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 .1مقدمه
بدون ترديد يکی از مهمترين دغدغهها و چالشهای اقتصادی آتی کشور در صورت برداشته شدن
قريبالوقوع تحريمهای اقتصادی ناشی از چالش هستهای بین ايران و جامعه جهانی ،رفع سوء
تفاهمات باقیمانده و به نتیجه رسیدن مذاکرات با گروه  ،5+1الحاق به سازمان تجارت جهانی2
( )WTOاست .لذا شناخت وضعیت موجود و میزان آمادگی صنايع مختلف کشور با شرايط الحاق و
روبهرو شدن با فضای قاعدهمند و آزادتر اقتصادی ،يکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و صاحبان
صنايع کشور در شرايط مذکور خواهد بود .بر اساس نظريههای تجارت بینالملل يکی از شرايط حضور
در بازارهای جهانی در شرايط تجارت آزاد ازجمله تحت الزامات و مقررات سازمان تجارت جهانی
( ،)WTOامکان رقابت بر اساس قیمتهای نسبی (نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی محصوالت)
میباشد .اگر قیمت محصول رقیب در شرايط موجود تعرفههای اسمی ،نرخ ارز ،موانع فنی فرا راه
تجارت و ساير سیاستهای تجاری را برونزا در نظر بگیريم ،در آن صورت قیمت تمامشده کاالی
داخلی تعیینکننده توان رقابتی آن محصول از حیث قیمتهای نسبی خواهد بود که تحت تأثیر
تعرفههای مؤثر (نرخ حمايت مؤثر) ،تکنولوژی تولید ،قیمت عوامل تولید ،قیمـتهای سايهای و ساير
موارد میباشد.
شايانذکر است ،الحاق به  WTOحداقل از چهار مجرا شامل کاهش تعرفههای وارداتی ،حذف
مجوزها و عوارض وارداتی ،آزاد شدن واردات و توزيع توسط رقبای خارجی و تغییر شرايط خريد
دولت ،شرکتها و سازمانهای دولتی از تولیدکنندگان داخلی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر
قیمت تمامشده و شرايط رقابت يك محصول با رقبا تأثیر میگذارد (يانگ.)2002 ،3
بر اين اساس ،پرسش اصلی اين پژوهش که ابتدا از منظر يك بنگاه اقتصادی (شرکت) و سپس از
موضع يك سیاستگذار در حوزه صنعت و تجارت کشور مطرح میشود ،آن است که اوالً :يك بنگاه
اقتصادی نمونه چگونه و با استفاده از چه معیار و ابزاری از میزان آمادگی و توان رقابتی خود در شرايط
فعلی و شرايط الحاق که به دلیل پايین بودن تعرفهها و ممنوعیت هر نوع يارانه خاص مستقیم و
غیرمستقیم نزديك به شرايط تجارت آزاد است ،آگاهی يابد .ثانیاً؛ سیاستگذار و مدير اقتصادی-
صنعتی با استفاده از چه راهکارهايی میتوانند به ارتقای توان رقابتی محصوالت صنعتی کشور کمك
کنند .همچنین در خصوص بنگاه موردبررسی اين مقاله به دنبال پاسخگويی به اين پرسشها است که
 .1اين مقاله حاصل بخشی از يك طرح پژوهشی است که با عنوان " بررسی آثار الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت بر صنايع
غذايی و ارائـه راهکـارهای الزم جهت بهبود توان رقـابتی اين صنايع (مطالعه موردی :شرکتهای فعال در بورس)" طی سالهای
1312-13در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به انجام رسیده است.
2. World Trade Organization
3. Yeung
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آيا محصوالت تولیدی شرکت (الف) 1در شرايط موجود دارای مزيت نسبی هستند؟ آيا دولت حمايت
مؤثر و مثبتی از اين صنعت دارد؟ و نهايتاً ،آيا شرکت (الف) قادر است در شرايط الحاق ايران به
 WTOرقابتپذيری خود را حفظ نمايد؟
2
به نظر میرسد الگوی ماتريس تحلیل سیاستی ( )PAMقادر است اين امکان را فراهم سازد که
بتوان با در اختیار داشتن اطالعات تفصیلی مالی و حسابداری صنعتی يك صنعت همگن يا يك
شرکت عمده فعال در يك صنعت همگن ،نظیر صنعت فرآوردههای شیری ،به ارزيابی میزان
رقابتپذيری هرکدام از محصوالت مربوطه با استفاده از قیمتهای نسبی و سايهای و شاخصهای؛
هزينه منابع داخلی ،)DRC( 3مزيت نسبی آشکارشده ،)RCA( 4توان رقابت داخلی ،توان رقابت
صادراتی و  ...پرداخت .ساير فرضیههای اين مقاله به اين صورت است که محصوالت شرکت (الف) در
شرايط موجود دارای مزيت نسبی هستند .دولت حمايت مؤثری از اين صنعت ندارد .همچنین شرکت
(الف) قادر است در شرايط الحاق ايران به  WTOرقابتپذيری خود را حفظ نمايد.
پس از مقدمهای که ارائه شد ،در ادامه مقاله ابتدا اهم مطالعات انجامشده روی موضوع مطالعه در
داخل و خارج از کشور را بهطور مختصر مرور کرده و سپس به مبانی نظری مزيت نسبی و رقابت-
پذيری پرداختهايم .در بخش چهارم ضمن معرفی شاخصها و روشهای سنجش مزيتهای نسبی و
رقابتی ،نتايج ارزيابیها برای تكتك محصوالت شرکت (الف) مورد تجزيهوتحلیل قرارگرفته و نهايتاً،
در انتهای مقاله جمعبندی بررسیها و پیشنهادها سیاستی برای سیاستگذاران و صاحبان صنايع
ذیربط ارائهشده است.
 .2پيشينه تحقيق
مطالعات مختلف خارجی و داخلی با استفاده از ماتريس تحلیل سیاستی شاخصهای مزيت نسبی،
حمايت و توان رقابتی محصوالت مختلف را بررسی کردهاند.

