـاالنه بـازاري بـه دسـت آمـده مثبـت و معـادل  يهاداده
ي است. اما جهـت بررسـی و داراي توجیه اقتصاد باشدیمریال  19840000

اجتماعی صرفه یا زیـان صـنعت و نیـز رقـابتی بـودن آن در سـطح جهـانی، 
کـه  دهـدیمـریـال بـوده و نشـان  10510000 ياهیسـاشاخص سودآوري 

همچنان با لحاظ هزینه حمایتهاي دولتی از تولیدکنندگان صـنایع شـیالتی، 
رات بـاال و واردات این صنعت در مجموع سود ده بوده و با توجه به توان صـاد

ارز آوري، اشتغال و رشد اقتصادي به همـراه  تواندیممثبت کشورهاي اطراف 
 داشته باشد.

 یت نسبیمز يارهایمع
معیار مزیت نسبی بر اساس مفهوم هزینه فرصت تولیـد محصـوالت مختلـف 

بـراي بررسـی قـدرت  ياهیسـاپایه ریزي شده و به همین دلیل از ارزشـهاي 
 .کندیمتفاده رقابتی کشور اس

تـار محصـوالت که یـکمحصـول  يمحاسبه شده برا یت نسبیمز يارهایمع
 ) آمده است:3شیالتی در جدول (

 یت نسبیمز يارهایمع :)3(جدول 

 مقدار يعالمت اختصار یت نسبیمز يارهایمع
 DRC 81/0 ینه منابع داخلیهز
 UCs 82/0 نه واحدیبر اساس هز یت نسبیمز

 NSP 10510000 یاجتماعخالص  يسودآور

 قیمأخذ: محاسبات تحق 
ارائـه  يهـادادهکه پیشتر ارائه شد و بـا اسـتفاده از  9تا  7بر اساس معادالت 

 ياهیسـا، سه شاخص مزیت نسـبی تحـت عنـاوین هزینـه 2شده در جدول 
منابع داخلی، مزیت نسبی بر اساس هزین هـر واحـد و سـودآوري اجتمـاعی 

د یـدر تول ینه منـابع داخلـیعکس شده است. معیار هزمن 3بیان و در جدول 
است. در صورتی کـه ایـن شـاخص  81/0تار محصوالت شیالتی برابر که یک

نتیجـه گرفـت کـه کشـور مـورد نظـر در تولیـد  توانیمکمتر از واحد باشد 
. بعبـارتی در تولیـد صـنایع باشـدیممحصول مورد بحث داراي مزیت نسبی 

درآمـد اجتمـاعی حاصـل از محصـوالت شـیالت  بـه هانهیهزشیالتی نسبت 
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. شاخص مزیت نسبی بر اسـاس هزینـه واحـد نیـز باشدیمدرصد  81حدود 
د محصـوالت یـتول دهـدیمـک بـوده و نشـان یـاز  ترکوچکو  82/0معادل 

است و در صورت تجارت آزاد و بدون محدودیت،  یت نسبیمز يشیالتی دارا
اسـت کـه بـراي  ییهانـهیهزر از عواید حاصل از فروش این محصوالت بیشـت

 دو شـاخص قبلـی، مقـدار معیـار دییتأدر  تاًینهاتولید آنها صرف شده است. 
 دهـدیمو نشان  باشدیمال یر 10510000سودآوري اجتماعی مثبت و برابر 

ــر پوشــش کامــل  1397 د محصــوالت شــیالتی در ســالیــکــه تول عــالوه ب
ه و تولیـد آن داراي صـرفه بـود یاجتماع يسودآور يفرصت، دارا يهانهیهز

الـی  10اقتصادي براي کل اقتصاد خواهد بود. همچنین بر اسـاس معـادالت 
محاسـبه شـده در جـدول  یتیب حمـایگفته شده در بخشهاي قبل، ضرا 12

 ) آمده است:4(
 

 یتیب حمایضرا ):4جدول (

 مقدار يعالمت اختصار یتیب حمایضرا
 NPCO 73/0 از محصول یت اسمیب حمایضر
 NPCI 57/0 هانهادهاز  یت اسمیب حمایضر
 EPC 75/0 ت مؤثریب حمایضر

 
 قیمأخذ: محاسبات تحق 

بر اساس محاسبات صورت گرفته در باال، ضریب حمایتی اسـمی از محصـول 
. به این معنا که هزینه نهـاده هلـی قابـل باشدیم 73/0محاسبه شده برابر با 

محصـول کمتـر  ياهیسازینه آنها به ارزش به ه نسبتاًمبادله به قیمت داخلی 
است و داللت بر آن دارد که تولید محصول در داخل کشور مشـمول مالیـات 

