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هاي اخیر صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع نوین، در اقتصاد در طی دهه

هاي کالن اقتصادي گذاريالمللی نقش مولدي ایفا نموده و براي سرمایهبین

تأثیرگذار بوده است. مزیت نسبی کاالهاي بیش از پیش براي هر کشوري 

ترین رود. براي تعیین مهمورزشی از موارد مذکور در این زمینه به شمار می

شرکاي تجاري ایران از سهم تجاري کشورها در زمینه کاالهاي ورزشی در 

هاي مزیت نسبی آشکار سال استفاده شد. سپس با استفاده از شاخص 5طی 

ا (صادرات) و شاخص پرودمن و ردینگ مزیت نسبی هر متقارن، الفاي، باالس

یک از کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور میانگین کشورهاي بلغارستان 

و اتریش در شاخص الفاي، کشور چین در صادرات کفش، پوشاك و کاالهاي 

هاي ورزشی باالترین مزیت متفرقه و کشور آلمان در صادرات قایق و تفنگ

مبناي شاخص باالسا و شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن داشتند. رقابتی را بر 

شاخص پرودمن و ردینگ هم نشان داد که کشور اندونزي در صادرات کفش؛ 

ایران در صادرات پوشاك؛ هلند در صادرات قایق؛ آلمان در صادرات تفنگ و 

کره در صادرات کاالهاي متفرقه باالترین مزیت رقابتی را به خود اختصاص 

  ند.داد

  

  ها واژهکلید 

  تجارت، شاخص باالسا، صنعت ورزش، مزیت نسبی.

recent decades, the sports industry, as one of the new 
industries, has played a productive role in the international 
economy and has been more effective for macroeconomic 
investments for any country.The relative advantage of 

sports goods is one of the above. To determine the most 

important business partners of Iran, the commercial share of 
countries in the field of sports goods during 5 years was 

used. Then, using the Revealed symmetric comparative 

advantage index, Lafay, Balasa (export) and Proudman and 
Reading index, the comparative advantage of each country 
was examined. On average, Bulgaria and Austria had the 

highest competitive advantage in the export of boats, China 
in the export of shoes, clothing and miscellaneous goods, 
and Germany in the export of boats and sporting rifles, 
based on the Balasa index and the Revealed symmetric 
comparative advantage. The Proudman and Reading indices 
also showed that Indonesia had the highest competitive 
advantage in footwear exports, Iran in clothing exports, the 
Netherlands in boat exports, Germany in arms exports, and 
Korea in exporting miscellaneous goods. 
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  همقدم

 در و خدمات کاالها سرمایه، مبادله عنوان به المللبین تجارت

زمان  گذشت با .شودمی تعریف المللیبین هايسرزمین یا مرزها

 براي را هاییاقتصاددانان تئوري ها،ملت تجارت نحوه با مطابق

 با پدیده اند. اینکرده جهانی ارائه تجارت هايمکانیسم توضیح

 از اعم. است یافته تکامل توجهی قابل طور به زمان گذشت

 منظر از جهانی تجارت مکانیک مورد در که کالسیک تئوري

 مدرنی که هاينظریه همچنینشود، می صحبت کشور یک

دهند مدنظر قرار می شرکت یک به عنوان المللی روبین تجارت

Gupta & et all, 2017: 73) (. هاي نظریهاصلی  ههست

 طی است. در تجاري مزیت هاينظریه الملل،بین تجارت

مورد توجه  ریکاردو نسبی مزیت مفهوم گذشته، هايدهه

با  ارتباط در که نسبی مزیت .قرار گرفته است محققان بسیاري

 چنانچه که معناست بدان باشد،می مطرح بین الملل تجارت

 نماید، تولید تردیگر کاالها ارزان به نسبت را کاال یک کشوري

 وارد با بنابراین، داشته، مزیت کاالیی چنین تولید در کشور این

 که کاالهایی صدور از تواندمی جهانی تجارت صحنه به شدن

عسکریان و همکاران، شود ( منتفع دارد، نسبی مزیت آن در

 نبوده و امکان ايهپیوست امتیاز نسبی، مزیت ). البته16 :1395

 یا و دیگر کشوري یا منطقه به ايمنطقه از زمان طول در دارد

 شود؛ منتقل دیگر محصول به از محصولی بخش یک درون در

و همکاران،  کبیررعسکرپواست ( انتقال تدریجی این فرایند ولی

 هايشاخص جمله از کشور صادرات هر و واردات). 88 :1396

 را جهانی با اقتصاد کشور یک ارتباط که مقدار است اقتصاي

همچنین . )114 :1396خدادادي و همکاران، دهد (نشان می

از  کشور، هر در صادرات توسعه و خودکفایی به یابیدست براي

 و نسبی هايمزیت شناسایی ضروري، اقدامات جمله

 مزیت داراي محصوالت تولید توسعه در زمینه گذاريسرمایه

 از آمده بدست سود که بیانگر باشد. مزیت نسبیمی نسبی

 ریزيبرنامه و اساس پایه و تجارت مرکزي نقطه تجارت،

هاتف رود (شمار می منابع به کارآمدتر تخصیص براي اقتصادي

  ).227 :1392و همکاران، 

اي است که به عوامل رقابت یک مفهوم بسیار پیچیده

 اقتصاد، آوري،فن یکپارچه متفاوتی وابسته است. رقابت

که  خصوصیات یک کاال سایر بازاریابی، روانشناختی و ،مدیریت

 ,Maslova & alدارند ( بستگی بازار خاص شرایط به همگی

 ارزیابی براي مختلفی از روش هاي).  2019:493

 ترینمتداول از یکی .شودمی کاالها استفاده پذیريرقابت

 هايشاخص محاسبه اساس بر پذیريرقابت ارزیابی ها،روش

 ها،باشد. یکی از پرکاربردترین آننسبی می رقابتی مزیت

 باالسا است. این شاخص با شده آشکار نسبی مزیت شاخص

 به کشور یک صادرات کل به کاال صادرات نسبت به توجه

 کاالها کل جهانی صادرات به محصول این جهانی صادرات

هاي از دیگر شاخص .) (Riandi, 2017: 90دشومی تعیین

، RCAتوان به شاخص مزیت نسبی مزیت نسبی می

RSCA الفاي، تغییرات شاخص باالساي متقارن، پرودمن و ،

)، شاخص هزینه منابع داخلی، هزینه واحد، و ... 2000ردینگ (

هاي مزیت نسبی در مطالعات اشاره کرد. تاکنون از شاخص

) با 2008شده است. نتایج تحقیق آشاریا (متعددي استفاده 

شور یت نسبی آشکار شده نشان داد که کاستفاده از شاخص مز

کانادا در زمینه تجهیزات ورزشی و تفریحی به ترتیب در 

) 7/0) و کشورهاي اروپایی (8/0)، ژاپن (6/3کشورهاي چین (

) در بررسی 2014رقابتی دارد. ساچی ترا و همکاران (مزیت 

 مزیت نسبی کشور سریالنکا نشان داد که رقم شاخص 

RSCA )066/0 - و شاخص (TBI )517/0باشد که ) می

این کشور در کاالهاي ورزشی و از عدم مزیت رقابتی  نشان

در بررسی مزیت  )1390( باشد. هاتف و همکارانتفریحی می

 و RCA، 2Xهاي نسبی محصوالت عمده باغبانی از شاخص

RSCA   استفاده کردند که نتایج بدست آمده حاکی از عدم

مزیت نسبی محصوالت مورد بررسی بوده است. عسکریان و 

تغییرات رقابتی، ساختاري و ملی  بررسیدر  )1393همکاران (

که ایران در هیچ یک از صادرات  ندنشان داد صادرات کاالهاي

 4ورزشی مزیت رقابتی ندارد. در این پژوهش از کاالهاي 

 14اخص براي بررسی مزیت نسبی کاالهاي ورزشی ایران و ش

ها شریک تجاري آن استفاده می شود که تاکنون از این شاخص

(الفاي، باالسا و پرودمن و ردینگ) در بررسی مزیت نسبی 

کاالهاي ورزشی استفاده نشده است. قابل ذکر است که 

کر کشورهاي مورد بررسی و دوره مورد مطالعه نیز از موارد ب

  باشد.پژوهش حاضر می

ترین راهکارهاي توسعه در حال حاضر یکی از مهم

اقتصادي کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است که در 

هاي توسعه اقتصادي توجه خاصی بدان شده است. برنامه

افزایش صادرات محصوالت غیرنفتی نقش مهمی را در این 

دا باید اقالم کند. براي رسیدن به چنین هدفی ابتزمینه بازي می

دار مشخص گردند و بازارهاي بالقوه صادراتی صادراتی مزیت

هر محصول خاص شناخته شود. با توجه به اینکه صنعت ورزش 

هاي خیر است؛ لذا لزوم جزوء صنایع نوپا و بسیار اثرگذار در دهه

اي توجه به بخش صنعت کاالهاي ورزشی از اهمیت ویژه

ه به اینکه توسعه صادرات برخوردار است. همچنین با توج

باشد. بنابراین شناخت غیرنفتی یکی از اهداف مهم دولت می
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هاي درآمدزایی کشور از اهمیت وافري امکانات و پتانسیل

برخوردار است. هر کشوري براي رسیدن به رشد و توسعه 

کند، اقتصاد ایران براي هاي متعددي را دنبال میاقتصادي راه

تصاد تک محصولی به شدت نیازمند توسعه در امان ماندن از اق

هاي متنوع مالی و اقتصادي است. صنعت ورزش و زیر در کانال

هاي هاي آن به ویژه صنعت کاالهاي ورزشی از جمله راهبخش

ها نشان داده است بینیرود؛ چرا که پیشمذکور به شمار می

المللی کاالهاي ورزشی و صادرات و واردات این تجارت بین

 تقاضاي پوشاك و ورزشی و مشارکت در اثر افزایشها کاال

تولید افزایش خواهد یافت.  2022سال  تجهیزات ورزشی در

لوازم و تجهیزات ورزشی و ارائه خدمات ورزشی به رونق 

در  اقتصادي ورزش کمک نموده و سبب بهبود توسعه ورزش

به صورت یک کاال یا محصول تجاري در  شده و کشورها

شریفیان ایفا کرده است (سیستم اقتصادي جامعه نقش مؤثري 

با توجه به گزارش انجمن جهانی ). 68: 1395و همکاران، 

هاي ورزشی، چین در حال تبدیل شدن به الصنعت کا

 23ورزشی است که حدود  الهايترین تولیدکننده کابزرگ

را به خود اختصاص داده است. در  درصد از تولید پایه جهان

 33ورزشی، از جمله پوشاك و تجهیزات ورزشی کاالهاي چین، 

 ,Ranدهند (میدرصد صنعت ورزش این کشور را تشکیل 

2011: 741  	&Zhang همچنین آمارها نشان داده است .(

که میانگین نرخ رشد ساالنه صادرات کاالهاي ورزشی در طی 

درصد) بوده و  13/0امارات ( براي 2007 -2017هاي سال

درصد و براي امارات  20/0واردات کاالهاي ورزشی براي ایران 

). لذا به منظور 3 :1397، سرالبدرصد بوده است ( 47/0

افزایش صادرات کاالهاي ورزشی و افزایش سهم بازار در 

کشورهاي منطقه در حوزه صادرات کاالهاي ورزشی بررسی 

پذیري کاالهاي ورزشی ایران و شناخت مزیت نسبی و رقابت

ریزي درستی انجام توان برنامهمیزان رقابت کاالهاي رقیب می

تولید پایین شور شد. داد و موجب رشد و توسعه اقتصادي ک

محصوالت ورزشی، واردات کم کاالها، عدم تناسب هزینه 

تأمین تجهیزات با درآمد مردم، کمبود منابع مالی براي تأمین 

تجهیزات و کاالها، نقص در مدیریت کاالهاي ورزشی، فقدان 

نظارت برکیفیت کاالها و توزیع نامناسب کاالهاي ورزشی 

ز مشکالت عمده خرید و فروش نسبت به نیازها در ایران، ا

). 23 :1395عسکریان و همکاران، (محصوالت ورزشی هستند 

هاي بازاریابی کی در تمام حوزهتکنولوژی هايپیشرفتهمچنین 

، الملل و مسائل سیاسیو اقتصادي و در حوزه تجارت بین

کشورها را تحت الشعاع قرار دهد. از ممکن است مزیت نسبی 

در زمینه تولید شرط الزم براي  وجود مزیت نسبیطرفی 

هاي نسبی براي استفاده از مزیت .ها استگیري از مزیتبهره

بایستی بتوان کاالهاي تولید شده را به بازارهاي مصرف جهانی 

ثیرگذار وجود دارد؛ أعرضه کرد. در این مرحله چند عامل عمده ت

مله تقاضاي خارجی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی و تبلیغات از ج