 .1ازآنجاکه محاسبات اين تحقیق نیاز به اطالعات حسابداری صنعتی و صورتهای مالی تفصیلی دارد ،لذا نیاز به اعتماد و ارائه
داوطلبانه مستندات و اطالعات مذکور توسط واحد اقتصادی موردبررسی داشتیم که در اين زمینه علیرغم تالشهای فرسايشی تیم
تحقیق ،هیچکدام از شرکت های صنايع غذايی فعال در بورس اوراق بهادار تهران حاضر به همکاری و ارائه اطاعات نشدند و فقط
شرکت (الف) درنتیجه درک قابلتقدير مديريت ارشد آن حاضر به همکاری و ارائه کلیه اطالعات موردنیاز و مساعدت در
اعتبارسنجی نتايج حاصله شدند .ولی با توجه به اينکه اطالعات مالی شرکت موردبررسی امکان انتشار نداشتند لذا در اين مقاله با
عنوان شرکت (الف) معرفیشده است.
)2. Policy Analysis Matrix (PAM
3. Domestic Resource Cost
4. Revealed Comparative Advantage
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علی و خان ،)2012( 1با تشکیل ماتريس تحلیل سیاستی و محاسبه شاخصهای حمايت اسمی،
ضريب حمايت مؤثر ،معادل يارانه تولیدکننده و يارانه اعطايی به تولیدکننده ،مداخله دولت در بخش
چغندرقند پاکستان را بهمنظور ارائه پیشنهادهای سیاستی مناسب و اتخاذ راهبردهای آتی مورد ارزيابی
قرار دادند .نتايج حاصل نشان داد که بر اساس مقادير شاخصهای حمايت اسمی و ضريب حمايت
مؤثر ،زارعین تحت رژيم جايگزينی واردات در تمامی مناطق موردمطالعه مالیات ضمنی در بازار نهاده
و ستانده برای سالهای زراعی  2004-2005و  2002-2001پرداخت کردهاند .اوگوچوکو و ازدين2
( ،)2011رقابتپذيری سیستمهای مختلف شالیکاری دو منطقه زراعی واقع در جنوبشرقی کشور
نیجريه را با استفاده از ماتريس تحلیل سیاستی و اطالعات مقطعی بهدستآمده از  150شالیکار مورد
ارزيابی قرار دادند .نتايج حاصل بیانگر سودآوری اجتماعی و وجود رقابتپذيری برای زراعت برنج در
دو منطقه موردبررسی است .وجود مزيت نسبی برای اين محصول در شرايطی رخداده که بر اساس
مقادير شاخصهای حمايت اسمی از بازارهای نهادهها و محصول ،عدمحمايت از اين بازارها وجود
داشته و ضريب حمايت مؤثر بیانگر اين است که مجموع مداخالت دولت نیجريه در بازارها به ضرر
تولیدکنندگان برنج میباشد .وينتر -نیلسون و اگری -فین ،)2002( 3در راستای شناسايی فرصتهای
موجود برای بهبود نقش کشاورزی کشور غنا در اقتصاد ملی ،ماتريس تحلیل سیاستی را بر مبنای
دادههای سال  2002برای محصوالت عمده زراعی اين کشور تشکیل دادند .نتايج حاصل نشان داد
که تولید ذرت سودآوری خالص اجتماعی بیشتری در قیاس با تولید برنج عايد اقتصاد ملی مینمايد.
همچنین ،با کاهش سطح قیمتها به سال  ،2005تولید برنج به لحاظ مقادير بازاری و اجتماعی
دارای زيانآوری خالص اجتماعی است .با در نظر گرفتن مقادير قیمتی سال  2002نیز تولید ذرت و
برنج فاقد سودآوری خالص اجتماعی میباشد .شهابالدين و دوروش )2002( 4در بنگالدش برای
محاسبهی مزيت نسبی برنج در تجارت بینالمللی از شاخصهای سودآوری اجتماعی و نسبت هزينه-
ی منابع داخلی استفاده نمودند .تحلیل سودآوری اجتماعی نشان داد که بنگالدش در تولید برنج به-
منظور جايگزينی واردات دارای مزيت نسبی است .فانینگ و لونبو )2001( 5با استفاده از شاخص
 DRCمزيت نسبی منطقهای تولید غالت چین را محاسبه نمودند .نتايج نشان داد که برنج ديررس
هندی ،برنج متوسط هندی ،برنج ژاپنی ،ذرت خوشهای و ارزن دارای مزيت نسبی تولید در تمامی
مناطق موردمطالعه میباشند .سای )2001( 6مزيت نسبی انواع گلهای شاخه بريده صادراتی تايلند را
1. Ali and Khan
2. Ugochukwu and Ezedinme
3. Winter-Nelson and Aggrey-Fynn
4. Shahabuddin and Dorosh
5. Funing and Lonbo
6. Tsai
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با استفاده از شاخصهای هزينه منابع داخلی تولید و خالص منفعت اجتماعی بررسی نمود .نتايج نشان
داد که تايوان در تولید و صادرات گل سرخ و گاليول دارای مزيت نسبی است .شوجی يائو)1112( 1
با استفاده از ماتريس تحلیل سیاستی در تايلند نشان داد که برنج در مقايسه با سويا و نخود دارای
سودآوری اجتماعی است ،اما کشاورزان به دلیل اينکه يارانه بیشتری به سويا و نخود سبز پرداخت
میشود ،کشت سويا و نخود سبز را بر برنج ترجیح میدهند .گونزالس 2و همکاران ( )1113با استفاده
از معیارهای هزينه منابع داخلی ،نرخ حمايت اسمی و مؤثر و سودآوری خالص اجتماعی به بررسی
مزيت نسبی پنج محصول عمده کشاورزی اندونزی شامل برنج ،ذرت ،سويا ،شکر و آرد کاساوا
پرداختند .نتايج نشان داد که اندونزی در تولید برنج و ذرت در مقايسه با واردات آنها دارای مزيت
نسبی است ،اما مزيت نسبی ذرت از برنج بیشتر است .نلسون و پانگابین )1111( 3تولید شکر در
اندونزی را ازنظر خصوصی و اجتماعی با استفاده از ماتريس تحلیل سیاستی ارزيابی نمودند .نتايج اين
مطالعه نشان داد که از نگاه خصوصی و اجتماعی ،تولید شکر در اندونزی سودآور نمیباشد .نتايج
پژوهش نشان داد که ضرر اجتماعی تولید ،زيان مصرفکنندگان و خسارت دولت براثر تولید شکر به
ترتیب برابر با  263 ،465و  122میلیارد روپیه میباشد.
گوگردچیان و همکاران ( )1313نقش هزينههای مبادله در رقابتپذيری صنعت فوالد را با استفاده
از معیار هزينه منابع داخلی ( )DRCبررسی نمودند .نتايج بهدستآمده نشان داد که شرکت فوالد
مبارکه اصفهان در حال حاضر در هر سه گروه محصول منتخب (گرم و اسید شويی ،سرد و
پوششدار) دارای مزيت نسبی است ولی کاهش هزينه مبادله بهطور متوسط بیشترين تأثیر را در
تغییرات شاخص هزينه منابع داخلی در محصوالت سرد و کمترين میزان تغییرات را در محصوالت
گرم و اسید شويی دارا میباشد .فالحتی و احمديان ( ،)1311مزيت نسبی محصوالت عمده کشاورزی
استان کرمانشاه شامل گندم ،جو ،نخود ديم ،ذرت آبی و چغندرقند را در سالهای  1324 ،1321و
 1326موردمطالعه قرار دادند .بر اساس نتايج بهدستآمده در سال  1321استان کرمانشاه در تولید
محصوالت نخود ديم ،ذرت آبی ،جو آبی و گندم آبی و در سال  1324در تولید محصوالت گندم آبی،
ذرت آبی و جو آبی و در سال  1326تنها در تولید جو آبی و ديم دارای مزيت نسبی بوده است .مقدار
سودآوری خالص اجتماعی در سال زراعی  1321برای گندم ديم ،جو ديم و چغندرقند منفی و در سال
 1324عالوه بر محصوالت ذکرشده ،برای نخود ديم نیز منفی بوده يعنی تولید و صادرات آنها به
بازارهای جهانی با زيان همراه میباشد .در سال  1326اين شاخص تنها برای محصوالت جو آبی و
جو ديم منفی نبوده که نشاندهنده سودآوری خالص اجتماعی آنها میباشد .بررسی شاخص ضريب
1. Yao
2. Gonzales and et.al.
3. Nelson and Panggabean
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حمايت مؤثر نشان میدهد که در سالهای مذکور در بازار محصوالت کشاورزی موردمطالعه حمايت
صورت گرفته است .همچنین ،شاخص ضريب حمايت اسمی نهادهها ( )NPCIمبین حمايت از بازار
نهادههای تمام محصوالت بهغیراز ذرت آبی در سال  1324و جو ديم در سال  1326به نفع
تولیدکننده بوده است .پاکروان و همکاران ( ،)1311در تحقیقی با استفاده از دادههای سال زراعی
 ،1322-22شاخصهای مزيت نسبی محصوالت عمده زراعی شهرستان ساری را محاسبه نمودند.
نتايج نشان میدهد که از بین محصوالت موردبررسی ،جو دارای مزيت نسبی تولید نبوده و مقدار
شاخص هزينه منابع داخلی ( )DRCآن  1/62است ،اما بااينحال ازنظر سطح زيرکشت رتبه سوم را
در اين شهرستان دارا میباشد .از بین محصوالت عمده زراعی در اين شهرستان ،سويای بهاره با
 DRCبرابر با  ،0/15برنج با  DRCبرابر با  ،0/22کلزا با  DRCبرابر با  0/24و گندم با  DRCبرابر
با  0/2دارای مزيت نسبی تولید میباشند .از سوی ديگر ،بررسی دخالت دولت در کشاورزی با استفاده
از شاخص  EPCنشان میدهد که تنها در محصول کلزا ،مجموع آثار نهادهای و محصولی دولت به
نفع کشاورزان بوده و در خصوص محصوالت گندم ،برنج و سويا اين اثر منفی است .جواليی و
همکاران ( )1310مزيت نسبی و تأثیر سیاستهای حمايتی بر تولید انار در استان فارس را با استفاده
از روش ماتريس تحلیل سیاستی و شاخص هزينهی منابع داخلی برای سال زراعی  22-26بررسی
کردند .شاخص  DRCمقدار  0/42را برای انار نشان میدهد که حاکی از مزيت نسبی قوی اين
محصول است .شاخص  0/41 NPCمحاسبهشده است که نشان میدهد دولت از درآمد تولیدکننده
مالیات غیرمستقیم گرفته است .مقدار شاخص  NPIبرای انار در استان فارس  0/44است که نشان
میدهد که بر اساس سیاستهای داخلی ،دولت به نهادهها يارانه پرداختنموده است .مقدار شاخص
 EPCبرای انار در استان فارس  0/41است که حکايت از حمايت نکردن دولت بهطورکلی درزمینهی
درآمدی و نهادهای از اين محصول دارد .نصرالهی و همکاران ( )1310وضعیت بنگاههای اقتصادی
کشور ازجمله شرکت لولهسازی اهواز را با رويکرد عضويت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزيت
نسبی ،مزيت رقابتی و تحلیل ضرايب حمايتی ارزيابی نمودند .نتايج نشاندهندهی وجود مزيت نسبی
باال در مورد کارخانههای تولید لوله ( 1و  3و  )4و کارخانههای پوشش ( 1و  2و  )3میباشد؛ اما
کارخانههای تولید لوله ( 1و  3و  )4نسبت به کارخانههای پوشش ( 1و  2و  )3از توان رقابت هزينه-
ای کمتر برخوردارند .همچنین میزان حمايت از بخش کارخانههای پوشش کمتر است .نجارزاده و
رضاقلی زاده ( )1322توان رقابت هزينهای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ايران به WTO
با استفاده از ماتريس تحلیل سیاستی ( )PAMرا بررسی کردند .نتايج نشان داد که شاخص توان
رقابت صادراتی برابر با  0/21و نشاندهنده اين است که فرش دستباف مذکور در شرايط فعلی در
بازارهای جهانی دارای توان رقابت هزينهای است .همچنین شاخص هزينه به منفعت اجتماعی
( )SCBبرابر با  0/23بهدستآمده آمد که بیانگر اين است که استان آذربايجانشرقی در تولید اين
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فرش دارای مزيت نسبی است .شاخص ضريب حمايت مؤثر 1/31 ،بهدستآمده آمد که نشان میدهد
سیاستهای دولت از فرآيند تولید محصول حمايت میکنند .شاخص توان رقابت داخلی برابر 0/52
میباشد که بیانگر اين است که در شرايط فعلی و در بازارهای داخلی فرش دستباف دارای توان
رقابت است .اشرفی و همکاران ( )1326مزيت نسبی تولید و صادرات کشمش ايران را مطالعه کردند
و با استفاده از شاخصهای مزيت نسبی آشکارشده و نیز ماتريس تحلیل سیاستی به بررسی مزيت
نسبی اين محصول پرداختند .نتايج نشان از وجود مزيت نسبی در تولید کشمش دارد ،هرچند
سیاستهای دولت در بازار اين محصول در کل به ضرر تولیدکنندگان بود .زنگنه سروش و همکاران
