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 مقدمه
در  یراستا صادرات کشاورز یندر هم. آید یشمار م کشور به یبرا یرناپذ اجتناب یضرورت یرنفتیتوسعه صادرات غ امروزه

عقد  ی،تعامالت جهان یتگسترش صادرات و واردات مبادالت و با رعا یرگرا در مس راهبرد توأمانِ درون زا و برون یکقالب 

 یشعار یرو غ یواقع یو اطراف، قادر است متن و محتوا یههمسا یبا کشورها یحسن همجوار ی،امنطقه یهایمانپ

 کشاورزی محصوالت صادراتی بازارهای ثبات به توجه. بخشد تحقق را یکشاورز یهابخش یرز یدر تمام یاقتصاد مقاومت

و  کندمی تجربه را توجهی قابل نوسان نفت هایقیمت که زمانی در بازارها این در ها قیمت نوسان افزایش از جلوگیری و

 یمتق تغییرات یلدال یبررس یمطالعه با هدف اصل این. توجه است یازمندن یشاز پ یشب ینفت یدر دوره کاهش درآمدها

و در مورد  یدر بخش کشاورز نآ یهانارسایی و( یصادرات کشاورز یشناسیبآس) یکشاورز یمحصوالت صادرات

 . است شده انجام یمحصوالت منتخب صادرات

 یرسا. شودیپرداخته م گزارش یجنتا مهمتریناز  بخشی به تنهاصفحات،  یتمحدود یلبه دل یریتیمد خالصه ینا در

روند  بررسیشده است عبارتند از؛  یکه بررس یموارد ینمطالعه مهمتر ینا در. ارائه شده است یدر گزارش اصل یجنتا

در  یرانا یصادرات یمتق ییراتروند تغ بررسی یران،ا یدر بخش کشاورز یصادرات یمحصوالت اصل یمتق ییراتتغ

 بعد و قبل در صادراتی هایقیمت تغییرات تحلیل صادراتی، قیمت تغییرات و وزنی مقادیر ارتباط تحلیلهدف،  یکشورها

 به نسبت ایران واکنش ایران، صادراتی محصوالت قیمت تغییرات در ایران رقبای حضور نقش تحلیل ها،تحریم تشدید از

 یران،ا یصادرات هایقیمت به جهانی هایقیمتو کاهش  افزایش انتقال نحوه بررسی طریق از جهانی هایقیمت تغییرات

 قدرت تعیین بلندمدت، در ایران صادراتی منتخب محصوالت قیمت بر وارده ناگهانی های شوک یلنحوه تعد یبررس

-قیمت بهبود و ثبات بر برندسازیو  بندیبسته اهمیت تحلیل ی،محصوالت منتخب صادرات یبازارها در ایران انحصاری

 آن، تغییرات و آتی های سال طی ایران صادراتی منتخب محصوالت قیمت بینی پیش ی،صادرات یگاهو جا یصادرات های

 یتو در نها اقتصادی فعالین و کارشناسان دیدگاه از صادراتی منتخب محصوالت نرخ افزایش عدم بر مؤثر عوامل یبررس

 نتایج این مهمترین از بخشی تنها شد، بیان که دالیلی بهاما . ایران کشاورزی صادراتی محصوالت بازار نارسایی بندی جمع

 .است شده ارائه مدیریتی خالصه این در

 

 نتایج منتخب طرح
های سهم مقداری و ارزشی محصوالت منتخب مورد بررسی، در سبد صادراتی و الگوی صادراتی ایران در سال در ابتدا

بیشترین سهم مقداری صادرات مربوط به محصوالت نتایج این قسمت نشان داد که . اخیر مورد بررسی قرار گرفت

به لحاظ سهم مقداری محصوالت زعفران، چای . باشدها، پسته و خرما میهندوانه، سیب زمینی، سیب، شیر و فرآورده

ارزشی با فاصله چشمگیری، سهم ارزشی پسته در سبد صادراتی به لحاظ . اندسهم کمتری در سبد صادراتی ایران داشته

 53این سهم ارزشی صادراتی حدود  های مورد بررسی در طی سال محصوالت کشاورزی ایران بیشتر بوده و بطور میانگین

، (انگور خشک کرده)ها، انگور پس از پسته بیشترین سهم ارزشی صادراتی مربوط به شیر و فرآورده. باشد درصد می

ها بوده که بیشترین بهبود سهم ارزشی در سبد صادراتی ایران، مربوط به محصول شیر و فرآورده. باشدزعفران و خرما می

 .رسیده است 1535در سال  درصدی 35/3به سهم  1530در سال  از سبد صادراتی ایران درصد 66/0از سهم 

در سبد صادراتی ( پسته، زعفران و خرما)دهد که سهم مهمترین کاالهای صادراتی ایران نشان می ها بررسینتایج 

محصوالت کشاورزی مقداری کاسته شده و همچنین سهم ارزشی محصوالت پسته و زعفران نیز به عنوان مهمترین 

وضعیت سایر محصوالت نیز در جداول مربوطه مشخص است و . صادارتی بخش کشاورزی کاهش یافته استکاالهای 
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گرفت توان نتیجهبنابراین می. توان نوسان جایگاه محصوالت کشاورزی در سبد صادراتی ایران را کامالً مالحظه نمودمی

از الگوی صادراتی مشخصی تبعیت نکرده و ریزی صادراتی خود در مورد محصوالت کشاورزی، که ایران در برنامه

. اندهای مشخص و باثبات صادراتی را دنبال نکردههای مختلف استراتژیصادرکنندگان ایرانی در سال
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 سهم مقداری صادرات محصوالت منتخب کشاورزی -1جدول 

