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سامان اطهری
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 1کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

چکیده
یکی از نشانه های مهم رشد و توسعه یافتگی هر کشوری میزان عرضه صادرات آن کشور است .با بررسی
عوامل تأثیر گذار بر صادرات مانند مزیت رقابتی و رقابت پذیری ،اثر گذاری آنها بر عملکرد صادرات ارزیابی
می شود .در این پژوهش به طور خاص به بررسی فاکتور های تأثیر گذار بر صادرات پسته از قبیل رقابت
پذیری ،قیمت نسبی و درآمد (مربوط به کشور های وارد کننده پسته از ایران) پرداخته می شود .روش
تجزیه و تحلیل در این پژوهش رگرسیون چند متغیره از نوع سری زمانی است .پس از برآورد مدل
پیشنهادی و آزمون های مربوطه به وسیله نرم افزار  Eviews 8نتایج بدست آمده نشان داد که متغیر
قیمت نسبی صادرات ،رقابت پذیری و درآمد نسبی کشورهای وارد کننده پسته ایران ،رابطه معنادار مثبت
با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران دارد .در نهایت پیشنهاداتی برای دست یابی به الگوی صادرات ارائه
می شود.
واژگان کلیدی :رقابت پذیری ،عرضه کل ،قیمت نسبی ،صادرات
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رقابت پذیری و قیمت نسبی بر میزان عرضه صادرات پسته)

مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال اول)

بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات (بررسی
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مقدمه
این یک واقعیت مهم است که صادرات نقش مهمی را در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی یک کشور ایفا مینماید و از
آن میتوان به عنوان یک استراتژی رشد یاد نمود (الم0212 ،؛ وانگ و تانگ .)0211،اما روند صادرات غیرنفتی در طول تاریخ
تجارت خارجی ایران با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده و با افزایش صادرات نفتی در تجارت خارجی ایران از اهمیت و نقش
صادرات غیرنفتی و به تبع آن کسب درآمدهای ارزی کاسته شده است (انویه تکیه.)1881 ،
پسته در میان محصوالت صادراتی ایران از اهمیت ویژه و اعتبار باالیی برخوردار میباشد و سهم قابل توجه آن از صادرات
کشور بیانگر نقش استراتژیک این محصول در اقتصاد کشاورزی ایران است .کشور ایران با داشتن شرایط مساعد آب و هوایی و
سابقه طوالنی در تولید پسته ،جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی این محصول برای خود فراهم آورده است .از طرف دیگر
فراوانی نسبی مناطق کشت و عدم تغییر این مناطق در طول زمان موجب شده است تا کشور ایران با وجود عملکردی پایین در
مقایسه با برخی کشورها نظیر آمریکا همچنان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده جهانی پسته باقی بماند
( پاکروان و کاوسی کالشمی 0211 ،؛ ژنگ و همکاران .)0210،اما کشور آمریکا طی سالهای اخیر با استفاده از تکنولوژی
پیشرفته و افزایش متخصصین از مناطق کشت خود به نحو مؤثرتری استفاده نموده و با افزایش تولید حرکتی در جهت تسلط
بر بازارهای صادراتی پسته ایران آغاز نموده است ( ژنگ و همکاران .) 0210 ،برای مشخص شدن اهمیت این موضوع میتوان
به کشور چین (به عنوان بزرگترین بازار پسته جهان) اشاره نمود که به تدریج به دنبال جایگزین نمودن پسته آمریکا به جای
پسته ایران است .برای مقابله با آن الزم است که از فرصتهای موجود به نحو شایستهای استفاده گرددکه برای تحقق این امر،
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر صادرات پسته ایران حائز اهمیت است.
کشورهای جهان با توجه به سطح رشد یافتگی شان ،کاالهای متنوعی را صادر می نمایند .در جوامع صنعتی به صادرات
کاالهای صنعتی و فرآوری شده که از ارزش افزوده باالیی نیز ب رخوردارند اهمیت فراوانی داده می شود .این در حالی است که
کشورهای در حال گذاری نظیر ایران ،بیشتر به صادرات کاالهای کشاورزی و معدنی می پردازند.
بنابراین توجه به بازارگرایی صادرات و مزیت رقابتی برای افزایش صادرات اهمیت ویژه ای دارد .در مطالعة حاضر تأثیر مزیت
رقابتی بر صادرات برای دستیابی به یک الگوی بهینه صادرات بررسی شده است.
هدف اصلی این تحقیق ،بررسی الگوی بهینه دستیابی به مزیت رقابتی در صادرات پسته است .همچنین تأثیر سایر متغیرها
مثل قیمت نسبی و درآمد کشورهای وارد کننده پسته ایران به منظور تبیین الگوی بهینه صادرات بررسی شده است.

