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  يتحلیل عوامل تأثیرگذار بر عرضه

  صادرات محصوالت خشکبار ایران

 کشمش(ي موردي )مطالعه

 
 یزادهمحمد خداورددكتر جعفر حقیقت، رسول حسین پور و 

 

 22/3/0931تاریخ پذیرش:           5/2/0931تاریخ وصول: 

 

 :چکیده

ران بعد از ایاالت ای است.   ترین اقالم صادراتی ایرانکشمش از جمله مهم 

دوم  يبعد از ترکیه در رتبه ي سوم تولید وو ترکیه در رتبه امریکا متحده

 برر عوامل تأثیرگذار  يبنابراین، مطالعه صادرات کشمش جهانی قرار دارد. 

برراي   داشته باشد.  ايتواند اهمیت قابل مالحظهمی صادرات این محصول

برر  .  اسرت  استفاده شرده   1053-85برآورد مدل از رهیافت سري زمانی 

نرخ ارز مؤثر اثر مثبت و صادرات  و نتایج، قیمت نسبی، مقدار تولید يپایه

کشورهاي رقیب و متغیرهراي مارازي انقرال  و جنرر اثرر منفری روي       

شده اسرت   پیشنهاد ،بر همین اساس  .داشته است صادرات کشمش ایران

هاي مشابه، از سوي مقوله و نقل وبندي، حملفرآوري، بسته يدر زمینه که

هاي اجرایری دولتری،   صادرکنندگان و نیز در صورت لزوم از طرف دستگاه

همچنین، سیستم نررخ ارز    اقدامات مقتضی در این ارتباط صورت پذیرد.

ویژه بخرش  هبه طریقی مدیریت و نظارت شود که در بخش تاارت و ب دبای

طور مفید و امیدوارکننده هصادرات منافع کشور و از جمله صادرکنندگان ب

 تأمین گردد.

 JEL:  C22 ،F12 ،Q17 طبقه بندي 
 

 ، صادرات رقبا، كشمش، نرخ ارز مؤثر ARDL رهیافتهاي کلیدي: واژه

                                                           
،و دانشیوو  دوره   دانشیااه تبرییز   كارشناسی  ارشید   دانش آموخته و دانشیار به ترتیب

 (haghighat@tabrizu.ac.ir)     تربیت مدرس دانشااه  اقتصاد كشاورز دكتر  

55 -22، صفحات 0931، پاییز 9، شماره 2ها  اقتصاد  سابق(، دوره فصلنامه اقتصاد مقدار  )بررس 

mailto:haghighat@tabrizu.ac.ir
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 مقدمه  -1

 به آن شدید اقتصاد وابستا  و محصول  تك صادرات با ایران خارج  توارت

 باز دیر از ،رو از همین  .شودم  شناخته نفت صدور از حاصل ارز  درآمدها 

 از و كشور جمعیت خام، افزایش نفت صدور از حاصل درآمدها  شدید نوسانات

 به را كشور ریزان برنامه و سیاستاذاران نفت ، منابع بودن پذیر پایان ترمهم همه

 تك اقتصاد از رهای  و نفت  غیر صادرات  كه توسعه است رسانده باور این

صادرات محصوالت كشاورز  به لحاظ   .باشدم  ناپذیر تنابضرورت  اج محصول ،

ارز آور  و كاهش وابستا  كشور به درآمدها  حاصل از فروش نفت خام دارا  

لزوم گریز از صادرات تك محصول  و   (.0923، دیاراندشت  و ) باشدم  اهمیت

 برا ارز رهای  از مشکالت ناش  از آن، ایواد تنوع در محصوالت صادرات ، تأمین 

الملل ، اهمیت گذار  و افزایش سهم در توارت جهان  و بازارها  بینسرمایه

 (. 0953)اكبر  و كریم  هسنیوه،  دهدم نفت  را به وضوح نشان صادرات غیر

تولید محصوالت مختلف كشاورز  به لحاظ آب و هوای    كشور ایران، در زمینه

را  تولید محصوالت مختلف فراهم كه زمینه را ب استدارا  موقعیت مناسب  

از بین محصوالت كشاورز ، محصوالت خشکبار نظیر پسته، خرما و   آورده است.