 غیر مستقیم، شده است.
بدسـت آمـده  57/0معادل بـا  هانهادهمقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از 

نـۀ یجـه گرفـت کـه هزینت تـوانیمـن ی. بنابراباشدیمک یمتر از کاست که 
بـه  هـاآننـه یمتـر از هزک يبازار يهامتیققابل مبادله بر حسب  ياهنهاده

ارانـه ید یـتول يهـانهادهادعا نمـود کـه بـه  توانیماست. لذا  ياهیسامت یق
ارانـه از هـر ی هانهادهن ید کنندگان در استفاده از ایص داده شده و تولیتخص

 .کنندیمافت یم از دولت دریر مستقینوعی اعم از مستقیم یا غ
 

 يانهیهزتوان رقابت  يارهایمع): 5جدول (

 مقدار يعالمت اختصار يانهیهز یتوان رقابت يارهایمع
 UCd 54/0 یتوان رقابت داخل

 UCx 40/0 یتوان رقابت صادرات

 
و  62/0اشاره کـرد. برابـر بـا  مؤثربه شاخص ضریب حمایت  ستیبایم تاًینها

د محصـوالت یـان تولیـدولت در مجموع به ز يهااستیسن است که یانگر ایب
کلـی مداخلـه دولـت در قیمـت  ریتـأثرده است. این شاخص کشیالتی عمل 

یـد و محصول و نهاده را محاسبه کرده و به طور خالص حمایت خود را در تول
. همانگونه که دیده شـد، محصـوالت شـیالت در دهدیممصرف داخلی نشان 

غیر  يهاارانهیامر تولید مشول مالیات غیر مستقیم و در بخش نهاده مشمول 
م دولـت بـر محصـول و یرمسـتقیات غیـ. اما در مجمـوع، مالاندشدهمستقیم 

بـر ارزش  ینـعی، باشـدیمـ یقابل مبادلـه منفـ يهانهادهاز  ياارانهیت یحما
م وضع شده است. توجیه بیشتر این مفوم این یرمستقیات غید مالیافزوده تول

است که درآمدهاي حاصل از دریافت مالیات بر قیمت محصوالت شـیالتی در 
 يهـانهادهپرداخـت شـده بـه  يهاارانهیداخل کشور، عالوه بر پوشش کامل 

 .باشدیمنیز  تولیدي این صنعت، داراي مازادي براي خود بخش دولتی

 تـوانیمـاز مهمترین معیارهایی که در بررسی رقابت پذیري صایع شـیالتی 
 هستند. يانهیهزمورد بررسی قرار داد، انواع شاخصهاي توان رقابت 

 قیمأخذ: محاسبات تحق
 دهـدیمـه نشـان کـدسـت آمـده  بـه 54/0 یمقدار معیار توان رقابت داخلـ

قـدرت  يدر صنایع شیالتی در در بازارهاي داخلی دارا د شدهیمحصوالت تول
ارزش بـازاري محصـول اسـت.  54/0آن مت تمـام شـده یرا قیرقابت است، ز

ن محصـول در تجـارت یه اکن است ینشان دهنده ا و 33/0 برابر UCxمعیار 
 يبین الملل و در صورت پیوستن کشور ما بـه سـازمان تجـارت جهـانی دارا

بــا لحــاظ  یط فعلــیمــت تمــام شــده آن در شــرایقــدرت رقــابتی اســت و ق
 يمـت فـروش مشـابه آن در بازارهـای، معادل یـک سـوم قيبازار يهامتیق

 است. یجهان
هاي رقابت پذیري، الزم است بررسی شـود کـه بـه ازاي پس از بررسی شاخص

گـذار بـر قـدرت رقـابتی،  ریتـأثیک درصد تغییر در هریک از عوامل بیرونی 
. ایـن عوامـل عبارتنـد از کننـدیمـشاخصهاي محاسبه شـده چگونـه تغییـر 

تغییرات نرخ ارز و نیز تغییر در قیمت جهانی محصول. این حساسیت مطـابق 
محاسبه شده همان کشش شاخصهاي رقابـت پـذیري  15 آنچه که در معادله

 .باشدیمنسبت به تغییر در دو عامل مذکور 
 

 یمـت جهـانیر نـرخ ارز و قییـتغیـک درصـد نسبت به  ارهایمعت یل حساسیتحل ):6( جدول
 محصول

عالمت  ارینام مع
 ياختصار

نسبت به 
 نرخ ارز رییتغ

 متیق ریینسبت به تغ
 محصول یجهان

 -DRC 12/1- 11/1 یمنابع داخل نهیهز
بــر اســاس  ینســب تیــمز
 واحد نهیهز
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 NSP 20/3 43/3 یخالص اجتماع يسودآور
از  یاسـم تیـحما بیضر

 محصوالت
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از  یاسـم تیـحما بیضر
 هانهاده

NPCI 51/1- 00 

 -EPC 39/1- 53/1 مؤثر تیحما بیضر
ــوان ــت هز ت ــهیرقاب  يان

 یداخل
Ucd 0 0. 