موارد مذکور ). همه 55 :1383رحمانی، د (هستناین عوامل 

اجباري نبودن شوند. تجارت کاالهاي ورزشی را نیز شامل می

 ورزشی در ایران الهايرعایت استاندارد در زمینه تولید کا

تولیدات ورزشی داخلی همراه با عدم  الًموجب گردیده تا او

گذاري در سرمایه هاي یک محصول خوب باشند، ثانیاًویژگی

این بخش تقلیل یابد در نهایت واردات پوشاك خارجی از تولید 

تر تمام شود، در نتیجه تولیدکننده داخلی پوشاك در داخل ارزان

گذاري در چنین هگذاران نیز رغبت به سرمایضرر دیده و سرمایه

ورزشی مقرون به  الهايصنعتی را نخواهند داشت و واردات کا

. همچنین )4 :1391صادقی و همکاران، ( ودصرفه خواهد ب

 قیمت نوسانات و نفت صادرات به ایران اقتصاد شدید وابستگی

 دیگر به توجه نیاز اقتصادي، منبع این پذیربودنپایان و آن

 است. کرده برخوردار ايویژه اهمیت از را درآمدزا صنایع

 توسعه هايسیاست که دهندمی نشان انجام شده مطالعات

 به کمک قابل توجهی حاصل، ارز از جدا غیرنفتی، صادرات

عسکریان و کرد ( خواهد اقتصادي متغیرهاي و هابخش سایر

هاي رقابتی و بررسی و شناخت مزیت). 17 :1395همکاران، 

ها و صنایع موجود در پذیري محصوالت، بنگاهمیزان رقابت

 آینده در شناخت وضع موجود و گامی اساسی کشور ره

هاي استراتژیک و ریزياي براي برنامهصنعتی و مقدمه

صنعت ورزش نیز از این قاعده مستثنی باشد و می بلندمدت

باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی مزیت نسبی گروه نمی

شریک تجاري آن پرداخته  14کاالهاي صادراتی ایران و 

شود. امید است نتایج پژوهش حاضر گامی در توسعه این می

   خش از صنعت ورزش کشور بردارد.ب

 
  پژوهششناسی روش

به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي بوده و  ،تحقیق حاضر

آوري آمار و اطالعات، از نوع تحقیقات به لحاظ روش جمع

به منظور بررسی شاخص مزیت نسبی ایران و . باشداسنادي می

ترین شرکاي تجاري آن در زمینه صادرات و واردات مهم

هاي الفاي، مزیت نسبی آشکار کاالهاي ورزشی از شاخص

ردینگ استفاده  و متقارن، باالسا (صادرات) و شاخص پرودمن

ترین شرکاي تجاري ایران در زمینه شد. براي تعیین مهم
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واردات و صادرات کاالهاي ورزشی از میانگین سهم تجاري 

 14) استفاده شد و 1393 - 1389سال ( 5کشورها در طی 

کشور به ترتیب باالترین میانگین سهم تجاري که عبارت بودند 

از: چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان، ژاپن، اندونزي، 

کنگ، سوئیس، ایتالیا، بلغارستان، فرانسه، اتریش، کره، هنگ

الملی هلند؛ به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند. مبادالت بین

)، 1CPC(بندي کاالهاي اساسی ورزشی ایران بر اساس طبقه

 61، 42)، پوشاك (کد گروه کاالیی 64از قبیل کفش (کد 

)، 89هاي تفریحی و ورزشی ()، قایق95)، توپ (کد 62و

سایر کاالهاي متفرقه  ) و93هاي ورزشی ()، تفنگ95ها (راکت

هاي مربوط به صادرات و واردات آوري شد. داده) جمع95(

کاالهاي ورزشی و همچنین واردات و صادرات کل کشورهاي 

از سایت بخش  2018تا  1993هاي مورد بررسی طی سال

گردآوري  3المللیو سایت مرکز تجارت بین 2سازمان ملل متحد

مورد   2013افزار اکسل و پس از پردازش به وسیله نرم شد 

 استفاده قرار گرفت.

  

 شاخص الفاي

���� = �[(��� − ���) − (�� −��) ∗ [(��� +
���)/(�� + ��]                            

  

واردات  Mjصادرات کل یک کشور،  xjدر این شاخص 

 Mjiصادرات یک کشور در یک صنعت،  xjiکل یک کشور، 

ضریب ثابتی است که از  kواردات یک کشور در یک صنعت و 

بر جمع صادرات و واردات کل یک کشور  1000تقسیم 

)1000/Xj+Mj (آید. در اینجا صادرات و واردات به دست می

ها در باال ذکر کاالهاي ورزشی کشورها که کد گروه کاالیی آن

ست باشد به این معنی ا LIji=0شده است، مد نظر است. اگر

که میزان و مقدار صادرات و واردات کاالهاي مورد نظر در سال 

باشد، به   LIji  0>مورد بررسی برابر است. اگر شاخص الفاي

این معنی است که کشور مورد بررسی در صنعت یاد شده داراي 

باشد به  LIji>0باشد. اما اگر شاخص الفاي مزیت نسبی نمی

سبی در صنعت مذکور این معنی است که کشور داراي مزیت ن

 است. 

  

  4شاخص باالسا

                                                                      
1. Central Product Classification 
2 . United Nations Statistics Division (UN data) 
3 . intracen (International trade  centre) 
4 . Balassa index 

 کاالي یک براي خارجی تجارت در نسبی یک کشور مزیت

شاخص باالسا تخمین زده شده است  با سنتی طور به خاص،

 محصول این در کشور صادرات تخصص سطح دهندهنشان که

  :است جهانی میانگین به نسبت

���� =
���/��

���/��
  

 jصادرات در صنعت ویژه،  iصادرات،  xدر فرمول باال  

 شاخص باشد. اگرصادرات جهانی می wکشور صادرکننده، 

 داراي خارجی تجارت در کشور. باشد یک واحد از بیش باالسا

 زمینه این در کشور یک صورت، این غیر در است نسبی مزیت

 کل صادرات در کاال سهم شاخص این .داشت نخواهد تخصص

 کند. صادراتمی مقایسه جهان صادرات کل در سهم با را کشور

 کشور این سهم با متناسب کشور، وسیله به کاال شده بینیپیش

 است. جهانی صادرات در

  

   5RSCAشاخص

RCAij = (Xij	/Xin)	/	(Xrj	/	Xrn)  

مزیت نسبی یک کشور را در یک گروه کاالیی  ACAشاخص 

را در گروه کاالیی  jصادرات کشور  ،Xijکند. صادراتی بیان می

i دهد. نشان میnدهنده کل صادرات به غیر از گروه ، نشان

نشان دهنده صادرات دنیا در گروه کاالیی مورد  rو   jکاالیی

باشد، یعنی کشور در  یک از تربزرگ RCAنظر است. اگر 

تر از یک باشد، تولید کاال داراي مزیت نسبی است و اگر کوچک

شور در تولید کاال بدون مزیت نسبی است و اگر برابر یعنی ک

 ,Balassaیک باشد، یعنی کشور در تولید کاال خنثی است (

 داراي مزیت نسبی شاخص اینکه دلیل گاهی به ). 4 :1965

درجه یا شدت رقابتی را به خوبی نشان  ،شودمی بزرگی اعداد

 شاخص از مزیت نسبی، بهتر مقایسه و بررسی براي دهد.نمی

 .شودمیاستفاده  (RSCA)متقارن  شده آشکار نسبی مزیت

  ت:اس زیر صورت به شاخص این محاسبه روش

���� = 		
�����			

�����
  

تر باشد، قدرت نزدیک 1به عدد  ����هرچه شاخص 

شود و بر عکس؛ به عبارت دیگر، هرچه رقابتی آن بیشتر می

تر باشد، عدم مزیت رقابتی نزدیک -1به عدد  ����شاخص 

 . شودتشدید می

  

  Proudman-Reddingشاخص 

                                                                      
5 . Revealed symmetric comparative advantage 
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اصلی باالسا  شاخص که شدند متوجه) 2000( ردینگ و پرودمن

از این حیث قابل ایراد است که الزم نیست میانگین محاسبه 

در  است باشد، بلکه ممکن با یک براي کشور همیشه برابر شده

شاخص  تقسیم با هاآن. باشد متفاوت زمان گذشت با و اقتصاد

 کشور یک براي کاالها بین در شاخص میانگین بر باالسا

برابر با تعداد گروه  Nکردند.  اصالح را باالسا شاخص خاص،

کاالهاي صادراتی مورد بررسی است. به اصطالح نویسندگان، 

 مشترك تحلیل و تجزیه از ناشی تحریفات این روش

 این تحریفات. کندمی تصحیح را کوچک و گبزر کشورهاي

 باالسا ارزش شاخص میانگین که است واقعیت این از ناشی

از (ارزش جمع گروه کاالهاي  بیشتر کوچک کشورهاي براي

  .است بزرگ کشورهاي براي صادراتی)

  

  پژوهشهاي یافته

نتایچ تحلیل شاخص الفاي مزیت نسبی کاالهاي ورزشی ایران 

آمده است (قابل  1شریک مهم تجاري آن جدول شماره  14و 

ذکر است که در بررسی شاخص الفاي جمع گروه کاالهاي 

شاخص  2005صادراتی در نظر گرفته شده است). در سال 

الفاي براي کشورهاي اتریش، بلغارستان، فرانسه، ایتالیا و 

رکیه مثبت بوده و باالترین رقم از آن کشور بلغارستان ت

باشد. کشورهاي بلغارستان، ترکیه، اتریش و ایتالیا در سال می

داراي مزیت نسبی در صادرات و واردات  2007و  2006

داراي عدم مزیت  2007کاالهاي ورزشی بودند. اتریش در سال 

ارستان، ، کشورهاي اتریش، بلغ2008نسبی بوده است. در سال 

فرانسه، اندونزي، کره، ترکیه و ایتالیا داراي مزیت نسبی بودند. 