با توجه به اینکه در ارتباط با   .استترین اقالم صادرات  ایران كشمش از جمله مهم

دو محصول پسته و خرما مطالعات و تحقیقات متعدد  صورت گرفته و به محصول 

رداخته شده است، پژوهش حاضر بر رو  محصول كشمش تمركز كشمش كمتر پ

بعد  تولید و سوم  و تركیه در رتبه امریکا ایران بعد از ایاالت متحده  نموده است.

  بنابراین، مطالعه  0.دوم صادرات كشمش جهان  قرار دارد  از تركیه در رتبه

ا  داشته ابل مالحظهتواند اهمیت قعوامل تأثیرگذار رو  صادرات این محصول م 

 باشد.
 

 ماري در ارتباط با کشمشاطالعات آ -2

در  خارج  گمرك جمهور  اسالم  ایران ها  آمار  بازرگان بر اساس سالنامه

میلیون دالر  070هزار تن محصول كشمش به ارزش  053، حدود 0927سال 

ده عرب ، میلیارد ریال( عمدتاً به كشورها  آلمان، اوكراین، امارات متح0935)

روسیه، لهستان، پاكستان، اتریش، انالستان، كانادا، رومان ، عراق، موارستان، هلند، 
                                                           

     .0337 -2117ها  ، سال(FAOآمار  سازمان خواربار و كشاورز  )  سالنامه 0
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روند تولید   2.الوزایر و مراكش صادر گردیده استفیلیپین، جمهور  آذربایوان، 

كه ایاالت متحده، تركیه و ایران  بیانار آن استاخیر   ده ساله  كشمش در دوره

روند تقریباً  ینهمچن  باشند.محصول كشمش در جهان م سه تولید كننده عمده 

  افزایش  در تولید كشمش در ط  این دوره در ایران وجود دارد.

صادر كننده در   عالوه، روند صادرات كشمش برا  كشورها  عمدههب

 ایران روند صعود  داشتهصادرات كشمش نشان م  دهد كه   ده ساله  دوره

است كه نشان  شدهه از میزان صادرات ایاالت متحده بیشتر دور  و در میانه است

  آمار  سازمان سالنامه) است بوده باال رفتن سهم ایران از بازار جهان   دهنده

 (.0337-2111،خواربار و كشاورز 

 

 مبانی نظري -0

كه عموماً  است صادرات صورت گرفته  مطالعات تورب  متعدد  رو  توابع عرضه

 9،باشند )كامرون و زمانها استوار م ژگ  حداكثرساز  سود بنااهوی  بر پایه

صادرات با فرض حداكثرساز  سود تولیدكننده با قید   تابع عرضه  (.2115

دارند در ( ابراز م 2119) دیارانو  9اوتکولو  گردد.ثابت، تعیین م   هزینه

تولید  و ظرفیت هانهاده ها  نسب ، قیمتصادرات به قیمت  بلندمدت، عرضه

   صادرات نسبت به قیمتها  جزئ  عرضهمشتقبر این اساس،   بستا  دارد.

رود تولید داخل  انتظار م   صادرات  مثبت و نسبت به قیمت داخل  منف  است.

و  5دهد )هلیمعوامل، مازاد صادرات  بیشتر  را نتیوه   بیشتر با ثابت بودن بقیه

صادرات محصوالت   موارد یاد شده، عرضهوه بر همچنین عال (. 2115، دیاران

كشاورز  تحت تأثیر عوامل  همچون قیمت داخل  محصول و درآمد كشورها  

ها  نرخ ارز، قیمت در كنار این عوامل، نوسان شود. وارد كننده نیز واقع م 

صادرات  كاال  موردنظر، شاخص بها  عمده فروش  كاالها، میزان تولید داخل  

تواند اثرات مهم  بر صادرات محصوالت تولید ناخالص مل  كشور م كاال و 

كه تغییرات نرخ ارز در  داده استمطالعات نشان  از برخ  كشاورز  داشته باشند. 