ــوان ــت هز ت ــهیرقاب  يان
 یصادرات

Ucx 87/0- 72/0- 

 
 قیمأخذ: محاسبات تحق 

یمـ 6نتایجی که بر اساس ارقام به دست آمـده در جـدول  نیتریکلیکی از 
گذاري هر دو عامل نـرخ ارز و  ریتأثبه آن اشاره کرد این است که جهت  توان

ن بـوده اسـت؛ رقابت پـذیري یکسـا يهاشاخصقیمتهاي خارجی براي تمام 
چرا که افزایش هر دو عامل باعث کاهش نسبی قیمت تمام شده محصـوالت 

. اما هریـک از باشدیم هاآنتولید شده در داخل در مقایسه با مشابه خارجی 
به صورت تک تک نیـز تفسـیر کـرد. کشـش شـاخص  توانیماین ضرایب را 

یمـر از واحـد هزینه منابع داخلی نسبت به هر دو عامل منفی و کمی بزرگت
. بعبارتی یک درصـد افـزایش در نـرخ ارز و همچنـین شـاخص قیمـت باشد

محصوالت شیالتی در دنیا موجب بـیش از یـک درصـد کـاهش در شـاخص 
. توجه به این نکتـه ضـروري اسـت کـه شـاخص شودیمهزینه منابع داخلی 

مذکور یک شاخص معکوس از قدرت رقابـت پـذیري بـوده و کـاهش هزینـه 
. باشـدیمـداخلی به معناي افزایش قدرت رقابتی محصـول  يهاهنهادفرصت 
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پس به طور خالصه افزایش یک درصد در در نرخ دالر و نیـز قیمـت جهـانی 
درصــد افــزایش قــدرت رقــابتی  1/1محصــوالت شــیالتی در منطقــه حــدود 

محصوالت شیالتی تولید داخلی را به همراه خواهد داشت. تفسیر مشـابهی را 
اخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد بیـان کـرد. بـا ایـن براي ش توانیم

تفاوت که حساسیت این شاخص نسبت بـه تغییـر قیمـت جهـانی محصـول 
 .باشدیم -26/1اندکی بیشتر و معادل 

از دیگر عواملی که به تغییرات دو عامل نرخ ارز و قیمـت جهـانی محصـوالت 
عی اشـاره نمـود. خالص اجتمـا يسودآوربه  توانیم، دهندیمشیالت پاسخ 

به این مفهوم است که هرچـه قیمـت جهـانی و  هاتیحساسمثبت بودن این 
نرخ ارز افزایش بیشتري داشته باشند، به معنـاي ایـن اسـت کـه محصـوالت 

 ياهیسـاشـده و درآمـد  تـرارزشداخلـی بـا  يهـامتیقشیالتی بـر حسـب 
که بـا یـک  دهدیمبیشتري عابد تولید کننده خواهند نمود. محاسبات نشان 

 20/3که شاخص سـودآوري اجتمـاعی  رودیمدرصد افزایش نرخ ارز، انتظار 
 یمـت جهـانین معیـار نسـبت بـه قیـدرصد افزایش یابد. همچنین کشـش ا

خـالص  يسـودآورن یانگر رابطـه مثبـت بـیـدرصد است که ب 43/3محصول 
 .باشدیممحصول  یمت جهانیر در قییو تغ یاجتماع

یت نسبی از محصوالت منفی بوده و بـه معنـاي ت حمایب حساسیهر دو ضر
این است که ارزش حمایت داخلی صورت گرفته از محصوالت شیالتی تولیـد 

. ایـن کشـش نسـبت بـه ابنـدییمشده در داخل، با افزایش نرخ ارز کـاهش 
اسـت.  -3/1مت محصـول، یش قیو نسبت به افزا -09/1ش نرخ ارز برابر یافزا

ش نـرخ ارز، ینسـبت بـه افـزا مـؤثرحمایـت ت یب حساسیبه همین نحو ضرا
. صـفر باشـدیمـ -53/1محصـول،  یمت جهـانیش قیو نسبت به افزا -39/1