( )1324به بررسی مزيت نسبی میگو در استان سیستان و بلوچستان پرداختند .آنها با استفاده از
شاخصهای هزينه منابع داخلی ،نرخ حمايت اسمی از نهاده ،نرخ حمايت اسمی محصول و نرخ
حمايت مؤثر در غالب ماتريس تحلیل سیاستی مزيت نسبی میگو را اندازهگیری کردند و به اين نتیجه
رسیدند که تولید میگو در اين استان دارای مزيت نسبی میباشد و بهرغم حمايت دولت از اين
محصول در بازار نهاده حمايت منفی دولت در بازار محصول در کل عدمحمايت از اين محصول را
منجر شده است .ثاقب ( )1324با استفاده از روش ماتريس تحلیل سیاستی آثار سیاستهای دولت بر
تولید کیوی در ايران را طی دوره  1321-1322موردبررسی قرار داد .بر اين اساس ،مجموع اثرات
مداخله دولت در فرآيند تولید کیوی به نفع تولیدکنندگان در بازار داخلی بوده است .از سوی ديگر،
سود خالص اجتماعی تولید کیوی و مزيت نسبی اين محصول در دوره موردمطالعه روندی نزولی
داشته است.
بررسی مطالعات قبلی نشان میدهد که جهت تحلیل کامل سیاستهای حاکم بر تولید محصوالت
بهتر است که شاخصهای مزيت نسبی ،حمايتی و توان رقابتی را باهم در نظر گرفت.
نوآوری اين مقاله اين است که ،اول به دلیل دسترسی به اطالعات اقتصادی و مالی دقیق و
تفصیلی شرکت (الف) توانسته است به کاربردیترين شکل ممکن قابلیتهای الگوی ماتريس تحلیل
سیاستی در سنجش آمادگی يك بنگاه اقتصادی برای الحاق به  WTOرا عملیاتی نمايد .دوم ،میزان
توان رقابتپذيری يك شرکت در وضعیت موجود و در شرايط آزادسازی تجاری را با استفاده از
معتبرترين شاخصها موردسنجش و ارزيابی قرار دهد .سوم ،تاکنون در ايران هیچ مطالعهای به
بررسی شاخصهای مزيت نسبی ،حمايتی و توان رقابتی محصوالت فراوریشده شیری با استفاده از
ماتريس تحلیل سیاستی نپرداخته است .لذا اين پژوهش برای نخستین بار به بررسی شاخصهای
مذکور درباره برخی محصوالت فراوریشده شیری شرکت (الف) با استفاده از ماتريس تحلیل سیاستی
میپردازد.
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 .3مباني نظري
اغلب ،تجارت و دادوستد نقش حساسی در توسعه تاريخی جهـان ايفـا کـرده اسـت .مطالعـه تجـارت
خارجی ازجمله قديمیترين و بحث برانگیزترين بخشهای رشته اقتصاد میباشد .قدمت اين مطالعات
درواقع به قرن پانزدهم و به اشتیاق تجار اروپايی برای دستیابی به طالهـای اسـپانیا برمـیگـردد .در
قرنهای هجدهم و نوزدهم که تجارت خارجی بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی مطرحشده بـود
اين مطالعات ادامه يافت و در اين زمینه اشخاصی نظیر آدام اسمیت ،ديويد ريکاردو و جـان اسـتوارت
میل که ازجمله متفکران بزرگ علم اقتصاد به شمار میروند مفاهیم پايهای را فـراهم آوردنـد و ايـن
مفاهیم هنوز هم پايدار مانده است (تودارو .)2000 ،1نظريههای تجـارت بـینالملـل همـواره درصـدد
پاسخگويی به يك سلسله سؤالهای اساسی درباره تجارت بودهاند .سؤالهايی از اين قبیـل کـه چـه
عواملی سبب ايجاد تجارت و دادوستد بین کشورها میشود؟ چگونه کشورها از منافع حاصل از تجارت
بهره میبرند؟ اکثر اقتصاددانان بر اين باورند که پاسخ تمام سؤالهای فـوق ريشـه در مسـأله مزيـت
نسبی 2دارد .بهطور ساده عقیده بر آن است که کشورها به دلیل داشتن يا نداشـتن مزيـت نسـبی در
تولید کاالها به ترتیب بهصورت صادرکننده و واردکننده آن کاال وارد تجـارت مـیشـوند و درصـحنه
بینالمللی به مبادله کاالها میپردازند (اصفهانی.)1325 ،
يکی از موضوعاتی که در ارتباط با تجارت بینالملل مطرح میباشد مزيت نسبی يك کشور در
تولید و صدور کاالهاست ،که برای اولین بار توسط ديويد ريکاردو 3در سال  1212در کتاب اصول
اقتصاد سیاسی و مالیات معرفی شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هکشر  -اوهلین،4هابرلر،5
ساموئلسون ،6لئونتیف ،2ريبژينسکی 2و ديگران توسعه داده شد (نجّارزاده و رضاقلیزاده.)1322 ،
براساس نظريه مزيت نسبی که به نظريه هزينه نسبی نیز شهرت دارد ،چنانچه کشوری يك کاال را
نسبت به ديگر کاالها ارزانتر تولید نمايد اين کشور در تولید چنین کااليی مزيت نسبی دارد؛ بنابراين
در شرايط تجارت آزاد يك کشور در تولید و صدور کااليی تخصص میيابد که هزينه آن به نسبت
پايینتر است و کاالهايی را وارد مینمايد که با هزينهی نسبی باالتری در داخل تولید میکند (فتحی،
 .)1321عالوهبر اين اگر کشور مذکور بتواند کاالی موردنظر را در مقايسه با ساير کشورها با هزينه
پايین تری صادر نمايد در مقايسه با ساير کشورها از مزيت نسبی در صادرات برخوردار خواهد بود.
1. Michael Todaro
2. Comparative advantage
3. David Ricardo
4. Heckscher-Ohlin
5. Haberler
6. Samuelson
7. Leontief
8. Rybczynski
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ريکاردو اعتقاد داشت که تفاوت در مزيت نسبی به علت تفاوت در بهرهوری نیروی کار میباشد
(سالواتوره.)1115 ،1
با کنار گذاشتن نظريه ارزش کار میتوان تفسیر ريکاردو از مزيت نسبی را زير سؤال برد .ولی خود
قانون مزيت نسبی هنوز خدشهبردار نیست زيرا میتوان قانون مزيت نسبی را بر اساس نظريه هزينه
فرصتها برلر توصیف کرد .بر اساس نظريات وی ،نظريه ارزش کار برای ارائه هزينه نسبی ضروری
نیست ،بلکه هزينه هر کاال برابر مقدار کاالی دومی است که با تولید کاالی اول بايستی از تولید آن
چشمپوشی کرد (رحمانی و ماملی .)1321 ،در مدل ريکاردو بیان شد که تفاوت در مزيت نسبی به
علت تفاوت در بهرهوری نیروی کار میباشد بدون اينکه به علت تفاوت در بهرهوری نیروی کار در هر
کشور اشارهکرده باشد .هکشر ( )1221 -1152و به دنبال وی برتیل اوهلین ( )1211 -1121درصدد
توضیح الگوهای تجارت و تحلیل تأثیر تجارت بینالملل بر توزيع درآمد کشورهای درگیر تجارت
برآمدند .اين دو با بهره گیری از نظريه موجودی عوامل و شدت کاربرد عوامل درصدد پاسخ به ابهامات
فوق برآمدند .در تئوری مذکور تفاوت در فراوانی نسبی عوامل و يا موجودی آنها ،عامل اصلی و
تعیینکنندهی مزيت نسبی در هر کشور است (سالواتوره .)1115 ،نظريه هکشر  -اوهلین برخالف
مدل ريکاردو که صرفاً بر جنبه عرضه تأکید دارد ،دو سوی بازار يعنی عرضه و تقاضا را موردتوجه قرار
میدهد .بهگونهای که اختالف در استعدادهای عوامل تولید يا تکنولوژی ،به اختالف در امکانات تولید
و عرضه يك کشور منجر میشود و اختالف در ذائقه و سلیقه مردم وضعیت تقاضا را مشخص
مینمايد و درنهايت منجر به تعیین قیمت عوامل تولید و محصول میگردد .طبق نظريه هکشر -
اوهلین ،هر کشور به صدور کااليی اقدام خواهد کرد که عوامل تولید نسبتاً ارزان و فراوانی را برای
تولید آن در اختیار داشته باشد و کااليی را وارد خواهد کرد که در تولید آن مجبور است عوامل تولید
نسبتاً گران و کمیابی را به کار برد .بهعبارتديگر شدت استفاده از عوامل تولید گرانتر يا ارزانتر در
تولید يك کاال ،نوع کاالهای وارداتی و صادراتی هر کشور را تعیین کرده و با توجه به اختالف در
قیمت عوامل میان کشورها تجارت بین آنها میسر میگردد (اصفهانی.)1325 ،
در نظريه کالسیكها نیز مزيت نسبی معموالً برحسب قیمتهای نسبی قبل از تجارت تعريف
میشود و تحت شرايط رقابت کامل عمل مینمايد؛ اما در دنیای واقعی به دلیل عدم برقراری فروض
کالسیك مزيت نسبی ،ازجمله تجارت آزاد و رقابت کامل ،تئوری کالسیك مزيت نسبی با مشکل
مواجه میباشد .عالوه بر اين بسیاری مطالعات مربوط به مزيت نسبی بهصورت نظری و بر پايه
مفروضات غیرواقعی بوده است .لیکن مطالعات کاربردی که به اندازهگیری مزيت نسبی پرداختهاند
عمدتاً بر اساس اطالعات و آمار پس از تجارت بوده و مزيت نسبی را بر مبنای آنها تعیین میکنند.
1. Salvatore
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درواقع چنین روشهايی بیشتر ساختار و عملکرد تجارت خارجی يك کشور را نشان میدهد .برای
اولین بار در سال  1152میالدی اليزنر از اطالعات بعد از تجارت جهت محاسبه مزيت نسبی استفاده
کرد (اليزنر 1.)1152 ،بعدها اقتصاددانانی همچون باالسا با برخی تغییرات در شاخص اليزنر به ارائه
الگويی تحت عنوان مزيت نسبی آشکارشده )RCA( 2در سال  1156پرداخته و از اين شاخص جهت
برآورد و سنجش عملکرد صادراتی کشورها و کاالهای منتخب استفاده نمودند (باالسا.3)1165 ،
اقتصاددان ديگری به نام توماس والراس نیز اقدام به تکمیل شاخص مزيت نسبی آشکارشده باالسا
نموده و توانست معیار باالسا را با مشمول کردن همه کشورها و کاالها برای منعکس کردن مزيت
نسبی جهان گسترش دهد .در اواخر دهه  1120شاخص ديگری توسط والراس در سالهای ،1122
 1121تحت عنوان شاخص مدرن  RCAبهمنظور بررسی روند رقابت بینالمللی ارائه گرديد .در اين
روش ايشان تنها شاخص عدم مزيت نسبی* را وارد مدل کرده و شاخصی را تحت عنوان شاخص
مزيت رقابتی در صادرات مطرح نمود .درواقع والراس نیز مانند باالسا که با استفاده از روش عملکرد
تجاری به بررسی مزيت نسبی آشکار پرداخته است ،توانسته با کمك شاخص مدرن آن دسته از
کشورهايی را که در صدور کاال از مزيت نسبی برخوردار هستند ،با آن دسته از کشورهايی که فاقد
اين مزيت نسبی هستند از هم جدا کند .معیار تصمیمگیری در مورد اين شاخص به اين صورت است
که وقتی مقدار شاخص مذکور مثبت باشد ،کشور  iدر مورد صادرات کاالی  kدارای مزيت نسبی
است و وقتی منفی باشد نشاندهنده يك زيان نسبی در مورد صادرات کاالی موردنظر توسط کشور i
است؛ اما بااينحال امتیاز شاخص باالسا از آنجاست که ،عملکرد صادراتی يك کاالی خاص را
نسبت بهکل تجارت برای يك کشور خاص بیان مینمايد (والراس.4)1121 ،
شاخص  RCAعالوه بر مزايا دارای معايبی نیز میباشد ازجمله اينکه زمانی که کشوری
کاالهايی را با يارانه و حمايتهای ويژه خاص دولتی و گاه با ضرر نسبت به حالت بدون حمايت
صادر میکند در اين صورت شاخصهای عملکرد ازجمله  RCAنمیتوانند مزيتهای واقعی کشورها
را نشان دهند و اين ممکن است نتايج گمراهکنندهای را نشان دهد؛ اما به نظر میرسد چنین
حمايتهايی در طول زمان ادامه نیابد و تنها در موارد نادر و گاه به خاطر برخی مسايل سیاسی ممکن
است چنین حمايتهايی از سوی دولتها صورت گیرد که قابلتعمیم به مجموعه صادرات کشورها
نمیباشد .به دلیل فراگیر نبودن اين نقطهضعف شاخص  RCAمیتوان از آن چشمپوشی کرده و آن
1. Lisner
2. Revealed Comparative Advantage
3. Balassa
* در مطالعه مذکور عدم مزيت نسبی در واردات کاالها منعکسشده و بهوسیله شاخص )  ( M ki / M Ti ) /( M kw / M Twتعريفشده است،
که شايد عبارت درستتر نیاز يا ظرفیت جذب واردات باشد تا مزيت وارداتی که در ادبیات نظری تجارت بینالملل بیگانه است.

