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صــادرات پیــاز و موســیر جــزء پنــج قلــم عمــده صادراتــی در 
ــرای  گــروه کاالهــای کشــاورزی اســت. ایــن محصــول همــواره ب
ــه  ــورد توج ــاورزی م ــوالت کش ــای محص ــتگذاران بازاره سیاس
بــوده و بــه همیــن دلیــل مشــمول خریــد تضمینــی شــده اســت. 
ایــن محصــوالت جــزء اقــام پــر کشــت و در صــادرات محصــوالت 
زراعــی و کل بخــش کشــاورزی شــاخص اســت. در ادامــه 
پیشــنهادات سیاســتی و ترویجــی بــه تفکیــک آورده شــده اســت.

پیشنهادات و توصیه  های سیاستی

1- ایجاد تنوع در کشورهای هدف
ــن  ــش تری ــت بی ــه  اس ــورت گرفت ــای ص ــی  ه ــق بررس مطاب
ــی  ــایه و پیرامون ــورهای همس ــه کش ــیر ب ــاز و موس ــادرات پی ص
صــورت مــی گیــرد. کشــورهای هــدف ایــن محصــول عبارتنــد از 
ــا ســهم 6/63  ــا ســهم 83/98 درصــدی، ترکمنســتان ب ــراق ب ع
ــدی،  ــهم 2/92 درص ــا س ــی ب ــده عرب ــارات متح ــدی، ام درص
ــدی،  ــتان 2/17 درص ــدی، افغانس ــهم 2/73 درص ــا س ــت ب کوی
ــدی   ــهم 0/97 درص ــا س ــوع ب ــتان در مجم ــان و ارمنس آذربایج

ــکل 1(. ــت )ش اس
ــم  ــن حج ــش تری ــود بی ــی  ش ــاهده م ــه مش ــور ک ــان ط هم
صــادرات بــه کشــور عــراق صــورت مــی  گیــرد. ایــن مســئله بــه 
ــه ایــن  ــاالی صــادرات ایــن محصــول اســت. ب معنــای ریســک ب
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ترتیــب چنانچــه محدودیــت وارداتــی توســط کشــور عــراق بــرای 
ــل  ــن اتفــاق متوجــه بخــش قاب ایــن محصــوالت وضــع شــود ای

ــود.  ــن محصــول خواهــد ب توجهــی از صــادرات ای

شکل 1. کشورهای هدف صادرات پیاز و موسیر در سال 1395

ــوالت،  ــن محص ــدف ای ــورهای ه ــی کش ــوع بخش ــرای تن ب
ــود. ــی  ش ــه م ــر ارائ ــنهادات زی پیش

الف( ایجاد تعرفه  ترجیحی
ایجــاد تعرفــه  هایــی بــا کشــورهای مختلــف همچنیــن اتحادیــه 
ــول را از  ــن محص ــدف ای ــازار ه ــد ب ــی  توان ــیا م ــی اوراس گمرک
تمرکــز بــر عــراق خــارج ســازد و ریســک صــادرات ایــن محصــول 

را کاهــش دهــد.
ب( یارانه صادراتی بر اساس کشورهای هدف

ایجـاد یارانـه صادراتی بـرای کشـورهای دیگر می  توانـد تمرکز 
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صـادرات ایـن محصـوالت را بر کشـور عـراق کاهش دهد.

2- یارانه صادراتی
صــادرات و افزایــش رقابــت  پذیــری محصوالتــی ماننــد پیــاز و 
موســیر نیــاز بــه حمایــت دارد. در این مــورد و در صــورت برقراری 
مشــوق صادراتــی، توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن 
ــاه مــدت اســت و نیــاز اســت کــه تاریــخ مشــمول  راه  حــل کوت
شــدن مشــوق  هــای صادراتــی بــر اســاس شــرایط عرضــه کامــًا 

شــفاف صــورت گیــرد.

3- نرخ های متفاوت یارانه صادراتی
تنظیــم بــازار و کنتــرل قیمــت در دامنــه  ای مشــخص مــی توانــد 
توســط قیمــت  هــای تضمینــی و امحــا بخشــی از عرضــه نیــز صورت 
گیــرد. در صــورت اســتفاده از سیاســت هــای تجــاری بخصــوص 
یارانــه صادراتــی بایــد بســته به ویژگــی محصــول یارانــه صادراتی 
ــرای اعمــال  متفــاوت باشــد. از ایــن رو ایجــاد تبعیــض زمانــی ب
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ــرای  ــا ب ــی آن ه ــاس ویژگ ــر اس ــض ب ــن تبعی ــت و همچنی سیاس
بهبــود کیفیــت الزم اســت.