 پرتقال سیب زعفران خرما پسته سال
 پیاز 

 و موسیر
 کیوی چای سیب زمینی انگور

 شیر 

 ها فرآوردهو 
 گوجه

 هندوانه

 و خربزه

1530 39436 39532 09003 69362 29215 39366 39331 39451 09505 09641 09553 19202 39110 

1531 39320 39524 09003 69531 19355 09031 39351 49312 09625 09323 09215 09430 69331 

1532 119615 59341 09003 69353 19345 49345 39236 29535 09440 19456 09144 59364 109350 

1535 109514 59052 09011 39360 29531 29340 39365 59043 09355 19331 09033 19534 59212 

1534 59603 69464 09010 59503 29340 19234 59332 129260 09632 19234 09336 19333 39340 

1533 59056 69205 09003 39313 29311 69556 69331 39136 29053 19000 29131 39325 39633 

1536 69165 59316 09004 109425 19213 69650 49342 19336 29041 09554 59132 49253 109142 

1535 49153 49106 09005 159316 19305 59333 59063 139303 09324 19304 49305 59530 109503 

1533 49351 59363 09005 109133 09525 29413 59336 129020 09354 19633 39033 49336 129400 

1533 49203 29351 09002 119351 09336 59314 59335 69532 09613 19363 39554 59252 129043 

1530 49266 49163 09004 49531 19035 59443 49033 119353 09503 29331 39013 49336 129365 

1531 59463 59635 09005 39534 19343 49235 59550 159540 09513 29020 59235 59320 109321 

1532 59403 49525 09004 129335 09336 59433 59355 49314 09354 29235 39136 59625 139036 

1535 49160 59603 09005 59535 09355 69526 29540 39623 09312 19262 39354 29641 139414 
 های مطالعهو یافته 1533، تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی : مأخذ       
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 سهم ارزشی صادرات محصوالت منتخب کشاورزی -2ول جد

 پرتقال سیب زعفران خرما پسته سال
 پیاز 

 و موسیر
 کیوی چای سیب زمینی انگور

 شیر 

 ها و فرآورده
 گوجه

 هندوانه

 و خربزه

1530 5390 591 394 193 093 093 692 194 096 092 095 092 194 

1531 4596 293 392 191 094 093 696 095 096 095 095 091 191 

1532 4695 294 493 292 096 095 693 094 094 093 092 096 294 

1535 4295 590 594 196 194 094 493 096 093 093 091 095 192 

1534 4295 593 493 596 192 092 692 292 096 096 190 095 195 

1533 4495 593 591 595 191 093 396 196 291 093 293 195 194 

1536 4593 594 193 595 095 190 395 094 293 094 492 192 290 

1535 2693 595 594 693 093 093 493 495 096 195 396 093 290 

1533 2595 295 394 392 094 095 595 594 096 192 393 194 293 

1533 2693 593 593 396 095 191 592 295 094 192 693 293 592 

1530 2593 491 391 492 096 093 695 591 094 193 395 190 293 

1531 2296 596 395 696 191 191 590 493 093 192 392 093 294 

1532 2392 495 493 295 094 291 595 093 095 191 1193 096 490 

1535 5491 494 293 293 092 292 696 595 093 093 1193 093 491 
 های مطالعهو یافته 1533، تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی : مأخذ                  
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نشان  2(HHI)هیرشمن -هرفیندال و 1(CR) تمرکز هایهای نسبتشاخصنتایج بررسی ساختار بازار پسته با استفاده از 

لذا . بازار پسته از حالت بنگاه مسلط که ایران بوده به بازار انحصار چندجانبه بسته گرایش یافته استساختار دهد که  می

بازار ایران در حال تنزل بوده و قدرت انحصاری ایران توسط کشورهایی بویژه از سهم صادراتی ایران نیز مشخص است که 

، به 2001درصدی در بازار جهانی پسته در سال  6/30همانگونه که مشخص است، ایران از سهم . شودامریکا تهدید می

ه بوده و قدرت کشور مسلط بر بازار پست 2001ایران در سال . تنزل یافته است 2014درصدی در سال  6/53سهم 

تنزل داشته و قدرت بازاری ایران نیز در بازارهای  آنانحصاری بطور عمده در اختیار ایران بوده است اما در ادامه سهم 

 کاهش خواهد یافت صادرکنندگان ایرانیقدرت تعیین قیمت در بازار توسط  ،با ادامه روند موجودلذا . جهانی کاهش یافت

  .محدود خواهد شد صادرکنندگان ایرانیهای موجود در بازار جهانی پسته جهت حضور موفق و در آینده فرصت

دهد که بازار خرما از حالت بنگاه انحصار چند جانبه به بازار انحصار باز نزدیک شده است نتایج بررسی بازار خرما نشان می

اما بررسی جایگاه ایران . است این بازار بیشتر شده و فضای رقابتی در و قدرت انحصاری در این بازار بطور کلی افت کرده

مجدداً این جایگاه را  2011کند که ایران پس از اینکه جایگاه دوم خود را در بازار از دست داد، در سال مشخص می

اهشی هرچند که ایران در مقاطعی جایگاه اول را نیز در دست داشته و بطور کلی روند سهم صادراتی ایران ک. بدست آورد

لذا حفظ جایگاه ایران در بازار خرما، قدرت انحصاری . این روند رو به صعود بوده است 2003بوده اما در ادامه از سال 

 .های قیمتی صادرکنندگان ایرانی در بازار خرما را کاهش خواهد دادکشور را بهبود بخشیده و نوسان

بازار جهانی زعفران همواره ساختار . کشور اصلی صادرکننده بوده است 4ها جزو در مورد زعفران ایران در اغلب سال

ایران حائز رتبه اول و سهم صادراتی   2001اما ایران در سال . انحصاری و از نوع انحصار چندجانبه بسته و باز بوده است

