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  03/06/1398؛ تاریخ پذیرش: 12/03/1398تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
یک دوره ها در  و روند ادغام و اضافه شدن تعرفه ن تعرفه، عنواکد آمار صادرات شیالت و آبزیان از سه جنبه انواع

مقدار و  ،از طریق محاسبه و مقایسه نرخ رشد سالیانهچنین  هممورد بررسی قرار گرفت.  1393منتهی به سال ده ساله 
با آمار سازمان ها  آنواحد ریالی و ارزي صادرات آبزیان به تفکیک کشورها به استناد آمار گمرك و مقایسه  ،ارزش کل

میلیارد  5/1هزارتن صادرات به ارزش دالري حدود  468حدود  ،. نتایج نشان داد در این دورهانجام شدشیالت ایران 
و ارزش ریالی  درصد8/12دالر انجام گرفته است. وزن محصوالت صادراتی نیز حدود  2/3دالر و ارزش واحد حدود 

برابر شده  3درصد رشد حدود  1/12اند. ارزش واحد ریالی با  د داشتهدرصد رش8/12و  5/26 ترتیب و ارزي نیز به
صادرات مربوط به و ارزش ترین مقدار  بیشترتیب  بهدرصد کاهش داشته است.  06/0است، اما ارزش واحد دالري 

درات کد تعرفه صا 30با 1383میلیون دالر بوده است. در سال  250 ارزش حدود هزار تن و 3/71میزان  به 92سال 
کد تعرفه جهانی محصوالت شیالتی، از  296که، از  طوري هکد تعرفه رسیده است. ب 52به  93شروع شده و در سال 

ترین تعداد صادرات  کد تعرفه صادراتی استفاده شده است. همواره عراق و سپس کشورهاي ویتنام، امارات بیش 115
ترین مقدار وزنی و ارزش صادرات نیز مربوط به  اند. بیش کننده در طول دوره داشته را در بین سه رتبه اول صادر

درصد دوره براي این سه کشور بوده است. با توجه به  73و  76کشورهاي عراق، ویتنام و امارات با مجموع حدود 
ي ها و تدوین راهبردها لزوم توجه به ساماندهی آمار، تعرفه بیان نمودتوان  الف آمار گمرك و سازمان شیالت میاخت

گذاري دقیق سهم مقاصد  منظور افزایش ارزش واحد صادرات در کنار افزایش حجم صادرات و هدف صادراتی به
  ولین قرار گیرد.ئصادراتی باید مورد توجه مس

  
  محصوالت شیالتیشیالت، صادرات آبزیان، تجارت آبزیان، ، ایران کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
هاي  لفهؤیکی از م صادراتیا تجارت خارجی 

مهم در توسعه اقتصادي است و منبع تامین درآمدهاي 
جدید و افزایش  گذاري در فناوري رزي براي سرمایها

باشد. تجارت ابزاري  توان تولیدي اقتصاد کشور می
جهت گسترش بازار داخلی، تقسیم کار، افزایش 

عنوان موتور رشد و  وري بوده و به کارایی و بهره
از ). 1380 (فرهادي، کند توسعه اقتصادي عمل می

با رشد جمعیت و افزایش مصرف داخلی  جا که آن
مد حاصل از نفت در آینده، اندك ، درآها و تحریم نفت

بنابراین وابستگی اقتصاد ایران به ، و ناکافی خواهد بود
یکی از مشکالت  آنهاي مد نفت و فراوردهآدر

اساسی است که همواره در برنامه توسعه کشور براي 
ها و راهکارهاي مختلفی در نظر  از آن، سیاست رهایی
ات غیرنفتی یکی از شده است که توسعه صادر گرفته

). افزایش صادرات 1385 (پاسبان، این موارد است
 سازي مد ارزي کشور، مقاومدرآمنظور تامین  غیرنفتی به

اهمیت  دارايالملل بسیار  اقتصاد و توسعه تعامالت بین
کنونی  در شرایط ).1391 ر،پو همایونحسینی و است (

اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از 
دیدگاه ارزآوري آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در 

نظر  اي برخوردار است. به داخل کشور از اولویت ویژه
دیدگاه  رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها از می

ستاي حل سیاسی در راعنوان یک راه اقتصادي، بلکه به
 خاکپور، فر، ثر است (محنتؤپیشبرد اهداف دولت نیز م

محصولی و رهایی ). لزوم گریز از صادرات تک1384
از مشکالت ناشی از آن، ایجاد تنوع در محصوالت 

گذاري و افزایش  صادراتی، تامین ارز جهت سرمایه
لی، اهمیت لالم سهم در تجارت جهانی و بازارهاي بین

   دهد.وضوح نشان می صادرات غیرنفتی را به
از جمله در ایران هاي موجود  با توجه به پتانسیل

کیلومتر خط ساحلی،  3200منابع آبی متنوع، و حدود 
هاي اقتصادي در تأمین  ترین زیربخش شیالت یکی از مهم