4. Vallrath
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را بهعنوان يك روش کاربردی مناسب برای ارزيابی عملکرد صادراتی کشورها و تعیین مزيت نسبی
آنها در صادرات يك کاالی خاص مورداستفاده قرار داد (فهیمیفر و فتحی.)1320 ،
در مقابل ،تعريف رقابتپذيری 1يك موضوع پر چالشی است ،چراکه در اين زمینه با فقدان مسیر
اصلی يا نظريه غالب 2برای فهم اين اصطالح مواجه هستیم .بهعبارتديگر ،رقابتپذيری مفهومی
است که هنوز بهدرستی درک نشده است و لذا علیرغم اينکه اقبال گستردهای در مورد اهمیت آن
وجود دارد اما برداشتهای متفاوتی نیز ازنظر سطح و روش دراينارتباط قابلمشاهده است .درواقع،
رقابتپذيری ضمن اينکه يکی از معیارهای بنیادی برای ارزيابی عملکرد اقتصادی محسوب میشود،
میتواند میزان موفقیت يا ناکامی يك واحد اقتصادی در رقابتهای گستردهتر را نیز منعکس نمايد
(لوکاس و جان .3)2011 ،از سوی ديگر ،مفهوم رقابت در سطوح مختلفی درک و مورداستفاده
قرارگرفته است که از آن جمله میتوان به سطوح خرد و کالن اقتصادی اشاره کرد .در معنای اصلی
مفهوم رقابتپذيری تنها در مورد استراتژیهای شرکتها و اصناف مختلف به کار میرود .از اين
منظر رقابتپذيری شرکتها معموالً بهصورت «توانايی تولید و ارائه کاالها و خدمات بهصورت همتراز
يا کارآتر از رقبای اصلی» تعريف میشود (پورتر )2003 ،4بهاينترتیب میتوان گفت ،مزيت رقابتی،5
عبارت است از اختالف کشورها در توانايی تبديل نهادهها به کاالها و خدمات ،با حداکثر کردن سود.
از سوی ديگر ،همانطور که اشاره شد ،مفهوم توان رقابتی ،معموالً با توجه بهمنظور خاصی
تعريفشده و به کار میرود .برخی از اين تعاريف ماهیت خرد دارند ،مانند تعريف لی و بندر)2002( 6
که آن را معادل با سهم بازار میدانند ،ولی برخی از صاحبنظران نظیر سیگل و کوکبرن )1115( 2از
توان رقابتی به مفهوم کالن استفاده میکنند ،به اين معنی که توان رقابتی يك کشور را در مقابل
کشور ديگر ارزيابی میکنند .بهعبارتديگر ،بر اساس تعاريف مختلف از اين شاخص ،معیارهای
متفاوتی برای اندازهگیری آن وجود دارد .سیگل و کوکبرن ( )1115از شاخصی به نام نسبت هزينهی
واحد ( )UCبرای محاسبهی توان رقابتی استفاده میکنند .سیگل و کوکبرن ( )1115توان رقابتی را
معادل قابلیت يك بنگاه برای فروش سودآور محصوالتش میدانند .مايکل پورتر معتقد است که برای
بررسی توان رقابتی کشورها بهتر است بهجای مزيت نسبی از مزيت رقابتی استفاده کنیم ،زيرا مزيت
رقابتی جنبههای ديگر رقابت ،هم چون تنوع محصوالت ،تکنولوژیهای مختلف ،بازدهی نسبت به
مقیاس و غیره را نیز در نظر میگیرد (اصفهانی .)1325 ،بديهی است که در اين مقاله با توجه به
1. competitiveness
2. mainstream
3. Lukas and Jan
4. Porter
5. Competitive advantage
6. Li and Bender
7. Siggel and Cockburn
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موضوع موردتحقیق ،هدف و سؤاالت تحقیق از رويکرد خرد به مفهوم رقابتپذيری پرداختهشده
است.
 .4روششناسي تحقيق
با توجه به سیاستها و مداخلههای دولت در تولید محصوالت کشاورزی و با توجه به ايـنکـه قیمـت
عوامل تولید و محصوالت نیز تحت تأثیر اين سیاستها بهصورت غیرواقعی تعیین شده انـد ،بـهمنظـور
برآورد شاخصهای مزيت نسبی بايد از روشی استفاده کرد که بتوان با استفاده از آن در کنار محاسـبه
مقادير شاخصهای مزيت نسبی به تحلیل سیاستهای حـاکم بـر تولیـد محصـوالت پرداخـت .روش
ماتريس تحلیل سیاستی )PAM( 1يکی از جامعترين روشهای اندازهگیری مزيت نسبی میباشد کـه
قابلیتهای فوق را نیز دارا میباشد .اين روش عالوه بر محاسبه مزيت نسبی به ارزيـابی آثـار نمايـان
شده سیاستهای دولت در مورد بخش يا محصولی خاص نیز میپردازد .همچنین اين روش در بررسی
آثار مداخالت دولت در فرآيند تولید محصوالت کشـاورزی بـهمنظـور تصـمیم گیـری در مـورد ادامـه
سیاستگذاریهای موجود يا تدوين برنامههايی کارآمدتر از اهمیت خاصی برخوردار میباشد (پیرسـون
و همکاران .)2003 ،2ماتريس تحلیل سیاسـتی اساسـاً يـك تکنیـك حسـابداری مضـاعف اسـت کـه
اطالعات بودجهبندی فعالیتهای درون مزرعهای 3و برون مزرعهای 4را بهطور خالصه ارائه مینمايـد.
چارچوب ماتريس تحلیل سیاستی برای هر محصول و در هر شرکت يا محصول بهصورت جدول زيـر
میباشد (شوجی يائو:)1112 ،5
جدول  :1چارچوب ماتريس تحليل سياستي
هزينه نهادهها
مبناي محاسبه