این شاخص براي کشورهاي اتریش، بلغارستان، فرانسه، ترکیه 

، مثبت و باالتر از صفر بود. در سال 2009و ایتالیا در سال 

، در کشورهاي بلغارستان، اتریش، فرانسه، اندونزي، ژاپن 2010

مثبت بود و همچنین این رقم در سال  و ایتالیا شاخص الفاي

، در کشورهاي بلغارستان، اتریش، فرانسه، اندونزي، 2011

ترکیه و ایتالیا مثبت بود. شاخص الفاي براي بلغارستان، 

باشد. باالتر از صفر می 2013اتریش، فرانسه و ایتالیا در سال 

، اتریش، بلغارستان، فرانسه، ترکیه و ژاپن داراي 2014در سال 

کنگ شاخص مثبت بودند. کشورهاي اتریش، بلغارستان، هنگ

، در بین کشورهاي مورد بررسی داراي 2015و ترکیه در سال 

، بلغارستان، اتریش، فرانسه و 2016مزیت نسبی بودند. در سال 

باشد. ترکیه عدد شاخص الفاي مثبت و باالتر از صفر می

نیز  2017شاخص الفاي براي کشورهاي مورد بررسی در سال 

کنگ و فرانسه به ترتیب براي بلغارستان، اتریش، هنگ

بیشترین رقم مزیت نسبی در صادرات و واردات کاالهاي 

کشور فرانسه باالترین مزیت  2018ورزشی داشتند. در سال 

نسبی را در بین کشورهاي مورد بررسی را به خود اختصاص 

سبی کنگ و ژاپن داراي مزیت نداده است. سپس اتریش، هنگ

  بودند.

���	�	��	���	�	�
�� /[

�

�
∑ � 	���	�	�]  

���	�	�
�� = (��	�	�/∑ � 	���	�	�)/ �

�

�
∑ �[��	�	�/

∑ � 	��	�	��  

  

 
  ترین شرکاي تجاري آن در صنعت کاالهاي ورزشینتایج شاخص الفاي براي ایران و مهم .1جدول 

  اتریش  سال
بلغارس

  تان
  ایتالیا  امارات  ترکیه  سوئیس  کره  هلند  ژاپن  ایران  اندونزي  آلمان  فرانسه  هنگ کنگ  چین

2005  9/5  9/8  6/1-  7/2-  4/2  8/2-  1/1-  7/8-  6/2-  5/1-  4/8-  6/4-  1/3  6/1-  6/7  

2006  4/5  9/6  9/2-  7/2-  6/2-  3/2-  9/9-  3/6-  2 -  2/1-  6/4-  9/4-  3/3  9/1-  3/1  

2007  3/8-  5/5  8/3-  8/2-  2/3  6/2-  8/8-  0  5/2-  1/1-  4 -  7/7-  5/2  5/4-  5/4  

2008  4/3  2/3  4/3-  9/2-  6/3  4/2-  6/2  0  4 -  1/1-  2/2  1 -  4/2  3/3-  8/6  

2009  8/6  1/3  9/1-  9/2-  7/3  7/2-  1/8-  0  1 -  4/1-  9 -  3/1-  3/2  4/3-  4/4  

2010  1/1  5/0  8 -  2 -  6/3  1/2-  3  9/1-  4/1-  2/1-  6/6-  2/1-  8/2-  0  7/1  

2011  2  5/1  2 -  8/1-  4  2 -  5/4  5/1-  1/5  5/7-  7/3-  3/1-  3  0  3/1  

2012  6/1  9/1  1/6-  7/1-  3/3  9/1-  1/1-  2  3/1  7 -  4 -  5/1-  3/2  6/2-  1 -  

2013  2/1  4/1  4/6-  3/1-  3/3  2/1-  5/8-  6/6-  9/1  3/1-  6 -  3/7-  8/3-  2/2-  4/4  

2014  4/4  3/2  7/1-  1/1-  3/3  6/2-  2/9-  5/7-  5/0  1/1-  7 -  1/1-  1/3  2/5-  9/2-  

2015  2/5  8/1  6/3-  9 -  4/3  4/3-  4/8-  0  7/4-  9/5-  3/8-  2/1-  3/2  2 -  1/3-  

2016  8/7  1/8  4 -  4/6-  8/2  9/2-  5/2-  7/1-  7/6-  1/7-  9/7-  3/8-  2/2  5/1-  6/3-  

2017  4/1  3/8  9/1-  5/7  6/3  9/2-  2/3-  1/1-  3/4-  1/7-  2/6-  6/8-  9/4  -  3 -  
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2018  79/2  90/1  1  42/2  86/6  3/5-  74/1  53/2 -  03/2  59/4 -  29/2 -  37/3 -  1  61/1  74/4 -  

 

 

  گروه کاالیی 5ترین شرکاي تجاري آن به تفکیک نتایج شاخص باالسا (صادرات) براي ایران و مهم .2جدول 

  سال

ن
چی

ت  
را

ما
ا

  

یه
رک

ت
  

ن
ما

آل
  

ن
ژاپ

ي  
نز

دو
ان

  

یا
تال

ای
ن  
تا

س
ار

لغ
ب

  

سه
ران

ف
  

ش
ری

ات
 

ره
ک

  

گ
هن

گ
کن

  

س
ئی

سو
  

د
هلن

ن  
را

ای
  

2005  

  01/0  78/0  09/0 80/0  26/0  61/1  37/3  40/0  7  76/5  09/0  03/4  07/0  41/1  40/30  کفش
  09/0  21/3  97/0  13/5  98/0  09/1  06/8  43/0  47/5  29/1  73/0  64/13  24/1  49/0  78/17  پوشاك
  00/0  12/10  17/0  12/0  6/0  24/0  06/11  00/0  58/13  01/0  26/6  58/16  91/0  38/0  43/0  قایق
  0  08/0  34/0  0/0  0/0  14/1  77/0  0  45/23  0  81/21  86/32  47/4  01/0  41/0  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

76/15  29/0  05/0  56/14  98/10  14/0  09/3  05/0  85/4  85/3  24/2  13/9  77/0  44/3  00/0  

2006  

  00/0  98/0  09/0  57/1  09/0  85/1  55/3  52/0  33/7  01/5  18/0  64/4  06/0  0  19/29  کفش
  11/0  21/3  05/1  69/4  1  12/1  81/7  42/0  64/5  24/1  58/0  05/13  26/1  0  34/21  پوشاك
  00/0  87/8  18/0  19/0  49/0  38/0  85/9  00/0  48/11  01/0  34/5  10/20  1/1  0  48/0  قایق
  0  09/0  51/0  00/0  06/0  51/1  75/0  0  31/24  0/0  61/18  61/29  22/6  0  46/0  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

49/17  0  09/0  54/13  38/11  24/0  36/3  06/0  81/4  93/3  52/2  1/9  75/0  07/4  00/0  

2007  

  03/0  52/1  13/0  32/1  04/0  71/1  68/3  01/0  81/6  37/4  12/0  79/2  06/0  9/0  02/30  کفش
  07/0  40/3  90/0  43/4  94/0  26/1  41/7  33/0  87/5  13/1  53/0  16/12  48/1  34/0  40/23  پوشاك
  00/0  01/11  24/0  12/0  41/0  49/0  53/11  00/0  88/13  03/0  25/6  05/30  88/0  99/0  85/0  قایق
  0  1/0  55/0  00/0  04/0  68/1  59/0  0  85/22  00/0  55/13  97/28  13/6  04/0  62/0  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

67/20  34/0  13/0  93/11  36/10  16/0  44/3  06/0  36/4  27/3  10/2  64/8  67/0  54/3  00/0  

2008  

  10/0  07/2  09/0  33/1  09/0  27/2  36/4  02/0  55/6  22/6  12/0  16/4  05/0  69/0  71/23  کفش
  06/0  71/3  05/1  33/4  81/0  25/1  67/7  37/0  56/6  18/1  58/0  68/12  35/1  35/0  65/24  پوشاك
  00/0  76/9  24/0  19/0  22/0  42/0  07/11  03/0  7/12  11/0  57/5  02/32  63/1  07/1  20/1  قایق
  0  01/0  69/0  00/0  13/0  55/2  74/0  0  32/20  00/0  18/18  73/29  53/5  02/0  36/0  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

63/25  34/0  13/0  93/10  10/10  28/0  21/3  05/0  19/4  17/3  65/1  16/8  72/0  81/3  00/0  

2009  

  12/0  80/2  08/0  04/1  04/0  91/2  19/5  01/0  36/7  99/6  15/0  27/6  12/0  0  56/26  کفش
  21/0  15/3  97/0  31/4  67/0  94/0  58/7  29/0  51/5  17/1  47/0  45/15  22/1  0  33/24  پوشاك
  00/0  22/13  24/0  2/0  28/0  29/0  22/10  01/0  34/15  04/0  98/3  2/15  93/1  0  45/1  قایق
  0  02/0  46/0  13/0  34/0  57/1  52/0  0  53/15  00/0  52/17  6/33  27/4  0  5/0  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

55/24  0  08/0  47/13  37/8  16/0  58/2  11/0  02/4  06/3  71/1  52/7  65/0  48/3  00/0  

2010  

  19/0  39/2  05/0  1  11/0  59/3  00/6  00/0  55/8  24/10  23/0  82/5  16/0  0  32/26  کفش
  07/0  18/3  1  92/4  86/0  90/0  85/7  32/0  93/5  48/1  64/0  09/12  32/1  0  66/28  پوشاك
  00/0  93/11  2/0  13/0  28/0  22/0  30/8  01/0  74/11  09/0  22/4  93/31  59/1  0  62/1  قایق
  0  05/0  74/0  00/0  55/0  69/1  02/1  0  98/17  00/0  73/15  88/24  49/5  0  78/0  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

33/29  0  13/1  6/11  2/11  25/0  95/2  17/0  09/4  09/3  28/2  16/8  66/0  52/3  00/0  

2011  

  15/0  22/2  09/0  42/1  13/0  35/3  11/5  00/0  52/8  91/12  15/0  9/8  11/0  0  98/23  کفش
  02/0  72/3  98/0  9/4  98/0  91/0  19/7  36/0  94/5  71/1  6/0  25/15  18/1  0  7/29  پوشاك
  00/0  08/12  33/0  46/0  4/0  26/0  22/11  00/0  61/13  08/0  89/4  98/18  15/2  0  96/1  قایق
  0  01/0  67/0  00/0  59/0  93/1  69/1  0  26/18  0  67/15  85/32  8/6  0  77/0  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

62/30  0  19/0  69/14  71/10  3/0  14/3  24/0  05/4  32/3  29/2  65/7  67/0  36/3  00/0  

