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 :یاستان خراسان رضو ییغذا عیبر صادرات محصوالت صنا مؤثرعوامل  ییشناسا

 یفاز یدلف کردیرو
 

2یلیاسماع میعبدالکر ،*1پور انینجات اعظم
 

 رازیدانشگاه ش ،یکشاورز اقتصاد ارشد کارشناس. 1

 رازیدانشگاه ش ،یکشاورز اقتصاد استاد. 2

 (02/09/93: بیتصو خیتار -05/03/93: افتیدر خی)تار

 

 دهیچک

 یرنفتیغ صادرات روند در ییبسزا ریتأث ،ییغذا تیامن و یداخل اقتصاد در مهم نقش بر عالوه ییغذا عیصنا

از  ،یاستان خراسان رضو ییغذا عیبر صادرات محصوالت صنا مؤثرعوامل  ،مطالعه نیا در ن،یبنابرا ؛دنردا

 محصوالت نیا صادرات خبرگان از نفر شصت با یحضور مصاحبة و نیشیپ مطالعات یبررس قیطر

و بازار،  یتجار ،یکالن اقتصاد عواملشامل  یاصل گروه پنج در همگن صورتبه عوامل نیا. شد ییشناسا

 یبند تیاولو یپرسشنامه، برا لی. سپس با تکمندگرفت قرار مبادله ندیفراو  یو اعتبار یمال ،یو تخصص یفن

براساس نگرش خبرگان،  دهدیم نشان جینتا. شد استفاده یفاز یدلف روش ازدر هر گروه  مؤثرعوامل 

 و مقررات ،یبانک التیتسه توسعه، و قیتحق و یابیبازار ،یالملل نیب یثبات نرخ ارز، روابط تجار

 .دارندهر گروه  در رانخست  تیاولو ،یبهداشت و یفیک یاستانداردها

 

  .ییغذا عیصنا محصوالت صادرات ،یفاز یدلف روش ،یخراسان رضو استان: یدیکل یها هواژ

 

 مقدمه
با  ،مختلف جهان یمتقابل کشورها یوابستگ ،ریاخ یهادر سال

، یفناور عیدرحال گسترش است. رشد سر یادیز اریسرعت بس
در قالب  یاقتصاد جهان عیو حرکت سر یمال یگسترش بازارها

و  یتجارت جهان عیکه موجب رشد سر -اقتصادشدن یجهان
 یو وابستگ یهمبستگ نیبه ا -است هشد یالملل نیبکار  میتقس

 ةنی، زمیالملل نیبرقابت  عیدامن زده و ضمن گسترش سر یمل
مختلف  یکشورها یرا برا یاقتصاد عیمتقابل و وس یهمکار

دهة  در رو نیا(. از Karimi, 2007است )همراه آورده جهان به
است یس نیگزیجا عنوان هصادرات ب ةاست توسعیس ،ریاخ

 ارانذاستگیسان اقتصاددانان و یدر م یا ژهیواعتبار  ،واردات
ران از آن یصادرات در ا ةتوسع. دمختلف جهان دار یشورهاک

 یدیتول یاز واحدها یاریت بسیه دوام فعالک است مهمجهت 
موجود  یها تیظرف، استفاده از یمختلف اقتصاد یها بخشدر 

ن ارز یبه تأم یادیزان زیبه م ،شورک یجه رشد اقتصادیو درنت
 استوابسته  یخارج ةیواردات مواد اول یاز برایمورد ن

(Fehresti sani & Salami, 2003). 
 ینفت موادمتعلق به  ،صادرات ةسهم عمد ،شور ماکدر 
شور دارد. کل صادرات کدر  یمترکسهم  بخش، نیااست و 

شور بهک کیشود و  ین مییتع یالملل نیدر سطح بمت نفت یق
توجه  ن،یبنابرا ؛بگذاردر یمت نفت تأثیق برتواند  ینم ییتنها

ار است. کآش یضرورت یرنفتیشتر به صادرات غیهرچه ب
 نبود ،ینفت ریاهش ذخاکت، یش جمعیل افزایدلن، بهیبراافزون

مت ید قینفت و نوسانات شد یجهان بازار ةندینان به آیاطم
 یهادر سال یرنفتیصادرات غ ةآن، ضرورت توجه به توسع

 (.Mazhari, 2007است )ده ش کر دریاخ
 ق صنعت ویاز طر توان یمران، یا یها یژگیوبا توجه به 

به نقش  ،یجهان یو صادرات محصوالت آن به بازارها یشاورزک
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برد و از آن  یپ یشاورزک و یدار صادرات محصوالت صنعتیپا
 و شکننده صادرات به اتکا از ییرها یبرا یابزار عنوان به

 جمله از ،یلیتبد و ییغذا عیصنا. گرفت بهره یمحصول تک
 در که است توسعهدرحال یکشورها یصنعت یها گروه نیتر مهم
ارزان لیدلبه. کندیم فایا یمؤثر نقش کشورها یاقتصاد ةتوسع
 یلیتبد عیصنا کمتر یارزبر ،یکشاورز محصوالت خام مواد بودن

 جادیاو  کمتر یبر هیسرما و ارزان کار یروین نیهمچن و ییغذا و
 چندبرابرشدن موجب ،توسعهدرحال یکشورها در یلیتبد عیصنا

به را صادرات ارزش و دوش یم یکشاورز محصوالت ةافزود ارزش
 تجارت تحوالت در موضوع نیا که دهد یم شیافزا مراتب

 از کشور یارز توان شیافزا. دیآ یم شماربه تیمز کی ،الملل نیب
 درآمد شیافزا موجب ،یلیتبد عیصنا محصوالت صادرات قیطر
 مؤثر کشور یدیتول تیظرف شیافزا و جادیا رب که دشو یم یمل

 شیافزا را کار یروین به ازین ،یدیتول تیظرف شیافزا. است
 یکاریب بحران ةلئمس موجب کاهش یحدود تا ن،یبنابرا ؛دهد یم

 جادیا یایمزا نیترمهم از باال موارد عالوه،به. دشو یم کشور در
 از توسعهدرحال یکشورها در یلیتبد عیصنا و ییغذا عیصنا

 دیخر نیتضم ضمن ،یلیتبد عیصنا جادیا با که است رانیا جمله
 یریجلوگ ها آن عاتیضا از ،یفصل نوسانات حذف و محصوالت

. ندک یم لیتبد یدائم ةعرض به را موقت ةعرض و کند یم
و  است یا ژهیو تیاولو یدارا ییغذا تیامن جادیا ،نیهمچن