اول و دوم در حال تغییر بوده است اما از رتبه ایران بین رتبه  2006تا سال . درصد بازار بوده است 22ایران نیز بیش از 

درصد از بازارهای  10با سهم صادراتی کمتر از  2014و  2015به بعد رتبه ایران تنزل کرده و در سال  2005سال 

، سهم صادراتی ایران در 2001شود که نسبت به سال مشاهده می. جهانی به ترتیب حائز رتبه چهارم و سوم بوده است

ی زعفران، افت چشمگیری داشته است و ادامه روند موجود عالوه بر از دست زفتن سهم صادراتی ایران، بازارهای جهان

 .قدرت انحصاری ایران را در بازارهای جهانی خواهد کاست

 4هرچند که ایران رتبه . بهبود یافته است 2014در سال  6به رتبه  2001در سال   3جایگاه ایران در بازار کیوی از رتبه 

کشور اصلی صادرکننده حضور نداشته  4تجربه کرده است اما پس از آن در بین  2004نیز در بازار جهانی در سال  را

صورت انحصار چندجانبه بسته بوده و کاهش سهم صادراتی ایران، کاهش قدرت ساختار بازار این محصول همواره به. است

نتایج بررسی نشان داد که نیوزلند، ایتالیا و شیلی از . هد داشتانحصاری این کشور در بازارهای جهانی را به همراه خوا

های ها حائز به ترتیب رتبهاند، بطوریکه در همه این دورهبه بعد همواره وضعیت باثباتی در بازار کیوی داشته 2005سال 

 .  انداول، دوم و سوم بوده

های  ی بسیار ناچیز بوده و بطور کلی در بین قدرتدر بازار انگور نیز مشخص است که سهم ایران از بازارهای جهان

لذا در این . بازار انگور همواره انحصاری و از نوع انحصار چندجانبه بسته و باز بوده است. انحصارگر بازار حضور ندارد

. تهای صادراتی قرار خواهند داش شرایط صادرکنندگان ایرانی همواره در معرض تصمیمات انحصارگران و نوسان قیمت

هرچند در سال . بوده و تقریباً همواره این سهم را حفظ کرده است 2014در بازارهای جهانی انگور در سال  22رتبه ایران 

 .جهان نیز قرار داشته است 21ایران در جایگاه  2001

                                                           
1
  Concentration Ratio; CR 

2
  Herfindahl-Hirschman Index; HHI 
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 2005ل درصد در سا 5/5در بازار چای نیز مشخص است که سهم ایران از بازارهای جهانی ناچیز بوده و حداکثر به 

بطور کلی صادرکنندگان ایرانی . درصد بوده است 3/1های پایانی در حدود رسیده است و پس از آن تنزل یافته و در سال

بازار چای همواره انحصاری و از نوع انحصار چندجانبه بسته . های انحصارگر بازار حضور ندارند در بازار چای در بین قدرت

های اول تا سوم بازار را داشته و آرژانتین النکا، هند و کنیا همواره رتبهارهای جهانی، سریبطوریکه در باز. و باز بوده است

لذا در این شرایط صادرکنندگان ایرانی که در . همواره حائز رتبه چهارم در بازار جهانی چای بوده است 2005نیز از سال 

در معرض تصمیمات انحصارگران و نوسان قیمتهای  در جایگاه هفتم قرار داشتند، همواره 2005بهترین رتبه در سال 

 . صادراتی قرار خواهند داشت

و ( درصد 3/0همواره کمتر از )در بازار پرتقال نیز مشخص است که سهم ایران از بازارهای جهانی بسیار ناچیز بوده 

انند بازار چای همواره انحصاری و از بازار پرتقال نیز م. های انحصارگر بازار حضور نداشته استگاه ایران در بین قدرت هیچ

به بعد، همواره کشورهای اسپانیا، آفریقای جنوبی و  2003بطوریکه از سال . نوع انحصار چندجانبه بسته و باز بوده است

لذا در . اندمصر صادرکنندگان اصلی این محصول بوده و به همراه امریکا انحصار بازار صادراتی جهان را در دست داشته

های صادراتی قرار خواهند شرایط صادرکنندگان ایرانی همواره در معرض تصمیمات انحصارگران و نوسان قیمتاین 

 .افول کرده است 21های اخیر به در جهان بوده که در سال 13، 2001رتبه ایران در سال . داشت

-هرچند که ایران هیچ. بوده است 15تا  3دهد که جایگاه ایران در بازار همواره بین نتایج بررسی بازار سیب نیز نشان می

های اخیر سهم ایران از بازارهای جهانی بهبود اما در سالکشور اصلی صادرکننده سیب حضور نداشته است  4گاه در بین 

شود که ساختار بازار این محصول  مالحظه می. درصد بهبود یافته است 2/3این سهم به  2014یافت، بطوریکه در سال 

هرچند نسبت به انحصار بسته این نوع بازار قدرت بازاری کمتری متوجه . همواره بصورت انحصار چندجانبه باز بوده است

صادرکنندگان ایرانی همواره در معرض صادرکنندگان اصلی آن است اما همچنان در هر صورت بازار انحصاری بوده و 

های صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی در این بازار قیمت انحصارگران بازار قرار داشته و احتمال ایجاد نوسانتصمیمات 

 .افزایش خواهد یافت

های انحصارگر گاه در بین قدرتزمینی نیز مشخص است که سهم ایران از بازارهای جهانی ناچیز بوده و هیچدر بازار سیب

بهبود  2003درصد در سال  04/5درصد بوده که تا  14/1، معادل 2001ین سهم در سال ا. بازار حضور نداشته است

. درصد رسیده است 4/2به  2014بطوریکه در سال . یافت اما پس از آن مجددا این سهم نوسانی و روند کاهشی داشته