مروری بر پیشینه تحقیق
کاظمی ( ) 1859در بررسی رابطه بین جو تواناسازی و رضایت شغلی معلمان دوره متوسطه شهر قدس  ،با استفاده از
پرسشنامه ی توانا سازی اسکات و ژاف نتیجه گیری کرده است که رابطه معناداری بین جو توانا سازی و رضایت شغلی
معلمان دوره متوسطه شهر قدس وجود دارد .بین هر یک از مؤلفههای تشکیلدهنده جو تواناسازی در (روشنی اهداف ،روحیه،
رفتار عادالنه ،مشارکت ،کار تیمی ،شناخت و قدردانی ،ارتباطات و محیط کار سالم) و رضایت شغلی معلمان شهر قدس رابطه
معناداری وجود دارد .رضایت شغلی معلمان بر حسب جنس ،سن ،سابقه خدمت و رشته تحصیلی آنها به صورت معناداری
متفاوت است نیز بررسی وی نشان می دهد که تفاوت معناداری بین رضایت شغلی معلمان برحسب سن ،سابقه خدمت ،جنس
و رشته تحصیلی وجود ندارد.
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قویمی ( ) 1859با اهداف شناسایی رابطه مهارتهای انسانی مدیران با دبیران ،شناسایی دیدگاه دبیران درباره مهارتهای انسانی،
شناسایی شاخص های نیروی انسانی در مدیریت ،به بررسی تاثیر شاخص های مدیریت نیروی انسانی در محیط آموزشی بر
کیفیت کار دبیران و پیشرفت دانش آموزان پرداخته و نتیجه گیری کرده است که رعایت شاخص های مدیریت نیروی انسانی
بر روی کیفیت آموزشی تاثیر گذار است و بین آنها رابطه معناداری وجود داشته است .هر چه رفتار مدیران براساس شاخص
های مدیریتی نیروی انسانی انجام گیرد کارآیی و پویایی دبیران در محیط آموزشی بیشتر می شود و کیفیت کار آنان را باال
می برد و باعث پیشرفت دانش آموزان می گردد.
زارعی متین و یوسف زاده ( ) 1854در تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان با
استفاده از هشت شاخص مهارت ارتباطی مدیران شامل  :خود گشودگی ،همدلی ،حمایگری ،ثبت گرایی ،خود نظمی ،مهارت
اجتماعی ،نفوذ آرمانی و الهام بخشی  ،تحریک خردمندانه در میان کارکنان سازمان آوزش و پرورش استان مازندران به این
نتیجه رسیده اند که بین وضعیت موجود ومطلوب مهارت ارتباطی مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد .این بدان معنی است
که مدیران سازمان تا وض عیت مطلوب مهارت ارتباطی فاصله ی زیادی دارند  .بین شاخصهای مهارت ارتباطی مدیران و رضایت
شغلی کارکنان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد  .از شاخص های مهارت ارتباطی رابطه ی همدلی و مهارت اجتماعی
با رضایت شغلی رابطه ای قوی داشته و رابطه ی خود نظمی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه ی متوسط و رو به پایین
بوده است .خودگشودگی ،حمایگری و تحریک خردمندانه ،رابطه ای متوسط و رو به باال با رضایت شغلی کارکنان دارد و بررسی
رابطه ی بین نفوذ آرمانی و الهام بخشی و مثبت گرایی با رضایت شغلی نشان می دهد که رابطه ی متوسط بین آنها با رضایت
شغلی وجود دارد و در نهایت با بررسی رابطه ی بین مجموعه ی شاخص های مهارت ارتباطی و رضایت شغلی کارکنان نشان
دهنده این است که رابطه قوی و مستقیم بین مهارت ارتباطی و رضایت شغلی وجود دارد.
توره و همکارانش ( )1858در بررسی ارتباط بین شاخصهای مهارتهای ارتباطات اثربخش با رضایت شغلی کارکنان اموزش و
پرورش استان اذربایجان غربی با چهار شاخص کلیدی ارتباطات اثربخش :همدلی ،خودگشودگی ،حمایت گری و مهارتهای
اجتماعی و ارتباط آن با شاخصهای رضایت شغلی از قبیل ماهیت شغلی ترفیعات ،ارتباط مناسب با همکاران  ،امنیت شغلی،
مشارکت بررسی کرده اند و نتیجه گرفته اند که مهارتهای اثر بخشی مدیران مانند مهارتهای اجتماعی  ،حمایت گری  ،همدلی
و خود گشودگی با میزان رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی رابطه ی معنی داری داشته است.
در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی درباره مهارتهای مدیریتی و رابطه آن با رضایت شغلی انجام گرفته است .ساالزار
(  )0211معتقد است که در سالهای اخیر توانمندسازی و کسب مهارتهای مدیریتی به عنوان یک راهکار نیروی انسانی برای
خلق کارآمدی ،بهر ه وری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد.
لین ( ) 0219پژوهشی با عنوان رابطه بین توانمندسازی و رضایت شغلی در میان معلمان مبتدی و مجرب انجام داده است .
این پژوهش در میان معلمان  1مدرسة متوسطه با پرسشنامة توانمندسازی و پرسشنامة رضایت معلم و یک سؤال باز پاسخ
اجرا شده است .نتایج نشان داده است که بین شش بعد توانمندسازی و نه خرده مقیاس رضایت معلم رابطه وجود دارد .بنابرین
ابعاد توانمندسازی؛ پیش بینی کننده های معناداری برای رضایت هر دو گروه معلمان مبتدی و مجرب بوده است.
هلفید ( )0214تحقیقی با عنوان بررسی رابطة توانمندسازی مدیران و تعهد سازمانی معلمان در مدارس پیشرفته تگزاس
انجام داده است این پژوهش بر روی  018معلم اجرا شده است نتیجة پژوهش نشان داده است که بین توانمندسازی مدیران و
تعهد سازمانی معلمان رابطة معنادار وجود دارد.
ماری (  )0228تحقیقی تحت عنوان سبک رهبری ،توامندسازی و رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی دولتی انجام داده
است  .این پژوهش بر روی نمونه ای مرکب از  922معلم و  92مدیر مدرسه به واسطه سه پرسشنامه رهبری چند عاملی ،فرم
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مدیر و معلم ،پرسشنامه توانمدسازی و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا اجرا شده است  .نتایج نشان می دهد که بین سه