 ییغذا عیصنا. دارد آن در یا عمده سهم یلیتبد و ییغذا عیصنا
 ریتأث ،ییغذا تیامن و یداخل اقتصاد رد مهم نقش بر عالوه
 & Farahbakhshد )نردا یرنفتیغ صادرات روند در ییبسزا

Nourouzi, 2001). 
 نیحاضر عوامل مؤثر بر صادرات ا ةمطالع ن،یبنابرا

 تیموفق آنچه. کندیم یبند تیاولوو  ییمحصوالت را شناسا
خبرگان  یاهنظر یریکارگ هب ،کند یم نیعرصه را تضم نیدر ا

 .استعوامل  نیا حیکامل و صح ییشناسا منظوربه
و  یداخل پژوهشگران دهد یم نشان نیشیپمطالعات  یبررس

 یها پژوهش و اند هکرد توجهمقولة صادرات  به همواره یخارج
بر آن  مؤثرگسترش صادرات و عوامل  تیاهم یبه بررس یادیز

در  دیضعف شد ،یگذار هیسرما یامننا مانند یعوامل. اند پرداخته
 طینامناسب، وجود شرا یبند بستهکشور،  یصنعت تیریمد

 یبازارها به ورود یبرا یزیر برنامه نبودثبات نرخ ارز،  ،یتورم
بر  ییبسزا ریتأث ،محصوالت ةشد تمام متیباالبودن ق و یخارج

 هاو موانع حضور در آن یهدف صادرات یبازارها یبند تیاولو
 ،ینرخ ارز واقع یرهایمتغ ،نیهمچن .(Valibeigi, 2007دارند )

 یمجاز ریو متغ یداخل یها متیق د،یتول مقدار ،ینسب یها متیق

 رانیا یصادرات محصوالت کشاورز یبر عرضه و تقاضا ،جنگ
 (.Pakravan et al., 2011ند )رگذاریثأت

(2010) Pezeshki & Feli برند  ینشان تجار کی نبود(
و ضعف در  یبند بسته نبود ،ها واسطهو  ها دالل(، حضور یمل

 گاهیجا بر مؤثر یاصل املوع را کیالکترون یابیتجارت و بازار
 عالوه،هب .کردند یمعرف یجهان بازار در رانیا زعفران

 ییغذا بر صادرات مواد ،ییغذا تیو امن تیفیک یاستانداردها
 ;Jeffee & Hensen, 2004) است شده اثرگذاریفرآور

Jongwanich, 2009.) یها پژوهشاز  کیدر هر هرچند 
محصوالت  نیبر صادرات ا مؤثراز عوامل  یعضب ،گرفته انجام

تمام  ییبه شناسا کهصورت نگرفته است  ی، پژوهششدهمطالعه 
 .دزپرداب ییغذا عیصادرات محصوالت صنا بر مؤثرعوامل 
 روشکه  دده یم نشان نیشیپمطالعات  یبررس سوکیاز 

اجماع نظر  یاست که برا ییها روش نیبهتر از ،یفاز یدلف
 برخالفاما  ،است شدهعوامل استفاده  یبند تیاولوخبرگان و 

صادرات  ةنیدر زم یاز مطالعات داخل کیچیدر ه ت،یمز نیا
 .است  نشده  استفادهروش  نیاز ا

 قرارداشتن لحاظبه گذشته از خراسان استان گر،ید یسو از
 یا ژهیو تیاهم تجارت و کاال ةمبادل در ،شمیابر ةجاد ریمس در
 و استعدادها که است یمناطق جمله از و است شتهدا

 صادرات یبرا را یمناسب و رشدروبه یصادرات یها لیپتانس
 ارزش ،1389سال  در. دارد یرنفتیغ یکاالها و محصوالت

 اردیلیم هزار 44/17 یرضو  خراسان استان یبازرگان مبادالت
 به مربوط درصد 7/26 ،مذکور ارزش از که است بوده الیر

است  یرنفتیغ صادرات به مربوط درصد 3/73 و واردات
(Statistical Yearbook of Khorasan Razavi Province, 

2010.) 
متفاوت  میاز اقل یمند بهرهبا توجه به  یرضو خراساناستان 
 ییغذا عیصنا یها قطباز  یکی ،یصنعت یها تیفعالو قدمت 

 ،یصنعت در استان خراسان رضو نیا .شود یمکشور محسوب 
 یها تیفعال تمام انیسهم ارزش افزوده و اشتغال را در م نیباالتر
 Razavi Khorasan Commercial) ددار یصنعت

(Organization, 200840حدود  ،ی. صادرات محصوالت کشاورز 
 شاملاستان را  نیا یرنفتیدرصد از کل ارزش صادرات غ

سهم متعلق به صادرات  نیشتریب ،انیم نیدر ا .شود یم
صادرات  مهم اریبس گاهیکه جا است ییغذا عیصنامحصوالت 
ارزش افزوده در  جادیو ا یزآوردر ار ییغذا عیصنامحصوالت 

 دهدیم نشان رااستان  یرنفتیو صادرات غ یبخش کشاورز
(Statistical Yearbook of Khorasan Razavi Province, 
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بر صادرات محصوالت  مؤثرعوامل  یبررس یبرا ن،یبنابرا ؛(2010
 مطالعه انتخاب شد. یبرا یرضو خراساناستان  ،ییغذا عیصنا

 عیبر صادرات محصوالت صنا مؤثرعوامل  ،پژوهش نیدر ا
و  نیشیمطالعات پ یبررس قیاز طر ،یرضو خراساناستان  ییغذا

همگن در قالب پنج  صورت به و شد ییمصاحبه با خبرگان شناسا
و  یو بازار، فن یتجار ،یعوامل کالن اقتصادشامل  ،یگروه اصل

. سپس شد یبند دسته مبادله ندیفراو  یو اعتبار یمال ،یتخصص
 یبندتیو اولو استفاده از نظر خبرگان یپرسشنامه برا لیبا تکم

 استفاده شد. یفاز یدلف، از روش عوامل مؤثر در هر گروه
 

 قیتحق روش
 .Murry et al را یو دلف یفاز ةینظراز  یکپارچگیمفهوم 
د که ندینام یفاز یدلفروش  را آنو  کردند شنهادیپ (1985)

 & Kufmannو  کند یرا اصالح م یروش فاز یابهام و نامعلوم

Gupta ارائه  یالدیم 1988در سال  بار نیاول یرا برا آن
 Hsu & Yang ،نیابر عالوه(.  (Cheng & Lin, 2002نددکر
اعمال نظر خبرگان و ثبت  یرا برا یمثلث یاعداد فاز( 2000)