با این تفاوت .  بسته و باز بوده استبازار سیب زمینی نیز مانند بازار زعفران همواره انحصاری و از نوع انحصار چندجانبه 

که ایران در بازار سیب زمینی برخالف بازار زعفران تعیین کننده در بازار نبوده و در این شرایط صادرکنندگان ایرانی 

الزم به ذکر است که رتبه ایران . همواره در معرض تصمیمات انحصارگران و نوسان قیمتهای صادراتی قرار خواهند داشت

 .تنزل یافت 25به  2014بوده که این رتبه در سال  14در بازارهای جهانی صادرات  2001 در سال

در .  فرنگی نیز مانند بازار سیب زمینی بازار از نوع انحصاری و از نوع انحصار چندجانبه بسته و باز بوده استدر بازار گوجه

 20رتبه  2001رتبه ایران در سال . نیز رسیده است 10ز های اخیر به کمتر ابازار جهانی این محصول، رتبه ایران در سال

ارتقا یافته  3نیز به رتبه  2014بوده و در سال  5و  6رتبه ایران به  2012تا  2010های بوده است، در حالی که در سال

ایران در  توان به بهبود موقعیت صادراتی به آینده صادرات سیب زمینی در کشور و بهبود قدرت انحصاریلذا می. است

دهد که کشورهای مکزیک، اسپانیا و هلند از تحلیل بازارهای جهانی نشان می. های آینده امیدوار بوداین بازار طی سال

ها سوریه نیز همواره کشورهای اول تا سوم صادرکننده این محصول بوده و ترکیه و در برخی سال 2014تا  2005سال 
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بهبود موقعیت ایران در بازارهای جهانی منجر به . انداصلی این محصول پیوسته های اخیر به جمع صادرکنندگاندر سال

 .های صادراتی ایران نیز خواهد شدتر قیمتثابت مناسب

اما نکته قابل .  ساختار بازار هندوانه نیز مشابه بسیاری محصوالت دیگر از نوع انحصار چندجانبه بسته و باز بوده است

، ایران با 2014بطوریکه در سال . باشدمی 2006های اصلی صادرکننده جهان ار سال  قدرت توجه حضور ایران در بین

های صادراتی باشد و چنانچه هدف ثبات قیمت. ترین صادرکننده هندوانه در جهان بوده استدرصدی بزرگ 33/25سهم 

تواند صاری حاضر و حفظ آن  میبه مسائلی همچون آب مجازی در صورت ادامه صادرات هندوانه توجه نشود، قدرت انح

زنی صادرکنندگان را در بازار های هدف نوسان قیمتهای صادرکنندگان ایرانی را در آینده کاهش داده و قدرت چانه

 2006های به رتبه سوم طی سال 2001در سال  3دهد که ایران از رتبه نتایج نشان می. صادراتی در آینده افزایش دهد

 . ایران رتبه اول را به لحاظ سهم صادرات از بازارهای جهانی داشته است 2014سال  رسیده و در 2015تا 

هند، هلند، چین و امریکا . ساختار بازار پیاز نیز مشابه اغلب محصوالت از نوع انحصار چندجانبه بسته و باز بوده است

در سال  16دهد که ایران از رتبه می همچنین نتایج نشان. اندمهمترین صادرکنندگان در بازارهای جهانی پیاز بوده

را در بین صادرکنندگان این محصول  15رتبه  2014تنزل داشته و پس از آن در سال  2010در سال  20به رتبه  2001

 .کسب نموده است

شده های آن از حالت انحصار بسته به انحصار باز و پس از آن به رقابت انحصاری نزدیک در نهایت بازار شیر و فرآورده

به دلیل ( 2014درصدی در سال  05/1سهم )است و لذا باتوجه به اینکه ایران سهم ناچیزاندکی از بازار این محصول دارد 

رود با ادامه روند موجود در آینده، صادرکنندگان ایرانی کمتر نزدیکی ساختار بازار جهانی به رقابت انحصاری، انتظار می

های بازار را با ادامه توان ثبات بیشتر قیمتاز انحصارگران در بازار خواهند بود و میگذاری ناشی  در معرض نوسانات قیمت

 2014در سال  65به رتبه  2001در سال  31در مورد صادرات این محصول نیز ایران از رتبه . شرایط فعلی متصور بود

 . تنزل داشته است

ی محصوالت اصلی صادراتی ایران از نوع انحصاری و بویژه بندی از این قسمت، ساختار بازارهای جهانبه عنوان یک جمع

( پسته، زعفران و خرما)ایران در بازارهایی که خود در آنها حائز قدرت انحصاری بوده . بین انحصار بسته و باز بوده است

شده و در نهایت  های اخیر وضعیت متزلزلی در آنها داشته و ادامه روند موجود منجر به کاهش قدرت بازاری ایراندر سال

به همراه  گذاری انحصارگران اصلی بازار های صادراتی را برای صادرکنندگان ایرانی در مقابل قیمتاحتمال نوسان قیمت

داشته و ایران سهمی از بازار نداشته است، ضریب ( در انواع مختلف آن)در بازارهایی که ساختار انحصاری . خواهد داشت

برای صادرکنندگان ایرانی در این بازارهای بیشتر خواهد بود چرا که های صادراتی در آینده و احتمال نوسان قیمتخطر 

 .صادرکنندگان ایرانی در این بازارهای قدرت بازاری ندارند

صادراتی ایران، برای نمونه به بازار بازار صادراتی محصوالت کشاورزی تحول بررسی  جهتگزارش مدیریتی ادامه در 

سایر محصوالت در . پرداخته شده است (ه عنوان مهمترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایرانب)محصول پسته 

 .گزارش اصلی طرح مشابه بازار پسته بررسی شده است

هرچند . کنک بوده است بطور مشخص کشور هنگ دهد، هدف ایران از بازار جهانی پستهنشان می 1همانگونه که شکل 