4- گسترش زیرساخت  های حمل و نقل
بـا توجـه بـه این کـه صـادرات ایـن محصول سـهم قابـل توجهی 
بـه کشـورهای همسـایه و پیرامونـی محـدود مـی  شـود مـی  تـوان 
اسـتنباط کـرد کـه در ایـن محصـوالت هزینـه حمـل و نقـل امـر 
جـدی محسـوب مـی  شـود. کاهـش هزینـه  هـای حمـل و نقـل 
بخصـوص گسـترش حمـل و نقـل هوایی مـی  تواند عاوه بر داشـتن 
سـود بیـش تر بـرای صادرکننده و گسـترش صادرات ریسـک سـهم 

بـاالی صـادرات بـه کشـور عـراق را کاهـش دهد.

5- توافقات تجاری
توافقــات منطقــه  ای و تعرفــه  هــای ترجیحــی منجــر بــه 
ــاوه  ــود. ع ــی ش ــادرات م ــش ص ــه و افزای ــه مبادل ــش هزین کاه
ــز  ــه  ای نی ــع غیرتعرف ــع موان ــه  ای رف ــای تعرف ــت  ه ــر محدودی ب
بــر حجــم صــادرات مؤثــر اســت. ایجــاد توافــق  نامــه در مســائل 
ــامت در  ــتی و س ــای بهداش ــی  ه ــه و گواه ــه قرنطین ــوط ب مرب

ــت.  ــذار اس ــیار اثرگ ــادرات بس ــعه ص توس

6- بازار به ازای بازار
ــه  ــدگان اجــازه داده شــود ک ــه صادرکنن ــن سیاســت، ب  در ای
از تخفیفــات تعرفــه  ای محصــوالت دیگــر کشــاورزی کــه تحــت 
اختیــارات سیاســت گذار در قانــون شــناخته شــده اســت اســتفاده 
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ــخصی  ــدار مش ــادرات مق ــه ازای ص ــال ب ــوان مث ــه عن ــد. ب کن
ــازه  ــده اج ــه صادرکنن ــتگذاری، ب ــدف سیاس ــورد ه ــول م محص
ــا  ــر ی ــه  هــای کــم ت ــا تعرف ــوز ب ــا م ــات، ســیب و ی واردات مرکب
ــه  ــا ارائ ــوان ب ــا مــی  ت اعطــای ســهمیه مشــخصی داده شــود و ی
مجــوز واردات برخــی اقــام مــورد نیــاز صــادرات ماننــد صنایــع 
بســته  بنــدی کاالی صادراتــی بــا نــرخ ارز مبادلــه  ای صادرکننــده 

را ترغیــب کــرد.
7- پایانه صادراتی

ایجــاد پایانــه  هــای صادراتــی در مناطــق مهــم، ماننــد قطــب هــای 
ــن  ــادرات ای ــش ص ــه افزای ــر ب ــد منج ــی  توان ــول م ــد محص تولی
محصــول شــود. ایجــاد پایانــه  هــای صادراتــی در واقــع بــا کاهــش 
هزینــه  هــای مبادلــه منجر به کاهــش زمــان ترخیــص کاال و افزایش 
کیفیــت محصــول صادراتــی نیــز مــی  شــود. همچنیــن ایجــاد درجه 
بنــدی صادراتــی مــی  تواند بســتر مناســبی بــرای اجــرای آن فراهم کند.

8- حمایت از ایجاد زنجیره  های عرضه صادراتی
بــا ایجــاد زنجیــره عرضــه، سیاســت گذار مــی  توانــد بــه 
ــره  ــاد زنجی ــا ایج ــود. ب ــل ش ــود نائ ــداف خ ــه ای از اه مجموع
عرضــه، نیــاز بــه گــردش ســرمایه کــم تــری ایجــاد مــی  شــود و 
تقاضــای اعتبــار در مراحــل مختلــف آمیختــه بازاریابــی کاهــش 
مــی  یابــد. همچنیــن در صــورت تشــکیل زنجیــره عرضــه، تولیــد 
ــازار  ــانات ب ــه نوس ــرد ک ــی  گی ــکل م ــی ش ــاز داخل ــک از نی منف
ــام  ــا ادغ ــوارد ب ــن م ــر ای ــی را کاهــش مــی دهــد. عــاوه ب داخل
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عرضــه  کننــدگان کوچــک مقیــاس )بــه صــورت افقــی و عمــودی( 
رقابــت قیمتــی بیــن آن هــا شــکل نمــی  گیــرد و امــکان صــادرات 
در زیــر چتــر یــک برنــد ملــی میســر مــی  شــود. همچنیــن عرضــه 
صادراتــی متناســب بــا تقاضــای خارجــی و منطبــق بــر اولویــت های 
کشــور هــدف صــورت مــی  گیــرد کــه منجــر بــه افزایــش و پایــداری 

صــادرات مــی شــود.
ــه  ــرف عرض ــرای ط ــز ب ــکاتی نی ــادرات، مش ــوص ص در خص
صادراتــی وجــود دارد کــه نیازمنــد افزایــش دانــش صادرکنندگان 
و گســترش صــادرات بــر اســاس مبانــی علمــی اســت. در ادامــه 

پیشــنهاداتی ترویجــی بــرای صادرکننــدگان ارائــه مــی  شــود.