 کار گرفتند. هب یفاز یدلفروش 

 یاز اجرا یبیدرواقع ترک ،یفاز یدلفروش  ییاجرا مراحل
 ةینظر فیبا استفاده از تعار ،اطالعات لیتحلو  یروش دلف
 است. یفاز یها مجموعه
 دهیپد کیبر  مؤثراز خبرگان مختلف درمورد عوامل  ابتدا

 ینظرسنج یکم صورت بهدرصورت امکان  ای یفیک صورت به
شامل  که شود یممحاسبه  یفاز اعداد سپس .ردیگ یمصورت 
 وشنیگ یفاز عدد و یاذوزنقه یعدد فاز ،یمثلث یعدد فاز

 یفازعدد  از Lee et al. (2008) ةمطالع بقاطم نجایا در. است
روابط  صورت به یعدد فاز ،حالت نیا در. دشاستفاده  یمثلث

 :شود یم فیتعر ریز

(1)  ij ij ij ij, ,     

(2) ij ijkMin( ).k , ,...,n   1 2 

(3) 
n n

ij ijk
k

 
  
 


1

1
 

(4 ) ij ijMax( ) k , ,...,n   1 2 

 

 سهیمقا در iعامل  ینسب تیاهم گرانیبijk ،باالروابط  در

حد باال و  بیترتبه ij و ،ام k ةخبر دگاهید از jعامل  با

 یهندس نیانگیم و  شوندگان پرسش ینظرها نییپا

 .است آنان یهادگاهید

 فیتعر یاگونهبه یعدد فاز یها لفهؤماست  یهیبد
ijکه اند شده ij ij     نیا ریمقاد ،درضمن .است 

.کندیم ریی[ تغ9،1] ةباز در ها مؤلفه
 

 
عوامل  نیب ینسب تیاهم ةسیمقا یبرا ،بعد ةمرحل در

 نیب یفاز یزوج ةسیمقا سیماتر خبرگان، توسط شدهیمعرف
 Lee 2008) شودیم لیتشک ریز ةرابط شرحعوامل مختلف به

et al.,:) 

(5) ij ij ijA [a ]a a i.j , ,...,n    1 1 2 

 & Chen) شودیم محاسبه ریز روابط از عوامل ینسب وزن

Wang, 2010): 

(6)   n
i i i inZ ... . i , ,...,n      

1
1 2 1 2 

 (7)  i i nW Z Z Z ... Z


    
1

1 2 

 ،آن در که

ij ستون i سطر  درj سیماتر ام. i, j , ,...,n.1 2 

iZ یاعداد فاز یبردار ستون متوسط مقدار .i , ,...,n.1 2 

iW  وزنi است عامل نیام. 
 یینها وزن محاسبةخبرگان و  یاهنظر کردن کسانی یبرا
 (:,.Lee et al 2008) میکن یماستفاده  یهندس نیانگیاز م ،عوامل

(8 ) 
k k

k
i

k

W W . k , ,...,k.


 
   
 


1

1
1 2 

 :نجایا در

W میعنصر تصم ةشد بیترک یفاز وزن  i خبرة یبرا .k 
k
iW میعنصر تصم یوزن فاز  i خبرة یبرا  k 
k است. تعداد افراد خبره 

 مقدار نیشتریب از بیترتبه عوامل، یینها وزن براساس ،تیدرنها
 .دشو یممشخص  لعوام تیاهم ةدرج ارزش، مقدار نیکمتر تا

مورد مطالعه به دو گروه  یآمار ةجامع ،پژوهش نیدر ا
و  یرضو خراساناستان  ییغذا عیصادرکنندگان محصوالت صنا

از صادرات  یمیبخش عظ ،حاضردرحال. استخبرگان مرتبط 
توسط  میطور مستقبه ،استان ییغذا عیمحصوالت صنا

. مطابق آمار ردیپذ یمصورت  عیصنا نیا یدیتول یها هکارخان
  عیصناواحد  851کشور،  عادنو م عیوزارت صنا 1389سال 

. با توجه به است ریدا یدر استان خراسان رضو یلیو تبد ییغذا
محصوالت پرارزش  دیتول عیواحد صنا 257موضوع مطالعه، 

حدود  ،تعداد نیگرفتند که از ا قرار یبررس ةطیدر ح یصادرات
 یدیو به صادرات محصوالت تول اند حاضر فعالواحد درحال 130

 اشتغال دارند.

ij

ij
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 انداتاس شامل ،مورد مطالعه یآمار ةگروه دوم جامع
 که است ییها سازمان خبرة کارشناسان و نظر صاحب

 خراساناستان  عیصنا محصوالتصادرات  ندیفرابا  میمستقطور به
 یحضور ةمراجع قیاز طر یکه پس از بررس نداارتباط در یرضو
 ةنیدر زم نظر صاحب هجده، هامرتبط و دانشگاه یها سازمانبه 
 .دادند لیتشک را یآمار ةجامع و شدند ییشناسا قیتحق

 ینظرهااز  یمند بهره واطالعات  یآور جمع یبرا
 (Simpel ساده یتصادف یریگ نمونهصادرکنندگان، از روش 

(Random Sampling Method  استفاده شد. حجم نمونه با
 (:Krejcie & Morgan, 1970) ر محاسبه شدیاستفاده از فرمول ز

(9) X NP( P)
s

d (N ) X P( P)




  

2

2 2

1

1 1
 

 ،آن در که

s نمونه حجم 

X2 جدول آمارة مقدار 2 در کی یآزاد درجة یبرا 
 (705/2) درصد 90مطلوب  نانیاطم سطح

N جامعه حجم 
P باشد چون حداکثر  50/0 شود یمجامعه )فرض  نسبت
 (دهد یمرا  نمونه اندازة

d است. (1/0) دقت درجة 
دنبال افراد آگاه، مطلع و بهمحقق  ،یفاز یدلفدر روش 

و  AHP یها روشو مانند  رود یم یمورد بررس نةیزمخبره در 
ANP  به حجم برآورد  یبرا ن،یبنابرا ؛است یذهن یها روشاز

 ةحجم نمون .((Chin et al., 2008 ندارد ازینمونه ن یباال
 یاست که برا هپرسشنام شصت ،گروه دو ازشده یآور جمع

 روش مناسب است. نیا یریکارگ هب

انجام محاسبات مربوط به  یبرا ،حاضر ةمطالع در
با درنظرگرفتن نظر  ،بر صادرات مؤثرعوامل  یبند تیاولو