های دقیقاً سال) 1535حال، کشورهای هدف ایران تغییر یافته است اما با این حال از سال های گذشته تا به که در سال

-نیز مشاهده می 1در شکل . ، کشور هنگ کنگ به عنوان بزرگترین کشور هدف ایران مطرح بوده است(هاتشدید تحریم

 .  اشدبکنگ قابل مقایسه نمی شود که صادرات ایران به سایر کشورها در مقایسه با هنگ
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 1535نقشه تجاری صادرات ایران در سال  -1شکل 

 

در رتبه دهم کشورهای هدف صادرات پسته ایران با سهم ارزشی تنها  1551کنگ در سال  این در حالی است که هنگ

دالر به ازای هر کیلوگرم  63/5قیمت پسته در این سال جهت صادرات به هنگ کنگ . درصدی قرار داشته است 54/1

سهم صادرات  1535در سال . به بعد هنگ کنگ به اولین کشور هدف ایران تبدیل شد 1535اما در سال . استبوده 

دالر بوده  33/5معادل  1535درصد رسید و قیمت صادراتی ایران به هنگ کنگ در سال  30/53ایران به هنگ کنگ به 

ر کشورهای هدف از سای (زارهای اصلی هدف ایرانبه عنوان با)و ویتنام  قیمت پسته ایران در بازارهای هنگ کنگ. است

دالر به ازای هر کیلوگرم  3در بازارهای امارات، ترکیه، آلمان، عراق و لبنان بیش از  دیگر کمتر بوده در حالیکه این قیمت

کشورهای در هر صورت آنچه مسلم است، الگوی صادرات پسته ایران تغییر کرده و کشورهای هدف ایران از . بوده است

   .کشورهای آسیایی محدود شده است اروپایی به
 1331کشور اول هدف در سال  11الگوی صادرات پسته ایران به  -3جدول 

 دالر-قیمت هر کیلوگرم درصد -سهم کشور

 5932 33913 آلمان

 5953 3950 امارات متحده عربی

 5934 6963 انگلستان

 5965 4954 ایتالیا

 5933 2950 فرانسه

 5963 2966 ژاپن

 5943 2942 لوگزامبورگ

 5963 2925 فنالند

 5923 2956 جمهوری عربی سوریه

 5963 1954 هنگ کنگ

 های مطالعهو یافته 1534گمرک جمهوری اسالمی ایران، : مأخذ
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 1333 سال در هدف اول کشور 11 به رانیا پسته صادرات یالگو -4 جدول

 دالر-کیلوگرمقیمت هر  درصد -سهم کشور

 5933 5393 هنگ کنگ

 5932 11923 ویتنام

 3962 10935 امارات

 3935 3904 ترکیه

 3913 3926 قزاقستان

 3954 3916 آلمان

 3904 5936 عراق

 3943 5924 هند

 3915 1935 پاکستان

 3912 1951 لبنان

 های مطالعهو یافته 1534گمرک جمهوری اسالمی ایران، : مأخذ

بویژه آلمان به عنوان مهمترین بازار )نیز کامالً مشخص است که سهم صادراتی ایران در بازارهای اروپا ( 1)نمودار در 

کاهش چشمگیری داشته و در مقابل آن، این سهم صادراتی در بازار هنگ کنگ افزایش ( های گذشتههدف ایران در سال

سهم هنگ کنگ نسبت به آلمان در سبد صادراتی  1535مشخص است که دقیقاً از سال . ای داشته استقابل مالحظه

 .و در نهایت این کشور به عنوان مهمترین بازار هدف ایران جایگزین کشوری مانند آلمان شده استایران پیشی گرفته 

 
 روند سهم مقادیر صادرات در کشورهای هدف اصلی ایران -1نمودار 

 
 روند سهم مقادیر صادرات در کشورهای هدف اصلی ایران -1امه نمودار اد
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 روند سهم مقادیر صادرات در کشورهای هدف اصلی ایران -1ادامه نمودار 

 

 .همانگونه که بیان شد، تحلیل و تحول بازار سایر محصوالت اصلی صادراتی نیز در گزارش طرح به تفصیل ارائه شده است

VARدر ادامه الگوهای اقتصاد سنجی مختلف 
 ،  4

VECM  وARDL 3 تحت بسته نرم افزاریEviews8  برای بررسی

های جهانی و بین رقبا و قیمت 6های صادراتی و همچنین الگوهای انتقال قیمتمدت قیمتروابط بلندمدت و کوتاه

این قسمت بطور مفصل در یک . برآورد گردید Shazam10با استفاده از بسته نرم افزاری های صادرکنندگان ایرانی  قیمت

فصل مجزا در گزارش اصلی طرح ارائه شده است اما در این قسمت از گزارش مدیریتی به بیان خالصه نتایج بدست آمده 

 .  شوداز این قسمت در قالب جدولی پرداخته می

الگوهای برآوردی نشان دهنده آن است که توان به آن اشاره کرد آن است که می گزارشنکته مهمی که در این قسمت از 

تواند در نمیصادراتی گذاری یکسان برای تمام محصوالت مختلف یکسان نبوده و لذا سیاست نتایج در مورد محصوالت

اقتصادسنجی و نتایج ، نتایج برآورد الگوهای 3در جدول . گشای مشکالت تمام واحدهای صادرکننده باشدبلندمدت راه

کارهای منطبق با نیز راه 6مدت و بلندمدت گزارش شده و در جدول الگوهای انتقال قیمت جهت بررسی روابط کوتاه

 . برای هر محصول ارائه شده است 3نتایج جدول 

انچه شوکی به های صادراتی ایران نیز نشان داد که در اغلب محصوالت، چنهای وارده به قیمتنتایج تحلیل آثار شوک