                                                           
آمار  بازرگان  خارج  جمهور  اسالم  ایران، معاونت طرح و برنامه گمرك جمهیور  اسیالم      سالنامه 2

 .0927دفتر آمار و خدمات ماشین ، سال -ایران
3 Cameron and Zaman 
4 Utkulu  
5 Haleem  



 0931پاییز ، 9، شماره 2ها  اقتصاد  سابق(، دوره فصلنامه اقتصاد مقدار  )بررس          

 

 

52

صادرات كاالها  كشاورز  دارد   مقایسه با تغییرات اسم  تأثیر بیشتر  بر عرضه

ریا و در این راستا، ب   (.0925و عزیز  و یزدان ،  0929)محمودزاده و زیبای ، 

 ثیر قیمت داخل شان دادند كه میزان صادرات تحت تأ( ن0925عامل  )جبل

ت جهان  و ها  عرضه و قیممحصول، نرخ ارز، شاخص ظرفیت تولید ، شوك

 باشد.قیمت صادرات  محصول م 
خود پیرامون   ( در مطالعه2115) دیارانهلیم و در ارتباط با این موضوع 

ته دریاف 0355-2119  برا  دوره   صادرات برا  مركبات در پاكستانعرضهتابع 

-رو  صادرات مركبات تأثیر م صادرات ، تولید داخل  و نرخ ارز كه قیمت  اند

  ( در پژوهش  در ارتباط با برآورد تابع عرضه2115) كامرون و زمان گذارند. 

صادرات را رو   0351 -2119  صادرات برا  صنایع فرش پاكستان در دوره

تولید ناخالص داخل ، قیمت نسب  )قیمت صادرات به قیمت داخل ( و نرخ ارز و 

ارز و نوسانات  نوسانات نرخ ارز برآورد نمود، نتایج نشان داد كه تولید داخل ، نرخ

  .دهدقرار م صادرات را تحت تأثیر   ایران، عرضهصادرات نرخ ارز و متغیر 
ا  در مورد بررس  عوامل مؤثر صادرات ( در مطالعه0920) خلیلیان و فرهاد 

ها  توضیح با وقفه با الاو  خود 0990-52 بخش كشاورز  برا  سر  زمان 

ها  نسب  كه تولید ناخالص داخل  كشور، قیمت ه اندتوزیع  به این نتیوه رسید

 دارصادرات محصوالت كشاورز  تأثیر معن   صادرات  و مصرف داخل  بر عرضه

 دار نیست. صادرات محصوالت كشاورز  معن   دارد و نرخ مؤثر ارز بر عرضه

صادرات زعفران   خود پیرامون تابع عرضه  ( در مطالعه0929) تاجیان  و كوپاه 

صادرات   كه تابع عرضه ده اندبه این نتیوه رسی 0959-53  ایران برا  دوره

و با افزایش قیمت  است كشش بوده نسبت به قیمت نسب  و تولید داخل  زعفران با

صادرات  نسبت به قیمت داخل  و همچنین گسترش ظرفیت تولید  زعفران، 

در ا  ( در مطالعه0925) عزیز  و یزدان   یابد.صادرات آن افزایش م   عرضه

كه تولید داخل  و تولید  ته انددریاف 0351-2112  صادرات پسته برا  دوره مورد

- ریا و جبلب   دار رو  صادرات دارند.ارز تأثیر معن   مبادله ناخالص مل  و نرخ

( در پژوهش  در مورد عوامل مؤثر بر صادرات پسته، زعفران و خرما 0925) عامل 

ها  سر  با داده 0951-21  در سبد كاالها  صادرات غیرنفت  ایران برا  دوره

، نرخ ارز و میزان تولید زمان  و مقطع  دریافتند كه قیمت صادرات ، قیمت داخل 

  ( در مطالعه0925) پاسبان دار رو  صادرات هر سه محصول دارند. تأثیر معن 
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 0951 -22  خود در مورد عوامل مؤثر بر صادرات زعفران برا  سر  زمان  دوره

كه تولید زعفران، نرخ واقع  ارز، قیمت صادرات  زعفران و متغیر  ته استدریاف

فخرای  و  صادرات زعفران دارند.   دار رو  تابع عرضه مواز  جنگ اثر معن

( عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدها  ارز  صادرات غیر نفت  ایران را 0931احمد  )

 .ده اندبررس  كر

 