لـی بـه ایـن دلیـل داخ يانـهیهزتوان رقابت ت شاخص یب حساسیبودن ضر
محصـول  یمت جهانیز به قیاست که معیار فوق هیچ وابستگی به نرخ ارز و ن

نسـبت  یصـادرات يانـهیهزرقابت توان ت معیار یب حساسینداشته است. ضر
. در توجیـه باشـدیمـبه هر دو عامل منفی و به لحاظ عددي بزرگتر از واحد 

به این واقعیت اشاره کـرد کـه افـزایش دو عامـل نـرخ دالر و  توانیماي امر 
قیمت جهانی محصوالت شیالتی موجـب کـاهش قیمـت نسـبی محصـوالت 

یمـر را در این زمینـه افـزایش تولید شده در داخل شده و توان رقابتی کشو
به نظام نرخ ارز پلید در کشـور  توانیم مسئله. ازداللتهاي سیاستی این دهد

چین اشاره کرد که با پایین نگه داشتن ارزش پول ملـی، بـه دنبـال افـزایش 
قدرت رقابتی محصوالت خود در بازار جهانی بوده و در اجراي این سیاست تا 

 .حدود زیادي موفق بوده است
 

 شنهاداتیو پ يریجه گیخالصه، نت
بـوده کـه آیـا کشـور ایـران در  سؤالمطالعه حاضر در پی پاسخگویی به این 

صنایع تولید شیالت داراي توان رقابت با رقباي خارجی است یـا خیـر. بـراي 
 يهاشـاخصاین منظـور در بخشـهاي مبـانی نظـري و روش انجـام تحقیـق 

تی مطـرح شـده اسـت. ایـن شاخصـها متنوعی براي اندازه گیري تـوان رقـاب
 يسـودآور، نه واحدیبر اساس هز یت نسبیمز، ینه منابع داخلیهزعبارتند از 

 یت اسـمیـب حمایضر، از محصوالت یت اسمیب حمایضر، یخالص اجتماع
. کلیـه یصـادرات يانـهیهزتـوان رقابـت و  مـؤثرت یـب حمایضـر، هانهادهاز 

محاسـبه و  12تـا  1ده توسط روابـط شاخصها با استفاده از فرمولهاي ارائه ش
ت یـمز يارهـایمعج حاصـل از محاسـبه ی. نتـااندشدهبیان  6تا  1در جداول 

نـه یبر اسـاس هز یت نسبیو معیار مز ینه منابع داخلیشامل معیار هز ینسب
. باشـندیمـد صـنایع شـیالتی یدر تول یت نسبیواحد، نشان دهنده وجود مز

ه قیمت داخلی کحاکی از آن است از محصول  یت اسمیب حمایشاخص ضر
محصول تولید شده مشمول مالیات غیر مستقیم شده و قیمت بـازاري آن در 

ب ی. در مقابـل، شـاخص ضـرباشدیمداخل کشور فراتر از قیمت درب کارگاه 
مـورد اسـتفاده در  يهـانهادهموید این امر است که  هانهادهاز  یت اسمیحما

مستقیم و غیـر مسـتقیم هسـتند.  يهانهارایاین صنعت در کشور ما مشمول 
هم بر قیمت سوخت دریافـت شـده و باعـث خریـد  هاارانهیدیده شد که این 

. همچنـین دولـت در اندشـدهاین نهـاده بـه قیمتـی ارزانتـر از بـازار جهـانی 
واگذاري زمین، ساخت محوطـه و اسـتخر نیـز حمایتهـایی از تولیـد کننـده 

م یرمسـتقیات غیـخالص مال ریتأث، مؤثرت یب حمایداشته است. بر اساس ضر
به این صورت بـوده کـه  هانهادهارانه تعلق گرفته به یوضع شده بر محصول و 

منفی مالیات غیر مستقیم غالب شـده و در کـل پرداختـی بنگاههـا بـه  ریتأث
دولت به عنوان مالیات غیر مستقیم بـیش از دریـافتی ایشـان تحـت عنـوان 

. در مورد شاخصهاي رقابتی، عالوه بر بررسی تـوان شدبایم هانهاده يهاارانهی
رقابتی یک نحصول و سـودآوري آن بـراي کـل اقتصـاد معیـار تـوان رقابـت 

نیز طراحی شده که قدرت رقابتی را از دید صاحب بنگـاه و پـس از  یصادرات
یمـاز قبیل مالیات و یارانـه مـورد ارزیـابی قـرار  هامداخلهلحاظ کردن انواع 

ادعـا کـرد  تـوانیماست،  4/0 جه به اینکه مقدار این شاخص برابر. با تودهد
) يبـازار يهـامتیقبـا  هـانهاده(بـا صـرف  یط فعلـین محصول درشرایکه ا