2012  

  12/0  85/2  12/0  65/1  24/0  87/2  05/5  00/0  76/7  66/16  15/0  16/8  18/0  97/0  3/25  کفش
  01/0  58/3  12/1  67/4  01/1  9/0  6/7  31/0  36/6  26/1  52/0  52/11  24/1  26/1  25/31  پوشاك
  00/0  02/11  6/0  66/0  33/0  2/0  3/8  03/0  94/10  03/0  99/5  11/34  06/2  05/2  37/2  قایق
  0  02/0  51/0  00/0  33/0  79/1  52/0  0  2/19  02/0  72/15  02/28  44/9  04/0  11/1  تفنگ
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کاالهاي 
  متفرقه

93/34  68/0  25/0  16/11  91/8  33/0  95/2  19/0  6/3  61/2  24/2  57/8  73/0  64/3  00/0  

2013  

  06/0  18/2  14/0  30/1  62/0  18/4  29/3  01/0  26/7  62/13  13/0  41/10  27/0  72/1  63/23  کفش
  00/0  31/3  11/1  37/4  95/0  75/0  93/6  25/0  93/5  09/1  32/0  11/12  07/1  20/1  22/31  پوشاك
  00/0  18/12  37/0  6/0  52/0  2/0  2/9  02/0  55/13  01/0  02/6  24/23  28/2  62/1  24/3  قایق
    02/0  77/0  00/0  18/1  43/1  54/0  0  05/17  03/0  42/10  55/31  82/10  5/0  36/1  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

88/33  62/0  27/0  74/12  51/6  34/0  64/2  2/0  36/3  54/2  88/1  57/8  79/0  74/3  00/0  

2014  

  10/0  41/2  15/0  77/1  37/0  18/5  34/3  00/0  93/5  32/14  08/0  66/10  36/0  82/1  35/21  کفش
  01/0  99/3  04/1  4  95/0  79/0  99/5  26/0  48/5  19/1  33/0  96/10  23/1  11/1  73/29  پوشاك
  00/0  92/9  27/0  79/0  33/0  21/0  10/9  01/0  95/14  01/0  68/5  42/29  02/1  06/3  64/2  قایق
  0  01/0  87/0  02/0  42/0  7/1  56/0  0  96/17  00/0  82/11  43/21  74/12  11/0  04/1  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

14/34  74/0  28/0  95/11  26/6  3/0  36/2  24/0  43/3  69/2  87/1  73/7  74/0  25/5  00/0  

2015  

  02/0  76/5  22/0  71/2  04/0  01/5  44/3  01/0  98/4  35/11  27/0  13/9  54/0  16/1  47/22  کفش
  01/0  52/2  26/1  46/4  33/1  73/0  8/5  26/0  47/5  23/1  34/0  16/10  3/1  1  15/30  پوشاك
  00/0  8/20  28/0  48/0  38/0  17/0  23/9  01/0  43/11  01/0  56/2  13/28  81/0  27/2  80/2  قایق
  0  01/0  1/1  03/0  21/0  35/1  5/0  0  05/19  0  18/14  33/20  26/13  41/0  43/1  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

76/35  53/0  34/0  35/11  78/6  28/0  37/2  24/0  9/2  53/2  85/1  57/7  65/0  44/3  00/0  

2016  

  00/0  22/3  42/0  49/2  19/0  02/5  48/3  02/0  75/6  24/11  38/0  82/14  93/0  96/0  86/16  کفش
  02/0  78/2  61/1  57/4  5/1  79/0  16/5  31/0  42/5  26/1  45/0  29/10  38/1  94/0  4/28  پوشاك
  00/0  27/18  32/0  38/0  28/0  15/0  95/8  05/0  23/10  02/0  84/0  03/26  98/0  11/3  47/2  قایق
  00/0  00/0  17/1  03/0  08/0  74/1  44/0  0  9/19  0  49/21  33/22  38/17  89/2  43/1  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

57/33  5/0  32/  8/11  06/8  31/0  75/2  27/0  09/3  7/2  99/1  38/7  74/0  86/4  00/0  

2017  

  00/0  40/3  32/0  99/2  48/0  66/4  47/3  03/0  66/6  39/13  34/0  53/12  54/0  03/2  55/13  کفش
  02/0  16/3  72/1  91/3  03/1  74/0  13/5  28/0  48/5  2/1  37/0  14/10  17/1  18/1  44/28  پوشاك
  27/5  66/18  23/0  9/0  2/0  23/0  57/8  02/0  47/9  03/0  89/0  70/31  17/1  10/2  49/2  قایق
  0  00/0  75/0  05/0  12/0  37/2  42/0  0  06/17  0  75/16  28/16  94/13  69/0  03/1  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

32/24  55/0  37/0  98/9  76/7  29/0  87/2  32/0  38/3  82/2  45/2  53/7  62/0  93/4  01/0  

2018  

  00/0  58/2  43/0  16/5  12/0  86/5  14/4  06/0  32/7  34/12  35/0  05/17  59/0  03/0  87/12  کفش
  00/0  13/3  97/1  76/3  25/1  67/0  2/5  28/0  59/5  35/1  39/0  87/12  25/1  05/0  79/29  پوشاك
  00/0  75/21  31/0  31/0  15/0  27/0  66/8  04/0  10  05/0  77/0  9/17  4/1  34/0  45/3  قایق
  0  01/0  62/0  02/0  07/0  04/2  48/0  0  21/19  0  25/18  95/20  49/17  04/0  27/1  تفنگ

کاالهاي 
  متفرقه

63/34  23/0  41/0  88/11  54/8  32/0  9/2  39/0  73/3  22/3  37/2  72/7  68/0  11/5  00/0  

  

  گروه کاالیی 5ترین شرکاي تجاري آن به تفکیک براي ایران و مهم ASCAنتایج شاخص  .3جدول 
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2005  

  - 97/0  - 11/0  - 83/0 - 1/0  - 58/0  23/0  54/0  - 42/0  75/0  7/0  - 82/0  6/0  - 85/0  17/0  93/0  کفش

  - 81/0  52/0  - /01  67/0  - 00/0  04/0  77/0  - 39/0  69/0  12/0  - 15/0  86/0  1/0  - 34/0  89/0  پوشاك

  - 99/0  82/0  - 69/0 - 78/0  - 24/0  - 6/0  83/0  - 99/0  86/0  - 96/0  72/0  88/0  - 04/0  - 44/0  - 39/0  قایق

  - 1  - 84/0  - 48/0  - 98/0  - 99/0  06/0  - 12/0  - 1  91/0  - 1  91/0  94/0  63/0  - 97/0  - 40/0  تفنگ
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  - 98/0  54/0  - 12/0  8/0  38/0  58/0  65/0  - 9/0  51/0  - 74/0  83/0  87/0  9/0  - 54/0  88/0  کاالهاي متفرقه

2006  

  - 98/0  - 00/0  - 82/0  22/0  - 82/0  29/0  56/0  - 3/0  76/0  66/0  - 68/0  64/0  - 87/0  - 1  93/0  کفش

  - 79/0  52/0  02/0  64/0  0  06/0  77/0  - 4/0  69/0  11/0  - 26/0  85/0  11/0  - 1  91/0  پوشاك

  - 99/0  79/0  - 69/0  - 66/0  - 33/0  - 44/0  81/0  - 99/0  83/0  - 96/0  68/0  91/0  05/0  - 1  - 34/0  قایق

  - 1  - 81/0  - 31/0  - 98/0  - 87/0  2/0  - 14/0  - 1  92/0  - 98/0  89/0  93/0  72/0  - 1  - 36/0  تفنگ

  - 98/0  60/0  - 13/0  80/0  43/0  59/0  65/0  88/0  54/0  - 60/0.  83/0  86/0  - 82/0  - 1  98/0  کاالهاي متفرقه

2007  

  - 93/0  2/0  - 76/0  13/0  - 90/0  26/0  57/0  - 96/0  74/0  62/0  - 78/0  47/0  - 88/0  - 04/0  93/0  کفش

  - 86/0  54/0  - /05  63/0  - 03/0  11/0  76/0  - 5/0  7/0  06/0  - 3/0  84/0  19/0  - /49  91/0  پوشاك

  - 99/0  83/0  - 61/0  - 41/0  - 34/0  84/0  - 99/0  86/0  - 93/0  72/0  93/0  - 05/0  - 003/0  99/0  - 07/0  قایق

  - 46/0  - 1  - 81/0  - 28/0  - 98/0  - 91/0  25/0  - 25/0  - 1  - 99/0  86/0  93/0  71/0  - 91/0  - 23/0  تفنگ

  - 98/0  56/0  - 19/0  79/0  35/0  53/0  62/0  87/0  55/0  - 71/0  82/0  84/0  75/0  - 48/0  9/0  کاالهاي متفرقه

2008  

  - 81/0  34/0  - 83/0  14/0  - 83/0  38/0  62/0  - 95/0  73/0  72/0  - 77/0  61/0  - 89/0  - 17/0  91/0  کفش

  - 88/0  57/0  02/0  62/0  - 09/0  11/0  76/0  - 45/0  73/0  08/0  - 25/0  85/0  15/0  - 47/0  92/0  پوشاك

  - 99/0  81/0  - 61/0  - 67/0  - 63/0  - 41/0  83/0  - 93/0  85/0  - 79/0  69/0  93/0  24/0  03/0  09/0  قایق

  - 33/0  - 1  - 96/0  - 18/0  - 99/0  - 76/0  43/0  - 14/0  - 1  - 99/0  89/0  93/0  69/0  - 95/0  - 46/0  تفنگ

  - 99/0  58/0  - 16/0  78/0  24/0  52/0  61/0  - 89/0  52/0  - 55/0  81/0  83/0  - 75/0  - 48/0  92/0  کاالهاي متفرقه

2009  

  - 77/0  47/0  - 83/0  02/0  - 92/0  48/0  67/0  - 97/0  76/0  74/0  - 73/0  72/0  - 77/0  - 1  - 92/0  کفش

  - 64/0  51/0  - 01/0  62/0  - 19/0  - 03/0  76/0  - 54/0  69/0  08/0  - 35/0  87/0  1/0  - 1  92/0  پوشاك

  - 99/0  85/0  - 61/0  - 65/0  0- /56  - 54/0  82/0  - 97/0  87/0  - 91/0  59/0  87/0  31/0  - 1  18/0  قایق

  - 1  - 95/0  - 36/0  - 76/0  - 49/0  22/0  - 31/0  - 1  87/0  - 98/0  89/0  94/0  62/0  - 1  - 33/0  تفنگ

  - 99/0  58/0  - 16/0  78/0  24/0  52/0  61/0  - 89/0  52/0  - 55/0  81/0  83/0  - 75/0  - 48/0  92/0  کاالهاي متفرقه

2010  

  - 67/0  41/0  - 89/0  00/0  - 78/0  56/0  71/0  - 98/0  79/0  82/0  - 61/0  7/0  - 71/0  - 1  92/0  کفش

  - 85/0  52/0  00  66/0  - 07/0  - 04/0  77/0  - 51/0  71/0  19/0  - 21/0  84/0  13/0  - 1  93/0  پوشاك

  - 99/0  84/0  - 66/0  - 75/0  - 56/0  - 63/0  78/0  - 96/0  84/0  - 83/0  61/0  93/0  22/0  - 1  23/0  قایق