 شناسی روش -4

ن است در ای 7(ARDLها  گسترده )ه كارگیر  روش خود توضیح با وقفهمزییت ب

یا با  (باشند I(1)) توضیح  در سطح پایا باشندها  كه صرف نظر از اینکه متغیر

  همومع  بین توان رابطهم  (باشند I(0)) یك بار تفاضل گیر  پایا شوند

 (. 0929 ،)تشکین  ها را به دست آوردمتغیر

),,...,( یك مدل kqqqP,ARDL  را م  توان به صورت زیر نشان داد: 21
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بردار  از متغیرها  قطع  )غیر تصادف ( نظیر  tWعملار وقفه، Lكه در آن  

ها  زا با وقفهاز  و یا متغیرها  برونعرض از مبدأ، متغیر روند، متغیرها  مو

ها  مورد وقفه iqها  به كار گرفته شده برا  متغیر وابسته و وقفه Pثابت، 

 (.0929تركمان  و طراز كار، )مستقل است استفاده برا  متغیرها  

اول وجود ارتباط   گیرد در مرحلهدر دو مرحله انوام م  ARDLرهیافت 

بدین ترتیب كه   گیرد.لند مدت بین متغیرها  تحت بررس  مورد آزمون قرار م ب

ها  متغیر وابسته كوچکتر از یك اگر موموع ضرایب برآورد شده مربوط به وقفه

بنابراین، برا  آزمون   یابد.باشد، الاو  پویا به سمت تعادل دراز مدت گرایش م 

  د:باشزیر ضرور  م   همارای  آزمون فرضیه

                                                           
7 Auto-Regressive Distributed Lag 
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 شود:مورد نیاز برا  انوام آزمون فوق چنین محاسبه م   t كمیت آماره
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در  3و مستر 2، دوالدو5رائه شده از سو  بنرج در صورت  كه كمیت بحران  ا

محاسبات  فوق باشد، فرض  t  سطح اطمینان مورد نظر كوچکتر از كمیت آماره

0H ها  الاو وجود دارد.تعادل  دراز مدت بین متغیر  رد و در نتیوه یك رابطه 

مدت و استنتاج در  دوم، تخمین و توزیه و تحلیل ضرایب دراز  در مرحله

ها  توضیح دهنده بر ضرایب دراز مدت متغیر  گیرد.مورد ارزش آنها صورت م 

 شوند:زیر محاسبه م   اساس رابطه

(7)                                                       
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pكه در آن
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  براki ...,1,2,مقادیر انتخاب شده ،p

 و
i

q
  بر اساس یک  از

   باشند.ضوابط تعیین وقفه م 

11  رابطه از ،گرددتعداد رگرسیون های  كه برآورد م  


k
m آید دست م ه ب )(

)خلیلیان و  باشدد متغیرها  توضیح  م تعدا kحداكثر وقفه و  mكه در آن 

ا  از متغیرها  اقتصاد ، مبنا  وجود همومع  بین موموعه  .(0920 فرهاد ،

الاو  تصحیح خطا در واقع   آورد.را فراهم م  01استفاده از مدل تصحیح خطا

كوتاه مدت( متغیرها را به مقادیر بلندمدت آنها  )عدم تعادل ها  كوتاه مدتنوسان

 (.0952 نوفرست ، ) ددهط م ارتبا

                                                           
5 Banerjee 
2 Dolado 

3 Mestre 
01 Error Correction Model 
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ادرات به ص  برا  تابع عرضه ARDLپویا  بر اساس آنچه گفته شد، مدل 

                   بود: صورت زیر خواهد
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)نسبت  كشمش 00قیمت نسب   RP)تن(، میزان صادرات كشمش Xكه در آن  

 میزان تولید كشمش در داخل كشور PD یران به قیمت جهان (،قیمت صادرات  ا

)تن(،  صادرات كشمش دو كشور رقیب ایران یعن  ایاالت متحده و تركیه XC)تن(، 

REER بر اساس شاخص 02ؤثر واقع نرخ مSDR )09،)ریال Dr  09متغیر مواز 

  ارزش ها داراسال  دارا  ارزش یك و برا  بقیه 0955-72  )برا  دوره انقالب

ارزش یك و  0953-75  )برا  دوره متغیر مواز  جنگ تحمیل  Dw و صفر(

به ترتیب  e و  m ،n ،k ، fدر این معادله  باشد.دوره ارزش صفر( م   برا  بقیه

 باشد. م  tREERو  tX ،tRP ،tPD،tXCها  ها  بهینه برا  متغیرتعداد وقفه

 توان نوشت: صورت زیر م صادرات را به  بلند مدت عرضه  بنابراین رابطه

 (2)        243210 tttttt uREERXCPDRPX               
  

 خواهد بود: زیر  صورت رابطهنیز به ARDLتصحیح خطا  مدل   معادله
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نیز ضریب جزء  θعملار اولین تفاضل و  نشان دهنده Δكه در این رابطه 