درآمد

خصوصی (برحسب قیمتهای بازاری)
اجتماعی (برحسب قیمتهای سايهای)
تفاوت (اثر سیاست)

A
E
I

قابل

غيرقابل

تجارت

تجارت

B
F
J

C
G
K

سود
D
H
L

منبع( :شوجی يائو)1112 ،

)1. Policy Analysis Matrix (PAM
2. Pearson and et al.
3. On-site
4. Off-site
5. Shujie Yao
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رهیافت ماتريس تحلیل سیاستی ( )PAMمحاسبه سه گروه شاخصهای مزيت نسـبی يـا طـرف
عرضه شامل شاخص هزينه منابع داخلی ،)DRC( 1شاخص هزينـه بـه منفعـت اجتمـاعی )SCB( 2و
شاخص سودآوری خالص اجتماعی ،)NSP( 3شاخصهـای حمايـت شـامل شـاخص ضـريب حمايـت
اسمی از نهاده ،)NPCI( 4شاخص ضريب حمايت اسمی از محصـول )NPCO( 5و شـاخص ضـريب
حمايت مؤثر )EPC( 6و شاخصهای توان رقابت هزينهای شامل شاخص توان رقابت داخلـی ( 2)Uc
d
و شاخص توان رقابت صادراتی يا بینالمللی )Ucx( 2را مدنظر دارد.
الف -شاخص هزينه منابع داخلي ()DRC
شاخص هزينه منابع داخلی عبارت از مقدار هزينه منابع داخلی است که در فعالیت تولیدی مورداستفاده
قرارگرفته تا يك واحد ارز خارجی بهدستآمده آيد يا در يك واحد ارز خارجی صرفهجويی شود (برونو،1
 .)1122اين شاخص نسبت ارزش سايهای دادههای خالص داخلی به ارزش سايهای ستاندههای خالص
مبادله شده میباشد (فین.)1115 ،10
فرمول محاسباتی  DRCبا توجه به رهیافت ماتريس تحلیل سیاستی بهصـورت زيـر بیـان مـیشـود
(صفوی و احمدی:)1324 ،
()1

G
EF

DRC 

اگر مقدار  DRCکوچكتر از يك باشد ،به مفهوم آن است کـه خـالص ارز استحصـالی بیشـتر از
هزينه سايهای نهادههای داخلی است ،پستولید در داخل از واردات آن ارزانتر خواهـد بـود و در ايـن
حالت صرفهجويی ارزی محقق شده و بايستی تولید آن کاال در داخل جانشین واردات گردد .زمانی که
مقدار  DRCبرابر يك باشد ،خالص ارز استحصالی معادل هزينه سـايهای نهـادههـای داخلـی اسـت.
بهعبارتديگر ،صرفهجويی ارزی و اسراف ارزی صفر میباشد و سیاسـتگـذار بـرای پاسـخگويی بـه
تقاضای داخلی میتواند اقدام به تولید يا واردات کاال نمايد.

1. Domestic Resource Cost
2. Social Cost- Benefit
3. Net Social Profit
4. Nominal Protection Coefficient on Inputs
5. Nominal Protection Coefficient on Outputs
6. Effective Protection Coefficient
7. Domestic Competitveness.
8. International Export Competitiveness.
9. Bruno
10. Fane
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ب .شاخص هزينه به منفعت اجتماعي ()SCB
اين معیار سود حاصل از تولید محصول را با بهکارگیری قیمتهای سايهای محصول و نهادههای تولید
داخلی و خارجی محاسبه میکند .اين شاخص از نسبت هزينههای سايهای به درآمد سايهای به دسـت
میآيد .پس از تشکیل ماتريس  PAMمعیار  SCBرا میتوان بهصورت زير محاسبه کـرد (صـفوی و
احمدی:)1324 ،

()2

F G
E

SCB 

مقادير بین صفر و يك شاخص مذکور بیانگر مزيت و سودآوری تولید و صادرات محصول موردنظر
بوده ،مقادير بزرگتر از واحد اين شاخص عدم مزيت و سودآوری تولید و صادرات را نشان میدهد و
برابری مقدار شاخص  SCBبا يك به مفهوم نقطه سربهسر است.
ج .شاخص سودآوري خالص اجتماعي)NSP( 1
اين معیار سود حاصل از تولید محصول را با بهکارگیری قیمتهای سايهای محصول و نهادههای تولید
داخلی و خارجی محاسبه میکند .اگر  NSPبزرگتر از صفر باشد ،در تولید محصول مزيت نسبی
وجود دارد و در غیر اين صورت ،فعالیت تولیدی فاقد سودآوری اجتماعی و مزيت نسبی است .رابطه
محاسباتی  NSPرا در چارچوب ماتريس تحلیل سیاستی میتوان بهصورت زير تعريف کرد (صفوی و
احمدی:)1324 ،
()3

)NSP  ( E  F  G

د .شاخص ضريب حمايت اسمي از نهاده ()NPCI
مقدار شاخص ضريب حمايت اسمی از نهاده چگونگی حمايت از نهادههای قابل تجارت يا مبادله را در
فرايند تولید اين محصول نشان میدهد .اين شاخص از تقسیم هزينه نهادههای قابل تجارت به قیمت
بازار بر هزينه نهاده قابل تجارت به قیمت سايهای به دست میآيد .اگر مقدار شاخص NPCI
کوچكتر از يك باشد به تولیدکننده در بهکارگیری نهادههای قابل تجارت يارانه غیرمستقیم
پرداختشده است .در مقابل اگر مقدار اين شاخص بزرگتر از واحد باشد به معنای پرداخت مالیات
غیرمستقیم از سوی تولیدکننده با مصرف اين نهادهها در فرايند تولید محصول میباشد .ضريب
حمايت اسمی از نهاده در چارچوب ماتريس  PAMبهصورت زير محاسبه میشود (ثاقب:)1324 ،

()4

B
F

NPCI 

1. Net Social Profit
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هـ .شاخص ضريب حمايت اسمي از محصول ()NPCO
اين معیار از تقسیم درآمد بازاری به درآمد سايهای حاصلشده و مقادير بزرگتر از واحد آن بیانگر
برخورداری بازار محصول از حمايت و پرداخت يارانه غیرمستقیم به تولیدکننده بوده ،درحالیکه مقادير
کمتر از واحد اين شاخص ،عدمحمايت از بازار محصول و تحمیل مالیات غیرمستقیم بر تولیدکننده را
نشان میدهد .رابطه رياضی مورداستفاده برای محاسبه  NPCOدر چارچوب ماتريس PAM
بهصورت زير میباشد (ثاقب:)1324 ،

()5

A
E

NPCO 

و .ضريب حمايت مؤثر ()EPC
از نسبت ارزشافزوده تولید محصول برحسب مقادير بازاری به ارزشافزوده تولید برحسب قیمتهای
سايهای حاصل میشود .کمتر از واحد بودن اين معیار بیانگر آن است که مجموع آثار مداخله دولت در
بازار نهاده و محصول به زيان تولیدکننده است و بزرگتر از واحد بودن آن نیز نشان میدهد که
مجموع آثار مداخله دولت در بازار نهاده و محصول به نفع تولیدکننده میباشد .اين شاخص در
چارچوب ماتريس  PAMبهصورت زير محاسبه میشود (ثاقب:)1324 ،

()6

A B
EF

EPC 

ز.توان رقابت داخلي ( ) UCd
اين شاخص مبین آن است که آيا تولیدکننده در شرايط فعلی و باوجود انحراف در قیمت کاال و عوامل
تولید میتواند در بازارهای داخلی رقابت کند يا خیر .روش محاسبه اين شاخص بهصورت زير است:

()2

BC
A

UCd 

در اين حالت اگر اين شاخص کوچكتر از يك باشد ،تولیدکننده در تولید کاالهای خود دارای توان
رقابت هزينهای داخلی است .ولی اگر بزرگتر از يك باشد ،تولیدکننده دارای توان رقابت هزينهای
داخلی نیست.
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ح .توان رقابت صادراتي ( ) UCx
اين شاخص بیان میکند که آيا کاالهای تولیدکننده در شرايط فعلی و با صرف نهادهها با قیمتهای
داخلی که ممکن است شامل يارانه و مالیات غیرمستقیم باشند ،میتوانند در بازارهای بینالمللی رقابت
کنند يا خیر .نحوه محاسبه شاخص توان رقابت صادراتی بهصورت زير است:
اگر اين شاخص از يك کوچكتر باشد ،تولیدکننده در تولید محصول خود دارای توان رقابت
هزينهای صادراتی است .اگر مقدار اين شاخص برابر يك شود ،تولیدکننده در بازارهای بینالمللی در
نقطه سربهسر است (نجارزاده و رضاقلیزاده.)1322 ،