پیشنهادات و توصیه  های ترویجی
1- ایجــاد صــادرات تقاضــا محــور از مــواردی اســت کــه 
ــد  ــادرات بای ــود. ص ــی ش ــد م ــن تأکی ــادرات نوی ــت ص در مدیری
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براســاس ایــن پرســش اساســی علــم اقتصــاد صــورت گیــرد کــه 
ــادرات  ــه ص ــی ک ــود؟ در صورت ــی  ش ــادر م ــی ص ــه کس ــرای چ ب
بــر اســاس ترجیحــات  مصــرف  کننــدگان صــورت گیــرد مــی توانــد 
مســتمر و پایــدار باشــد. صــادرات عرضــه محور نمــی تواند متناســب 
ــد  ــن صــادرات بای ــد. بنابرای ــد کن ــق درام ــه فرصــت خل ــا هزین ب
ــول  ــرای محص ــدف ب ــازار ه ــای ب ــناخت از تقاض ــاس ش ــر اس ب

ــرد. صــورت گی
2- اطمینــان بخشــی بــه مصــرف کننده در ســامت و بهداشــت 
محصــول صادراتــی نیــاز بــه اخــذ گواهــی  هــای مختلــف کشــور 
هــدف دارد. همچنیــن قبــل از اتخــاذ ایــن نشــان  هــای بهداشــت 
و ســامت مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی نیــاز اســت کــه 
ــط و  ــت ضواب ــه از رعای ــال محمول ــل از ارس ــدگان قب صادرکنن

مقــررات کشــور هــدف اطمینــان داشــته باشــد.
3- در برندسـازی محصوالت کشـاورزی ایجاد بسـته  بندی مطابق 
سـلیقه مصـرف  کننـده اهمیت اساسـی و بنیـادی دارد بـه طوری که 
بخشـی از برندسـازی معرفی می  شود. ایجاد بسـته  بندی و برندسازی 
عـاوه بـر وفـاداری مشـتری و صـادرات پایـدار باعـث افزایـش سـود 

صادرکننـده و ارزش افـزوده صادرات می  شـود.
4- تنوع در سـبد صادراتی از اصول صادرت حرفه  ای و علمی اسـت. 
همـان طـور کـه از گذشـته بیان می  شـد گذاشـتن تمام تخـم  مرغ ها 
در یک سـبد خطاسـت و صادرکننده باید کشـورهای جایگزینی را 
بـرای صـادرات محصـول خود در نظر داشـته باشـد کـه در صورت 
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محدودیـت صـادرات بـه یـک کشـور بتوانـد صـادرات خـود را بـه 
شـکل پایدار انجـام دهد.

5- ایجـاد زنجیـره تأمیـن صادراتـی بـزرگ مقیاس بـرای ثبات  
تولیـد و صـادرات و جلوگیـری از شـوک  هـای تولیـد بـه صـادرات 
)تفاهـم نامـه صادرکنندگان بـرای تعیین و تحقـق حجم و کیفیت 
معیـن محصـوالت صادراتـی بـا برنامـه زمـان  بنـدی شـده( که در 
قالـب قـرارداد، بـا مـزارع صادراتـی در داخـل کشـور بـرای تأمین 
محصـوالت کشـاورزی مـورد نظـر صـورت گیـرد منجـر بـه حـل 
بسـیاری از مشـکات صادرکننـدگان می  شـود. این راهـکار مبتنی 
بـر تقاضـای بـازار هدف اسـت و متناسـب با آن گسـترش مـی یابد. 
همچنیـن ریسـک صادرکننـده را در بخـش  هـای زیـادی از بیـن 
مـی  بـرد و یـا کاهش مـی  دهد. ایـن ارتبـاط مؤثر همچنیـن باعث 
کاهـش نیـاز بـه سـرمایه در گـردش مـی  شـود و بـا توجه بـه این 
کـه بـازار هدف در مسـئله غذا نیـاز به عرضـه باثبـات دارد اعتماد 
بیشـتری بـه یـک زنجیره فنـی و تخصصی اسـت؛ در نتیجـه از دو 
کشـور مبـدأ و مقصـد این نوع عرضـه مورد حمایت قـرار می گیرد و 
ایجـاد برندسـازی ممکـن خواهد شـد. از نمونه  هـای موفق زنجیره 
عرضـه مـی  توان به برند زسـپری اشـاره کـرد که حدود یک سـوم 
از تولیـد کیـوی جهـان را در اختیـار دارد امـا ارزش صادراتـی و  
گـردش مالـی صادراتـی ایـن برنـد دو سـوم ارزش صادراتی کیوی 

جهان اسـت. 