 .كندتصحیح خطا ست كه سرعت تعدیل را اندازه گیر  م 

تفاضل دیار پس از برخ  و متغیرها  مدل پایا برخ  از با توجه به اینکه

 . شده است ARDLمبادرت به برآورد مدل با استفاده از رهیافت  ،شده اندگیر  پایا 

                                                           
00 Relative Price 
02 Real Effective Exchange Rate 

09 Special Drawing Right 
09 Dummy Variable 
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شده ها استفاده ها  اقتصاد سنو  برا  توزیه و تحلیل دادهدر این تحقیق از مدل

ه بهره گرفته شد ARDL برا  انوام برآورد مدل Microfit4و از نرم افزار  است

ها  آمار  سازمان یق از دادهآمار و اطالعات مورد استفاده در این تحق . است

 مركز ها  زمان  موجود در بانك ( و سر FAOخواروبار كشاورز  ملل متحد )

 .باشدم  0951-25ها  مطالعه تحقیق حاضر سال  دوره  استخراج گردیده است.

 نتایج و بحث -5

 شرح هب بررس  شد.  نتایجفولر  -از آزمون دیک  بتدا پایای  متغیرها با استفادهدر ا

 است. (0)جدول 

 
 برا  بررس  پایای  متغیرها  مدل ADFو  DF نتایج آزمون :1 جدول

 I(0)اول  پایا در تفاضل مرتبه I(1) پایا در سطح متغیر

   - مقدارصادرات كشمش

   - قیمت نسب 

 -   مقدار تولید

  -   مقدار صادرات كشمش رقبا

   - نرخ ارز مؤثر واقع 

 ها  تحقیق: یافتهمأخذ

 
(، متغیرها  مقدار تولید و مقدار صادرات رقبا در سطح 0) توجه به جدولبا 

مقدار صادرات و نرخ ارز مؤثر واقع   ،چنین متغیرها  قیمت نسب هم  پایا هستند.

صادرات با   برآورد تابع عرضه برا   اند.با یك بار تفاضل گیر  پایا گردیده

 . گردیدااریتم  از این فرم استفاده ل دقت فرمبه دلیل  ARDLاستفاده از مدل 

 ارائه شده است: (2) نتایج حاصل در جدول

  
 ARDL (0،1،1،1،1نتایج برآورد مدل مطالعه با رهیافت ) :2 جدول

 خطا  معیار ضریب نام متغیر

Lx(-1) 02/1 *59/1 لااریتم مقدار صادرات كشمش با یك وقفه 

Lrp  13/1 **25/1 لااریتم قیمت نسب  كشمش 

Lprod 21/1 ***52/1 لااریتم مقدار تولید كشمش 

Lxc 05/1 **-51/1 لااریتم مقدار صادرات كشورها  رقیب 

Lreer  01/1 ***97/1 لااریتم نرخ ارز مؤثر واقع 

Dr 13/1 *-97/1 متغیر مواز  انقالب 

Dw 15/1 *-95/1 متغیر مواز  جنگ 
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C 21/1 *50/2 عرض از مبدأ 

0/84
2
R                                  0/73

2
R                                   

***
0)45/15(0/00F  

 است. %33اطمینان  سطح ***   و  %35اطمینان  سطح **،    %31اطمینانسطح  *توضیح: 