مولفه توانمدسازی ( تاثیر گذاری  ،استقالل و خودکارآمدی) مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد.
یان (  ) 1554پژوهشی با عنوان رابطة میان توانمندسازی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان در مدارس دولتی انجام داده
است .این پژوهش بر روی  114معلم از  85مدرسه دولتی (  19مدرسه ابتدایی 14 ،مدرسة متوسطه و  12دبیرستان) با سه
پرسشنامة توانمندسازی ،شاخص رضایت شغلی بریفیلد روث و پرسشنامة تعهدسازمانی اجرا شده است .نتایج نشان داده
چنانکه معلمان سطح باالیی از توانمندسازی را درك نمایند ،سطح باالتری از رضایت شغلی را احساس خواهند نمود و
هم چنین معلمانی که سطح باالتری از توانمندسازی را درك نمایند ،سطح باالتری از تعهد سازمانی خواهند داشت.
همچنین مطالعه رابرتدر سال  1581نشان می دهد معلمانی که رضایت شغلی بیشتری دارند نگرش مثبت تری نسبت به
دانش آموزان وشغل معلمی دارند .همچنین در پژوهش ایمان که در سال  1552انجام گرفت ،از  122نفر معلم  01ـ  99ساله،
که نیمی از آن ها مرد و نیمی زن بودند ،خواسته شد پرسش نامه ای را که عوامل رضایت شغلی را می سنجید ،پر کنند .نتایج
این مطالعه نشان دادکه بین رضایت شغلی و متغیرهایی همچون سن،جنس،سطح آموزش و حقوق ماهیانه رابطه معناداری
وجود ندارد (خلیل زاده .)1819 ،
مبانی نظری
عوامل مؤثر بر صادرات
باند )1581( 1جریان صادرات مواد اولیه از کشورهای در حال توسعه طی دوره  1518-80را مورد بررسی قرار داد .وی
کشورهای درحال توسعه را براساس نزدیکی به بازارهای کشورهای صنعتی و هزینههای حمل و نقل به پنج منطقه ( آفریقا،
آسیا ،اروپا ،خاورمیانه و نیمکره غربی) و محصوالت اولیه را به پنج گروه (مواد غذایی ،تنباکو ،مواد آشامیدنی ،مواد خام
کشاورزی ،مواد معدنی و انرژی) تقسیم نمود و جهت برآورد عرضه و تقاضای صادرات برای چهار گروه اول محصوالت از روش
حداقل مربعات غیرخطی و برای برآورد عرضه و تقاضای صادرات انرژی از روش  OLSاستفاده نمود .نتایج مطالعه مذکور مؤید
آن است که تقاضای صادرات برای مواد اولیه بیکشش است .از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان داد که عرضه صادرات به
تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد و این یافته سودمندی سیاستهای قیمتی را تأیید نمود .وی با توجه به یافتههای مطالعه
نتیجه گرفت که اجرای سیاستهای مرتبط با قیمت گذاری و نرخ ارز به طور همزمان در یک گروه از کشورها منجر به افزایش
صادرات در هر یک از کشورها میشود.
خلیلیان و فرهادی ( ،)1881به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بخش کشاورزی ایران طی سالهای  1841-1818با استفاده از
تحلیل سری زمانی و تکنیکهای همگرایی پرداختند .در الگوی مورد استفاده در این پژوهش ،لگاریتم ارزش صادرات محصوالت
کشاورزی ،قیمتهای نسبی (نسبت شاخص قیمت کاالهای صادراتی به شاخص قیمت کاالهای تولید و مصرف شده در داخل)،
لگاریتم تولید ناخالص داخلی ،لگاریتم مصرف بخش خصوصی (شاخصی از میزان تقاضای داخلی) ،لگاریتم نرخ ارز مؤثر
صادراتی (دالر بر حسب ریال) و متغیر مجازی انقالب ،از متغیرهای مؤثر بر ارزش صادرات محصوالت کشاورزی (بر حسب دالر
امریکا) در نظر گرفته شده اند.
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آزاد سازی تجاری و اثر جهانی شدن به عنوان یکی از موضوعات مهم در بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بررسی شده است.
محمدی و همکاران ( )1889اثر آزادسازی تجاری برتولید ،تقاضا ،صادرات و واردات محصوالت گندم و پسته را در ایران بررسی
و مشاهده کردند که تأثیر آزادسازی تجاری بر عرضه داخلی گندم و پسته و صادرات پسته مثبت می باشد .این در حالی است
که بر تقاضای داخلی این محصوالت و واردات گندم اثر منفی دارد.
طیبی و همکاران ( )1852با استفاده از الگوی تقاضای  AIDSساختار تقاضای واردات ایران را طی دوره  1891-1881مورد
بررسی قرار داده و نتایج این بررسی حکایت از آن داشت که هرگاه شدت سیاست های آزادسازی تجاری بر روی کاالهای
وارداتی افزایش یابد کاهش سهم فروش های داخلی به نفع سهم واردات خواهد بود.
لطفی پور و همکاران ( )1852طی مطالعهای به بررسی اثر آزادسازی تجاری و تأثیرات آن بر بخشکشاورزی ایران در خالل
سالهای1841-1881پرداخته است .ایشان در این راستا بر اساس تئوریهای اقتصادی ،مدلهای صادرات ،واردات ،عرضه و
تقاضای محصوالت کشاورزی را تشکیل و آنها را به روش الگوی خود توضیح برداری ( )VARتخمین زدهاند .هم چنین به
منظور تعیین میزان تأثیر هر یک از متغیرهای الگوها از روش تجزیه واریانس استفاده نمودهاند .ایشان در چهار مدل مذکور از
متغیرهای نرخ ارز ،نسبت قیمت صادراتی محصوالت کشاورزی به قیمت جهانی این محصوالت ،میزان تولید ناخالص داخلی،
میزان تولید داخلی بخش کشاورزی ،میزان تعرفه ،نسبت قیمت واردات جهانی محصوالت کشاورزی به قیمت واردات
محصوالت کشاورزی ایران و نهایتاً شاخص ادغام جهانی ( ) IITبه عنوان شاخص آزادسازی تجاری استفاده نمودهاند .نتایج
حاصل از این تحقیق نشان داد شوك حاصل از آزادسازی تجاری علیرغم تأثیر مثبت ناچیز بر تقاضای محصوالت کشاورزی،
تأثیر چشمگیری بر عرضه محصوالت کشاورزی دارد.
اثر دستیابی به مزیت رقابتی

