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مقدمه
پســته محصولــی بــا ارزش صادراتــی بســیار بــاال بــه عنــوان 
مهــم  تریــن کاالی صادراتــی بخــش کشــاورزی شــناخته می شــود. 
ایــن محصــول نــه تنهــا در بخــش کشــاورزی بلکــه در صــادرات 

غیرنفتــی ایــران جایــگاه مهمــی بــرای سیاســت گذار دارد. 
ــا  ــی از ســال 139۲ ت براســاس آمارهــا صــادرات پســته ایران
139۵ ســهم ۲/۲ درصــدی از ارزش کل صــادرات کشــور را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.
از طرفــــی، ایــن محصــول، بــه عنــــوان یکــی از منابــع 
ــتن  ــت و ندانسـ ــوده اس ــته ب ــای ارزی گذش ــم درآمدهــ مهــ
شـــرایط تجـــارت جهانـــی و عوامـــل مؤثـر بـر صـــادرات کاال و 
خدمـــات، از موضوعـــات اساســـی در صـــادرات پســــته است.

بــــر اســــاس آمار منتشــر شــده گمــرک جمهوری اســامی 
ایــران، صـــادرات پســـته در ســـال، 139۵بیـــش از138 هـــزار 
تـــن بـــوده کـه نســـبت بـه سـال قبـــل 8 هـزار تـــن، معـادل 
6 درصـــد، افزایـش یافتـــه اسـت. صـادرات ایـن محصـول طـی 
مـــدت هشت ماهـــه ابتدایـــی ســـال  1396 نیـــز68/68 هـزار 
تـــن و بـــه ارزش حـــدود 6۲8 میلیـون دالر بـــوده کـه نسـبت 
بـــه مـــدت مشـــابه سـال قبـــل 19 هـــزار تـن و معـــادل  ۲۲ 
درصـــد بـــه لحـــاظ وزنـی و در حـــدود  160میلیـــون دالر بـه 
لحـــاظ ارزشـــی کاهـــش یافتـــه اســـت کــه دلیــل آن کاهــش 
ذخایــر پســته بــه دلیــل صــادرات آن در ســال گذشــته بــوده اســت. 
صـــادرات محصـــوالت پســـته ســـاالنه حـــدود 1/۲ میلیــــارد 
دالر بــــرای کشــــور ارزآوری دارد. در ایــن بروشــور  اقدامــات 
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ــرای  ــوارد پیشــنهادی ترویجــی ب ــت گذاری و م پیشــنهادی سیاس
ارائــه بــه صادرکننــده بــرای افزایــش صــادرات پســته و دســتیابی 

ــوب آورده شــده اســت. ــت مطل ــه کیفی ب

پیشنهادات و توصیه  های سیاستی

1-کنترل بهداشتی بارهای ارسالی
مهــم  تریــن علــت بازگشــت و مرجــوع شــدن بارهــای صادراتــی 
ــه  ــته ب ــای گذش ــال  ه ــران در س ــامی ای ــوری اس ــدأ جمه از مب
علــت وجــود ســمومی ماننــد آفاتوکســین بــوده اســت. علــی رغم 
ممنوعیــت اســتفاده از ایــن ســموم همچنــان تعــداد بارهــای مرجوعی 
پســته بــه علت آفاتوکســین بســیار باالســت بــه گونــه  ای کــه ایران 
جــزء  پنــج کشــور نخســتی اســت کــه دارای بارهــای مرجوعــی 

خشــکبار از اروپاســت.
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ــای  ــت  ه ــا فعالی ــتگذار ب ــدام، سیاس ــن اق ــن در اولی  بنابرای
ــه صادرکننــده ایــن هشــدار را  ــد ب ترویجــی و اطــاع رســانی بای
بدهــد کــه وجــود ایــن ســم در بــار صادراتــی منجــر بــه بازگشــت 
ــار و ضــرر صادرکننــده مــی  شــود. همچنیــن مبــادی صــادرات  ب
ــا آزمایشــات الزم از  ــه کشــورهای مقصــد ب ــار ب ــزام ب ــل از اع قب
صــادرات بارهــای فاقــد ضوابــط و مقــررات در خصــوص ایــن ســم 

جلوگیــری بــه عمــل آیــد.