 ها  تحقیق.: یافتهمأخذ

)قیمت صادرات  ایران به قیمیت   شمشكه قیمت نسب  ك نشان م  دهد( 2) جدول

بیا افیزایش قیمیت نسیب       ،به عبیارت   صادرات كشمش دارد.  براثر مثبت  جهان (

رود و با كاهش قیمت نسیب  صیادرات كشیمش پیایین     كشمش صادرات آن باال م 

تیأثیر مثبتی  بیر رو      ،رفتطور  كه انتظار م قدار تولید كشمش همانم آید. م 

 مقدار صادرات كشیورها  رقییب یعنی  اییاالت متحیده       ت.صادرات كشمش داراس

به دیایر سیخن،    سازد. صورت منف  صادرات كشمش را متأثر م و تركیه به امریکا

با افزایش سهم این دو كشور رقییب در بیازار جهیان ، سیهم اییران از بیازار جهیان         

ازار و تركییه از بی   امریکیا  یابد و با كیاهش سیهم اییاالت متحیده    كشمش كاهش م 

 بیر همچنین، نرخ ارز مؤثر واقع  اثر مثبت  رود. جهان  كشمش، سهم ایران باال م 

بدین صورت كه با افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی ، ارزش رییال    صادرات كشمش دارد. 

آن است كیه    یابد كه این نشان دهندهایران در برابر ارزها  عمده دنیا كاهش م 

بیا   ،ترتییب  بیدین  ها  عمده كاهش یافته اسیت.  ارز  قیمت كشمش ایران بر پایه

پایین آمدن قیمت كشمش در بازار جهان ، قابلیت رقابت پذیر  كشمش ایران بیاال  

عالمیت متغیرهیا  مویاز      گیردد.  و موجب افزایش صادرات كشمش می   م  رود

جنگ   هشت ساله  و دوره ر مقطع وقوع انقالب اسالم  ایراندهد كه دنشان م 

 صادرات كشمش كاهش یافته است.  تحمیل ،

  tبلندمدت بین متغیرها  مدل از آزمون  در ادامه، برا  بررس  رابطه

 شود: م استفاده 

(01)
 

 

با توجه به اینکه كمیت بحران  محاسبه شده توسط بنرج ، دوالدو و مستر 

درصد به ترتیب  0و  5، در سطح 99یح  و تعداد مشاهده برا  سه متغیر توض

محاسبات ، از مقادیر بحران  ارائه شده   باشد، پس آمارهم  -02/9و  -95/9

وجود   نشان دهندهو  بزرگتر بودهدرصد  5در سطح توسط بنرج ، دوالدو و مستر 

3/91
0/12

10/53



t
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بلند   رابطه  .استبلند مدت بین متغیر وابسته و متغیرها  توضیح    رابطه

 باشد: صادرات كشمش به صورت زیر م  مدت برا  تابع عرضه

(00)            LREERLXCLPRODLRPLX 0/760/320/600/404/09  

دهد، در بلندمدت قیمت نسب ، مقدار نشان م  (00)  همچنان كه رابطه

صادرات كشمش   تولید، مقدار صادرات رقبا و نرخ ارز مؤثر واقع  تغییرات عرضه

 گردند.را موجب م 

  دت و رابطهم مدت به بلند روند تعدیل عدم تعادل در كوتاهدر ادامه، 

صادرات و قیمت نسب ، مقدرا تولید، صادرات رقبا و نرخ   عرضه مدت بین كوتاه

 برآورد گردید. (9)كارگیر  الاو  تصحیح خطا مطابق جدول هارز مؤثر واقع  با ب

 
 نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطا :0 جدول

 خطا  معیار ضریب نام متغیر

dlrp 139/1 **25/1 ااریتم قیمت نسب  كشمشاول ل  تفاضل مرتبه 

dlprod 219/1 ***52/1 اول لااریتم مقدار تولید كشمش  تفاضل مرتبه 

dlxc 05/1 **-51/1 اول لااریتم مقدار صادرات كشورها  رقیب  تفاضل مرتبه 

dlreer 09/1 ***97/1 اول لااریتم نرخ ارز مؤثر واقع   تفاضل مرتبه 

c 15/1 *50/2 عرض از مبدأ 

)0Ecm (- 21/1 ***-509/1 عبارت تصحیح خطا 

0/81
2
R                                  0/70

2
R                                   

***
0)43/65(0/00F  

 است. %33اطمینان  سطح ***   و  %35اطمینان  سطح **،    %31اطمینانسطح  *توضیح: 

 ها  تحقیق: یافتهمأخذ

 

