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Analyzing situation of Iran in international apple trade and its affecting factors
نازنین یوسفیان ،1فرشید اشراقی ،2فرهاد شیرانی بیدآبادی
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چکیده
توسعه صادرات غیر نفتی یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود .بخش کشااورزی باه دلیال
دارا بودن پتانسیل الزم در زمینه تولید و صادرات محصوالت کشاورزی توانسته است ،بخشی از صادرات غیر نفتی
را به خود اختصاص دهد .سیب یکی از محصوالت باغی است که بخش مهمی از صاادرات غیار نفتای جهاان را
تشکیل می دهد و ایران هم قابلیت الزم را در زمینه صادرات و تولید این محصول دارد .این مطالعاه باه بررسای
جایگاه ایران در بازار جهانی سیب پرداخته و همچنین عوامل مؤثر بر این جایگااه را ماورد بررسای قارار داده
است .برای تعیین عوامل مؤثر بر این جایگاه از دادههای سری زمانی و الگوی رگرسیونی بارای دورهی زماانی
 1974-2011استفاده گردیده است .نتایج نشان میدهد که عوامل نرخ ارز حقیقی و تولید نسبی تأثیر معنیدار و
مثبت اما قیمت نسبی ،تأثیر منفی معنیدار بر این جایگاه دارد.
واژههای کلیدی :بازار جهانی ،جایگاه ایران ،رقابتپذیری ،شاخص .EMS

مقدمه و بررسی منابع

در بین محصوالت باغی ،سیب از جمله محصوالتی است که بخش مهمی از صاادرات غیارنفتای جهاان را تیا ی
میدهد و ایران هم ،پتانسی خوبی در زمینه تولید و صاادرات ایان محصاوا دارد (.)Azizi and Yazdani, 2006

رقبای ایران در بازارهای جهانی در زمینه تولید و صادرات سیب آمری ا ،چین ،هند ،فرانسه ،شیلی ،لهستان ،ایتالیاا،
برزی و ترکیه میباشند.
میزان تولید سیب دنیا در ساا  2011برابر  76130690تن بوده است ،همان طورکه در جدوا  1میاهده میشود،
آمری ا با تولید  4275108تن ،بییترین مقدار را به خود اختصاص داده است و چین ،هند ،ترکیاه ،لهساتان ،ایتالیاا،
فرانسه ،ایران ،شیلی و برزی به ترتیب رتبههای دوم تا دهم را دارا میباشند.
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طبق آمار فائو ،میزان ک صادرات سیب جهان در ساا  8262933 ،2011تن بوده است .همانطورکه جدوا شاماره
 2نیان میدهد ،چین با  1107918تن رتبه نخست را در زمینه صادرات سایب داراسات و ایتالیاا ،آمری اا  ،شایلی،
فرانسه ،لهستان ،آرژانتین ،ایران،آلمان و ترکیه به ترتیب رتبههای دوم تا دهم را به خود اختصاص دادهاناد .رتباهی
صادراتی ایران در بین این کیورها در ساا  ،2011هیتم است.
جدول -1وضعیت تولید سیب در جهان و موقعیت ایران در سال 2011
Table 1- world apple production status and Iran’s position in 2011
رتبه

کیور

میزان تولید (تن)

سهم تولید (درصد)

Rank

Country
آمری ا

)Production (Ton

)Share of production(percent

4275108

5.62

3598667

4.73

2891000

3.80

2680075

3.52

2493078

3.30

2411201

3.20

1857349

2.44

1842972

2.42

1588347

2.10

1338995

1.76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

United States
چین
China
هند
India
ترکیه
Turkey
لهستان
Poland
ایتالیا
Italy
فرانسه
France
ایران
Iran
شیلی
Chile
برزی
Brazil