2-کاهش هزینه  های حمل و نقل
    افزایـش هزینـه هـای مبادلـه منجـر بـه کاهـش رقابـت  پذیـری 
محصـوالت در بازارهـای بیـن  المللـی مـی  شـود. در میان هزینـه  های 
مبادلــه، هزینــه حمــل و نقــل محصــوالت کشــاورزی در ایــران 
قابـل توجـه اسـت کـه ایـن مشـکل علـی رغـم پرداخـت یارانـه بــه 
ســــوخت همچنــــان زیــــاد اســت. همچنین عــــدم آمــوزش 
راننــــدگان در رعایــــت شــــرایط حمــــل و نقــــل محصــوالت 
کشــاورزی از مشـکات جـدی در ایــن بخــش خدماتــی اســت.
بـــا گســـترش زیرســـاخت های حمـــل و نقـــل و فراهـــم آوردن 
شـــرایط اســـتفاده از شـــرکت هـــای حمــل و نقــــل خارجــی 
مــــی توانــــد هزینــه هــــای ایــــن بخــش را بـــرای صـادرات 

محصـــوالت کشـــاورزی کاهـــش دهـد.

3- ایجاد پایانه  های صادراتی
ایجــاد پایانــه  هــای صادراتــی منجــر بــه کاهــش زمان از دســت 
رفتــه صادرکننــده مــی  شــود کــه ایــن امــر در تســریع صــادرات 
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نقــش بســیار مهمــی خواهــد داشــت و هزینــه مبادلــه صــادرات را 
کاهــش مــی  دهــد. بــه عــاوه کاهــش قیمــت تمــام شــده منجــر 

بــه رقابــت  پذیــری بیــش تــر مــی  شــود.

4- کاهش موانع تعرفه  ای و غیر تعرفه  ای 
کاهــش تعرفــه  هــای واردات در کشــورهای هــدف یکــی دیگــر 
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــه صادرکنن ــه مبادل ــش هزین ــای کاه از راه  ه
مذاکــرات تجــاری ماننــد تعرفــه  هــای ترجیحــی، بــازار مشــترک و 
اتحادیــه  هــای گمرکــی ماننــد مناطــق آزاد تجــاری و اتحادیــه هــای 

اقتصــادی شــکل هــای مختلــف ایــن توافقــات اســت.
موانــع غیرتعرفــه  ای ماننــد گواهــی  هــای بهداشــتی و قرنطینــه 
نیــز بــا توافقــات تجــاری مــی  توانــد بــا ســهولت بیــش تــر انجــام 
شــود کــه نیــاز بــه توافقــات ســازمان  هــای متولــی امــر بیــن دو 

طــرف تجــاری دارد.
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5- ایجاد تاالر مشترک در بورس کاال
ــداران  ــندگان و خری ــن فروش ــات بی ــودن اطاع ــگ نب هماهن
ــی مــی  شــود کــه  ــی  های ــه افزایــش ریســک و نااطمینان منجــر ب
پیامدهایــی ماننــد نوســان قیمــت، توزیــع نامتقــارن حاشــیه بــازار، 
مخاطــرات اخاقــی و اقدامــات پنهــان را بــه وجودمــی آورد.  ایجاد 
تــاالر مشــترک در بــورس کاال بــا فراهــم کــردن شــفافیت قیمــت 
ــه دارای ایــن مزیــت اصلــی اســت کــه مشــکات ناشــی از  مبادل

همســو نبــودن اطاعاتــی را کاهــش دهــد.
ــی از  ــدار یک ــوی خری ــع از س ــردن بموق ــت نک ــواره پرداخ هم
نگرانــی  هــای فروشــنده و در مقابــل دریافــت نکــردن محصــول بــا 
کیفیــت مــورد انتظــار از طــرف فروشــنده، بــزرگ تریــن مســئله 

ــوده اســت.  پیــش  روی خریــدار و فروشــنده ب
ــای  ــی از مزای ــادی یک ــل بنی ــا از عوام ــه و تقاض ــروی عرض پی
ــع  ــه مرج ــت ک ــورس کاالس ــازار ب ــده در ب ــام ش ــات انج معام

ــت. ــز اس ــت کاال نی ــن قیم ــرای تعیی ــبی ب مناس
همچنیــن بــا توجــه بــه امــکان شــکل گیــری معامــات 
ــه  ــز ب ــده نی ــت آین ــانات قیم ــت نوس ــی، مدیری ــارات و آت اختی

ــرد.  ــی پذی ــورت م ــری ص ــوب  ت ــکل مطل ش
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پیشنهادات و توصیه  های ترویجی