با یك واحد افزایش در قیمت نسب  كشمش، صادرات آن  (9)مطابق جدول 

 52/1اگر تولید كشمش یك واحد باال رود، صادرات   یابد.واحد افزایش م  25/1

واحد  51/1  با رشد یك واحد  در صادرات رقبا به اندازه  كند.واحد رشد م 

اگر نرخ ارز مؤثر واقع  یك واحد دچار افزایش  یابد. صادرات ایران كاهش م 

روند تعدیل عدم تعادل یا به عبارت دیار  رود. واحد باال م  97/1گردد، صادرات 

 50باشد كه بیانار آن است كه در هر سال حدود م  509/1ضریب تصحیح خطا 

ر بلند صادرات بهبود یافته و به سمت مقادی  درصد از عدم تعادل متغیر عرضه

 گردد.تر م مدت نزدیك
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 هاگیري و پیشنهادنتیاه -6

با تغییر قیمت نسب  كشمش به  دست آمده استنباط نمود كهه با توجه به نتایج ب

ا  كه قیمت صادرات  كشمش ایران افزایش یابد، موجب افزایش صادرات گونه

گان را برا  صادركنند  افزایش قیمت صادرات  انایزه  گردد.كشمش ایران م 

با   گردد.برد و موجب صدور بیشتر كشمش م افزایش صادرات كشمش باال م 

كاهش قیمت نسب  كه بیانار كاهش قیمت صادرات  كشمش است، تمایل 

  یابد.صادركنندگان به بازارها  خارج  كمتر شده و صادارت كشمش كاهش م 

درات این محصول در روند صا چشمایر بنابراین، قیمت صادرات  كشمش نقش 

بود و به لحاظ كیفیت و قیمت تمام شده آگاه دارد كه بایست  در روند تغییرات آن 

 كشمش صادرات  دقت زیاد  مبذول نمود.  

-به  ،سازدطور هماهنگ صادرات كشمش را متأثر م همقدار تولید كشمش ب

ین صورت تبع  زمینه برا  صادرات اا  كه با افزایش تولید كشمش بهگونه

جوی  و مصرف به صورت صرفههبا كاهش مصرف داخل  ب . رودمحصول باال م 

مقدار صادرات كشمش  ر میزان صادرات این محصول افزود. توان بم  ،مقدار اصول 

صورت منف  بر ه و تركیه( ب امریکا )ایاالت متحده از سو  كشورها  رقیب ایران

بسته ) بارت ، در زمان  كه كیفیتبه ع گذارد. رو  صادرات كشمش ایران اثر م 

تر یا قیمت كشمش صادرات  این دو كشور نسبت به كشور ایران مطلوب بند ، ...(

طبیع  است كه میزان صادرات كشمش ایران تحت تأثیر این رویکرد كاهش  ،باشد

-و نقل و مقوله بند ، حملبسته در زمینه فرآور ، دهمین اساس، بای بر  یابد.م 

ها  ، هم از سو  صادركنندگان و نیز در صورت لزوم از طرف دستااهها  مشابه

 اجرای  دولت ، اقدامات مقتض  در این ارتباط صورت پذیرد.   

 همچنین، تغییرات نرخ ارز مؤثر واقع  اثر مثبت  رو  صادرات كشمش دارا

 ترین عوامل  كه صادرات كشمش را دچار تغییربنابراین، یک  از عمده  باشد.م 
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-هكند، نرخ ارز مؤثر واقع  است و نوسانات نرخ ارز در بازار قیمت صادرات  و بم 

با این وصف، سیستم  دهد. طور كل  درآمد صادركنندگان را تحت تأثیر قرار م 

 دها  پول  دولت است، باینرخ ارز در كشور كه در اختیار بانك مركز  و سیاست

 ،ویژه بخش صادراتهش توارت و ببه طریق  مدیریت و نظارت شود كه در بخ

در   طور مفید و امیدواركننده تأمین گردد.همنافع كشور و از جمله صادركنندگان ب

كه در راستا   است ا  بودهگونهها و رویکردها  دولت بهها  اخیر سیاستسال

توان صادرات غیرنفت  بوده كه از آن جمله م   حمایت از صادركنندگان و توسعه

  سپار  ارز  از سو  صادركنندگان و جوایز صادرات  اشاره نمود.  ف پیمانبه حذ
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