Source:FAO, Research findings

مأخذ :فائو ،یافتههای تحقیق

این آمار نیاندهنده وجود پتانسی قاب توجه در ایران در زمینه تولید و صادرات سیب میباشد که میتواند عاووه
بر درآمدزایی برای کیور زمینه رشد و توسعه بییتر بخاش کیااورزی را فاراهم آورد .مطالعاات میاابهی در ایان
زمینه در داخ و خارج از کیور انجام شده که در ادامه به برخی از مرتبطترین آنها اشاره شده است:
عزیزی و یزدانی ( )Azizi and Yazdani, 2006در مطالعهای به بررسی بازار صادراتی سیب ایران با تأکید بار
اص مزیت نسبی صادرات با بهرهگیری از شاخصهای اندازهگیری قدرت رقابات صاادراتی  RCAو RSCAطای
دوره  1970-2002پرداخته و نتایج حاص از این پژوهش نیان داد که سایب ایاران دارای مزیات نسابی صاادراتی
است ولی قدرت رقابت صادراتی آن روند نوسانی و کاهیی دارد و همچنین طباق نتاایج مطالعاه ،ایتالیاا باه عناوان
رقیب جدی برای ایران در دوره مذکور میباشد که با استفاده از ت نولوژی های جدید ،سهم بازار صادرات ایاران
را تحت شعاع قرار داده است .پس از برآورد تابع عرضه صادرات سیب ،قیمات صاادراتی ،ا ار م بات و متایرهاای
شاخص بهای عمده فروشی و تولید ناخالص ملی ا ر منفی بر این تابع داشتهاند.
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جدول  -2وضعیت صادرات سیب در جهان و موقعیت ایران در سال 2011
Table 2- World apple export status and Iran’s position in 2011
رتبه

کیور

میزان صادرات (تن)

سهم صادراتی(درصد)

Rank

Country
چین

)Exports (Ton

)Share of Export (Percent

1107918

13.41

976131

11.81

833249

10.10

801167

9.70

726609

8.80

532058

6.44

234148

2.83

132693

1.61

102782

1.24

87303

1.05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

China
ایتالیا
Italy
آمری ا
United States
شیلی
Chile
فرانسه
France
لهستان
Poland
آرژانتین
Argentina
ایران
Iran
آلمان
Germany
ترکیه
Turkey

Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

پاسبان ( ،)Pasban, 2006به بررسی عوام مؤ ر بر صادرات زعفران ایران با اساتفاده از روش حاداق مربعاات
خطی پرداخته و نتایج حاص از تحقیق نیان داد که تولید زعفران تأ یر م بت و قیمت صادراتی زعفاران و جنا،،
ا ر منفی بر تابع عرضه صادرات داشته است ،از سوی دیگر درآمد حاص از صادرات زعفاران طای دورهی ماورد
بررسی ( )1350-1382ناپایدار بوده و دلی ناپایداری آن مربوط به تقاضای صادرات اسات ،ناه عرضاه صاادرات.
همچنین اییان بیان کردند که همواره مایتاوان بارای ایجااد بساتری مناساب بارای افازایش صاادرات زعفاران در
بازارهای جهانی با توجه به مراح فرآوری و بازاریابی ،سیاستهای ارزی با بات و مؤ ری را اتخاذ کرد.
انویه ت یه ( ،)Anvie Tekie, 2007در مطالعهای باه بررسای و مقایساه مزیات نسابی صاادرات سایب ایاران باا
کیورهای عمده صادر کننده سیب طی دورهی  1995 -1999با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشا ار شاده،
مزیت نسبی آش ار شده متقارن و کای دو پرداخته و نتایج مطالعه اییان نیان داد ساختار صادراتی سیب ایران طی
دورهی مورد بررسی با عدم بات همراه بوده و موقعیت رقابتی ایران بارای ایان محصاوا تضاعی