افزار  نرماز  ییغذا عیخبرگان و صادرکنندگان محصوالت صنا
EXCEL یها لیتحلمنظور انجام استفاده شد و سپس به 

 کارگرفته شد. هب SPSS افزار نرم ،یآمار
 

 بحث و جینتا
در قالب از پرسشنامه  ،پژوهش نیا یرهایسنجش متغ یبرا
 یها پرسشصحت  یو برا شداستفاده  کرتیل یا نهیگزپنج فیط

، یمنطق ییمنظور روابه. شد یبررس ییایو پا ییپرسشنامه، روا
 افتیو پس از در عیشش نفر از خبرگان توز نیپرسشنامه ب

سپس  .دشاعمال  راتییتغ ،ها آن یاهشنهادی، اصالحات و پنظرها
سنجش  یبراشد و  عیپژوهش توز یآمار ةجامع انیپرسشنامه م

 افزار نرمبا  کرونباخ یآلفا بیپرسشنامه، از روش ضر ییایپا
SPSS .از عوامل  کیهر ییایپا ،اول ةمرحلدر  استفاده شد

 پرسشنامه پانزده یبر صادرات محصوالت منتخب برا گذارریتأث
 .دش عیتوز هنمون افراد نی، بییایپا دییأمحاسبه و پس از ت

بر صادرات محصوالت  مؤثرچارچوب اطالعات عوامل  جینتا
در  ،یفاز یدلف دگاهیبا د یاستان خراسان رضو ییغذا عیصنا

 .شود یمداده  حیتوض لیتفصارائه و درادامه به 1 دولج

 

 ییغذا عیبر صادرات محصوالت صنا مؤثرعوامل  یکل چارچوب .1 دولج

عوامل
 

مؤثر
 

صنا
ت 

صوال
ت مح

صادرا
بر 

عی
 

غذا
یی

 

 کالن عوامل
 یاقتصاد

 ،محصوالت یداخل یتقاضا ،ینسب یها متیقتورم و  نرخ ،یارز یها استیسارز و  نرخ ،ارز نرخ ثبات
 یداخل ناخالص دیتول ،یخارج و یداخل یگذارهیسرما

 و یتجار عوامل
 بازار

 محصوالت گاهیجا ،محصوالت یجهان بازار ،شدنیجهان و یتجار یآزادساز ،یالملل نیب یتجار روابط
 یفاصله با بازار صادرات ،ها داللواسطه و  حضور ،جهان در یداخل یصادرات

 و یفن عوامل
 یتخصص

و  قیو تحق یابیبازار ،کار یروین یفن دانش ،کیالکترون تجارت ،(یا منطقه ای یمل برند) یتجار نشان
 ونقل حملو  یساز رهیذخ یها رساختیز ،مدرن یفناورو  آالت نیماش ،(R & Dتوسعه )

 و یمال عوامل
 یاعتبار

 یبانک التیتسه ،یصادرات یها مشوق ،یصادرات یها مهیب

 مبادله ندیفرا عوامل
 ،یادار یروکراسوب و فاتیتشر ،صادرات تیریمد یها شرکت ،یصادرات یاستانداردها و مقررات

 مبادله یها نهیهز

 قیتحق یها افتهی: مأخذ
 

عوامل  نیب یکل یزوج ةسیمقا سیماتر جینتا براساس
 یفاز اعداد یریکارگ هب با عوامل یفاز وزن شده،ینظرسنج

 ییوزن نها ،یبندتیاولو و سهیمقا یبرا و آمد دست هب یمثلث
 .دشهر عامل محاسبه  یبرا

عامل اثرگذار بر صادرات محصوالت منتخب در  نیتر مهم
 جیو نتا یبراساس نظرسنج ،یعوامل کالن اقتصاد

 .است ارز نرخ ثبات ،2عوامل در جدول  یبند تیاولو

 نیانگیم، 85/0 حداقل یفاز یوزن ریمقاد با ارز نرخ ثبات
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. است 105 ییوزن نها یدارا ،83/1 حداکثرو  21/1 یهندس
را  ییوزن نها نیشتریب ،عوامل ریبا سا سهیدر مقا عامل نیا

 یعوامل کالن اقتصاد انیدر م را آن یباال تیاهم که رددا
 شیافزا ،نانیاطم کاهشبه  ،نرخ ارز یثبات یب. دهدیم نشان

کاهش حجم تجارت  تینهادرو  یتجار یها تیفعال سکیر
)به  یصادرات یکاالها ارزش بر. ثبات نرخ ارز شود یممنجر 
 با یراحتبه ها نهیهزدرآمدها و  نیا و گذاردیم ریتأث( یپول مل

 ؛نددار یا منتظرهریغ و فاحش تفاوت معامله، انجام زمان
 ،ارز نرخ ثبات نبودمداوم و  راتییتغ نکهیتوجه به ا با ن،یبنابرا

 نیا ،شود یمامر صادرات  تیریو مد قیدق یزیر برنامهمانع از 
 در را تیاهم ةدرج نیشتریب ،صادرکنندگان دگاهید از عامل

مطالعه همزمان  نیانجام ا ن،یهمچن. ددار کالن عوامل انیم
 نیدر نرخ ارز بود که ا ینیبشیپرقابلیغو  ومامد راتییبا تغ
 شد. منجر مسئله نیا شتریب تیاهم بهامر 

، 81/0حداقل  یفاز یها وزنبا  یارز یها استیسارز و  نرخ
 ،101 یینها وزن یدارا 83/1حداکثر و  22/1 یهندس نیانگیم
ارزش پول  ،ارز نرخ. شود یمعامل مهم شناخته  نیدوم عنوان هب

مبادالت  یدر سودآور که است یبراساس واحد پول مل یخارج
 عامل نیا نکهی. با توجه به اددار یا ژهیو گاهیجا یتجار

 ،است گذارریتأثمحصوالت  یصادرات متیبر ق میمستقطور به
 اریصادرکنندگان تا حدود بس یبرا یتجارت خارج یسودآور

نرخ ارز و  ن،یبنابرا ؛است وابسته یبه نرخ ارز مبادالت یادیز
بر صادرات  مؤثرعامل  نیترمهم عنوانبه یارز یها استیس

 .است  دهشمحصوالت مورد مطالعه پس از ثبات نرخ ارز مطرح 
 ریبا مقاد ینسب یها متیقنرخ تورم و  گر،یمهم د عامل