بنگاه های صادر کننده کاال ( پسته )
در زمینه بررسی شاخص های تجاری محصوالت کشاورزی تاکنون مطالعات زیادی انجام شده است .الرسون ) 1558 ( 0در
مطالعه خود پیرامون شاخص های مزیت نسبی مانند شاخص میچلی ،کااسکوئر و معیار  RSCAمزیت نسبی آشکار شده به
این نتیجه رسید که شاخص مناسبی برای مزیت نسبی می باشد .اوتکوال و سیمن ) 0224 ( 8به بررسی مزیت نسبی و رقابت
پذیری صادرات بخش های مختلف ترکیه به اتحادیه اروپا پرداختند .در این مطالعه از روش باالسا برای تعیین مزیت نسبی
استفاده شد .نتایج نشان داد که اگر مصرف مداوم کاالها بین ترکیه و اتحادیه اروپا پیشرفت کند ،اثر معنی داری روی مزیت
نسبی و رقابت پذیری خواهد داشت.
پاکروان و کاوسی کالشمی ( ،)1852در مطالعه ای با عنوان چشم انداز صادرات پسته ایران ،ترکیه و آمریکا ،به بررسی وضعیت
صادرات پسته این سه کشور پرداختند .برای این منظور ،شاخص  RCAبر مبنای صادرات بخش کشاورزی و کل اقتصاد به
طور جداگانه محاسبه و با استفاده از روش  ARIMAبرای دوره زمانی  0228 -0218پیش بینی شدند .نتایج نشان داد که با
در نظر گرفتن هر دو سبد کاالیی ،کشورهای ایران و ترکیه در دوره زمانی  ،0228-0218وضعیت صادراتی پسته امریکا بهبود
یافته است .اما مقادیر پیش بینی شاخص  RCAایران و ترکیه در حال کاهش است.
دشتی و همکاران ( )1885به تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده پسته از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت
نسبی آشکار شده متقارن در طول سال های  0222-0221پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که از بین کشورهای صادرکننده
پسته تنها کشورهای لوکزامبورگ ،آمریکا ،سوریه ،هلند ،قبرس ،اسلواکی ،یونان و اردن دارای مزیت نسبی در صادرات پسته
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می باشند .به عالوه نتایج حاصل از شاخص مزیت نسبی بیانگر اختالف فراوان مزیت نسبی صادراتی کشور ایران نسبت به سایر
کشورهای صادرکننده پسته می باشد .اما این مزیت نسبی طی سال های مورد مطالعه در حال کاهش بوده است.