 .4محاسبات و تجزيهوتحليل نتايج
در اين مطالعه شرکت الف بهعنوان يکی از شناختهشدهترين تولیدکنندگان فرآوردههای شیری در
کشور به دلیل ارائه داوطلبانه اطالعات مالی و حسابداری انتخاب شد .اين شرکت محصوالت شیر
(شیرکاکائو ،شیر بطری ،شیر کمچرب) ،خامه ،دوغ ،ماست (ماست کمچرب ،ماست خامهای ،ماست
چکیده ،ماست موسیر) ،پنیر و پنیر خامهای را تولید مینمايد .با توجه به دسترسی به دادههای موردنیاز
جهت شناسايی محصوالت صنايع غذايی دارای مزيت و با توان رقابتی باال ،محصوالت منتخب
شرکت (الف) مشخصشده و سپس شاخصهای حاصل از ماتريس تحلیل سیاستی برای اين
محصوالت محاسبه ،مقايسه و تحلیل شدند .با توجه به اهداف مدنظر در پژوهش حاضر محاسبه سه
گروه شاخصهای مزيت نسبی يا طرف عرضه ،شاخصهای حمايت و شاخصهای توان رقابت
هزينهای انجامشده است .نتايج محاسبه سه گروه شاخص يادشده برای محصوالت منتخب شرکت
(الف) در جدول  2ارائهشده است.
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جدول  :2نتايج محاسبه شاخصهاي مزيت ،حمايت و توان رقابت محصوالت منتخب شرکت (الف)
شاخصهاي مزيت نسبي

نوع شاخص

شاخصهاي توان رقابت

شاخصهاي حمايت

وضعيت
سازگاري

محصول
شير %3.1چربي پاستوريزه
 649سيسي
شيرکاکائو  %1.1چربي پاستوريزه
 649سيسي

مقدار شاخص

مقدار شاخص

ماست موسير چکيده پرچرب 111
گرمي

منبع :يافتههای پژوهش

0/2

0/52

0/12

0/12

661

مزيت در تولید و تجارت
0/45

خالصه وضعیت

خالصه وضعیت

0/65

2131

مزيت در تولید و تجارت

خالصه وضعیت
مقدار شاخص

0/25

2325

وجود مزيت در تولید و تجارت

خالصه وضعیت

مقدار شاخص
خامه صبحانه  111گرمي

عدم وجود مزيت در تولید و تجارت

خالصه وضعیت

مقدار شاخص
ماست پرچرب ساده  1111گرمي

1/36

1/21

-4204

خالصه وضعیت

مقدار شاخص
دوغ يخچالي  641سيسي

DRC

SCB

NSP

0/51

10353

مزيت در تولید و تجارت
0/21

0/25
مزيت در تولید و تجارت

244

NPCI

NPCO

0/64
1/21
عدمحمايت از بازار نهاده و محصول
(مداخله دولت به ضرر تولیدکننده)
0/41
1/13
عدمحمايت از بازار نهاده و محصول
(مداخله دولت به ضرر تولیدکننده)
0/41
1/22
عدمحمايت از بازار نهاده و محصول
(مداخله دولت به ضرر تولیدکننده)
0/54
1/1
عدمحمايت از بازار نهاده و محصول
(مداخله دولت به ضرر تولیدکننده)
0/63
1/11
عدمحمايت از بازار نهاده و محصول
(مداخله دولت به ضرر تولیدکننده)
0/14
1/2
عدمحمايت از بازار نهاده و محصول
(مداخله دولت به ضرر تولیدکننده)

EPC

Ucd

Ucx

0/35

1/26
عدم توان رقابت
داخلی
1/22
عدم توان رقابت
داخلی
1/26
عدم توان رقابت
داخلی
1/11
عدم توان رقابت
داخلی
0/61
وجود توان رقابت
داخلی
1/66
عدم توان رقابت
داخلی

0/2

0/15

0/13

0/26

0/46

0/15

توان صادراتی
0/62
توان صادراتی
0/52
توان صادراتی
0/65
توان صادراتی
0/44
وجود توان
صادراتی
1/56
عدم توان
صادراتی