دوره تعدیل خواهد شد و تا دو دوره  2های صادراتی ایران در بازارهای جهانی وارد شود، آثار این شوک طی تقریباً قیمت

های سیب و های وارده به قیمتاز این حیث سرعت تعدیل شوک. آثار شوک در بازارهای هدف ایران وجود خواهد داشت

های های وارده به قیمتشود و همچنین آثار شوکشوک در سایر محصوالت تعدیل میتر از آثار پس از آن خرما، سریع

تحلیل آثار شوک در (. طی سه دوره)صادراتی در مورد محصوالت چای و پیاز دیرتر از سایر محصوالت تعدیل خواهد شد 

 . مورد هر یک از محصوالت در گزارش اصلی طرح به تفصیل ارائه شده است

 
 

                                                           
3 . Vector Auto Regressive 

4 . Vector Error Correction Model 

5 . Auto Regressive Distributed Lag Model 

6 . Price Transmission 
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 VAR, VECM & ARDL  خالصه نتایج الگوهای اقتصادسنجی-5جدول

 محصول
1تعداد کشورهای هدف غالب تعداد کشورهای هدف سهم کشور هدف اصلی  انتقال قیمت قیمت رقیب 

داریمعنی نوع داریمعنی نوع  داریمعنی نوع  داریمعنی نوع   بلندمدت کوتاه مدت 

 متقارن متقارن √ منفی √ مثبت √ مثبت √ منفی پسته

 نامتقارن نامتقارن × مثبت √ مثبت × مثبت √ منفی خرما

 نامتقارن نامتقارن × منفی √ مثبت × مثبت √ منفی انگور

 نامتقارن نامتقارن √ مثبت × منفی √ منفی × مثبت پرتقال

 متقارن نامتقارن × منفی √ مثبت √ مثبت × منفی پیاز

 نامتقارن متقارن √ منفی √ منفی √ مثبت √ مثبت چای

 متقارن نامتقارن × منفی × منفی √ منفی √ مثبت سیب

 نامتقارن متقارن √ منفی × مثبت √ مثبت √ منفی سیب زمینی

 نامتقارن نامتقارن √ مثبت × منفی √ منفی √ مثبت گوجه فرنگی

 * * * مثبت * منفی * منفی * مثبت هنداونه

 * * * مثبت * مثبت * مثبت * منفی زعفران

های آنشیر و فراورده  * * * مثبت * مثبت * مثبت * منفی 

 * * * مثبت * منفی * منفی * مثبت کیوی

 .دهندمیدرصد سهم صادرات ایران را تشکیل  50کشورهایی که در مجموع :  1

 .استموداری بوده و تحلیل بصورت نورد نشده آها الگو بربه دلیل محدودیت دادهمحصول  4در مورد این *: 
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 به تفکک انواع محصوالت صادراتی های اصلی ارائه شده از نتایج مطالعهپیشنهاد -6جدول 

 پیشنهادهای محصولی براساس الگوهای اقتصادسنجی  محصول

 پسته

درصد سهم  30که مجموع )، تنوع بخشی در کشورهای هدف غالب توجه به بازاریابی در سایر کشورهای هدفکاهش اتکا به کشور هدف اول و 

گذاری صادراتی و استفاده های جهانی در سیاست ، تنوع بخشی در تعداد سایر کشورهای هدف، توجه به قیمت(شوندصادراتی ایران را شامل می

 گذاری بهینه صادراتی ها جهت سیاستهای کاهش این قیمت های جهانی با دوره های افزایش قیمت از تقارن آثار دوره

 خرما

کاهش اتکا به کشور هدف اول و انتقال بخشی از این سهم به کشورهای اصلی دیگر، تنوع بخشی در کشورهای هدف غالب، توجه به تفاوت 

رسانی به موقع از وضعیت  مدت و بلندمدت، اطالع ها در کوتاههای کوتاه مدت و بلندمدت صادراتی، توجه به انتقال نامتقارن قیمتاستراتژی

 های جهانی های افزایش و کاهش قیمتهانی به صادرکننده جهت رفع انتقال نامتقارن اطالعات در دورهبازارهای ج

 انگور

کاهش اتکا به کشور هدف اول و انتقال بخشی از این سهم به کشورهای اصلی دیگر، تنوع بخشی در کشورهای هدف غالب، توجه به تفاوت 

رسانی به موقع از وضعیت  مدت و بلندمدت، اطالع ها در کوتاهصادراتی، توجه به انتقال نامتقارن قیمتهای کوتاه مدت و بلندمدت استراتژی

 های جهانی های افزایش و کاهش قیمتبازارهای جهانی به صادرکننده جهت رفع انتقال نامتقارن اطالعات در دوره

 پرتقال

های کوتاه مدت و بلندمدت صادراتی،  تر، توجه به تفاوت استراتژیزنی مناسبتمرکزگرایی در کشورهای هدف جهت دستیابی به قدرت چانه

رسانی به موقع از وضعیت بازارهای جهانی به صادرکننده جهت رفع انتقال  مدت و بلندمدت، اطالعها در کوتاهتوجه به انتقال نامتقارن قیمت

 های جهانی های افزایش و کاهش قیمتنامتقارن اطالعات در دوره

 پیاز
مدت و تالش در ها در کوتاه تنوع بخشی در کشورهای هدف غالب، تنوع بخشی در تعداد سایر کشورهای هدف، توجه به انتقال نامتقارن قیمت

 مدت جهت تأمین اطالعات برای صادرکنندگان از وضعیت بازارهای جهانی در کوتاه

 چای

و در عین حال تنوع بخشی در  (هستند CISها  ترکیه و کشورهای عضو  که مهمترین آن)ریزی جهت تداوم حضور در کشور هدف اصلی برنامه