بنگاه های وارد کننده کاال( پسته )
پیشرفت کشورهای رقیب ایران در صادرات پسته مثل ایاالت متحده موجب از دست رفتن بخش مهمی از بازارهای صادراتی
ایران در سالهای اخیر شده و این به دالیل مهمی است که پیش تر هم بیان شد .ولی با این وجود واردات پسته به ایران در
سال های اخیر به هیج عنوان طبق آمارهای رسمی صحت نداشته است .در ارتباط با سایر کاالهای مشابه هم مسائلی از قبیل
بازاریابی و بسته بندی ،هزینه تمام شده پایین تر و غیره موجب ورود این محصوالت به داخل شده است.
یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دالیل خاص و ناشی از ویژگی های آن واحد ( مانند وضعیت
مکانی ،فن آوری ،پرسنلی و جز آن ) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبا با هزینه پایین تر و کیفیت باالتر عرضه کند
(لیو و تانگ .) 0225 ،4شاخص های سنجش مزیت رقابتی در این تحقیق بر اساس مدل پورتر بوده و شامل موارد زیر است:
الف) مزیت هزینة پایین ـ دستیابی به رهبری در هزینه ،به این معنا که یک واحد کسب وکار به تولیدکننده یا تأمین کننده
ای با کمترین هزینه ها در صنعت خود تبدیل شود .
ب) مزیت تمایز ـ دستیابی به مزیت تمایز ،به این معنا که یک واحد کسب وکار محصولی را تولید کند که از نظر مصرف
کنندگان و خریداران در یک ویژگی مهم ،کامالً متمایز و منحصر به فرد باشد ( .ماری و همکاران.) 0211 ،9
رقابت پذیری
رقابت پذیری پارامتر مهمی در هر عرصه و صنعتی است .عرصه صادرات نیز از این قاعده مستثنی نیست .ایجاد بستری مناسب
به منظور رقابت شرکت های فعال در عرصه صادرات یکی از وظایف حمایتی دولت هاست ( ولی بیگی .) 1854 ،در یک اقتصاد
جهانی شده ،رقابتپذیر بودن به معنای امکان بدست آوردن موقعیت پایدار در بازارهای بین المـللی اسـت .تـعاریف گوناگونی
از رقابتپذیری مطرح شده است که به بعضی از آنها اشـاره میکنیم.
مجمع اقتصاد جهانی ،رقابتپذیری را توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد و یا حفظ استاندارد زندگی( درآمد سرانه ) میداند (
مجمع اقتصاد جهانی .) 0219 ،از نظر سازمان همکاریهای اقتصاد و تـوسعه (  ،) OECDرقـابتپذیری یـعنی توانایی یک
ملت در تولید کاالها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی هـمراه حـفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در دراز
مدت ( سازمان همکاریهای اقتصاد و تـوسعه .) 0214 ،از دیدگاه آنکتاد ،واضحترین نگرش به رقابتپذیری از مسیر مقایسه
عملکرد اقتصاد کالن و استاندارد زنـدگی جـامعه بـر اساس بهرهوری عوامل تولید بدست میآید .مفهوم دقیق رقابتپذیری
همان توانایی کشورها در فـروش مـحصوالتشان در بـازارهای جهانی است.1
قیمت نسبی
این شاخص به صورت تقسیم شاخص قیمت صادرات بر شاخص قیمت عمده فروشی در نظر گرفته میشود .این شاخص به
منظور مشخص کردن چگونگی صادرات و تعیین قیمت اقالم کاالیی در بین کشورها مورد استفاده می گردد( ماه و همکاران،1
.) 0221
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مرور ادبیات
پیشینه داخلی
رضایی صومعه ( ،)1815در مطالعه ای تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران اقدام به تخمین کشش های
عرضه و تقاضای صادرات پسته نموده است .او در الگوی تجربی خود از مقدار تقاضا برای صادرات پسته ایران ،نسبت قیمت
صادراتی به قیمت جهانی ،درآمد سرانه کشورهای واردکننده ،نرخ مبادله ارز ( ریال به دالر ) ،مقدار عرضه برای صادرات ،ارزش
افزوده پسته صادراتی ایران ،متغیر موهومی برای سه سال اول انقالب ،متغیر موهومی برای سالهای مربوط به برنامههای اول و
دوم توسعه اقتصادی استفاده کردند.
شاکری ( ،)1888نقش عوامل تأ ثیر گذار قیمتی و عوامل غیر قیمتی بر صادرات غیر نفتی را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده
است .برای این منظور ،صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی ( نرخ ارز آزاد و نرخ تورم ) و دو متغیر مبنایی ( بهره وری
و رقابت پذیری ) در نظر گرفته شده اند .در این مطالعه از الگوی  ARDLاستفاده شده است .نتایج حاصل از برآورد این الگو
( )ARDLنشان می دهد که توضیح وقفه توزیعی صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی (بهره وری و
رقابت پذیری) وابسته است .اما متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد ،اگرچه بر صادرات اثر مثبتی دارد اما این تأثیر قابل مالحظه و تعیین
کننده نمی باشد.
محمود زاده و زیبایی ( ،)1888عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران را در طی سال های  1898-1881بررسی کرده و یک
تحلیل همجمعی عرضه صادرات پسته انجام دادند .در الگوی آنها ،قیمت داخلی محصول ،شاخص درآمد واقعی واردکنندگان و
نرخ واقعی ارز متغیرهای مستقل و مقدار تقاضای جهانی برای صادرات متغیر وابسته میباشد .نتایج این مطالعه نشان دهنده
آن است که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر معنیداری بر عرضه صادرات پسته ندارد .اما ضریب متغیر قیمت
خرده فروشی پسته در بلند مدت معنیدار و مثبت بوده است.
عزیزی و یزدانی ( ،)1889چالش ها و رهیافت های صادرات پسته ایران را با استفاده از برآورد تابع عرضه صادراتی آن بررسی
کرده اند .در این پژوهش متغیرهای تولید داخلی پسته ،تولید ناخالص ملی و نرخ مبادله ارز از عوامل مؤثر بر عرضه صادراتی
پسته طی سال های  1515-0228در نظرگرفته شدهاند.
پیشینه خارجی
آتوکوراال )1551( 8در مطالعهای با استفاده از روش  OLSبه بررسی اهمیت نسبی شرایط تقاضای خارجی و عوامل عرضه
داخلی برای صادرات محصوالت کشاورزی در کشورهای مالزی ،تایلند ،اندونزی ،فیلیپین ،هند ،پاکستان و سریالنکا طی دوره
 1512-81پرداخت .براساس نتایج مطالعه مذکور رشد صادرات محصوالت کشاورزی کشورهای درحال توسعه به طور عمده به
عوامل بازار جهانی بستگی ندارد و گسترش صادرات با افزایش سهم بازار و ایجاد تنوع در صادرات امکانپذیر است.
ویلکنسون و براترس  5در مقاله ای به بررسی راهکارهای افزایش تجارت و عملکرد صادراتی ایاالت متحده پرداخته اند .مطالعه
آنها با استفاده از داده های پنل و آمار سال های (  ) 1550 -1555انجام گرفته است .نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان داده
است که بعد از کنترل میزان تجارت ،عوامل مؤثر بر فرآیند صادرات همگی تأثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی داشته اند که در
نتیجه ،شناخت عوامل مؤثر بر صادرات امری ضروری می باشد.
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پرسانا  12به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد صادراتی هند در طی دوره () 1551- 0221پرداخته است .
این نویسنده در مطالعه خود با استفاده از روش زمانی داده های پنل به این نتیجه می رسد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تأثیر مثبتی بر عملکرد صادراتی در هند داشته است و به سیاست گذاران پیشنهاد می کند که برای جذب سرمایه گذاری
مستقیم خارجی بیشتر زمینه را فراهم کرده و راهکارهای رسیدن به این هدف را مورد ارزیابی قرار می دهد.
موتز و زیسمر )0228( 11در مطالعهای به برآورد کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای صادرات ،صرفهجوییهای ناشی از
مقیاس و رشد بهرهوری کل عوامل تولید برای اقتصاد برزیل پرداختند .با استفاده از دادههای ساالنه طی دوره  1510-0224و
با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته 10به این نتیجه دست یافتند که کششهای قیمتی و درآمدی از عوامل مهم رشد
کشور برزیل طی دوره مورد بررسی است.
اخند اختر )0225( 18با استفاده از دادههای ساالنه طی دوره  1518-0229به بررسی رفتار تقاضای صادرات در کشور اندونزی
پرداخت .نتایج مطالعه وی نشان داد که کشش درآمدی و قیمتی بلند مدت تقاضای صادرات برای اندونزی از لحاظ آماری
معنیدار هستند و مقادیر برآوردی آنها به ترتیب بزرگتر و کوچکتر از یک میباشد .همچنین وجود یک تغییر ساختاری در
اواخر دهه  1552موجب کاهش کشش درآمدی و افزایش کشش قیمتی تقاضای صادرات برای اندونزی و درنتیجه کاهش رشد
صادرات این کشور شده است.
مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش

رقابت پذیری
عرضه صادرات

قیمت نسبی

درآمد نسبی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

شکل  :1مدل مفهومی
متغیر وابسته :عرضه صادرات
متغیر مستقل :رقابت پذیری ،قیمت نسبی و درآمد کشورهای وارد کننده ( صادرات پسته ایران )
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فرضیه های تحقیق:
رقابت پذیری رابطه مثبت و معنی داری با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران دارد.
قیمت صادرات رابطه مثبت و معنی داری با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران دارد.
درآمد سایر کشورها از واردات پسته ایران رابطه مثبت و معنی داری با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران دارد.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به نحوه گردآوری دادهها جزء تحقیقات توصیفی( غیر آزمایشی ) از نوع همبستگی میباشد .در این نوع
تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میگردد .تحقیقات همبستگی را میتوان برحسب هدف به سه دسته
تقسیم کرد:
الف) مطالعه همبستگی دو متغیری ( با هدف بررسی دو به دوی متغیرها )
ب) تحلیل رگرسیون ( با هدف پیشبینی تغییرات یک یا چند متغیر مالك با توجه به تغییرات پیشبین )
ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس ( با هدف بررسی کلی مجموعه همبستگیهای متغیرهای مورد بررسی به منظور
تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری ) ( سرمد و همکاران.) 1889 ،
بنابراین میتوان گفت که پیشبینی تالشی برای توصیف شرایط رویدادها یا برون دادههایی که هنوز مشاهده نشدهاند بر مبنای
اطالعات پایهای که با رویداد مورد نظر ارتباط دارند ،می باشد .تحلیل رگرسیون یکی از روشهای پرکاربرد در مطالعات
اجتماعی اقتصادی می باشد .این روش ارتباط تنگاتنگی با ضریب همبستگی داشته و عموماَ بطور هم زمان در مطالعات مورد
استفاده قرار میگیرد .تحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم میکند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای
مستقل ،پیشبینی و سهم هریک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند ( سرمد و همکاران.) 1889 ،
برای جمعآوری دادهها ،روشهای متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطالعات در یک تحقیق بیش از یک روش بکار
گرفته می شود .در این پژوهش برای بدست آوردن مقادیر متغیرهای عام ( مربوط به کشور ) از آمار اعالم شده توسط وزارت
جهاد و کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی و برای کسب داده های مربوط به متغیرهای خاص ( مربوط به محصول پسته )
آمارهای خاص منتشر شده در اداره گمرك جمع آوری گردید.14
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رقابت پذیری ،قیمت نسبی و درآمد کشورهای وارد کننده پسته ایران بر میزان عرضه صادرات
پسته در طی دوره زمانی  1815-1858در ایران می پردازد .متغیرهای این تحقیق شامل قیمت نسبی صادرات ،رقابت پذیری
و درآمد کشورهای وارد کننده می باشد .روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش رگرسیون چند متغیره از نوع سری زمانی است
که به کمک نرم افزار  Eviewsانجام می شود.
یافته های پژوهش
در این بخش ،ابتدا به بررسی مقدماتی متغیرها پرداخته میشود .سپس آزمونهای اولیه برای بررسی برقراری فرضیات استفاده
از مدل انجام میشود .این آزمون ها مربوط به آزمون های مانایی ،واریانس همسانی ،آزمونهای خود همبستگی جمالت خطا و

��
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آزمون نرمال بودن جمالت خطا میباشند .پس از انجام آزمونهای مربوطه در نهایت مدل نهایی برآورد خواهد شد .در انتها به
جمع بندی و تفسیر مدل پرداخته میشود.
بررسی مقدماتی متغیرها
به منظور بررسی ابتدایی و کسب دید مناسب نسبت به متغیرهای این پژوهش ،در ابتدا جدول مقادیر این متغیرها در دوره
زمانی مورد نظر ارائه شده است .در این جدول  x1نرخ رقابت پذیری x0 ،قیمت نسبی x8 ،درآمد کشورهای وارد کننده پسته
از ایران و  yعرضه صادرات می باشد.
نتایج آزمون های مقدماتی
به منظور برآورد مدل در ابتدا می بایست به بررسی مانایی متغیرها پرداخته شود .در صورتی که متغیرها مانا نباشند،
رگرسیونهای کاذب معنادار با درصد توضیح دهندگی باال ایجاد میکنند .از اینرو ،در ابتدا باید به آزمون مانایی متغیرها
پرداخته شود که برای این منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 19استفاده میشود .در صورتی که متغیرها مانا نباشند می-
بایست این متغیرها را مانا نمود تا برآوردی کاذب ایجاد نگردد.
آزمون مانایی ( ایستایی ) دادهها
یکی از سودمندترین آزمونها در زمینه مانایی ،آزمون دیکی فولر تعمیم یافته است.در این آزمون فرض صفر دلیل بر نامانایی
است و حالت مطلوب زمانی اتفاق میافتد که فرض صفر رد شود.
نتایج آزمون مانایی از طریق آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نشان میدهد که متغیر وابسته ( عرضه صادرات کل ) و متغیر
مستقل ( قیمت نسبی صادرات ) در سطح خطای کمتر از  9درصد مانا میباشند .متغیر رقابت پذیری در سطح خطای 9
درصد مانا نیست .به منظور مانا کردن این متغیر از مقدار تفاضل متغیر با متغیر اصلی استفاده می گردد .با انجام آزمون برای
این متغیر جدید تبدیل یافته ،در سطح خطای کمتر از  9درصد متغیر مانا میباشد .خالصه نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم
یافته در جدول زیر آمده است .هم چنین جداول به دست آمده از طریق نرم افزار  Eviewsدر پیوست ارائه شده است.
متغیر

p-value

نتیجه

عرضه صادرات کل محصوالت پسته

2.2111

مانا

قیمت نسبی صادرات

2.2158

مانا

رقابت پذیری پسته ایران

2.8288

نامانا

درآمد سایر کشورها از واردات پسته ایران

2.2110

مانا

جدول  :1خالصه نتایج آزمون دیکی فولر
با توجه به آزمونهای انجام شده مربوط به مانایی متغیرها ،در صورتی که مقدار احتمال داده شده مرتبط با هر متغیر،کوچکتر
از  9درصد باشد نشان از رد فرض صفر آن دارد که این به معنی مانا بودن متغیر است .همچنین در صورتی که قدر مطلق
آماره  t-studentمرتبط با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ،بزرگتر از قدر مطلق مقدار  t-studentدر سطح خطای  9درصد
آن باشد ،آن متغیر را مانا مینامیم.
بعد از اجرای اولیه مدل با توجه به متغیرهای تبدیل شده باال نتایج آزمون به این قرار است که  ،x1در سطح خطای  9درصد
معنادار نمیباشند؛ اما دیگر متغیرها در سطح خطای  9درصد معنادار هستند.
��

Augmented Dicky Fuller
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نتایج حاصل شده از اجرای اولیه مدل باال در پیوست آمده است.
آزمون واریانس همسانی
برای اینکه واریانس همسانی را بررسی کنیم در اینجا از آزمون وایت 11استفاده میکنیم .این آزمون برای تشخیص واریانس
ناهمسانی

11

بکار گرفته میشود و در مورد جمالت پسماند معادلهای که به روش  ( OLSکمترین مجذورات معمولی )

تخمین زده شده مورد استفاده قرار میگیرد (شیرین بخش و خوانساری .)1884 ،فرضیه صفر آزمون وایت عدم وجود واریانس
ناهمسانی یا به عبارت دیگر واریانس همسانی است ،که نباید معنادار باشد ( یعنی باید مقدار احتمال Prob. Chi-Square
بیشتر از  2.29باشد).
خود همبستگی
وجود عدم خود همبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش  ( OLSروش حداقل مربعات معمولی ) است.
همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحاَ خود همبستگی یا همبستگی سریالی میگویند .به طور کلی خود همبستگی بیانگر
رابطه بین جمالت خطا است.
بررسی خود همبستگی به وسیله آزمون بروش گادفری

18

آزمون بروش گادفری یکی از آزمونهای تشخیص برای خود همبستگی بین جمالت خطاست .فرض صفر آزمون مذکور این
است که جمالت خطا دارای خود همبستگی هستند که با چنین تفسیری نباید فرض صفر این آزمون معنادار باشد ( احتمال
مربوط به آن میبایست باالتر از  2.29باشد )  .با توجه به خروجی آزمون فوق ،این مدل دارای عدم خود همبستگی بین
جمالت خطا میباشد ( نتایج آزمون بروش گادفری در پیوست ارائه شده است).
جدول :0نتایج آزمون واریانس ناهمسانی ( آزمون بروش گادفری )
1.29481

)Prob. F(8،5

2.4192

F-statistic
Obs*R-squared

8.881588

)Prob. Chi-Square(8

2.8814

Scaled explained SS

1.141441

)Prob. Chi-Square(8

2.1191

آزمون نرمال بودن جمالت خطا
یکی از فروض مربوط به جمالت خطا این است که دارای توزیع نرمال باشند .به منظور بررسی نرمال بودن جمالت خطا از
آزمون جارکیو براو

15

استفاده می شود .فرض صفر آزمون فوق این است که جمالت خطا دارای توزیع نرمال نیستند .با چنین

تفسیری حالت ایده آل این است که فرض صفر این آزمون معنادار نباشد (احتمال مربوط به آن میبایست باالتر از 2.29
باشد) .نتایج آزمون در قسمت پیوست مقاله آورده شده است .خالصه نتایج حاصل از این تحقیق در جدول زیر آمده است.
نتایج آزمون نشان از این دارد که جمالت خطا دارای توزیع نرمال میباشند.
��

)White Heteroskedasticity Tests (No Cross Terms
Heteroskedasticity

��
��

Breusch-Godfrey
Jarque and bera

��
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با توجه به آزمون های انجام شده (خصوصاَ آزمون مربوط به خود همبستگی جمالت خطا) مدل نهایی به همان صورتی که
پیشتر ذکر شد ،خواهد بود.
با توجه به اطالعات مدل نهایی اجرا شده که در پیوست آمده است میتوان نتیجه گرفت که مدل در کل معنادار میباشد و
ضریب توضیح دهندگی مدل نشان از توضیح دهندگی خوب متغیرهاست .در مورد معنادار بودن متغیرهای وابسته نیز میتوان
بیان داشت که تمام متغیرهای وابسته مدل در سطح خطای  9درصد معنادار میباشند .خالصه نتایج مربوط به اجرای نهایی
مدل در دو جدول زیر آورده شده است.
جدول  :8خالصه نتایج
Prob.