و حداکثر  05/1 یهندس نیانگی، م67/0حداقل  یفاز یوزن
 است. 1/83 ییوزن نها یعامل دارا نیاست. ا 73/1

 متیدر ق رییتغ با سهیمقا در ،محصول کی متیق در رییتغ

 نیمنابع ب دادنصیتخصدر  یمحصوالت، انعکاس اساس ریسا
در سطوح  ژهیو به. تورم، دکن یمو مصرف محصوالت فراهم  دیتول

 موجب ،دکن یمرا مختل  ها متیقنظام  آنکه بر عالوهباال 
 منابع نةیبه افتنینصیتخص ،یگذار هیسرما یها زهیانگ رفتن نیازب

و  یداخل دیتول بر تیو درنها شود یم دیعوامل تول یور بهرهو افت 
 .دگذار یم ریتأث یتجار یکاال دیتول

از نظر خبرگان،  یعوامل کالن اقتصاد انیچهارم در م عامل
( با یلیو تبد یبند بسته عی)در صنا یو خارج یداخل یگذار هیسرما
، حداکثر 99/0 یهندس نیانگی، م64/0حداقل  یفاز یوزن ریمقاد
 ،یو خارج یداخل یگذار هیسرمااست.  7/79 ییوزن نها یدارا 59/1
. در است مؤثربر صادرات کشور  میرمستقیو غ میمستق صورت به

 لیدل به یخارج یها بنگاه ،ها آنمواد خام و صادرات  یفرآور
 از باالتر یورافنو  یخارج یها بنگاه گریدبا  تر عیوس یها تماس
 یگذار هیسرما ،نیهمچن. ندردا یشتریب لیپتانس ،یداخل یها بنگاه
 عیسر راتییبا توجه به تغ زین یلیو تبد یبند بسته عیدر صنا یداخل

 .شودیمبازار  یحفظ و نگهدار موجب ،انیمشتر ةقیدر سل
 دیمحصوالت و تول یداخل یتقاضا ،ینظرسنج براساس

 نةیزم. در ندرداعوامل  ریسا از ترنییپا تیاولو ،یناخالص داخل
 توان یم سوکی از. دو نگرش داشت توان یم یداخل یتقاضا
محسوب  یخارج یتقاضا یبرا یقو ینیرا جانش یداخل یتقاضا

 شیافزا قیاز طر یداخل یتقاضا شیافزا ،گرید یاز سو .دکر
به  ،دهد یمرا کاهش  دیمتوسط تول ةنیهز د،یتول اسیمق
 قیطر نیو از ا دشو یم منجر ییو بهبود کارا یکیتکن شرفتیپ

 نیا ،نیبنابرا ؛کند یم لیرا تسه یرقابت با محصوالت خارج
 کی یناخالص داخل دیاست. تول گذارریتأثبر صادرات  زیعامل ن

 صورت هو ب کند یممانند درآمد آن کشور عمل  زیکشور ن
 .است اثرگذار کشور تجارت بر میرمستقیغ و میمستق

 
 از خبرگان یدر نظرسنج یمحاسبات مربوط به عوامل کالن اقتصاد جینتا .2جدول 

 
 قیتحق یها افتهی: مأخذ                 
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عوامل  یگذارریتأثخبرگان درمورد  ینظرسنج جینتا
 جینتا نی. اشود یم دادهنشان  3جدول و بازار در  یتجار

 یالملل نیب یروابط تجار ،عامل نیتر مهماست که  آن انگریب
 یهندس نیانگی، م119حداقل  یفاز یها وزن یاست که دارا

 نیشتریو ب است 6057/223 ییو وزن نها 494حداکثر  ،190
 .دگروه دار نیدر ا را ییوزن نها

 آثارو  یتجار یها نامه موافقت عقد ،یتجار روابط از منظور
بر صادرات  یاسیو مناسبات س یاقتصاد یها میتحراز  یناش

موجب  ،یاقتصاد یها ییهمگراانواع  تیمحصوالت است. تقو
 در یاقتصاد -یتجار ةگسترش و بهبود ارتباطات چندجانب

 یور بهرهو  دیتول تیظرف ،یاقتصاد یهمکار شیافزا ریمس
با وجود  ن،یبنابرا ؛شود یمعضو  یکشورها انیم دیعوامل تول

 یقو یروابط تجار یبرقرار ،رانیا هیعل یاقتصاد یها میتحر
به  ،ها آنبه  دنیبخشو شدت یطرف تجار یکشورها انیم

و  یدر بخش اقتصاد یالملل نیبدر سطح  یکنون تیوضع
 یبرا هابیترت نیاز ا توان یم و ندکیم یانیکمک شا یاسیس

آن،  یایو از مزا الملل نیبتجارت  دیسهولت ادغام در نظام جد
 به بازارها استفاده کرد. یدسترس یبرا

، 5/88حداقل  یفاز یها وزنمحصوالت با  یجهان بازار
 7673/191 ییو وزن نها 454، حداکثر 176 یهندس نیانگیم

 مطالعه مورد محصوالت صادرات بر گذارریتأثعامل مهم  نیدوم
 و دیتول سطح ،یجهان بازار از منظور. است خبرگان دگاهید از

 بحران و یتجار یشرکا درآمد ،یجهان بازار اطالعات به یدسترس
 بازار به ورود میتصم یبرا ضرورت نیاول. است یجهان یمال

به اطالعات بازار  یدسترس ،یابیبازار ةبرنام هر انتخاب و یخارج
 یجهان دیتول زانیمحصوالت، م یشناخت بازار جهان .است

 صورت بهبه اطالعات بازار  یابیمحصول مورد نظر و دست
شرکت  تیریمد یریگ میتصممهم  اریبس یهااز ابزار ،یتخصص

 یمرزبرون یدر بازارها تیفعال ةتوسع و ماندنیورود، باق یبرا
 یابعاد یدارا ،اقتصاد کل در یجهان یمال بحران ن،یهمچناست. 