شاده اسات .در

روند شاخص در طوا دوره مورد بررسی نوسانات زیادی میاهده میشود کاه ایان نوساانات ناشای از نباود برناماه
ابت و میخص برای صادرات ایران بوده که بایستی در این باره اقداماتی صورت گیرد.
پهلوانی و هم اران ( )Pahlevani et al,. 2007در مطالعهای باا اساتفاده از روش همجمعای خاود توضایحی باا
وقفههای توزیعی ( )ARDLبه بررسی تخمین توابع تقاضای صادرات و واردات در اقتصاد ایران پرداختناد .مطالعاه
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مذکور با استفاده از آمار سری زمانی ( )1338-1385انجام شده است .نتایج نیان داد ،درآمد ملای ،تاأ یر م بات و
معنیدار و قیمتهای نسبی واردات و نرخ ارز تأ یر منفی و معنیداری بر تقاضای واردات دارند .درآماد جهاانی و
نرخ ارز تأ یر م بت و معنیدار و قیمتهای نسبی صادراتی تأ یر منفی و معنیداری بر تابع صادرات داشتهاند.
هوشمند و هم اران ( )Hoshmand et al,. 2010در مطالعهای با استفاده از سیستم معادالت همزمان ( )2SLSو
آمار سری زمانی سااهای  1350-1388به بررسی عوام مؤ ر بر صادرات غیر نفتای ایاران پرداختناد .نتاایج نیاان
داد ،درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تأ یر م بت و معنیداری بر تقاضای صادرات و همچناین سارمایهگاذاری زیار
ساختی دولت هم تأ یر م بتی بر عرضه صادرات داشته است.
مروار ( ،)Mervar, 1994در مطالعهای به تخمین توابع تقاضای واردات و صادرات در کرواسی پرداخته اسات.
این مطالعه با استفاده از آمار ماهانه برای دوره ژانویه  1990تا دسامبر  1993و باا اساتفاده از روش حاداق مربعاات
معمولی ( )OLSانجام شده است .در این مطالعه به جای قیمتهای نسبی ،از شاخص نرخ ارز حقیقی اساتفاده شاده
است .نتایج نیاندهنده یک رابطهی معنیدار م بت بین نرخ ارز حقیقی و ارزش صادرات میباشد.
درشر و مائورر ( ،)Drescher and Maurer, 1999در مطالعه ای  EMSو  RCAرا بارای چناد محصاوا لبنای
کیور آلمان در دورهی  1983-1993محاسبه و با سایر کیورهای عضو اتحادیه اروپاا مقایساه کردناد .نتاایج ایان
تحقیق نیان داد که آلمان ،ی ی از رقابتیترین کیورها در اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه فرآوردههای شیر است.
مرور پییینه مطالعات نیان میدهد که در مورد رقابتپذیری محصوا بسیار مهام سایب ایاران مطالعاات بسایار
محدودی انجام شده است .همانطور که قبوً هم اشاره شده است ،ایران قابلیت الزم را در زمیناه تولیاد و صاادرات
سیب دارد ،ولی برای بهتر شدن جایگاه جهانی ایران در این زمینه الزم است ابتدا بر اساس روشهاای علمای ،ایان
جایگاه به صورت شاخص کمی و عددی علمی و مناسب تعیین شده و سپس میخص شود که چه عواملی بار ایان
موقعیت و جایگاه تأ یر دارند تا سیاستگذاریهای مؤ رتر و کاراتری بارای بهباود موقعیات در بازارهاای جهاانی
اتخاذ گردد .بر همین اساس ،در این مطالعه ابتدا جایگاه ایران در تجارت جهانی سیب بررسای و ساپس مهامتارین
عوام مؤ ر بر این جایگاه تعیین خواهد شد.
مواد و روشها

در این مطالعه برای هدف اوا کاه تعیاین جایگااه ایاران در بازارهاای جهاانی اسات ،از روش آمااری توصایفی و
محاسبهی شاخص رقابتپذیری استفاده شده است .بدین منظور با بررسی روند تولید و صادرات سایب در ایاران و
جهان و همچنین بررسی تاییرات و نوسانات آنها و همچنین با استفاده از شااخص  EMSجایگااه و موقعیات ایاران
t

در بازار جهانی سیب مورد ارزیابی قرار گرفته است .با فرض این ه  xijصادرات کیور iام به بازار jام در زماان t
t

باشد و  x jصادرات جهان به باازار jام در زماان  tباشاد در آن صاورت ساهم صاادرات کیاور iام در باازار  jام
عبارت است از:

t

()1

ij
t
j

X
X

EMS 

این شاخص ی ی از سادهترین و پرکاربردترین شاخصهای رقابتپاذیری اسات و در واقاع ساهم صاادراتی یاک
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کیور از صادرات جهانی را نیان میدهد .شاخص مذکور را هم به صورت مقداری و هم ارزشی میتوان محاسابه
کرد.
با توجه به هدف دوم و برای بررسای عواما ماؤ ر بار جایگااه ایاران در باازار جهاانی سایب از روش بارآورد
رگرسیونی  OLSاستفاده گردید که در آن از شاخص  EMSبه عناوان متایار وابساته و عاواملی همچاون نارخ ارز
حقیقی ،نرخ تورم ،قیمت داخلی ،قیمت جهانی ،قیمت نسبی ،تولید داخلی ،تولید جهاانی و تولیاد نسابی باه عناوان
متایر توضیحی اساتفاده شاده ،بارای بارآورد رگرسایون ،شا

هاای مختلفای همچاون لگااریتمی ،خطای و نیماه

لگاریتمی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به شااخصهاایی مانناد ،معنایدار باودن ضارایب ،نداشاتن
می وت همخطی ،ناهمسانی واریانس و خود همبستگی ،الگوی لگاریتمی زیر به عنوان الگوی برتر انتخاب شد.
) LOG ( RPROD