t-Statistic

ضرایب

2.2211
2.2841

-2.211514
-1.218951

c
X1

2.2284

1.289211

X2

2.2222

1.424418

X3

جدول  :4ادامه خالصه نتایج
آماره های معناداری مدل
005.2282
2.2222

آماره های توضیح دهندگی
F-statistic
)Prob(F-statistic

2.589198
2.581845

R-squared
Adjusted R-squared

نتیجه گیری و بحث
با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای مؤثر بر صادرات پسته ،چگونگی اثر گذاری این متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .برای این
منظور ،ابتدا درجة ایستایی هر یک از متغیرها با استفاده از آزمون ریشة واحد دیکی فولرتعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج آزمون مانایی از طریق آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نشان میدهد که متغیر وابسته ( عرضه صادرات کل ) و متغیرهای
مستقل قیمت نسبی صادرات و درآمد نسبی کشورهای وارد کننده پسته ایران در سطح خطای کمتر از  9درصد مانا میباشند.
متغیر یارانه ای رقابت پذیری در سطح خطای  9درصد مانا نیست .به منظور مانا کردن این متغیر از تفاضل داده ها با داده
های قبلی استفاده می گردد .با انجام آزمون برای این متغیر جدید تبدیل یافته ،در سطح خطای کمتر از  9درصد متغیر مانا
می باشد .به وسیله آزمون وایت ،آزمون واریانس ناهمسانی انجام شد که نتیجه آن حاکی از دارا بودن واریانس همسانی مدل
است .به منظور تشخیص وجود یا عدم وجود خود همبستگی بین جمالت خطا از آزمون بروش گادفری استفاده شد .نتایج
آزمون نشان داد که این مدل دارای عدم خودهبستگی جمالت خطا می باشد .برای بررسی توزیع جمالت خطا از آزمون
جارکیو براو استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که جمالت خطا دارای توزیع نرمال بوده و از این لحاظ مشکلی ندارند.
با توجه به اهمیت متغیرهای توضیحی مذکور در مدل ارائه شده بر عملکرد صادرات پسته کشور ،چگونگی اثرگذاری این
متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .به همین منظور ابتدا مانا بودن متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی مانایی
متغیرها از آزمون دیکی فولر تع میم یافته استفاده شد .این آزمون نشان داد که از بین همه متغیرها فقط رقابت پذیری در
سطح خطای  9درصد مانا نمی باشد .به منظور مانا کردن این متغیر از تفاضل داده ها با داده های قبلی استفاده شد .سایر
متغیرها در سطح خطای  9درصد مانا بوده و لذا کل مدل معنادار گردید .پس از بررسیها رابطه بین متغیرها بدست آمد .بعد
از اجرای این مدل در نرم افزار  Eviewsنتایج نشان داد که مدل مذکور در کل معنادار است ( مقدار آماره  Fمربوط به مدل
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باالتر از مقدار جدول و مقدار احتمال مربوطه کمتر از  9درصد است ) .در ادامه به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود واریانس
ناهمسانی جمالت خطا از آزمون وایت استفاده شد .نتیجه این آزمون نشان دهنده وجود واریانس همسانی بود ( مقدار آماره F
مربوط به مدل پائینتر از مقدار جدول و مقدار احتمال مربوطه باالتر از  9درصد است).
در نهایت به منظور بررسی وجود یا عدم وجود خود همبستگی بین جمالت خطا از آزمون بروش گادفری استفاده شد .نتایج
این آزمون نشان داد که بین جمالت خطا هیچ گونه خود همبستگی وجود ندارد ( مقدار آماره  Fمربوط به مدل پائینتر از
مقدار جدول و مقدار احتمال مربوطه باالتر از  9درصد است ) .یکی از فروض اصلی مدلهای سری زمانی این است که جمالت
خطای مدل مورد بررسی دارای توزیع نرمال باشد .برای بررسی این مهم از آزمون جارکیو براو جهت تشخیص نرمال بودن و یا
نرمال نبودن توزیع جمالت خطا استفاده شد .نتایج آزمون نشاندهنده وجود توزیع نرمال بین جمالت خطا است (مقدار آماره
جارکیو براو مربوط به مدل پائینتر از مقدار جدول و مقدار احتمال مربوطه باالتر از  9درصد است) .پس از بررسیهای انجام
شده مدل نهایی برآورد شد که نتیجه برآورد آن به قرار زیر است:
اولین فرض تحقیق پیش رو این است که رقابت پذیری رابطه مثبت و معنیداری با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران دارد.
در مدل نهایی متغیر نرخ رقابت پذیری پسته معنادار بوده که این نشان از داشتن رابطه معنادار متغیر رقابت پذیری با متغیر
وابسته است .با توجه به ضریب به دست آمده مثبت برای متغیر استفاده شده در مدل برای رقابت پذیری ،میتوان گفت که
رقابت پذیری رابطهای مثبت با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران دارد.
دومین فرض تحقیق این است که قیمت نسبی صادرات رابطه مثبت و معنیداری با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران دارد.
در مدل نهایی متغیر قیمت نسبی صادرات معنادار است که این نشان از داشتن رابطه معنادار متغیر قیمت نسبی صادرات با
متغیر وابسته است .با توجه به ضریب به دست آمده مثبت برای متغیر استفاده شده در مدل برای قیمت نسبی صادرات ،می-
توان گفت که متغیر قیمت نسبی صادرات رابطه ای مثبت و معنی داری با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران دارد .نتیجه
بدست آمده به معنی قبول فرض دوم پژوهش میباشد .میتوان تحلیل رابطه این دو متغیر نسبت به یکدیگر را بدین صورت
بیان داشت که افزایش در قیمت نسبی ،انگیزه را برای صادرات افزایش میدهد .یعنی زمانی که قیمت نسبی صادرات افزایش
یابد ،صادر کننده انتظار دارد نسبت به قبل سود باالتری بدست آورد .البته برای اثبات این گفته میبایست به بررسی و تجزیه و
تحلیل دقیقتر پرداخته شود که نیازمند انجام تحقیقی مجزاست.
سومین فرض رابطه درآمد نسبی سایر کشورها از پسته ایران را با میزان عرضه صادرات بررسی می کند .در مدل نهایی متغیر
درآمد نسبی معنادار است که این نشان از داشتن رابطه معنادار درآمد نسبی با متغیر وابسته است .با توجه به ضریب به دست
آمده مثبت برای متغیر استفاده شده در مدل ،میتوان گفت که درآمد نسبی با ارزش صادرات محصوالت پسته ایران رابطه
معنی دار مثبت دارد .بنابراین درآمد بیشتر سایر کشورها از پسته ایران می تواند موجب افزایش میزان عرضه کل صادرات
پسته باشد.
پیشنهاد می گردد از آن جایی که متغیر قیمت به صورت نسبی بکار برده شده است ،تغییر در ارزش دالر از جمله عوامل مؤثر
بر قیمت نسبی می باشد و این مورد را می توان در مدل لحاظ کرد .هم چنین می توان فضای بررسی مسئله را با در نظرگرفتن
متغیرهای مختلف و نیز تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر روی میزان صادرات بررسی کرد.
هم چنین با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و سیاست های کالن کشور در جهت وابستگی کمتر اقتصاد به نفت ،انجام
پژوهش های مشابه در زمینه سایر محصوالت کشاورزی با وجود تنوع اقلیمی بسیار مناسب کشور توصیه می شود .در نهایت
نتیجه این پژوهش ها می تواند به تدوین سیاست های کالن اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.
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