شاخصها
ناسازگاری برخی
شاخصها
سازگاری
شاخصها
سازگاری
شاخصها
سازگاری
شاخصها
سازگاری
شاخصها
ناسازگاری برخی
شاخصها
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از بین شش محصول موردمطالعه تنها شیر  3/1درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با توجه به
مقدار شاخص  DRCفاقد مزيت بوده و پنج محصول ديگر شامل ماست موسیر چکیده پرچرب 500
گرمی با مقدار شاخص  DRCبرابر  ،0/45دوغ يخچالی  145سیسی با مقدار  ،0/52شیرکاکائو 1/5
درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با مقدار  ،0/2خامه صبحانه  100گرمی با مقدار  0/21و ماست
پرچرب ساده  1000گرمی با مقدار شاخص  0/12بر مبنای اين شاخص به ترتیب باالترين مزيت
نسبی را دارند .بر اساس مقدار شاخص هزينه منابع داخلی در تولید محصول ماست موسیر چکیده
پرچرب  500گرمی به ازای هر واحد ارز خارجی کسبشده تنها  0/45واحد هزينه صرف منابع داخلی
میشود .بهبیانديگر با تولید ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی در داخل کشور  55درصد در
منابع داخلی صرفهجويی میشود و بهجای هزينه کردن  100واحد ارز خارجی بهمنظور واردکردن
ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی ،تنها  45واحد ارز خارجی از منابع داخلی هزينه میشود.
بنابراين تولید آن در داخل به دلیل وجود صرفهجويی ارزی ،اقتصادیتر از واردات آن است .درنتیجه
کشور ايران در تولید اين محصول دارای مزيت نسبی میباشد.
بر اساس مقادير شاخص هزينه به منفعت اجتماعی ( )SCBشیر  3/1درصد چربی پاستوريزه 146
سیسی فاقد مزيت در تولید و صادرات بوده و محصول ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی با
مقدار شاخص  0/51باالترين مزيت نسبی را بین محصوالت شرکت (الف) داراست .مقدار شاخص
 0/51بیانگر اين است که در تولید و صادرات اين محصول به ازای هر واحد درآمد سايهای تنها 0/51
واحد صرف هزينه نهادهها (برحسب مقادير سايهای) میشود و تولیدکننده  0/41واحد سود میکند.
چهار محصول ديگر شامل دوغ يخچالی  145سیسی با  ،0/65شیرکاکائو  1/5درصد چربی پاستوريزه
 146سیسی با  ،0/25خامه صبحانه  100گرمی با  0/25و ماست پرچرب ساده  1000گرمی با 0/12
به ترتیب رتبههای دوم تا پنجم مزيت را برحسب مقادير  SCBدر بین محصوالت موردمطالعه شیری
دارا میباشند و تولیدکنندگان در تولید و صادرات اين محصوالت به ترتیب  15 ،25 ،35و  2درصد
منتفع میشوند.
سـومین شاخص موردبررسی بهمنظور مقايسه مزيت نسبی ،سودآوری خالص اجتماعی ()NSP
میباشد .از بین محصوالت موردمطالعه تنها شیر  3/1درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با مقدار
ضرر خالص اجتماعی  4204ريال فاقد مزيت در تولید و صادرات میباشد .بر اساس مقادير اين
شاخص ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی با سودآوری اجتماعی  10345ريال ،باالترين رتبه
مزيت را در بین محصوالت شیری موردمطالعه به خود اختصاص داده است .بهعبارتديگر،
درصورتیکه هیچگونه دخالتی در بازار نهاده و محصول وجود نداشته باشد (شرايط رقابت آزاد) ،مقدار
سود تولیدکننده از تولید هر واحد از اين محصول برابر  10353ريال خواهد بود .ساير محصوالت شامل
دوغ يخچالی  145سیسی با سودآوری  2131ريال ،شیرکاکائو  1/5درصـد چربی پاستوريزه 146
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سیسی با سودآوری  2325ريال ،خامه صبحانه  100گرمی با سودآوری  244ريال و ماست پرچرب
ساده  1000گرمی با سودآوری  661ريال به ترتیب رتبههای دوم تا پنجم مزيت را بر اساس شاخص
 NSPدارا میباشند.
دومین گروه شاخصهای موردبررسی در ماتريس تحلیل سیاستی ،شاخصهای حمايت از بازارهای
نهاده و ستانده میباشد .نخستین شاخص موردبررسی در اين گروه ،معیار ضريب حمايت اسمی از
نهاده ( )NPCIمیباشد .محاسبه شاخص ضريب حمايت اسمی از نهاده ( )NPCIبرای شش
محصول شیری بیانگر وجود حمايت منفی از بازار نهادههای مورداستفاده در فرايند تولید محصوالت
يادشده است .بهعبارتديگر دولت نخواسته يا نتوانسته است که به کاهش هزينههای تولید محصوالت
مذکور کمك نمايد .بر اساس مقادير اين شاخص بیشترين حمايت منفی (عدمحمايت) مربوط به بازار
نهاده شیرکاکائو  1/5درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با مقدار شاخص  1/13میباشد .بهبیانديگر،
تولیدکننده با مصرف اين نهادهها در تولید فراورده شیری مذکور  13درصد بیش از ارزش واقعی
نهادهها پول میپردازد و بهنوعی به میزان  13درصد مالیات غیرمستقیم پرداخت مینمايد .مقدار
شاخص  NPCIبرای محصوالت دوغ يخچالی  145سیسی با  ،1/22شیر  3/1درصد چربی
پاستوريزه  146سیسی با  ،1/21خامه صبحانه  100گرمی با  ،1/2ماست موسیر چکیده پرچرب 500
گرمی با  1/11و ماست پرچرب ساده  1000گرمی با  1/1به ترتیب رتبههای دوم تا ششم را به لحاظ
مقادير حمايت منفی يا عدمحمايت از بازار نهادههای قابل تجارت در فرايند تولید را به خود اختصاص
دادهاند .بهعبارتديگر تولیدکنندگان اين محصوالت به ترتیب به میزان  11 ،20 ،21 ،22و  10درصد
مالیات غیرمستقیم پرداخت مینمايند.
نتايج حاصل از محاسبه ضريب حمايت اسمی از محصول ( )NPCOنشان داد که تمامی
محصوالت شیری موردمطالعه با عدمحمايت يا حمايت منفی از بازار ستانده روبرو میباشند .بیشترين
مقدار حمايت منفی يا عدمحمايت در بازار محصول دوغ يخچالی  145سیسی با مقدار شاخص 0/41
رخداده بهگونهای که درآمد بازاری اين محصول تنها معادل  41درصد درآمد سايهای آن میباشد.
بهعبارتديگر درآمد بازاری تولیدکننده به میزان  51درصد کمتر از میزان واقعی و جهانی آن میباشد
و سیاستهای دولت در مورد اين محصول حاکی از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان در داخل
کشور میباشد .در بین ساير محصوالت موردبررسی شیرکاکائو  1/5درصد چربی پاستوريزه 146
سیسی با  ،0/41ماست پرچرب ساده  1000گرمی با  ،0/54ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی
با  ،0/63شیر  3/1درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با  0/64و خامه صبحانه  100گرمی با 0/14
رتبههای دوم تا ششم را به لحاظ عدمحمايت از بازار فروش محصول به خود اختصاص دادهاند .درآمد
بازاری تولیدکننده محصوالت فوقالذکر به ترتیب به میزان  36 ،32 ،46 ،51و  6درصد کمتر از میزان
واقعی و جهانی آن میباشد.
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بهمنظور اندازهگیری اثرات همزمان دخالت در بازار نهاده و ستانده محاسبه ضريب حمايت مؤثر
( )EPCبرای شش محصول موردمطالعه ،مدنظر قرار گرفت .مطابق جدول  2محصوالت دوغ
يخچالی  145سیسی با  ،0/13شیرکاکائو  1/5درصد چربی پاستوريزه  146سیسی و خامه صبحانه
 100گرمی با  ،0/15ماست پرچرب ساده  1000گرمی با  ،0/26شیر  3/1درصد چربی پاستوريزه 146
سیسی با  0/35و ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی با  0/46به ترتیب دارای بیشترين مداخله
منفی و زيانآور میباشند .شدت اين مداخله منفی و زيانآور در خصوص دوغ يخچالی  145سیسی
(مقدار شاخص برابر با  )0/13بیش از ساير محصوالت موردمطالعه بوده است .نتايج حاصل نشان داد
که مجموع مداخله دولت در بازار نهاده و ستانده تمامی محصوالت يادشده به ضرر تولیدکننده بوده
است بهگونهای که دخالتهای دولت در راستای تولید اين محصول بهصورت منفی عمل کرده و به
عبارتی مالیاتی که دولت بهصورت غیرمستقیم بر محصول در نظر گرفته است بیش از يارانهای است
که برای نهادهها پرداختشده است .درواقع مداخله دولت در بازار اين محصول باعث شده تا
تولیدکنندگان سود کمتری از تولید اين محصول نسبت به حالت بازار آزاد داشته باشند.
سومین گروه شاخصهای موردمطالعه برای محصوالت منتخب شرکت (الف) ،شاخصهای توان
رقابت هزينهای ،شـامل شاخص توان رقابت داخلی ( )Ucdو شاخص توان رقابت صادراتی ()Ucx
میباشد .محاسبه شاخص توان رقابت داخلی ( )Ucdبرای محصوالت شرکت (الف) نشان داد که بهجز
ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی (مقدار شاخص  )0/61در خصوص ساير محصوالت شیری
تولیدی ،مقدار درآمد محصول برحسب مقادير بازاری کمتر از مجموع هزينه نهادهها برحسب مقادير
بازاری است که بیانگر اين است که تولیدات اين شرکت قادر به رقابت با ساير تولیدکنندگان داخلی
نمیباشد .عدم توان رقابت به ترتیب در خامه صبحانه  100گرمی با مقدار شاخص  ،1/66شیرکاکائو
 1/5درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با مقدار  ،1/22شیر  3/1درصد چربی پاستوريزه 146
سیسی و دوغ يخچالی  145سیسی با مقدار  1/26و ماست پرچرب ساده  1000گرمی با مقدار 1/11
شدت بیشتری را دارا میباشد.
مقدار شاخص توان رقابت صادراتی ( )Ucxمحصول خامه صبحانه  100گرمی برابر با 1/56
میباشد .به اين معنی که ،مقـدار درآمد محصول برحسب مقادير سايهای کمتر از مجموع هزينه
نهادهها برحسب مقادير بازاری است .ازاينرو ،تولیدکننده اين محصول دارای توان رقابت در بازارهای
جهانی نمیباشد .میزان شاخص توان رقابت صادراتی ( )Ucxدر ساير محصوالت موردبررسی شامل
ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی با  ،0/44دوغ يخچالی  145سیسی با  ،0/52شیرکاکائو 1/5
درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با  ،0/62ماست پرچرب ساده  1000گرمی با  0/65و شیر 3/1
درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با  0/2به ترتیب بیانگر شدت توان رقابت هزينهای با رقبای
جهانی در شرايط جاری میباشد.
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 .1سازگاري يا عدم سازگاري شاخصهاي موردمحاسبه
با توجه به ستون آخر جدول  ،2نتايج مربوط به سازگاری شاخصهای مختلف مزيت نسبی ،حمايتی و
توان رقابتی بهصورت زير بیان میگردد:
 نتايج نشان داد که از بازار محصول شیر  %3.1چربی پاسـتوريزه  146سیسی حمـايتی صورتنمیگیرد و درواقع تولیدکنندگان بهنوعی مالیات غیرمستقیم پرداخت مینمايند .شاخص توان رقابت
داخلی نشاندهنده عدم توان رقابت داخلی میباشد که با توجه به عدمحمايت از بازار اين محصول اين
نتیجه مورد تأيید میباشد .نتايج شاخصهای مزيت نسبی و عدم وجود توان صادراتی ممکن است در
ظاهر ناسازگار به نظر برسد ،به اين معنی که ،ممکن است در داخل کشور به خاطر اعمال مالیاتهای
غیرمستقیم مزيت نسبی و توان رقابت وجود نداشته باشد ،اما در بازارهای خارجی با توجه به بهبود
مسائل بازاريابی بینالمللی ،نرخ ارز ،بستهبندی استاندارد محصوالت ،تبلیغات مفید و غیره محصول
موردمطالعه از توان صادراتی برخوردار باشد .نتايج شاخصهای مزيت نسبی و توان رقابت داخلی (عدم
وجود مزيت نسبی و عدم وجود توان رقابت داخلی) سازگار باهم میباشند.
 در مورد محصول خامه صبحانه  100گرمی نتايج مربوط به شاخصهای حمايتی و توان رقابتداخلی (عدمحمايت از بازار نهاده و محصول و عدم توان رقابت داخلی) سازگار باهم هستند.
شاخصهای مزيت نسبی و عدم وجود توان صادراتی نیز تأيیدکننده هم میباشند .بهعبارتديگر وجود
مزيت نسبی دلیلی بر توان رقابت صادراتی نیست و داليلی ازجمله مسائل بازاريابی بینالمللی ،نرخ
ارز ،بستهبندی استاندارد محصوالت ،تبلیغات مفید و غیره در باال بردن توان صادراتی نقش مهمی را
ايفا مینمايند .شاخصهای مزيت نسبی و توان رقابت داخلی (وجود مزيت نسبی و عدم وجود توان
رقابت داخلی) در ظاهر ناسازگار باهم میباشند ولی در داخل کشور نیز ممکن است علیرغم وجود
مزيت نسبی در شناسايی بازار مصرف نهايی نسبت به ساير رقبای داخلی ضعیف عمل نموده و منجر
به کاهش رقابت داخلی شود.
 در مورد  3محصول شیرکاکائو  %1.5چربی پاستوريزه  146سیسی ،دوغ يخچالی  145سیسی،ماست پرچرب ساده  1000گرمی مقادير سه شاخص مزيت  SCB ،DRCو  NSPبیانگر وجود
مزيت نسبی تولید برای اين محصوالت میباشد .اين در حالی است که انحراف ايجادشده توسط
مداخالت دولت در قیمتهای بازار نهاده و ستانده اين محصوالت بر مبنای سه شاخص حمايت
 NPCO ،NPCIو  EPCبه ضرر تولیدکننده اين محصوالت است .لذا مقادير شاخصهای حمايتی و
توان رقابت داخلی سازگار باهم هستند.
از سوی ديگر ،بر مبنای ارقام هزينهای ،شرکت مورد مطالعه در تولید اين محصوالت توان رقابت
با کاراترين واحد تولیدی داخلی را ندارد .اين در حالی است که شرکت مورد مطالعه باوجود انحرافات
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موجود در بازارهای داخلی ،توان رقابت هزينهای را با رقیبان خارجی دارا میباشد .بر اين اساس،
مقادير شاخصهای مزيت و توان رقابت صادراتی با يکديگر سازگار میباشند.
 در مورد محصول ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی نتايج مربوط به شاخصهای مزيتنسبی و توان رقابت (وجود مزيت نسبی ،وجود توان رقابت داخلی و صادراتی) مورد تأيید میباشد.
بهعبارتديگر ممکن است کشور در تولید محصولی مزيت نسبی داشته باشد و با رعايت بهتر اصول
بازاريابی بینالمللی توان رقابت صادرات نیز داشته باشد.
نتيجهگيري
در اين مطالعه جهت تعیین شاخصهای سهگانه ماتريس تحلیل سیاستی شامل مزيت نسبی ،حمايت
و توان رقابت هزينهای بهمنظور بررسی آثار احتمالی فرآيند الحاق بر صنايع غذايی منتخب6 ،
محصول از شرکت (الف) ،به دلیل فراهم شدن امکان دسترسی به اطالعات حسابداری صنعتی،
دادههای مالی و آمار نهادهها و محصوالت اين شرکت ،انتخاب شد .تحلیل نتايج ماتريس تحلیل
سیاستی درباره محصوالت منتخب شرکت (الف) نشان داد که از بین شش محصول موردمطالعه تنها
شیر  3/1درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با توجه به مقدار شاخصهای  SCB ،DRCو NSP
فاقد مزيت بوده و محصول ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی باالترين میزان مزيت نسبی را در
بین محصوالت شیری موردمطالعه دارد .مقدار شاخص ضريب حمايت اسمی از نهاده ( )NPCIو
ضريب حمايت اسمی از محصول ( )NPCOبرای تمامی محصوالت موردمطالعه شرکت (الف) نشان
داد که تولیدکنندگان اين محصوالت بهنوعی مالیات غیرمستقیم پرداخت مینمايند ،بهعبارتديگر،
دولت نخواسته يا نتوانسته است که به کاهش هزينههای تولید محصوالت مذکور کمك نمايد .بر
اساس مقادير شاخص  NPCIبیشترين حمايت منفی (عدمحمايت) مربوط به بازار نهاده شیرکاکائو
 1/5درصد چربی پاستوريزه  146سیسی میباشد .بیشترين مقدار حمايت منفی يا عدمحمايت با توجه
به شاخص  NPCOدر بازار محصول دوغ يخچالی  145سیسی رخ داده است .اندازهگیری اثرات
همزمان دخالت در بازار نهاده و ستانده با محاسبه ضريب حمايت مؤثر ( )EPCنشان داد که باالترين
حمايت منفی مربوط به محصول دوغ يخچالی  145سیسی میباشد .بهعبارتديگر ،مالیاتی که دولت
بهصورت غیرمستقیم بر اين محصول در نظر گرفته است بیش از يارانهای است که در دوره مشابه
برای نهادهها پرداختشده است .محاسبه شاخص توان رقابت داخلی ( )Ucdبرای شرکت مورد مطالعه
نشان داد که بهجز ماست موسیر چکیده پرچرب  500گرمی ساير محصوالت شیری تولیدی قادر به
رقابت با ساير تولیدکنندگان داخلی نمیباشد .مقادير شاخص توان رقابت صادراتی ( )Ucxبرای شش
محصول مورد مطالعه شرکت (الف) نشان داد که اين شرکت در تمامی محصوالت مورد بررسی بهجز
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خامه صبحانه  100گرمی توان رقابت هزينهای با رقبای جهانی را دارا میباشد .با توجه به نتايج
بهدستآمده پیشنهادهای ذيل توصیه میگردد:
 با توجه به مقدار شاخصهای  SCB ،DRCو  NSPتمامی محصوالت منتخب شرکت (الف) جزشیر  3/1درصد چربی پاستوريزه  146سیسی دارای مزيت نسبی میباشند .بنابراين تولید آنها در
داخل به دلیل وجود صرفهجويی ارزی ،اقتصادیتر از واردات آن است .لذا تولید آنها در داخل نهتنها
سبب صرفهجويی ارزی میگردد بلکه به دلیل تولید محصول در داخل کشور سبب ايجاد بازار کار و
اشتغال در کشور میگردد که اين نتیجه بهدستآمده در راستای حمايت از تولید ملی ،کار و سرمايه
ايرانی میباشد .ازاينرو ،با مديريت اقتصادی و استفاده از فناوری صرفهجويانه در فرآيند تولید
محصوالت با مزيت نسبی کم ،ازجمله ماست پرچرب ساده  1000گرمی ،میتوان با از دست رفتن
مزيت نسبی در تولید و صادرات اين محصوالت شیری مقابله و تولید آنها در داخل با صرفهجويی
ارزی معنیدار را ممکن ساخت .اين در حالی است که ،با توجه به عدم توانايی تولید محصوالت
ازجمله شیر  3/1درصد چربی پاستوريزه  146سیسی با هزينه کمتر ،جهت جلوگیری از هدر رفت
سرمايه داخلی میتوان اين محصول را وارد کرد.
 با توجه به بررسیهای انجامشده درباره محصوالت موردمطالعه شرکت (الف) ،بايد اذعان داشت کهجهت آمادگی برای مواجهه با آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی با شرايط فعلی ،اين
شرکت در زمینه محصوالتی که فاقد مزيت نسبی است ،نیاز به تمهیدات بیشتری در ارتباط با مديريت
هزينه قبل از شروع فرايند الحاق دارد.
 مقدار شاخص ضريب حمايت اسمی از نهاده ( )NPCIبرای تمامی محصوالت موردمطالعه شرکت(الف) نشان میدهد که تولیدکنندگان اين محصوالت بیش از ارزش واقعی نهادهها پول میپردازند که
بهنوعی مالیات غیرمستقیم محسوب میشود .عدمحمايت از بازار نهادهها در بلندمدت هزينه
قابلتوجهی را به سامانه تولید اين محصوالت شیری وارد آورده و با ايجاد انحراف در بازار ،سبب
تخصیص ناکارای نهادههای تولیدی و جهتگیری نامناسب در تولید محصوالت فرآوریشده
کشاورزی ازجمله محصوالت شیری میشود .لذا دولت بايستی با اصالح اين نوع از سیاستها و
اجرای برنامههای مؤثرتر در جهت کاهش هزينههای تولید اين محصوالت به تولید اقتصادی آنها
کمك نمايد.
 مقدار شاخص ضريب حمايت اسمی از محصول ( )NPCOبرای تمامی محصوالت موردمطالعهشرکت (الف) نشان میدهد که درآمد بازاری تمامی اين محصوالت کمتر از ارزش جهانی و واقعی
آنها میباشد ،که به نحوی حاکی از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان در داخل کشور میباشد.
بديهی است ادامه اين شرايط در میانمدت میتواند انگیزههای تولید را در شرکت و تولیدکنندگان با
شرايط مشابه از بین برده و تبعات نامناسبی برای امنیت غذايی کشور ايجاد نمايد .در شرايطی که
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بهینهسازی سیاستی در راستای مداخله مثبت و به نفع تولیدکننده در بخش کشاورزی سرلوحه
سیاستگذاری در اکثر کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه دنیا ،حتی کشورهای توسعهيافته عضو
 ،WTOمحسوب میشود ،ادامه اين روند در خصوص محصوالت شیری کشور بههیچعنوان مطلوب و
در جهت منافع ملی نمیباشد .لذا ،بازنگری در سبد سیاستهای مرتبط با بازار نهاده و قیمتگذاری
ستانده ازجمله اولويتهای اصلی در خصوص اصالح وضعیت موجود برشمرده میشود.
 مقادير شاخص توان رقابت صادراتی ( )Ucxبرای شش محصول موردمطالعه شرکت (الف) نشان دادکه اين شرکت در تمامی محصوالت موردبررسی ،بهجز خامه صبحانه  100گرمی (مقدار شاخص
 ،)1/56توان رقابت هزينهای با رقبای جهانی را دارا میباشند .لذا با مديريت و کاهش هزينههای تولید
محصوالت موردمطالعه ازجمله خامه صبحانه  100گرمی میتوان توان رقابت صادراتی آنها را در
شرايط الحاق کشور به  WTOباال برد.
 نتايج نشان داد که محصوالت شرکت (الف) از مزيت نسبی و توان رقابت صادراتی بااليی برخوردارهستند؛ اما تنها وجود مزيت نسبی و قدرت رقابتپذيری مناسب محصوالت صنايع شیری موردمطالعه
دلیل بر موفقیت در ورود و الحاق به سازمان تجارت جهانی نمیباشد بلکه قبل از الحاق توجه به
بازاريابی بینالمللی محصول و بهبود آن در راستای سیاست توسعه صادرات غیرنفتی میتواند ضمن
حفظ مزيت نسبی صادراتی ،تضمینکننده موفقیت اين صنايع شیری در شرايط الحاق باشد.
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