3



LOG ( RPRICE ) 

2



LOG ( REAL  EXCH ) 

1





0



LOG ( EMS ) 

()2

که دررابطه فوق  EMSسهم صادراتی REAL-EXCH ،نرخ ارز حقیقی RPRICE ،قیمت نسبی ایران به
جهان RPROD ،تولید نسبی ایران به جهان ،همچنین  LOGو  βبه ترتیب نیاندهندهی لگاریتم و ضرایب تابع
میباشند .نرخ ارز حقیقی براساس روش مورلی -ساموئ

به شرح زیر محاسبه میشود ( Harrison and

:)Kennedy, 1997
= RER

() 3

که در آن  Eقیمت دالر به ریاا در باازار آزاد ،

شااخص قیمات کاالهاای وارداتای ( )1376=100و  Pشااخص

قیمت کاالهای مصرفی ( )1376=100است .الزم به ذکر است کاه در رگرسایونهاای مبتنای بار متایرهاای ساری
زمانی در بییتر موارد

2

R

باالمیاهده میشود ،درحالیکه مم ان اسات لزومااً رابطاة نظاری و معنایداری میاان

متایرهای مستق و وابسته وجود نداشته باشد .آزمون رییه واحد به منظور تحلی پایداری متایرها در طوا زماان
انجام میشود و در حالت کلی از آزمون دی ی فولر تعمیمیافتاه 1اساتفاده مایگاردد ( .)Gujarati, 2011در ایان
پژوهش آزمون دی ی فولر تعمیمیافته برای بررسی مانایی متایرهای توضیحی مورد استفاده قرار گرفت.
اطوعات ماورد نیااز ایان مطالعاه از طریاق اطوعاات ساری زماانی تولیاد و صاادرات موجاود در باناکهاای
اطوعاتی ،همچون فائو ،بانک مرکزی و بانک جهانی طی سالهای  1974-2011گردآوری و استفاده شاده اسات.
برای برآورد رگرسیون از بسته نرم افزاری  Eviews7استفاده و برای اعتبارسنجی الگو مورد بررسای ،آزماونهاای
مختلفی انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
نتایج و بحث

براساس دو هدفی که ذکر شد نتایج در دو بخش به صورت زیر ارائه گردیده ،در بخش اوا جایگاه ایران در بازار

1

. Augmented Dickey – Fuller
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جهانی تعیین می شود و در بخش دوم عوام مؤ ر بر ایان جایگااه باا اساتفاده از بارآورد رگرسایونی بررسای شاده
است.
الف :تعیین جایگاه و توان بالفعل ایران در بازار جهانی

ال  :1-جایگاه ایران در بخش تولید جهانی سیب

همانطور که در ش

شماره  1میاهده میشود ،تولید ایران روندی رو به بهبود و همراه با نوسانات زیاادی داشاته.

طی این دوره بییترین میزان تولید ایران در ساا  2008بوده است .پس از ساا  2008این روند افتی را تجربه کرده،
که به دلی بروز تگرگ و سرمازدگی در برخی از باغات کیور بوده است ولی ایان افات پایادار نباوده و در سااا
 2011این روند تولید دوباره صعودی شده است .متوسط تولیاد سایب ایاران در طاوا ایان دوره  1533250تان در
ساا میباشد.

شکل  -1روند تولید سیب ایران در دورهی زمانی 1961-2011
Figure 1 - The trend of Iran’s apple production for 1961 to 2011 timeline

ش

شماره  2بهطور کلی میزان تولید سیب در جهاان را نیاان مایدهاد کاه در دوره ماورد مطالعاه ،روناد نسابتاً

صعودی دارد .متوسط تولید سیب جهان در دوره مورد مطالعه  48575226تن در ساا است.

شکل  -2روند تولید سیب جهان در دورهی زمانی 1961-2011
Figure 2- The trend of world’s apple production for 1961 to 2011 timeline

همانطور که در ش

 3میاهده میشود ،در طی این دوره جایگاه ایاران نوساانات زیاادی داشاته هار چناد کاه در

مجموع روند رو به رشدی را تجربه کرده اما در سااهای پایانی این روند کاهیی بوده است .متوسط سهم ایران از
تولید جهانی  2/99درصد است.
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شکل  -3روند سهم ایران از تولید جهانی در دورهی زمانی 1961-2011
Figure 3- The trend of Iran’s share from world production for 1961 to 2011 timeline