مـت مشـابه ایـن کـاال در یرا قیـتوان رقابت است، ز يدارا یجهان يدربازارها
 یط فعلـیبرابر قیمت تمام شده آن در شرا 5/2بازارهاي جهانی چیزي حدود 

شتر یه مقدار معیار توان رقابت داخلی صنایع شیالت بکن یست. با توجه به اا
ه دخالـت دولـت باعـث کـگفت  توانیم، باشدیماز توان رقابت صادراتی آن 

 ن محصول شده است.یفرش ا یافزایش توان رقابت داخل
اداعـا کـرد کـه  توانیمدر نهایت، با تکیه بر محاسبات و نتایج به دست آمده 

بوده و از بازدهی مطلوبی برخـوردار بـوده،  یت نسبیشیالت داراي مزصنعت 
ز تـوان رقابـت را دارد. از سـویی نگـاهی بـه یـن یجهان يهمچنین در بازارها

کـه کشـورهاي  دهـدیمـاقالم تجـاري کشـورهاي همسـایه نشـان  يهاداده
وارد کننـده محصـوالت شـیالتی بـوده و بسـیاري از آنهـا از  عمدتاًهمسایه، 

). از 2019. (بانـک جهـانی؛ کننـدیمـدات کشور ما خریداري و مصـرف تولی
سوي دیگر، یکی از مهمترین معضالت پیش روي اقتصـاد مـا عـدم تنـوع در 

. از ایـن رو پیشـنهاد باشدیممحصوالت صادراتی و اتکا به صادرات نفت خام 
و با توجه به وجود ظرفیتهاي مازاد موجود در کشور، از جمله زمین  گرددیم

نیروي کار ارزان امکان سنجی اقتصادي احداث صنایع شیالتی ارزیـابی شـده 
و سودآوري این صنعت در مقیاس باالتر مورد مطالعه قرار بگیـرد. جـدا از ارز 

یمـآوري، رشد اقتصادي، کاهش نرخ بیکاري و بهبود توزیع درآمـد، انتظـار 
نسـبی هسـتیم، با سرمایه گذاري در صنایعی کـه در آنهـا داراي مزیـت  رود

 اتکاي کشور به خام فروش و حراج کردن منابع نیز از بین برود.
از دیگر تصمیماتی که سیاستگزاران اقتصاد کشور مـا همیشـه مـورد تحلیـل 

، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پـذیرفتن قـوانین تجـارت دهندیمقرار 
ــن صــورت، هرکشــور د ــدون مــرز اســت. در ای ــدون محــدودیت و ب ر آزاد، ب

بخشهایی از اقتصاد که داراي مزیت نسبی بوده منفعت خـالص بـوده، امـا در 
سایر بخشها خریدار خالص خواهد بود. مزیت این الحاق، فروش ساده و بدون 
مرز محصوالتی مانند محصوالت شیالتی بـه آ نهـا قیمـت جهـانی و افـزایش 

سازي که مانند خودرو ییهابخشاشتغال و توسعه اقتصادي است؛ در حالیکه 
تعطیـل شـده و بیکـاري و  کامالًدر تولید آنها هیج توان رقابتی وجود ندارد، 

خروج ارز از کشور را به دنبال خواهند داشت. بنابراین الزم است توان رقابتی 
در مورد اغلب پتانسل هاي اقتصـادي و بخشـهاي تولیـدي بررسـی شـده تـا 
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مفیـد خواهـد بـود یـا  ببینیم در کل الحاق به این سـازمان بـراي کشـور مـا
 همچنان صنایع نوپاي ما نیاز به حمایت دارند.

با توجه به اینکه صنایع شیالت چه در داخل کشور و چه براي مصرف  تاً ینها
دولتی سودآور بوده و داراي  يهاارانهیبین المللی تولید شوند، بدون نیاز به 

توسعه این توجیه اقتصادي هستند. لذا با توجه پیامدهاي مفید جانبی 
صنعت در اقتصاد کشور، وجود فارغ التحضیالن مرتبط، و در مقابل با توجه 

که  گرددیمبه مشکالت موجود در فضاي کسب و کار، پیشنهاد 
این صنایع را دنبال  سیتأسسیاستگزاران اقتصادي همچنان حمایت در 

ه کارده و از طرقی مانند واگذاري زمین و سوله و استخر با کمترین هزین
توسعه این صنعت را تسهیل نمایند. سپس با استفاده از وضع مالیات بر 

 مالی نمایند. نیتأمفروش این محصوالت حمایتهاي مذکور را 
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