  - 1  - 89/0  - 14/0  - 98/0  - 28/0  25/0  01/0  - 1  89/0  - 99/0  88/0  92/0  69/0  - 1  - 11/0  تفنگ

  - 99/0  55/0  - 2/0  78/0  39/0  51/0  60/0  - 7/0  49/0  - 59/0  83/0  84/0  - 75/0  - 1  93/0  کاالهاي متفرقه

2011  

  - 67/0  41/0  - 89/0  00/0  - 78/0  56/0  71/0  - 98/0  79/0  82/0  - 61/0  70/0  - 71/0  - 1  92/0  کفش

  - 94/0  57/0  - 00/0  66/0  - /00  - 04/0  75/0  - 46/0  71/0  26/0  - 24/0  87/0  08/0  - 1  93/0  پوشاك

  - 99/0  84/0  - 49/0  - 36/0  - 42/0  - 58/0  83/0  - 98/0  86/0  - 84/0  66/0  89/0  36/0  - 1  32/0  قایق

  - 1  - 97/0  - 19/0  - 98/0  - 25/0  31/0  25/0  - 1  89/0  - 1  88/0  94/0  74/0  - 1  - 12/0  تفنگ

  - 99/0  54/0  - 19/0  76/0  39/0  53/0  60/0  - 6/0  51/0  - 53/0  82/0  87/0  - 67/0  - 1  93/0  کاالهاي متفرقه

2012  

  - 56/0  26/0  91/0  - 77/0  48/0  - 78/0  24/0  - 61/0  48/0  66/0  - 99/0  77/0  88/0  - 73/0  78/0  کفش

  - 96/0  56/0  05/0  64/0  03/0  - 04/0  76/0  - 52/0  72/0  11/0  - 3/0  84/0  11/0  11/0  93/0  پوشاك

  - 99/0  83/0  - 24/0  - 21/0  - 49/0  - 65/0  78/0  - 93/0  83/0  - 93/0  71/0  94/0  34/0  34/0  41/0  قایق

  - 1  - 95/0  - 31/0  - 98/0  - 49/0  28/0  - 31/0  - 1  91/0  - 94/0  88/0  93/0  82/0  - 91/0  05/0  تفنگ

  - 98/0  56/0  - 15/0  79/0  38/0  44/0  56/0  - 67/0  49/0  - 49/0  79/0  83/0  - 59/0  - 19/0  94/0  کاالهاي متفرقه

2013  

  - 72/0  37/0  - 82/0  17/0  - 76/0  54/0  67/0  - 99/0  79/0  85/0  - 72/0  79/0  - 78/0  - 1  91/0  کفش

  - 98/0  53/0  05/0  62/0  - 02/0  - 13/0  74/0  - 59/0  71/0  04/0  - 5/0  84/0  03/0  09/0  93/0  پوشاك

  - 99/0  84/0  - 44/0  - 24/0  - 31/0  - 65/0  81/0  - 94/0  86/0  - 97/0  71/0  91/0  39/0  23/0  52/0  قایق

  - 99/0  57/0  - 11/0  79/0  31/0  43/0  54/0  - 65/0  45/0  - 49/0  73/0  85/0  - 57/0  - 23/0  94/0  تفنگ

  - 98/0  56/0  - 15/0  79/0  38/0  44/0  56/0  - 67/0  49/0  - 49/0  79/0  83/0  - 59/0  - 19/0  94/0  کاالهاي متفرقه

  - 77/0  48/0  - 78/0  24/0  - 61/0  48/0  66/0  - 99/0  77/0  88/0  - 73/0  78/0  - 69/0  - 01/0  92/0  کفش  2014
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  - 96/0  59/0  02/0  6/0  - 02/0  - 11/0  71/0  - 58/0  69/0  08/0  - 49/0  83/0  1/0  05/0  93/0  پوشاك

  - 99/0  81/0  - 57/0  - 13/0  - 51/0  - 64/0  81/0  - 97/0  87/0  - 97/0  71/0  93/0  01/0  51/0  45/0  قایق

  - 99/0  68/0  - 14/0  77/0  31/0  45/0  54/0  - 61/0  41/0  - 53/0  72/0  84/0  - 55/0  - 14/0  94/0  تفنگ

  - 99/0  68/0  - 14/0  77/0  30/0  45/0  54/0  - 61/0  4/0  - 53/0  72/0  84/0  55/0  - 14/0  94/0  کاالهاي متفرقه

2015  

  - 87/0  37/0  - 74/0  13/0  - 23/0  61/0  53/0  - 97/0  75/0  86/0  - 75/0  82/0  - 56/0  26/0  91/0  کفش

  - 69/0  43/0  11/0  63/0  14/0  - 15/0  7/0  - 57/0  69/0  1/0  - 48/0  82/0  13/0  00/0  93/0  پوشاك

  - 99/0  91/0  - 56/0  - 34/0  - 43/0  - 69/0  81/0  - 97/0  83/0  - 96/0  43/0  93/0  - 11/0  38/0  47/0  قایق

  - 99/0  55/0  - 21/0  76/0  29/0  43/0  48/0  - 61/0  41/0  - 55/0  74/0  83/0  - 49/0  - 31/0  94/0  تفنگ

  - 99/0  55/0  - /20  76/0  29/0  43/0  48/0  - 61/0  40/0  - 55/0  47/0  83/0  - 49/0  - 3/0  94/0  کاالهاي متفرقه

2016  

  - 98/0  - 81/0  41/0  27/0  - 45/0  67/0  53/0  - 98/0  71/0  86/0  - 84/0  82/0  - 46/0  29/0  91/0  کفش

  - 95/0  47/0  23/0  64/0  2/0  - 11/0  69/0  - 52/0  68/0  11/0  - 37/0  82/0  16/0  - 02/0  93/0  پوشاك

  - 99/0  89/0  - 51/0  - 44/0  - 56/0  - 73/0  79/0  - 89/0  82/0  - 94/0  - 08/0  92/0  - 009/0  51/0  42/0  قایق

  - 99/0  65/0  - 14/0  76/0  33/0  46/0  51/0  - 56/0  46/0  - 51/0  77/0  84/0  - 51/0  - 32/0  94/0  تفنگ

  - 99/0  65/0  - 14/0  76/0  33/0  46/0  51/0  - 56/0  46/0  - 51/0  77/0  84/0  - /50  - 32/0  94/0  کاالهاي متفرقه

2017  

  - 98/0  54/0  - 51/0  49/0  - 35/0  64/0  55/0  - 93/0  73/0  86/0  - 49/0  85/0  - 29/0  34/0  86/0  کفش

  - 94/0  51/0  26/0  59/0  01/0  - 14/0  67/0  - 55/0  69/0  09/0  - 45/0  82/0  08/0  08/0  93/0  پوشاك

  - 99/0  89/0  - 61/0  - 05/0  - 65/0  - 61/0  79/0  - 95/0  81/0  - 93/0  - 05/0  93/0  07/0  35/0  42/0  قایق

  97/0  66/0  - 23/0  76/0  42/0  47/0  54/0  - 51/0  48/0  - 53/0  77/0  81/0  - 45/0  - 28/0  93/0  تفنگ

  - 97/0  66/0  - 23/0  76/0  42/0  47/0  54/0  - 50/0  48/0  - 53/0  77/0  81/0  - 54/0  - 28/0  93/0  کاالهاي متفرقه

2018  

  - 99/0  44/0  - 39/0  67/0  - 77/0  70/0  61/0  - 87/0  75/0  85/0  - 47/0  88/0  - 25/0  - 93/0  85/0  کفش

  - 99/0  51/0  32/0  58/0  11/0  - 19/0  67/0  - 55/0  69/0  15/0  - 42/0  85/0  11/0  - 89/0  93/0  پوشاك

  - 99/0  91/0  - 52/0  - 52/0  - 72/0  - 56/0  79/0  - 92/0  81/0  - 91/0  - 12/0  89/0  16/0  - 48/0  55/0  قایق

  - 99/0  67/0  /18  77/0  41/0  52/0  57/0  - 43/0  48/0  - 51/0  79/0  84/0  - 41/0  - 61/0  94/0  تفنگ

 - 99/0 67/0 - 18/0 77/0 4/0 52/0 57/0 - 43/0 48/0 - 51/0 79/0 84/0 - 41/0 61/0 94/0  کاالهاي متفرقه

 
  گروه کاالیی 5ترین شرکاي تجاري آن به تفکیک براي ایران و مهم PRنتایج شاخص  .4جدول 
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2005  

  52/0  22/0  19/0 26/0  31/0  01/1  59/0  27/2  66/0  98/3  01/0  24/0  05/0  72/2  34/2  کفش

  13/4  91/0  05/2  68/1  21/1  68/0  43/1  42/2  52/0  89/0  09/0  83/0  92/0  94/0  37/1  پوشاك

  07/0  86/2  37/0  03/0  73/0  15/0  96/1  01/0  29/1  01/0  78/0  01/1  67/0  73/0  03/0  قایق

  0  00/0  14/0  00/0  001/0  14/0  02/0  0  44/0  0  54/0  41/0  66/0  004/0  006/0  تفنگ

  26/0  97/0  64/1  3  73/2  42/2  86/0  28/0  29/0  11/0  37/1  89/0  03/0  56/0  21/1  کاالهاي متفرقه

2006  

  25/0  28/0  17/0  51/0  11/0  05/1  66/0  61/2  71/0  83/3  02/0  28/0  03/0  -  11/2  کفش

  4/4  93/0  02/2  51/1  19/1  63/0  45/1  08/2  54/0  95/0  08/0  81/0  72/0  -  54/1  پوشاك

  01/0  57/0  35/0  06/0  59/0  21/0  83/1  00  11/1  01/0  73/0  24/1  63/0  -  03/0  قایق

  005/0  19/0  00/0  01/0  17/0  02/0  0  46/0  00/0  51/0  36/0  71/0  -    0  تفنگ

  33/0  18/1  45/1  92/2  01/3  23/2  89/0  29/0  32/0  19/0  57/1  83/0  05/0  -  26/1  کاالهاي متفرقه

  52/1  38/0  26/0  45/0  06/0  01/1  66/0  21/0  64/0  82/3  01/0  16/0  03/0  72/1  98/1  کفش  2007
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  18/3  86/0  79/1  52/1  32/1  74/0  34/1  96/3  55/0  99/0  08/0  71/0  85/0  64/0  54/1  پوشاك

  01/0  57/2  35/0  06/0  59/0  21/0  83/1  005/0  1/1  01/0  73/0  24/1  63/0  -  03/0  قایق

  005/0  22/0  00/0  01/0  21/0  02/0  0  43/0  13/6  43/0  33/0  71/0  01/0  008/0  0  تفنگ

  27/0  91/0  33/1  97/2  96/2  94/1  79/0  79/0  32/0  14/0  68/1  69/0  07/0  65/0  36/1  کاالهاي متفرقه

2008  

  07/3  53/0  16/0  47/0  15/0  17/1  77/0  23/0  66/0  98/3  01/0  23/0  03/0  39/1  56/1  کفش

  81/1  95/0  88/1  54/1  39/1  64/0  36/1  83/3  66/0  75/0  08/0  71/0  77/0  71/0  63/1  پوشاك