ال  :2-جایگاه ایران در بخش صادرات جهانی سیب

 4نیان میدهد ،روند صادرات ایران در دوره مورد مطالعاه دارای نوساانات زیاادی اسات .در دوره -1984

ش

 1961میزان صادرات ایران تقریباً ابت بوده اما پس از این دوره روند صادراتی ایران بهبود یافتاه باهطاوریکاه در
ساا  1991به بییترین میزان صادرات در دوره  1961-1991رسیده است .در ساا  1992صادرات سیب ایران افتای
را تجربه کرده که این افت پایدار نبوده و پس از آن روندی رو به بهبود داشته است .در ساا  2009صادرات ایاران
کاهش چیمگیری داشته که در ساا  2010صادرات ایران افزایش پیدا کارده و باه بییاترین میازان در دوره ماورد
بررسی رسیده است .متوسط صادرات سیب ایران در دوره مذکور  98562/74تن در ساا بوده است.

شکل  -4صادرات سیب ایران در دورهی زمانی 1961-2011
Figure 4- Iran’s apple export for 1961 to 2011

ش

 5بیان کننده روندی رو به رشد برای صادرات سیب جهان است و متوسط صادرات سایب جهاان در دوره

مورد مطالعه 4804636 ،تن در ساا بوده است.

شکل  -5صادرات سیب جهان در دورهی زمانی 1961-2011
Figure 5- The worlds apple export for 1961 to 2011
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ش

سال دوم ،شماره  ،3بهار 1394

 6نیان میدهد که سهم صادراتی سیب ایران از ک صاادرات جهاانی در طاوا دوره ماورد بررسای نوساان

داشته است .سهم ایران با توجه به ابت بودن میزان صادرات در دوره  1961-1974تقریبااً ابات باوده ،ولای روناد
کلی آن صعودی بوده است ،بهطوریکه در ساا  1974این ساهم باه  0/026درصاد رسایده و پاس از آن رونادی
نوسانی داشته است .در دوره  1979-1982به دلی وقوع انقوب و پس از آن سااهای اولیه جن ،صاادرات ایاران
به صفر رسیده ولی صادرات جهان به روند صعودی خود ادامه داده و به همین دلی سهم ایران از صادرات جهاانی
صفر شده است .سهم صادراتی ایران پس از این دوره افوا ،افزایش پیدا کرده و به بییاترین میازان در سااا 1991
رسیده است .در ساا  1992این سهم کاهش و پس از آن ساا مجدداً افزایش پیادا کارده و ایاران توانساته قادرت
رقابتی خود را بازیابد اما از ساا  1994قدرت رقابتی ایران سیر نزولی به خود گرفته ،به گونهای که در سااا 2009
به پایینترین سطح در دورهی  1984-2011رسیده است .در پایاان دورهی ماورد مطالعاه ساهم ایاران از صاادرات
سیب در بازارهای بین المللی  1/61درصد بوده است.

شکل  -6روند سهم صادرات سیب ایران از صادرات جهانی سیب در دورهی زمانی 1961-2011
Figure 6- The trend of Iran’s share of export from world apple export for 1961 to 2011

ب) نتایج عوام مؤ ر بر جایگاه ایران

برای بررسی عوام مؤ ر بر جایگاه ایران در بازار جهانی سیب از روش برآورد رگرسیونی استفاده گردیاد کاه در
آن از شاخص  EMSبه عنوان متایر وابسته و عواملی همچون نرخ ارز حقیقی ،قیمت داخلی ،قیمت جهانی ،قیمات
نسبی ،تولید داخلی ،تولید جهانی و تولید نسابی باه عناوان متایار توضایحی اساتفاده شاده اسات ،بارای محاسابهی
رگرسیون ،فرمهای مختلفی همچون لگاریتمی ،خطی و نیمه لگاریتمی مورد بررسای قارار گرفات و در نهایات باا
2

توجه به شاخصهایی مانند  ، Rمعنیدار بودن ضرایب ،نداشتن میا وت همخطای ،ناهمساانی واریاانس و خاود
همبستگی ،الگوی لگاریتمی به عنوان الگوی برتر انتخاب شد.
مانایی

نتایج مانایی در جدوا شماره  3ارائه شده است .نتایج نیان میدهد هر چند متایرها در ساطح ماناا نبودناد ولای باه
دلی مانایی جزء اخوا ،مدا قاب استفاده میباشد .پساماندهای مادا باه صاورت لگااریتمی بارآورد شاد کاه در
جدوا نتایج برآورد الگوی رگرسیونی ارائه شده است.
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جدول  -3آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
Table 3- Unit stem test of Augmented Dickey – Fuller
مقادیر بحرانی