1- بسته بندی متناسب با اولویت مصرف  کننده
صــادرات فلــه یکــی از مشــکات دامــن گیــر صــادرات محصوالت 
ــا انجــام بســته  بنــدی، صادرکننــده مــی توانــد  کشــاورزی اســت. ب
حاشــیه بیــش تــری از بــازار را بــه خــود جــذب کنــد و ســود بیــش تری 
را کســب کنــد. انجــام فراینــد ســورت و بســته بنــدی بایــد متناســب 
ــه  ــی ب ــی توجه ــد. ب ــده باش ــرف کنن ــی مص ــت و توانای ــا خواس ب
نظــرات مصــرف کننــده منجــر بــه از دســت دادن تقاضــا و در نتیجــه 
بــازار خواهــد شــد. در نتیجــه شــناخت اولویــت هــای مصــرف کننــده 

یکــی از اقدامــات قبــل از صــادرات محصــول خواهــد بــود.

2- پرهیز از رقابت قیمتی
یکــی از معضــات صادرکننــدگان در بــازار هــدف، قیمت شــکنی 
توســط خــود صادرکننــدگان ایرانــی اســت. پدیــده رقابــت قیمتــی 
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ناشــی از کوچــک مقیــاس بــودن صادرکننــدگان صــورت مــی  گیرد. 
بــا توجــه بــه ایــن کــه پســته ایــران دارای شــهرت مثبــت جهانــی 
اســت کــم تــر مــی  تــوان مشــاهده کــرد کــه تقاضــای کافــی بــرای 
ایــن محصــول وجــود نداشــته باشــد امــا عرضــه همزمــان و رقابــت 
قیمتــی جهــت خــروج رقبــا از اقداماتــی بــوده اســت کــه درامــد 

صادراتــی ایــن محصــول را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. 

3- ایجاد شرکت و برندسازی 
ــام  ــه ادغ ــر ب ــد منج ــی  توان ــی م ــای صادرات ــرکت ه ــاد ش ایج
افقــی شــود تــا صادرکننــده بتوانــد بــه بــازده اقتصــادی دســت یابــد 
و از بــازده نســبت بــه مقیــاس جهــت کاهــش قیمــت تمــام شــده 
اســتفاده کنــد. ایــن مســئله مــی  توانــد هــم به مســئله برندســازی 

کمــک کنــد و هــم منجــر بــه ادغــام عمــودی شــود.
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4- زمان بندی عرضه
بــزرگ تریــن رقیــب ایــران در عرضــه صادراتــی پســته ایــاالت 
متحــده اســت. اطــاع از بازارهــای هــدف، ذخایــر و میــزان تولید و 
همچنیــن الگوگیــری از صــادرات ایــن کشــور مــی  توانــد از عرضــه 
ــن  ــد. همچنی ــری کن ــور جلوگی ــن کش ــا ای ــت ب ــان و رقاب همزم
ــا ایــن کشــور بســیار  ــت ب ــی و تبلیغــات در رقاب عملیــات بازاریاب

اهمیــت دارد.

5- ایجاد زنجیره تأمین صادراتی
ــرای  ــزرگ مقیــاس ب ــی ب ایجــاد زنجیــره  هــای عرضــه صادرات
ــه  ــد ب ــای تولی ــری از شــوک  ه ــد، صــادرات و جلوگی ــات  تولی ثب
صــادرات )تفاهــم نامــه صادرکننــدگان بــرای تعییــن، تحقــق حجم 
ــدی  ــان بن ــه زم ــا برنام ــی ب ــوالت صادرات ــن محص ــت معی و کیفی
ــل  ــی در داخ ــزارع صادرات ــا م ــرارداد، ب ــب ق ــه در قال ــده( ک ش
کشــور بــرای تأمیــن محصــوالت پســته مــورد نظــر صــورت گیــرد؛ 
منجــر بــه حــل بســیاری از مشــکات صادرکننــدگان مــی  شــود. 
ایــن راهــکار مبتنــی بــر تقاضــای بــازار هــدف اســت و متناســب 
ــده را در  ــن ریســک صادرکنن ــد. همچنی ــا آن گســترش مــی  یاب ب
بخــش  هــای زیــادی از بیــن مــی  بــرد و یــا کاهــش مــی  دهــد. ایــن 
ــرمایه در  ــه س ــاز ب ــش نی ــث کاه ــن باع ــر همچنی ــاط مؤث ارتب

گــردش مــی  شــود.