  007/0  81/2  49/0  04/0  57/0  29/0  09/2  04/0  31/1  02/0  01/1  74/1  5/0  88/1  05/0  قایق

  008/0  24/0  49/3  04/0  26/0  02/0  0  41/0  14/4  52/0  33/0  63/0  01/0  004/0  0  تفنگ

  12/0  98/0  28/1  91/2  83/2  63/1  74/0  57/0  32/0  18/0  46/1  61/0  07/0  69/0  69/1  کاالهاي متفرقه

2009  

  83/1  61/0  17/0  39/0  06/0  65/1  94/0  15/0  79/0  16/4  02/0  37/0  08/0  -  71/1  کفش

  11/3  69/0  2  63/1  1/1  53/0  37/1  37/3  59/0  71/0  07/0  91/0  81/0  -  57/1  پوشاك

  003/0  51/2  43/0  06/0  38/0  21/0  97/1  36/0  28/1  07/0  81/0  78/1  93/0  14/2  07/0  قایق

  0  001/0  19/0  009/0  11/0  17/0  01/0  0  33/0  0  57/0  39/0  55/0  -  006/0  تفنگ

  04/0  76/0  34/1  84/2  81/2  74/1  73/0  32/1  27/0  11/0  37/1  81/0  05/0  -  58/1  کاالهاي متفرقه

2010  

  57/3  56/0  11/0  35/0  14/0  88/1  1/1  06/0  91/0  23/4  03/0  33/0  09/0  -  51/1  کفش

  39/1  75/0  88/1  72/1  04/1  47/0  43/1  11/3  62/0  61/0  1/0  71/0  75/0  -  65/1  پوشاك

  005/0  91/2  51/0  07/0  46/0  16/0  85/1  14/0  65/1  02/0  65/0  91/0  26/1  -  09/0  قایق

  0  002/0  27/0  000  13/0  17/0  03/0  0  38/0  00/0  49/0  28/0  63/0  -  009/0  تفنگ

  02/0  83/0  23/1  86/2  78/2  62/1  75/0  65/1  31/0  11/0  74/1  67/0  07/0  -  69/1  کاالهاي متفرقه

2011  

  14/4  51/0  17/0  49/0  15/0  71/1  87/0  02/0  86/0  29/4  02/0  /49  05/0  -  37/1  کفش

  76/0  86/0  78/1  69/1  12/1  46/0  22/1  92/2  61/0  57/0  09/0  84/0  56/0  -  71/1  پوشاك

  003/0  82/2  38/0  04/0  34/0  11/0  52/1  16/0  24/1  03/0  65/0  84/1  91/0  -  09/0  قایق

  0  0  24/0  0  13/0  19/0  05/0  0  36/0  0  48/0  36/0  65/0  -  008/0  تفنگ

  83/1  06/0  78/0  21/1  64/2  59/2  69/0  98/1  31/0  11/0  67/1  81/0  09/0  -  75/1  کاالهاي متفرقه

2012  

  19/4  67/0  19/0  53/0  28/0  71/1  1  03/0  82/0  54/4  02/0  43/0  06/0  97/0  33/1  کفش

  57/0  84/0  81/1  51/1  26/1  53/0  51/1  88/2  67/0  34/0  08/0  61/0  47/0  25/1  64/1  پوشاك

  01/0  82/2  61/0  16/0  45/0  13/0  91/1  06/0  37/1  02/0  67/0  04/1  02/1  -  11/0  قایق

  0  001/0  16/0  0  07/0  21/0  02/0  0  41/0  001/0  51/0  31/0  71/0  009/0  01/0  تفنگ

  2/0  86/0  18/1  75/2  64/2  55/1  71/0  76/1  31/0  09/0  42/1  61/0  09/0  67/0  83/1  کاالهاي متفرقه

2013  

  26/4  51/0  23/0  43/0  61/0  29/2  71/0  13/0  78/0  51/4  02/0  57/0  09/0  51/1  26/1  کفش

  67/1  52/0  77/0  73/1  47/1  91/0  41/0  48/1  51/2  36/0  07/0  67/0  36/0  06/1  67/1  پوشاك

  01/0  61/2  97/0  21/0  41/0  12/0  65/1  31/0  15/1  009/0  95/0  83/1  78/0  04/2  12/0  قایق

  0  001/0  24/0  0  22/0  15/0  02/0  0  36/0  002/0  44/0  35/0  73/0  08/0  01/0  تفنگ

  18/0  87/0  24/1  88/2  82/1  39/1  72/0  09/2  28/0  11/0  38/1  71/0  09/0  54/0  81/1  کاالهاي متفرقه

2014  

  13/4  55/0  25/0  62/0  47/0  44/2  74/0  05/0  63/0  52/4  01/0  63/0  11/0  32/1  2/1  کفش

  73/0  92/0  68/1  41/1  21/1  37/0  33/1  51/2  58/0  37/0  06/0  64/0  39/0  81/0  67/1  پوشاك

  02/0  83/2  59/0  21/0  51/0  11/0  97/1  25/0  45/1  004/0  28/1  29/1  77/0  43/1  17/0  قایق

  0  28/0  001/0  11/0  16/0  02/0  0  38/0  01/1  48/0  25/0  81/0  01/0  01/0  0  تفنگ

  12/0  21/1  21/1  71/2  36/2  27/1  76/0  29/2  25/0  09/0  29/1  71/0  09/0  54/0  91/1  کاالهاي متفرقه

2015  

  88/0  05/0  55/2  78/0  11/0  57/0  41/4  05/0  57/0  16/0  07/1  21/1  کفش
31/0  

  
88/0  42/2  

  71/1  25/2  38/0  78/1  46/1  37/0  32/1  53/2  63/0  48/0  07/0  64/0  39/0  93/0  62/1  پوشاك

  08/0  19/3  39/0  16/0  51/0  09/0  11/2  1/0  31/1  007/0  53/0  77/1  25/0  11/2  15/0  قایق
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  0  0  31/0  002/0  05/0  13/0  02/0  0  43/0  0  58/0  25/0  81/0  07/0  01/0  تفنگ

  23/0  52/0  93/0  47/2  41/2  29/1  66/0  26/2  27/0  11/0  41/1  71/0  11/0  49/0  93/1  کاالهاي متفرقه

2016  

  04/1  55/0  49/0  83/0  24/0  4/2  81/0  21/0  74/0  37/4  06/0  86/0  22/0  57/0  01/1  کفش

  25/3  47/0  88/1  53/1  85/1  38/0  31/1  31/2  61/0  49/0  07/0  61/0  32/0  56/0  71/1  پوشاك

  11/0  13/3  38/0  13/0  34/0  07/0  07/2  42/0  13/1  009/0  13/0  52/1  23/0  84/1  14/0  قایق

  0  0  27/0  002/0  02/0  16/0  02/0  0  44/0  0  68/0  26/0  82/0  34/0  01/0  تفنگ

  61/0  83/0  87/0  48/2  45/2  29/1  71/0  05/2  31/0  12/0  29/1  69/0  07/0  31/0  02/2  کاالهاي متفرقه

2017  

  86/0  56/0  44/0  97/0  55/0  15/2  82/0  27/0  79/0  48/4  06/0  77/0  15/0  54/1  87/0  کفش

  85/2  52/0  34/2  27/1  19/1  34/0  22/1  12/2  65/0  41/0  07/0  62/0  34/0  91/0  82/1  پوشاك

  005/0  09/3  32/0  29/0  24/0  11/0  04/2  16/0  16/1  01/0  17/0  96/1  34/0  59/1  16/0  قایق

  0  0  21/0  003/0  02/0  21/0  02/0  0  41/0  0  64/0  21/0  81/0  11/0  01/0  تفنگ

  27/1  81/0  85/0  44/2  85/2  31/1  81/0  44/2  34/0  10/0  48/1  61/0  11/0  42/0  07/2  کاالهاي متفرقه

2018  

  17/2  39/0  54/0  51/1  42/2  93/0  42/0  81/0  38/4  06/0  05/1  13/0  21/0  81/0  86/0  کفش

  48/0  44/2  11/1  57/1  27/0  17/1  81/1  62/0  48/0  /07  79/0  29/0  29/0  37/0  73/1  پوشاك

  07/0  33/3  38/0  09/0  19/0  11/0  94/1  26/0  11/1  01/0  13/0  11/1  33/0  44/2  21/0  قایق

  0  0  15/0  001/0  01/0  16/0  02/0  0  42/0  0  64/0  25/0  82/0  05/0  01/0  تفنگ

 04/2 78/0 85/0 27/2 97/2 33/1 83/0 51/2 32/0 11/0 51/1 73/0 09/0 66/1 16/2  کاالهاي متفرقه

  

نشان داده شده  2باالسا در جدول شماره نتایج شاخص 

ترین یافته تحقیق این بود که کشور چین در مهم. است

صادرات کفش، پوشاك، کاالهاي متفرقه و کشور آلمان در 

هاي ورزشی باالترین مزیت رقابتی را در صادرات قایق و تفنگ

بین کشورهاي مورد بررسی در طی دوره به خود اختصاص 

 2017سال  در صادرات قایق هلند، در 2018ل دادند. اما در سا

ایتالیا در صادرات  2009هاي ورزشی و در سال ژاپن در تفنگ

اند. چین در طول دوره مورد قایق باالترین مزیت را داشته

گروه کاالیی کفش، پوشاك، قایق،  5، در 2005-2018بررسی 

هاي ورزشی داراي مزیت نسبی کاالهاي متفرقه و تفنگ

بود. کشور امارات متحده عربی در انتهاي دوره مورد بیشتري 

بررسی نسبت به شروع دوره از مزیت نسبی بیشتري برخوردار 

باشد. این امر در صادرات کفش، پوشاك و قایق بیشتر می

مشهود بوده است. کشور ترکیه در گروه کاالي تفنگ و 

هاي تفریحی ورزشی نسبت به بقیه کاالها از مزیت نسبی قایق

توان گفت که در یشتري برخودار بود. براي کشور آلمان میب

طول دوره بررسی و در همه گروه کاالها مزیت نسبی بیشتري 

داشته است اما این امر در گروه کاالهاي تفنگ و قایق بیشتر 

هاي مورد بررسی ژاپن در کاالهاي تفنگ، بود. در طی دهه

باشد. رقابتی میقایق و کاالهاي متفرقه این کشور داراي مزیت 

در گروه  2005 - 2018هاي کشور اندونزي نیز در طی سال

کاالهاي کفش و پوشاك نسبت به بقیه کاالها از مزیت 

توان گفت که بیشتري برخوردار بوده است. به طور میانگین می

هاي مورد بررسی در همه گروه کاالهاي  ایتالیا در طی سال

است. براي کشورهاي مورد بررسی داراي مزیت نسبی بوده 

توان گفت که در طی دوره در هیچ یک از ایران و بلغارستان می

کاالهاي مورد بررسی مزیت نداشتند و رقم باالسا براي تمام 

و صفر بوده است. فرانسه به  1ها و گرو کاالها کمتر از دوره

در بقیه گروه کاالها داري مزیت  1غیر از تفنگ هاي ورزشی 

جهان بوده است. کشور اتریش نیز به غیر از نسبی بیشتري در 

صادرات قایق و پوشاك در بقیه گروه کاالها مزیت صادراتی 

بیشتري داشته است. کشورهاي کره، هنگ کنگ، سوئیس و 

هاي ورزشی کمترین مزیت را هلند نیز در صاردات تفنگ

اند. هلند بیشترین صادرات قایق، پوشاك و کاالهاي داشته

بین گروه کاالهاي مورد بررسی داشته است. رقم متفرقه را در 

بوده است که این  1شاخص باالسا براي کشور سوئیس کمتر از 

امر نشان از مزیت پایین صادراتی این کشور است. بیشترین 

ترین یافته باشد. مهمکنگ کاالهاي متفرقه میصاردات هنگ

تحقیق این بود که کشور چین در صادرات کفش، پوشاك، 

هاي هاي متفرقه و کشور آلمان در صادرات قایق و تفنگکاال
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ورزشی باالترین مزیت رقابتی را در بین کشورهاي مورد بررسی 

در  2018در طی دوره به خود اختصاص دادند. اما در سال 

هاي ورزشی ژاپن در تفنگ 2017صادرات قایق هلند، در سال 

مزیت را ایتالیا در صادرات قایق باالترین  2009و در سال 

 5، در 2005-2018اند. چین در طول دوره مورد بررسی داشته

گروه کاالیی کفش، پوشاك، قایق، کاالهاي متفرقه و 

هاي ورزشی داراي مزیت نسبی بیشتري بود. کشور تفنگ

امارات متحده عربی در انتهاي دوره مورد بررسی نسبت به 

این امر  باشد.شروع دوره از مزیت نسبی بیشتري برخوردار می

در صادرات کفش، پوشاك و قایق بیشتر مشهود بوده است. 