متایر

آماره دی ی فولر

Variable

Dickey- Fuller Statistic

 1درصد

پسماند

-5.16

-3.65

Residual

Critical Values
 5درصد
-2.95

نتیجه
 10درصد

Result

-2.62

)I (0

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانگونه که در جدوا  ،4نتایج برآورد الگوی رگرسایونی نیاان داده شاده اسات ،متایرهاای نارخ ارز حقیقای و
قیمت نسبی ،در سطح یک درصاد از نظار آمااری معنایدار و متایار تولیاد نسابی در ساطح پانج درصاد معنایدار
میباشند .متایرهای نرخ ارز حقیقی و تولید نسبی حاص از برآورد مدا ،دارای عومت م بت و قیمت نسبی دارای
عومت منفی و مطابق انتظار میباشند .به این معنی که با افزایش یک درصدی نرخ ارز حقیقی و تولید نسبی ،ساهم
ایران در بازارهای جهانی به ترتیب  0/7درصد و  1/36درصد افزایش مییاباد و همچناین افازایش یاک درصادی
قیمت نسبی منجر به کاهش  1/21درصدی سهم ایران در بازار جهانی میگردد .میزان ضریب تعیین بدست آماده
نیان میدهد که متایرهای ارائه شده در مدا توانستهاند 77 ،درصد تاییرات متایر سهم صادراتی را توضایح دهناد.
به منظور اطمینان از نتایج حاص از مدا برآوردی ،آزمونهای مربوط به نقض فروض کوسیک شام همخطای،
واریانس ناهمسانی و خود همبستگی انجام شد .نتایج جدوا  5بیانگر عدم وجود می وت همخطای ،ناهمساانی و
خود همبستگی است.
جدول  -4نتایج برآورد الگوی رگرسیونی
Table 4- Results of estimated regression model
متایر

ضرایب

آماره t

Variable
)LOG (RER
)LOG (RPRICE
)LOG (RPROD

Coefficients
***+0.7
***-1.21
**+1.36

T statistic
+3.646
-4.04
+2.083

F= 32.72
DF = 30

= 0.74

2

R

DW =1.36

* *** ،** ،به ترتیب نیاندهنده معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد می باشند.

Prob
0.0011
0.0003
0.046

2

R =0.77
Prob (F) = 0
Significant at 90%, 95% and 99%
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق
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 آزمونهای نقض فروض مدل رگرسیون کالسیک-5جدول
Table 5- Assumption tests of classic regression model
Prob

آماره

آزمون

Statistic

Test
وایت

0.12

1.78

0.2

1.49

white
LM آزمون
LM Test

Source: Research findings

 یافتههای تحقیق:مأخذ

نتیجهگیری

 هر چند در برخی از ساا ها صاادرات و تولیاد سایب ایاران نوساانات زیاادی داشاته اماا در،طبق نتایج بدستآمده
 نیاندهندهی توان رقاباتپاذیری بااالی ایاران درEMS  این مسأله در کنار شاخص.مجموع رو به رشد بوده است
 نتایج الگوی رگرسیونی نیز نیان داده است که مهمترین عوام مؤ ر بار جایگااه ایاران.بازار جهانی سیب میباشد
 تولید نسبی و نرخ ارز واقعی هستند بهگونهای که افزایش در تولید نسبی و نارخ، قیمت نسبی،در بازار جهانی سیب
. ساهم ماذکور را کااهش مایدهاد، سهم صادراتی ایران را افزایش میدهد اما افزایش در قیمت نسبی،ارز حقیقی
 در سیاستگذاریهای مربوط به تجارت سیب باید به قیمتهای نسابی و ناه،بنابراین و با توجه به نتایج این تحقیق
 می توان باا کااهش نارخ ارز حقیقای و افازایش جاذابیت قیمتای در، از طرف دیگر.مطلق این محصوا توجه نمود
 در مجموع مایتاوان گفات کاه ایاران.بازارهای جهانی به جایگاهی برتر و قدرت رقابتپذیری بییتر دست یافت
قابلیت الزم را دارد تا به عنوان یک اقتصاد برتر در بازار جهانی سیب فعالیت کند اما این مسأله نیازمند آن استکه
 برای ارتقا و بهباود جایگااه ایاران،با سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب در بخش بازاریابی و تولید این محصوا
.شرایط مناسب فراهم آورده شود
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