 رییتغ ،یگذار هیسرمابه کاهش  یجهان یگسترده است. بحران مال
و  مبادله رابطة رییتغ جهیواردکننده و درنت یدر درآمد کشورها

 .شودیم منجرما  یرکود بازار محصوالت صادرات
محصوالت از عوامل  نیبر صادرات ا مؤثرعامل  نیسوم

 یهندس نیانگی، م78حداقل  یفاز یها وزنو بازار، با  یتجار
، فاصله با بازار 0256/175 ییو وزن نها 417، حداکثر 165

از گروه محصوالت  ،ییغذا عیشده است. صنا یمعرف یصادرات
 یا ژهیو طیبه شرا زین آن و انبار یساز رهیذخ و است ریفسادپذ

 نةیهز شیبه افزا ییایجغراف ةفاصل ن،یبنابرا دارد؛ ازین
 متیق شیافزا موجبکه  دوش یم منجر ونقلحمل و ینگهدار

 نیکاهش تقاضا در ا ،تینهادرو  یدر بازار صادرات شدهتمام
 .شود یمبازارها 

 یمحصوالت صادرات گاهیجا ،یبعد گذارریتأثمهم و  عامل
، 5/60حداقل  یفاز یها وزندر جهان است که  یداخل

 یینهاو وزن  383حداکثر ، 173 یهندس نیانگیم
است که  یعیاز جمله صنا ییغذا عی. صنادارد را 8987/158
جوامع  ةیو اول یاساس یتقاضا نیتأمدر  یتوجه انیشانقش 
است و مواد  یمصرف یکاالها ةکنندنیتأم درواقع کهدارد 

 یو فرآور افتیدر زینرا  یبخش کشاورز یها نهادهو  هیاول
به  ،یداخل یمحصوالت صادرات گاهیجا یبررس یبرا .کند یم

محصوالت مشابه  با سهیدر مقا دیتول یکمتر برا ینسب ةنیهز
در جهان توجه  یمحصوالت داخل یو قدرت انحصار یخارج

 ییغذا عیمحصوالت صنا ،شد اشاره کهطور همان. شود یم
 ؛ندبرخوردار یصادرات ینسب تیاز مز یرضو خراساناستان 

محصوالت  گاهیجا ،با گسترش صادرات توان یم ن،یبنابرا
 تراز برامر  نیکه ا دیبهبود بخش یدر بازار صادرات را یداخل
 .دگذار یم ریتأثمحصوالت  نیتجارت ا یو سودآور یتجار

 گذارریتأثعوامل  گریاز د ،شدن یجهانو  یتجار یآزادساز
 یفاز یها وزنبر صادرات محصوالت منتخب است که با 

و وزن  367، حداکثر 154 یهندس نیانگی، م8/65حداقل 
قرار گرفته است. از اهداف  یبعد تیدر اولو 8358/154 یینها

از تجارت  یاز منافع ناش یبرخوردار ،یتجار یآزادساز عمدة
 سطح یارتقارقابت،  دیکارآمد منابع، تشد صیتخص قیاز طر

 ینیب شیپ اگرچهاست.  یفن شرفتیو پ یگذار هیسرمادانش، 
کار  یتجار یآزادساز دنبال هب یواکنش صادرات و تراز تجار

 .گذارد یم ریتأثبر صادرات  قطعاً ،ستین یاساده
 نیباز  گذارریتأثعامل  نیآخر گرفته، انجام ینظرسنج در
 دهشذکر  ها داللو  هاواسطه حضور بازار، و یتجار عوامل
 در فروشنده و داریخر لیکو واسطه، و دالل از منظور. است

انجام مذاکرات  ةفیوظ درواقع که است یتجار معامالت
 ییتوافق نها یمناسب برا ةنیزم کردنو فراهم ییابتدا
 ابتینبه را کاال صیو ارسال و ترخ یانجام امور گمرک ن،یطرف
 چند مورد نیا در او یالتکو اراتیو اخت ددار عهدهبر ها آناز 

بر  زین ها داللحضور واسطه و  ن،یبنابرا ؛محدود شده است
 .است گذارریتأثصادرات 

 



 463      ...یاستان خراسان رضو ییغذا عیعوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنا ییشناسا: سماعیلیاپور و  نجاتیان 

 از خبرگان یو بازار در نظرسنج یمحاسبات مربوط به عوامل تجار جینتا .3جدول 

 
 قیتحق یها افتهی: مأخذ                

 
و  یابیبازار ،4جدول نظر خبرگان و مطابق با  براساس

 نیانگی، م1/91حداقل  یفاز یها وزنو توسعه با  قیتحق
، 2851/141 یینهاو وزن  234حداکثر  ،133 یهندس
 قیاست. تحق یو تخصص یعوامل فن انیعامل در م نیتر مهم

و بهبود توان  ییغذا مواد تیفیو ک دیتول رییو توسعه سبب تغ
 شیافزا تینهادرو  نینو یها یفناوربه  یابیدست ،یرقابت

 یها بنگاهو توسعه در  قیتحق ةفیوظ. شود یمصادرات 
 ترمؤثر یریگ میتصم یبرا ازیاطالعات مورد ن نیتأم ،یاقتصاد

و  نهیهز نیبا کمتر ،تجارت و دیتول یراستاو بهتر در 
 یتقاضا زانیم لیاز قب یمنفعت است. اطالعات نیشتریب

 یالزم برا راتییو تغ ها نهیهز زانیمحصول، م یبرا یعموم
انطباق محصول با بازار مورد نظر، سطح رقابت موجود در بازار 

 ،یخارج کشور یتوسعه و عملکرد اقتصاد تیوضع ،یخارج
 تیوضع اطالعات ،ییگرا مصرف زانیم ،ها آن یدیتول تیمز

که  -یخارج کشور در عیتوز ساختار و ارتباطات ،ییایجغراف
و با  یمشاهده و روابط فرد قیاز طر و استاغلب دردسترس 

 ریتأثدر بلندمدت  -شود یممحدود فراهم  یها نهیهزصرف 
 .گذارد یمبر صادرات  یتوجه انیشا

کار است که به نقش  یروین یدانش فن ،یمهم بعد عامل
حداقل  یفاز یها وزن یعامل دارا نیاشاره دارد. ا یعال  آموزش

 ییو وزن نها 234حداکثر  ،122 یهندس نیانگی، م3/80
 یمطلب است که برا نیا انگریامر ب نیاست. ا 8147/131

در  یگذار هیسرما ،یو رشد اقتصاد صادرات توسعةبه  یابیدست
 نیدر ا .است ازیعوامل مورد ن ریدر کنار سا زین یانسان یروین
 یانسان یگذار هیسرمانوع  نیتر مهممعرف  یعال  آموزش ،انیم

نگرش  ساز نهیزم یمهارت، دانش و توان فن یبا ارتقا که است
 توجه با. است یصنعت صادرات توسعةو  دیبه رشد تول تر قیعم
 یاز جمله محصوالت صنعت ،ییغذا عیصنا محصوالت نکهیا به

 یها مهارتکسب  یبرا یانسان یروین تیآموزش و ترب ،هستند
 یرویو تخصص ن مهارت شیافزابا  د،یامر تول شبردیمختلف و پ