هاي تفریحی ورزشی کشور ترکیه در گروه کاالي تفنگ و قایق

نسبت به بقیه کاالها از مزیت نسبی بیشتري برخودار بود. براي 

توان گفت که در طول دوره بررسی و در همه کشور آلمان می

ته است اما این امر در گروه کاالها مزیت نسبی بیشتري داش

هاي مورد گروه کاالهاي تفنگ و قایق بیشتر بود. در طی دهه

بررسی ژاپن در کاالهاي تفنگ، قایق و کاالهاي متفرقه این 

باشد. کشور اندونزي نیز در طی کشور داراي مزیت رقابتی می

در گروه کاالهاي کفش و پوشاك  2005 - 2018هاي سال

مزیت بیشتري برخوردار بوده است. به نسبت به بقیه کاالها از 

هاي مورد توان گفت که ایتالیا در طی سالطور میانگین می

بررسی در همه گروه کاالهاي مورد بررسی داراي مزیت نسبی 

توان گفت که بوده است. براي کشورهاي ایران و بلغارستان می

در طی دوره در هیچ یک از کاالهاي مورد بررسی مزیت 

 1ها و گرو کاالها کمتر از قم باالسا براي تمام دورهنداشتند و ر

در  1هاي ورزشی و صفر بوده است. فرانسه به غیر از تفنگ

بقیه گروه کاالها داري مزیت نسبی بیشتري در جهان بوده 

است. کشور اتریش نیز به غیر از صادرات قایق و پوشاك در 

. بقیه گروه کاالها مزیت صادراتی بیشتري داشته است

کشورهاي کره، هنگ کنگ، سوئیس و هلند نیز در صاردات 

اند. هلند بیشترین هاي ورزشی کمترین مزیت را داشتهتفنگ

صادرات قایق، پوشاك و کاالهاي متفرقه را در بین گروه 

کاالهاي مورد بررسی داشته است.  رقم شاخص باالسا براي 

مزیت  بوده است که این امر نشان از 1کشور سوئیس کمتر از 

کنگ پایین صادراتی این کشور است. بیشترین صاردات هنگ

  باشد.  کاالهاي متفرقه می

نتایج شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن در جدول شماره 

نتایج شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن نشان . آمده است 3

داد که کشور چین در صادرات کفش، پوشاك و کاالهاي 

هاي ورزشی ات قایق و تفنگمتفرقه و کشور آلمان در صادر

باالترین مزیت رقابتی را در بین سایر کشورهاي مورد مطالعه 

داشتند. کشور چین در ابتدا تا انتهاي دوره در گروه کاالهاي 

کفش، پوشاك و کاالهاي متفرقه مزیت نسبی بیشتري داشته 

هاي تفریحی ) اما در صادرات تفنگ و قایق1است (نزدیک به 

تداي دوره رقم منفی و در انتهاي دوره مورد و ورزشی در اب

مطالعه مزیت نسبی متوسطی داشته است. براي کشور امارات 

توان گفت که از در طول دوره از مزیت نسبی در صادرات می

و  2017، 2016گروه کاالها برخوردار نبوده است فقط در سال 

در صاردات کفش مزیت اندکی را تجربه کرده است. در  2005

دوره مورد بررسی ایران و بلغارستان در صادرات هیچ یک  طول

از کاالهاي ورزشی مزیت رقابتی نداشتند. کشور اندونزي به 

غیر از کفش و پوشاك در صادرات هیچ یک از گروه کاالها 

مزیت رقابتی نداشته است. ترکیه در زمینه صادرات پوشاك و 

ایق مزیت ها در صادرات تفنگ و ققایق و در معدودي از سال

رقابتی داشته است. کشور آلمان از جمله کشورهایی بود که در 

تمام گروه کاالهاي مورد بررسی در طی دوره مورد مطالعه 

مزیت رقابتی را تجربه کرده است. ژاپن در صادرات تمام گروه 

کاالها به غیر از کفش و پوشاك مزیت رقابتی داشته است. 

قابتی داشته است و کمترین گروه کاالیی مزیت ر 5ایتالیا در 

مزیت رقابتی را در صادرات تفنگ و کاالهاي متفرقه تجربه 

، 2005کرده است. کشور فرانسه به غیر از گروه کاالیی تفنگ (

) در سایر گروه کاالها مزیت 2012و  2009،  2007، 2006

رقابتی دارد. کشور اتریش در صادرات قایق و پوشاك ورزشی 

ه است و به طور میانگین باالترین مزیت عدم مزیت نسبی داشت

را در گروه کاالهاي متفرقه به خود اختصاص داده است. کره در 

ابتداي شروع دوره در تمام گروه کاالها به غیر از کاالهاي 

متفرقه عدم مزیت و از اواسط تا انتهاي دوره در صادرات 

کاالهاي متفرقه و تفنگ مزیت نسبی از خود نشان داده است. 

ها عدم مزیت رقابتی داشته است شور سوئیس در تمام دورهک

البته در چند سال در صادرات پوشاك مزیت نسبی بسیار اندکی 

تجربه کرده است. کشور هلند به غیر از تفنگ در سایر کاالها 

توان کنگ میمزیت رقابتی داشته است. براي کشور هنگ

نسبی نوشت که در کاالهاي متفرقه، کفش و پوشاك مزیت 

  داشته است. 

نتایج مربوط به شاخص پرودمن و ردینگ در جدول شماره 

ژاپن در صادرات کفش، پوشاك و کاالهاي . آورده شده است 4

متفرقه داري باالترین مزیت نسبی بود و در بقیه گروه کاالها یا 

مزیت رقابتی نداشت و یا بسیار اندك که قابل چشم پوشی بود. 

طالعه کشور امارات در صادرات کفش و در ابتداي دوره مورد م

پوشاك مزیت رقابتی داشت اما به مرور زمان در تمام گروه 

کاالها مزیت نسبی اندکی داشته اما این میزان در کفش و قایق 

بیشتر بوده است. برمبناي شاخص پرودمن ترکیه فقط در 

مزیت داشته است. همچنین آلمان  2010صادرات قایق در سال 
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هاي تفریحی و ورزشی در تمام طول در زمینه قایق و ژاپن نیز

هاي اند. البته در طی سالدوره باالترین مزیت رقابتی را داشته

) در صادرات قایق نیز این 2008و   2007، 2006، 2005(

مزیت را تجربه کرده است. کشور اندونزي در صادرات کفش 

ادرات قایق باالترین مزیت را از آن خود کرده است. ایتالیا در ص

و تفنگ باالترین مزیت را به خود اختصاص داده است. در بین 

گروه کاالهاي مورد بررسی بلغارستان در صادرات کفش و 

پوشاك، فرانسه پوشاك و قایق و اتریش در صادرات کفش و 

کاالهاي متفرقه باالترین مزیت رقابتی را به خود اختصاص 

در صادرات کنگ داده است. کشور کره، سوئیس و هنگ

پوشاك و کاالهاي متفرقه باالترین مزیت رقابتی را به خود 

اند. همچنین هلند نیز در صادرات قایق باالترین اختصاص داده

مزیت را دارا بوده است. کشور ایران نیز در صادرات کفش و 

پوشاك باالترین مزیت را در شاخص پرودمن و ردینگ به خود 

  اختصاص داده است. 

  