ها در بلندمدت و تالش در جهت تأمین اطالعات برای صادرکنندگان از وضعیت  تعداد سایر بازارهای هدف، توجه به انتقال نامتقارن قیمت

 دمدتبازارهای جهانی در بلن

 سیب

تر، زنی مناسب، تمرکزگرایی در سایر کشورهای هدف جهت دستیابی به قدرت چانه(عراق)ریزی جهت تداوم حضور در کشور هدف اصلی برنامه

قال رسانی به موقع از وضعیت بازارهای جهانی به صادرکننده جهت رفع انت مدت و بلندمدت، اطالعها در کوتاهتوجه به انتقال نامتقارن قیمت

 های جهانی های افزایش و کاهش قیمتنامتقارن اطالعات در دوره

 سیب زمینی
کاهش اتکا به کشور هدف اول و انتقال بخشی از این سهم به کشورهای اصلی دیگر، تنوع بخشی در تعداد سایر کشورهای هدف، توجه به 

 برای صادرکنندگان از وضعیت بازارهای جهانی در بلندمدتها در بلندمدت و تالش در جهت تأمین اطالعات  انتقال نامتقارن قیمت

 گوجه فرنگی

تر، زنی مناسب، تمرکزگرایی در سایر کشورهای هدف جهت دستیابی به قدرت چانه(عراق)ریزی جهت تداوم حضور در کشور هدف اصلی برنامه

موقع از وضعیت بازارهای جهانی به صادرکننده جهت رفع انتقال  رسانی به مدت و بلندمدت، اطالعها در کوتاهتوجه به انتقال نامتقارن قیمت

 های جهانی های افزایش و کاهش قیمتنامتقارن اطالعات در دوره

 ترزنی مناسب، تمرکزگرایی در سایر کشورهای هدف جهت دستیابی به قدرت چانه(عراق)ریزی جهت تداوم حضور در کشور هدف اصلی برنامه هنداونه

 کاهش اتکا به کشور هدف اول و انتقال بخشی از این سهم به کشورهای اصلی دیگر، تنوع بخشی در تعداد سایر کشورهای هدف، زعفران

 شیر و 

های آنفراورده  
 کاهش اتکا به کشور هدف اول و انتقال بخشی از این سهم به کشورهای اصلی دیگر، تنوع بخشی در تعداد سایر کشورهای هدف

 کیوی
-زنی مناسب، تمرکزگرایی در سایر کشورهای هدف جهت دستیابی به قدرت چانه(روسیه)ریزی جهت تداوم حضور در کشور هدف اصلی برنامه

 تر

 های مطالعهیاقته: مأخذ

5رهیافت در نهایت تحلیل   
AHP تحت بسته نرم افزاری  نیزExpert Choice11  از دیدگاه نتایج نشان داد که

ریزی  عدم برنامه"های های صادراتی به ترتیب مربوط به چالش تا پنجم عوامل مؤثر بر نوسان قیمترتبه اول صادرکننده، 

 "و  "صادرکننده نبودن تولیدکننده "، "تعرفه باالی کشورهای هدف"، "ای محصوالتفروش فله"، "تولید برای صادرات

یدگاه کارشناس نیز مهمترین عوامل مؤثر بر نوسان بوده و از د "کم بودن آگاهی صادرکننده از قوانین تجاری بین المللی

                                                           

7 . Analytic Hierarchy Process 

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_hierarchy_process
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، "، افت کیفی تولیدات"های بین المللیتحریم"، "ریزی تولید برای صادرات عدم برنامه": های صادراتی عبارتند از قیمت

همانگونه که بیان شد، براساس مجموع نظرات کارشناسان و . "برندسازی"و  "صادرکننده نبودن تولیدکننده"

ریزی تولید برای صادرات مهمترین مشکل پیش روی موفقیت صادرات و یکی  ندگان، توجه به مشکل عدم برنامهصادرکن

ریزی در جهت تولید با هدف صادرات، همواره منجر به آثار مناسبی در  لذا برنامه. هاست از علل اصلی نوسان قیمت

در صادرات . ز دیدگاه صادرکنندگان عنوان شدای محصوالت از دیگر مشکالت اصلی ا فروش فله. صادرات خواهد شد

اتحادیه ملی )شود میتا مقصد به ضایعات تبدیل  أیند بارگیری، حمل و نقل از مبدادرصد محصول طی فر 50ای  فله

صادرات اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی اعالم نمود که  1533اما در اردیبهشت سال (. 1533، محصوالت کشاورزی

گردید و بیان شد که المللی ممنوع  کشاورزی در راستای کاهش ضایعات و تطابق با تقاضای بازارهای بینای کاالهای  فله

بندی مشخصی اعالم کرده و مقرر شده تا از طریق سازمان  رقم کاال بسته 22اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی برای 

اما این ممنوعیت صادرات بدون فراهم ساختن  .ها به گمرکات اعالم شود بندی توسعه تجارت این موضوع و انواع بسته

پیش از ممنوعیت . بندی خود در آینده مشکلی بزرگتر خواهد شد های الزم جهت عرضه محصوالت بسته زیرساخت

اینکه آیا بازارهای خارجی متقاضی کاالی بسته بندی از . ای باید به تقاضای بازار خارجی توجه نمودصادرات کاالهای فله

-بندی نمی کنندگان ایرانی هستند؟ بدون بازارسازی و ایجاد زیرساخت جهت توسعه صادرات کاالهای بستهسوی صادر

 .ای به موفقیت بزرگی دست یافتتوان با ممنوعیت صادرات فله

در مورد . های صادراتی از دیدگاه صادرکننده بوده استتعرفه باالی کشورهای هدف هم یکی دیگر از علل نوسان قیمت 

های بازاری اهمیت دارد، الزم است تا این تعرفه باالی والتی که صادرات پایدار در مورد آنها جهت حفظ سهممحص