 یآن، موجب ارتقا یها تیقابل شیکار و کارآمدکردن و افزا
 نةیبه یریکارگبه و ییکارا شیو به افزا دوشیم دیتول تیفیک

 .نجامدایم زین یماد یها هیسرما
 یفناورو  آالت نیماشگروه،  نیعامل مهم از ا نیسوم

و  125 یهندس نیانگی، م77حداقل  یفاز یها وزنمدرن، با 
دارد.  9596/130معادل  ییاست که وزن نها 234حداکثر 

 آالت نیماشو  یفناوربه  ،ییغذا عیصنا محصوالت گمان یب
 یاریبس یوابستگ ،و صادرات یبند بسته ،یفرآور د،یتول یبرا

بر قدرت  ،در صنعت یفناور ةتوسع ند،یفرا نیدارند. در ا
 و دیافزا یم یرقابت خارج ةدر صحن یمحصوالت داخل یرقابت

 .شود یم منجر زین ییغذا مواد عاتیضا کاهش به
با  ،یو تخصص یعوامل فن انیعامل مهم در م نیچهارم

حداکثر  ،121 یهندس نیانگی، م7/67حداقل  یفاز یها وزن
که  است کی، تجارت الکترون0865/120 ییو وزن نها 212
فروش و  د،یگمرک، خر لیاطالعات از قب یفناور ورود

. دهد یم نشان را یجهان تجارت عرصةبه  ینترنتیا یبانکدار
مهم  اریاز عوامل بس یکی ،شد اشاره نیا از شیپ کهطور همان

 یدر فناور ینوآور .به اطالعات است یدسترس ،در صادرات
 یاریاطالعات  یآور جمعرا در  ها سازمان تنهااطالعات، نه

سازمان را به  یکیالکترون یارتباط یها شبکه کهبل کند، یم
انتقال اطالعات  و دهد یم وندیپ انیو مشتر کنندگان نیمأت
تجارت  ن،یبراافزون. کند یم لیتسه را یسه رکن اصل نیا نیب

و  یتجارت سنت یکاغذباز یها نهیهزبا کاهش  یکیالکترون
 رب ییبسزا ریتأثو...  یگر واسطهاز  یناش یها نهیهز لیتعد

 ؛کاال دارد ةشدتمام متیمبادله و ق یها نهیهزکاهش 
و  متیکمک به کاهش ق بر عالوه کیتجارت الکترون ،یعبارت هب
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 صادرات محصوالت مورد نظر ةبه توسع ،یریپذرقابت شیافزا
 .کند یمکمک  زین

 عنوان هب( یا منطقه ای یمل)برند  یتجار نشان تیاهم در
که امروزه با وجود انبوه  گفت توان یم یبعد گذارریتأثعامل 

 خدمات دهندگان ارائه ای مشابه تمحصوال دکنندگانیتول
 نی. اددارن یایز توجه یتجار ونشاننام به انیمشتر مشابه،

 یهندس نیانگیم، 4/60حداقل  یفاز یها وزن یعامل دارا
. است 3398/117 یینها وزن و 214 حداکثر، 125
در بازار است  مؤثرعالمت  ینوع ،یتجار ونشاننام ،قتیدرحق

به ؛دنکن یماطالعات استفاده  ةارائ یاز آن برا هاکه سازمان
 کی دیتول یاز چگونگ یاطالعات محدود انیمشتر ،یعبارت

 و شنوند یممحصول را  اینام شرکت  شتریمحصول دارند و ب
باالتر و  یتیفیک ،محصول نیچنانچه ا ن،یبنابرا ؛شناسند یم

 یابزار برا یبه نوع ،باشد داشتهمحصوالت مشابه  از بهتر

 یبا ورود رقبا یفعل انیو حفظ مشتر دیجد انیجذب مشتر
 .شودیم لیتبد دیجد

 یها رساختیز ،ینظرسنج رد مؤثرعامل  نیآخر
 ییغذا عیصنا نکهیاست. با توجه به ا ونقلو حمل یساز رهیذخ

 رساختیز جادیا ،است ریاز جمله محصوالت فسادپذ
 یها سردخانه مانندمناسب،  ونقلمطلوب و حمل یساز رهیذخ

 ةنیکاهش هز بر عالوه ،یصادرات یها انهیپاو  یتخصص
 ،یجهان یآسان به بازارها یموجب دسترس ونقل، حمل

و  تیفیحفظ ک عات،یمحصول، کاهش ضا عیسر یبازاررسان
به زمان و مکان مناسب  یابیدر دست یتوان رقابت شیافزا

بهبود  یمناسب برا یراهکار ن،یبنابرا ؛شود یم یصادرات
و رقابت  یجهان یکشور در بازارها یمحصوالت صادرات گاهیجا

 .رودیم شماربه کشورها ریبا محصوالت سا

 

 خبرگان از ینظرسنج در یوتخصص یفن عوامل محاسبات مربوط به جینتا .4جدول 

 
 قیتحق یها افتهی: مأخذ                     

 
 ،یاعتبار و یمال عوامل انیم در ،5جدول  مطابق

 نیانگی، م35/20حداقل  یفاز یها وزنعامل با  نیتر مهم
، 9354/31 یینها وزن و 836/52حداکثر ، 29/30 یهندس

که  شود ریتفس نیچن دیشا و است یبانک التیتسه
مربوط به  ةیسرما یمال نیتأمتوان  ییتنهابه صادرکنندگان

اغلب  ،لحاظ نیا ازو  دنندار را خود یتاصادر یها تیفعال
 یبانک اعتبارات یاعطا. ندهست یاعتبارات صادرات ازمندین

و  یدیتول یها نهیهزدر کاهش  یمؤثرنقش  ،صادرات یبرا
 یواحدها یگذار هیسرماو  دیتول ةیسرما شیافزا ،یا مبادله

 دارد. یدیتول

 یها وزنبا  یصادرات یها مهیبگروه،  نیا یمهم بعد عامل

حداکثر ، 89/30 یهندس نیانگی، م35/20حداقل  یفاز
 ،یصادرات یها مهیباست.  3717/30 ییو وزن نها 564/44

 یساز آسانو  سکیاست که با کاهش ر مهیاز انواع ب یکی
 یخاطر برا تیامن شیافزا و یصادرات یها تیفعال یمال نیتأم

صادرات را فراهم  ةو بستر رشد و توسع نهیزم ،صادرکنندگان
 .آورد یم

 یصادرات یها مشوقگروه،  نیدر ا مؤثرعامل  نیسوم
 زیجوا ،یاتیمال یها فیتخفاز جمله  یصادرات یها مشوقاست. 