  گیرينتیجهبحث و 

المللی طی صنعت ورزش یکی از صنایع نوین در اقتصاد بین

هاي اخیر نقش مولدي ایفا نموده و براي سرمایه دهه

هاي کالن اقتصادي بیش از پیش براي هر کشوري گذاري

تأثیرگذار است. لذا مزیت نسبی کاالهاي ورزشی از موارد مهمی 

ه شمار در توسعه اقتصادي کشور و توسعه صنعت ورش ب

الملل تحت شرایط مکانی رود. به طور طبیعی تجارت بینمی

کند. همین تفاوت شرایط مکانی است متفاوت، مفهوم پیدا می

سازد، زیرا کاالي صادراتی براي که مزیت نسبی را متأثر می

کننده برسد، هزینه هایی از قبیل حمل و اینکه به دست مصرف

بندي، معالیات گمرگ، وع بستهنقل، بیمه، بازاریابی، تبلیغات، ن

ها گیرد. این هزینههاي گمرگی و ... نیز به آن تعلق میتعرفه

به دو صورت مزیت نسبی را در مرحله تولید تحت تأثیر قرار 

دهد و دوم، زمان و سرعت انتقال از مبدأ (محل تولید) به می

 بسیاري دردهد. از سویی دیگر مقصد (بازار مصرف) را تغییر می

 نوظهور اقتصادهاي در ورزشی کاالهاي تولیدکنندگان موارد، زا

 آالت ماشین و ماهر کار نیروي کمبود مالی، منابع محدودیت با

که صنعت  هستند روبرو کشور خارج از بازار اطالعات نبود و

  باشد.ورزش از این امر مستثنی نمی

هاي مزیت تشخیص براي چهار شاخص از مقاله این در

 از یک هر که چرا استفاده کردیم. کاالهاي ورزشینسبی گروه 

 معرض در گرفتن قرار از قبیل هايکاستی از برخی داراي هاآن

 نادیده واحد، کاالي یک روي تمرکز ساختاري، هايتحریف

 در ثباتیبی واردات، تجارت جریان یا تجارت بودن باز گرفتن

 تجارت نشانه با تناقض عدم شدید، هايارزش در حضور توزیع،

) نشان داده است که 2015غیره. نتایج تحقیقات سن ( و خالص

 صنعت صادرکننده نوظهور اقتصادهاي و شرقی اروپاي آسیا،

 و شمالی آمریکاي آزاد تجارت ورزشی و منطقه کاالهاي

 کاالهاي صنعت جهانی واردکننده اروپا اتحادیه کشورهاي

 تجهیزات یافته توسعه کشورهاي نسبی مزیت. ورزشی هستند

 نسبی مزیت که حالی در است، ورزشی کاالهاي پیشرفته

 متمرکز ورزشی سنتی کاالهاي صنعت بر نوظهور اقتصادهاي

چه بسا عدم حمل و نقل بموقع کاالیی موجب نابودي آن . است

المللی زودتر کاالي خود را به بازار عرضه شود و یا رقباي بین

باع شده باشد و مسائلی از این کنند و بازار کاالي مورد نظر اش

قبیل که مزیت نسبی را در عمل با مشکالت زیادي مواجه 

کند. افزون بر مسائل اقتصادي تأثیرگذار پس از فرایند تولید، می

مسائل سیاسی و غیراقتصادي نیز مفهوم مزیت نسبی را تغییر 

رو هاي پیش دهند. به عنوان نمونه کشور ایران در طی دههمی

ها و ها سیاسی بسیاري مواجه بوده است. این تحریمریمبا تح

افزایش تورم در ایران و به طبع آن نیز افزایش نرخ ارز و 

کاهش صادرات و واردات کاالهاي ورزشی تجارت این بخش از 

صنعت ورزش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. که این 

زشی را المللی کاالهاي ورامر خود مزیت نسبی و رقابت بین

الشعاع قرار داده است. همانطور که مشاهده شده بر مبناي تحت

هاي مورد مطالعه ایران مزیت رقابتی را نتایج تحقیق در شاخص

ها کیفیت کاالهاي ورزشی، رغم اینتجربه نکرده است. علی

بندي کننده و مبادله شونده، شرایط بستهنوع کشور مبادله

هاي ي و اینترنت و شبکهکاالها، تبلیغات در فضاي مجاز

کننده در این زمینه است. اجتماعی از دیگر عوامل تعیین

همچنین میزان قرارگیري محصوالت ورزشی در سبدمصرفی 

خانوارهاي ایرانی و کشورهاي شرکاي تجاري از دیگر عوامل 

کننده است. همچنین بر مبناي نتایج تحقیقات مهم تعیین

 یاز تجارت جهان قیدق يریتصو)، 2009آندرف و آندرف (

آن توسط مناطق مهم، کشورها و  عیو توز یرزشو يکاالها

شدن  یصنعت زانیم ی را در موردشواهد تجرب نیمحصوالت، اول

 يدر بازار اقتصادها یصنعتریدر حال ظهور و غ يکشورها

ی را نشان الملل نیبر تخصص ب و اثرگذاري آن افتهیتوسعه 

و  یتیچندمل يهاشرکت يبرون سپار میمستقریبطور غدهد. می

در  نهیکم هز يدر کشورها دیتول ییجابجا يهايستراتژا

  .ی قابل مشاهده استورزش يصنعت کاالها

 کشورهاي به کشور اساس بر اروپا ورزشی کاالهاي بازار

 اروپا بقیه و هلند سوئیس، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان،

هاي بزرگ و پیشرو همچنین حضور شرکت .شودمی تقسیم
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ورزشی همچون آدیداس، نایک و پوما که بیشتر در زمینه 

ورزشی، کفش،  محصوالت توزیع و تولید توسعه، طراحی،

کنند، از دالیل ورزشی فعالیت می تجهیزات و لوازم پوشاك،

مزیت نسبی برتر کشورهاي اروپایی در زمینه محصوالت 

تحقیق هم به خصوص در شاخص  ورزشی است که در نتایج

الفاي واضح است که باالترین مزیت رقابتی را در بین 

کشورهاي مورد مطالعه کشورهاي اروپایی در طی دوره 

اند. کشورهاي مورد مطالعه به خود اختصاص داده2گ

بلغارستان، اتریش، فرانسه، ژاپن و ایتالیا باالترین مزیت نسبی 

به خود اختصاص داده بودند.  رقابتی را در بین سایر کشورها

نتایج شاخص باالسا و شاخص آشکار متقارن هم نشان دادند 

که کشور چین در صادرات کفش، پوشاك و کاالهاي متفرقه و 

کشور آلمان در صادرات قایق و تفنگ هاي ورزشی باالترین 

مزیت رقابتی را داشتند. نتایج تحقیق با یافته تحقیق عسکریان 

در ارتباط با عدم مزیت رقابتی صادرات  )1393و همکاران (

کاالهاي ورزشی ایران همخوانی دارد. شاخص پرودمن و 

)، نتایج متفاوتی را به دلیل مجموع مزیت PR) (2000ردینگ (

گروه کاالهاي مورد بررسی در کشورها در طی دوره مورد 

مطالعه از خود نشان داد؛ به طوري که در برخی از گروه 

ررسی در کشوها عدم مزیت نسبی مشاهده کاالهاي مورد ب

شده بود اما در این شاخص داراي مزیت بودند و همچنین در 

کشورهاي داراي شاخص باالساي باالتر رقم مزیت کاهش 

یافته بود (مجموع شاخص باالسا تقسیم بر تعداد گروه کاالهاي 

). کشورهاي اندونزي، بلغارستان، ایران، ایتالیا در 6صادراتی

)، بلغارستان، چین 2005کفش و کشورهاي ایران ( صادرات

)، ایتالیا، هلند در صادرات پوشاك باالترین مزیت 2014(

)، ایتالیا در 2016راداشتند. کشورهاي هلند، آلمان، امارات (

، 2011صادرات قایق باالترین مزیت را داشتند. آلمان، ژاپن (

کره، )، ترکیه، ایتالیا در صادرات تفنگ و کشورهاي 2009

کنگ، بلغارستان، ایران در صادرات کاالهاي اتریش، هنگ

متفرقه باالترین مزیت رقابتی را در طی دوره مورد مطالعه 

ها نشان داده است که اند. همچنین نتایج پژوهشداشته

میانگین نرخ رشد ساالنه صادرات کاالهاي ورزشی در طی 

، 8/7، آلمان 4/9براي کشور هلند  2007 - 2017هاي سال

 1/5و ترکیه  9/6، سوئیس 3/0، ایتالیا و فرانسه، 6/3اتریش 

 افزایش شاهد ورزشی آلمان کاالهاي درصد بوده است. بازار

 بازار ترینبزرگ است و در کفش و پوشاك ورزشی بوده مداوم

 باشد. تجهیزاتمرکزي را دارا می اروپاي در ورزشی کاالهاي

                                                                      
  .رجوع شود به روش تحقیق 6

 بنديدي یا طبقهبنشاخص رتبه با مطابق) HS92(ورزشی 

 و شده معامله کاالي سیزدهمین) PCI( 7محصوالت پیچیدگی

بیشترین صادرات تجهیزات و  .است پیچیده محصول امین 641

را  1995 -2017کاالهاي متفرقه ورزشی در طی سال هاي 

درصد)، سایر کشورهاي آسیایی  51کشورهاي چین (

آلمان درصد)،  8/4درصد)، ایاالت متحده امریکا (7/1(

اند. درصد) به خود اختصاص داده3/3درصد) و ایتالیا (9/3(

درصد)، 8/1درصد)، ژاپن ( 40/0همچنین کشورهاي اندونزي (

درصد)، بلغارستان 8/1درصد)، هلند و اتریش (53/0کره جنوبی (

درصد)، 24/0درصد)، سوئیس (2/2درصد)، فرانسه (57/0(

درصد)، 25/0)، ترکیه (53/0درصد)، هند ( 72/0کنگ (هنگ

اند. درصد) صادرات داشته 12/0درصد) و روسیه ( 13/0امارات (

ترین واردکنندگان این گروه کاالیی ایاالت طور مهمهمین

) و 1/5)، فرانسه (6/5)، ژاپن (4/6متحده امریکا، آلمان (

)، اتریش 5/1)، سوئیس و روسیه (3انگلستان بوده است. هلند (

)، 47/0)، ترکیه (2/2)، چین (4/3(کنگ )، هنگ3/2و ایتالیا (

) و اندونزي 9/2)، کره جنوبی (47/0)، امارات (20/0ایران (

بازارهاي  نوظهور، اقتصادهاي میان در) درصد بوده است. 32/0(

 دو حدود که زیادي جمعیت و اقتصادي سریع رشد با آسیایی

 ویژه توجه مورد است، داده جاي خود در را جهان جمعیت سوم

تر صنعت کاالهاي ورزشی در چین بسیار گستردهگیرند. یم قرار

دستکش و ، تشک، راکتي، و بدنساز یورزش زاتیتجهاست. 

ی و تجهیزات ایمنی در ورزش در ورزش یدانیم زاتیتجهتوپ، 

و  16,7چین  2015و  2016شود. در سال چین تولید می

میلیون دالر به کشورهاي دنیا صادرات داشته است.  54/19

از  یبرخ نیچ یورزش زاتیکنندگان برتر کاالها و تجه دیتول

 یکنندگان در صنعت تناسب اندام جهان نیتأم نیتربزرگ

 ای یخصوص ای دیسف يهااز برچسب یها انواع مختلفهستند. آن

 يرا برای و محصوالت سفارشی محصوالت اصل یطراح

. کنندیم روشو ف دی، تولیطراح یغرب يهامارك نیترمعروف

 6/62به  2020تا سال  هیانوسیو اق ایآس یبازار پوشاك ورزش

 نیچ، 2014. در سال شودیزده م نیتخم 8دالر گارنر اردیلیم

 APACمنطقه  يتمام کشورها نیسهم بازار را در ب نیشتریب

رود بازار هند شاهد  ی. انتظار مه استو پس از آن ژاپن داشت

پیامد  باشد.داشته  ی رانیب شیرشد در دوره پ نیشتریب

سیاستگذاري این پژوهش به منظور توسعه و افزایش مزیت 

 رقابتی در کاالهاي صادراتی ورزشی کشورها این است که

 از تا دهند ادامه توسعه و تحقیق در را خود گذاريسرمایه

                                                                      
7   . Product Complexity Index 
8  .Garner $62.6 Billion 
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سایر کاالها و صنایع  با ورزشی کاالهاي در خود مقایسه مزایاي

علی رغم آنچه که گفته شد کنند. اما  استفاده و سایر کشورها

پذیري کاالهاي ورزشی در زمینه بررسی مزیت نسبی و رقابت

بندي کاال، می توان به کیفیت کاالهاي صادر شده، نوع بسته

هاي بازاریابی که براي تبلیغ موقعیت کشور صادرکننده و برنامه

باشد اشاره کرد. مواردي که به کاال و سایر موارد مربوطه می

توان گفت در نظریه مزیت نسبی آدام اسمیت بدان صراحت می

هاس سیاسی توجه نشده است. شرایط کشور ما از قیبل تحریم

و اقتصادي از دالیل مهم براي عدم مزیت نسبی و رقابتی 

رود. همچنین کاالهاي ورزشی کشور در منطقه به شمار می

بیان شده اسمیت  واقعی در فضاي کامالً اقتصاديتجارت 

  جریان دارد.   دنیاي اقتصاد سیاسی نداشته بلکه درجریان 
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