-تواند یکی از راهمیای ترجیحی با بازارهای هدف  ترتیبات تعرفهگسترش . ای تخفیف بخشیدکشورهای هدف را به گونه

یارانه مستقیم و غیرمستقیم ارائه . طرفه باشدهای کشورهای هدف بصورت دوکارهای مناسب جهت کاهش تعرفه

تواند راهکاری جهت به محصوالتی که صادرات پایدار داشته و ارزآوری در مورد آنها اهمیت بیشتری دارد، می صـادرات

 . های موجود در کشورهای هدف باشدتخفیف تعرفه

. های صادراتی ایران در بازارهای جهانی بوده است دیگر در مسیر نوسان قیمتصادرکننده نبودن تولید کننده نیز مشکلی 

شده محصوالت  های تمام گری و در نتیجه افزایش قیمتدر واقع صادرکننده نبودن تولیدکننده، منجر به افزایش واسطه

خارجی را از دست داده و در بازارهای صادراتی خواهد شد و به این ترتیب محصوالت ایرانی توان رقابت با محصوالت 

. های آتی از دست خواهد دادزمانی که در بازارهای جهانی ارزان نیز تقاضا شوند، صادرکننده انگیزه صادرات را برای سال

 . تواند راهگشا باشدکنند جهت ورود به بازارهای صادراتی می لذا حمایت از تولیدکنندگانی که در مقیاس بزرگ تولید می

صادرکننده از قوانین تجاری بین المللی نیز از دید صادرکننده مشکلی مهم در ایجاد ثبات در بازارهای بهبود آگاهی 

های آموزشی از سوی خبرگان ارائه کارگاه. به نظر صادرکننده این آگاهی در حال حاضر کم است. صادراتی خواهد بود

تسهیالت مهیا شده از طرف دولت مانند صندوق  جهت معرفی قوانین تجاری بین المللی و همچنین معرفی امکانات و

 .تواند موقعیت صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی بیشتر تثبیت نمایدضمانت صادرات، می

این . اما از دید کارشناسان، افت کیفی تولیدات نیز مشکلی در راستای نوسان صادراتی صادرکنندگان ایرانی بوده است

ترین دلیل افت کیفی در بخش تولید، انبارداری نامناسب یکی از مهم. داشته است 6ده نیز اولویت مشکل از دید صادرکنن

لزوم استاندارد سازی انبارهای نگهداری محصوالت و بهبود کمی و کیفی ظرفیت انبارها الزم . محصوالت کشاورزی است

 .است مورد توجه قرار گیرد

http://www.eghtesadonline.com/fa/content/107501/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%80%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa
http://www.eghtesadonline.com/fa/content/107501/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%80%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa
http://www.eghtesadonline.com/fa/content/107501/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%80%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa
http://www.eghtesadonline.com/fa/content/107501/%d8%ac%d8%b2%d8%a6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%80%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa
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البته صادرکننده این . های صادراتی بوده است ترین دالیل عدم ثبات در قیمتبرندسازی نیز از دید کارشناسان جزو مهم

مشکل را در اولویت مشکالت در نظر نگرفته است اما باتوجه به اهمیت برندسازی در بازارهای جهانی و اینکه این مورد 

است این چالش مورد توجه امروزه تبدیل به یک مزیت رقابتی در بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است، الزم 

های تجاری داخلی یکی دیگر از (برند)آیین نامه ساماندهی تبلیغات و حمایت از نشان  1534در سال . جدی قرار گیرد

 .های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بود که از تصویب دولت گذشت آیین نامه

های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی و با هدف افزایش ننامه در راستای توسعه، ترویج و تبلیغ نشااین آیین

همانگونه که  .پذیری کاالها و خدمات ایرانی، تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نشان برتر اجرایی خواهد شد رقابت

داده شده، انتظار  ها در بازارهای داخلی و خارجی وعدهنامه حمایت از برندهای داخلی و ترویج و تبلیغ آن در این آیین

روند که حمایت از برندهای ایرانی تنها در بازارهای داخلی مورد هدف نباشد و برای معرفی این برندها به بازارهای می

های  های بین المللی و استفاده از ظرفیتهای الزم از قبیل؛ حمایت از حضور برندها در نمایشگاه خارجی نیز حمایت

 .ندهای ایرانی به بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرددولتی موجود جهت معرفی بر

 ها از دیدگاه صادرکننده و کارشناسنهایی تمام چالش یبندتیاولو -26-5جدول 

 کارشناس صادرکننده گزاره

 6 3 استاندارد پایین بهداشتی

 5 6 افت کیفی تولیدات

 1 1 برای صادراتریزی تولید  عدم برنامه

 4 4 تولیدکننده صادرکننده نبودن

 3 11 برندسازی

 3 14 عدم تنوع بازار هدف

 3 3  مناسب یعدم قدرت بازار

 13 15 بی ثبات تمرکز ایران در کشورهای هدف

 10 10 افت کیفیت محصوالت صادراتی

 15 2 فروش فله ای

 15 13 تجارت جهانی عدم عضویت در سازمان

 11 12 عدم تخصیص جوایز

 14 15 موافقتنامهعدم امضای 

 5 5 تعرفه باال

 13 13 کاهش قیمتهای جهانی

 2 5 تحریم بین المللی

 12 16 ظهور قدرت جدید

 16 3 صادرکننده از قوانین بین المللی و وضعیت رقبا کم بودن آگاهی
 های مطالعهیافته: مأخذ

 

گزارش مدیریتی به دلیل محدودیت صفحات، تنها به بخشی از نتایج این خالصه تر بیان شد، در این همانگونه که پیش

 . به تفصیل در گزارش اصلی طرح قابل استفاده خواهد بودطرح پرداخته شده است، سایر نتایج 