 یو توان مال هیبن تیتقو موجب ،یصادرات یها ارانهیو 
بر صادرات  قطعاًجهت  نیو از ا دنشو یمصادرکنندگان 

 .ندگذارریتأث

 
 



 465      ...یاستان خراسان رضو ییغذا عیعوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنا ییشناسا: سماعیلیاپور و  نجاتیان 

 خبرگان از ینظرسنج در یاعتبار و یمحاسبات مربوط به عوامل مال جینتا .5جدول 

 
 قیتحق یها افتهی: مأخذ                  
 

 یها وزنگروه با  نیعامل از ا نیتر مهم 6جدول  مطابق
 701/96حداکثر ، 91/58 یهندس نیانگی، م38حداقل  یفاز
 یصادرات یاستانداردها و مقررات، 2191/60 یینها وزن و

 سالمت با ییغذا عیصنا محصوالت نکهیا به توجه با. است
 یبحث استاندارد و مقررات بهداشت ،است مرتبط انسان

مناسب محصوالت و اعمال  یبند درجه. ددار یا ژهیو تیاهم
در  یصادرات یفیک یو استانداردها یبهداشت -یمقررات فن

 یا رتعرفهیغموانع  نیتر مهماز  ،محصوالت نیا تجارت عرصة
 .شوند یممحسوب  یجهان یدر بازارها

مبادله است که  یها نهیهزگروه مربوط به  نیدوم ا عامل
، 2/57 یهندس نیانگی، م38حداقل  یفاز یها وزن یدارا

به  توجه با. است 209/59 یینها وزن و 701/96حداکثر 
 مبادله نةیهزو  دیتول نةیهزکاال از دو بخش  متیق نکهیا

مبادله از  ةنیبتوان گفت که کاهش هز دیشا ،دشو یمحاصل 
و  لیسبب تسه ،شدهتمام متیبر ق یاثرگذار قیطر

 الملل، نیسهم کشور در تجارت ب شیتجارت، افزا یساز روان
 یتوان رقابت تیصادرات محصوالت منتخب، تقو ةتوسع

محصوالت  نیتجارت ا ندیفرا یو سودآور یمحصوالت داخل
 .شود یم

 نیانگی، م35حداقل  یفاز یها وزنبا  گریمهم د عامل
، 4452/57 یینها وزن و 701/96حداکثر ، 63/55 یهندس

 ،خبرگان ینظرهااست. مطابق  یادار یروکراسوب و فاتیتشر
 بودنریوپاگ دست ،ییغذا عیصادرات محصوالت صنا ةعرص

تجارت  ةحوز فعاالن یسردرگم ،یادار فاتیتشر یعضب
 و آهسته یروکراسوب ن،یقوان یناگهان رییتغ لیدلبه یخارج
است که  ییهاهاز جمله مقول ،ها بخشنامه تعدد و یادار مبهم

 .شود توجه ها آن به گرانهاصالح دیدبه دیصادرات با ندیفرادر 
عامل  نیآخر عنوان هب ،صادرات تیریمد یها شرکت

 نیا. ندشد یصادرات معرف ندیفراعوامل  انیاز م گذارریتأث
 تمام ،یدیتول یها شرکت ییاجرا عامل عنوان هب ها شرکت

 نندهکدیو فروش را از ذهن تول یابیمربوط به بازار یها ینگران
 دیمعطوف به تول ،نندهکدیتمام تالش تول تا دارندیمبر

 نیحضور ا ةتوسع .شود بازار ازین مطابق و تیفیکبا محصول
 .است گذارریتأثبر صادرات محصوالت مورد مطالعه  ها شرکت

 
 از خبرگان یمبادله در نظرسنج ندیفرامحاسبات مربوط به عوامل  جینتا .6جدول 

 
 قیتحق یها افتهی: مأَخذ                       

 

 شنهادهایو پ یریگ جهینت

 ،براساس نگرش خبرگان دهد یمپژوهش نشان  نیا جینتا
 یروابط تجار ،یارز یها استیس نرخ ارز و ثابت نرخ ارز،

 ةتوسعو  قیو بازار محصوالت، تحق دیسطح تول ،یالملل نیب
 ،یصادرات یها مهیب ،یبانک التیتسه کار، یروین یفن دانش

ده  ،مبادله ةنیهز و یبهداشت و یفیک یاستانداردها مقررات و
 ییغذا عیبر صادرات محصوالت صنا گذارریتأث نخست تیاولو

 .ندهست یاستان خراسان رضو
نرخ ارز در  تیو حائز اهم گذارریتأثبا توجه به نقش 

 یها استیس شود یم تصور ،صادرات محصوالت منتخب
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ثبات صادرات ر ب یادیز اریبس ریتأث ،نرخ ارز تیکنترل و تثب
 یاثر منف درنظرداشتنبا  و گذارندیم ییغذا عیمحصوالت صنا

 ة، ارائییغذا عینرخ ارز بر صادرات محصوالت صنا یثباتیب
نرخ ارز  راتییروند تغ یچگونگ ةاطالعات روشن و شفاف دربار

درآمد صادرکنندگان  شیدر افزا یمهم اریبسنقش  نده،یدر آ
 دارد. یجهان در بازار یمحصوالت صادرات گاهیو حفظ جا

بر تجارت و بازار  یالملل نیب یروابط تجار ن،یهمچن
 جادیا ن،یبنابرا ؛است رگذاریتأث اریبس یمحصوالت صادرات

که موجب بهبود و گسترش روابط  یاقتصاد ییهرگونه همگرا
 مثبت دارد. ریتأثشود، بر صادرات  یاقتصاد

 ،گذارریتأثعامل  نیتر مهم ،یو اعتبار یعوامل مال انیدر م
 ییتنهابهصادرکنندگان  نکهیاست. باتوجه به ا یبانک التیتسه

و  شتریب تیلزوم حما ،ستندین یاعتبارات کاف نیتأمقادر به 
صنعت  نیدر ا یگذار هیسرما تیتقو یبرا التیتسه یاعطا

و  یبانک التیمثبت تسه یگذارریتأثبا  .شود یماحساس 
رشد صادرات محصوالت مورد  یابر یصادرات یها مشوق

 نیسهم ا شیحد مجاز اعتبارات موجب افزا شیمطالعه، افزا
ناخالص  دیدر تول یتبع آن بخش کشاورزبهمحصوالت و 

 .شود یم یداخل
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