زدایی  محرومیت زایی، کارآفرینی، امنیت غذایی، اشتغال

عه امور و توسکه در امر تجارت و زمینه ارزآوري  بوده
 (عادلی، اي برخوردار است از جایگاه ویژهدریایی 

میلیارد  102با  2008تجارت آبزیان در سال . )1392
درصد تجارت کشاورزي جهان و یک  10دالر حدود

داد  را به خود اختصاص می درصد کل تجارت جهان
میزان  به 2016این صادرات در سال  ).2009 فائو،(

 ،رشد داشته 1976درصد نسبت به سال  245
 5/153به  2017براي سال آن ارزش  که طوري هب

 ).2018 فائو،( میلیارد دالر رسیده است
تجارت خارجی  ارزش کل 1396بر اساس آمار سال 

 میلیون دالر بوده است 233میلیارد و  101میزان  ایران به
رسد  میمیلیارد دالر  9/46میزان  غیرنفتی به که صادرات

به مقدار میلیارد دالر  8/3ر حدود که از این مقدار د
آن مربوط به محصوالت کشاورزي هزار تن  4510

میلیون دالر  709پروتئینی  که محصوالت با منشاءباشد  می
 93براي سال  ).1397، سازمان توسعه تجارت ایران(است 

گزارش میلیون دالر  4623صادرات محصوالت کشاورزي 
  ).1394، (سازمان توسعه تجارت ایران شده است

پذیري تجدید توان که منابع شیالتی، با توجه به این
توانند در صادرات غیرنفتی کشور نقش می دارند

 جا که منبع از آن ).1388فر،  مهمی را ایفا کنند (نعیمی
مهم درآمد و تغذیه براي بسیاري از مردم در سواحل 

عنوان  بخش بهزیراین  ،شمالی و جنوبی کشور است
سزایی در  هاي مهم کشاورزي، نقش به یکی از حوزه

پیشبرد اهداف اقتصادي کشور دارد (اسکندري و 
). تولید آبزیان در هفت دهه اخیر 1395 زراعت کیش،

میلیون  20صورت مستمر افزایش داشته و از حدود  به
میلیون  9/170میالدي، به مرز  1950تن در اوایل دهه 

 چنین هم .)2018 فائو،( رسیده است 2016تن در سال 
تولید آبزیان براي مصرف انسانی در هفت دهه اخیر، 

درصد رو به افزایش بوده  2/3طور متوسط با نرخ  به
 جهاننسبت به نرخ افزایش جمعیت  دو برابر که

 2014کل تولیدات شیالتی جهان در سال  است.
 123است. که توسط  میلیون تن بوده 167معادل با 

است. که از این میزان  کشور این تولیدات انجام شده
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کشور  112توسط  میلیون تن آن 60حدود تولید 
نسبت به تولیدات نیز صادر شده است. سهم صادرات 

تجارت آبزیان  ).2016 فائو،درصد بوده است ( 9/35
درصد  28میلیارد دالر یعنی  56به پیک  2005در سال 

رسید و  1985درصد بیش از  104و  1995تر از  بیش
شد داشته است. درصد ر 3/14ل گذشته در پنج سا

 میلیارد دالر رسید 109به  2010 که در سال طوري به
صادرکننده  سه ).1393 (عادلی، )2012 سالنامه فائو،(

ترتیب  به 2014والت شیالتی جهان در سال برتر محص
میلیون  11میلیون تن، نروژ با حدود  21چین با حدود 

که این  ند.ا بوده میلیون تن 8م با حدود تن و ویتنا
دهنده آن است که چین به تنهایی حدود  ارقام نشان

 فائو،است ( یک سوم صادرات جهان را بر عهده داشته
کشور نخست  3عنوان  نیز به 2016سال  ) در2016

درصد صادرات آبزیان جهان را  27سهمی حدود 
کشورهاي  1976سال ). 2018 فائو،( اند برعهده داشته

درصد از سهم صادرات تجارت  37در حال توسعه 
 54این سهم به  2014جهانی را داشتند اما در سال 

 درصد از کل ارزش صادرات محصوالت شیالتی افزایش
وزنی به  درصد 38یافت. در همین دوره، صادرات از 

 93در سال  ی ایرانتولیدات شیالتاما  ،رسید درصد 60
ر تن هزا 372هزارتن بوده است که حدود  947 بالغ بر

هزارتن) مربوط به  575( هبقیپروري و  مربوط به آبزي
   ).1394، ایران امه آماري شیالتنباشد (سال صید می

ارزش با حجم باال،  هاي کم عالوه بر تجارت گونه
هاي  گونهشامل جهان ترین سهم تجارت شیالت  مهم

ها،  فیشگراند با ارزش مانند ماهی آزاد، میگو، تون، 
و روغن و  دریاییباس و سیم  سی ها، صدفالبستر، 

ماهی سهم  ).2018گلوب فیش، باشد ( می پودر ماهی
هاي اخیر  آال از تجارت جهانی آبزیان در دهه و قزل آزاد

 6/16به  2013شدت افزایش یافته است و در سال  به
پس قرار گرفته است. وزن  درصد 2/7ارزش و  درصد

 2005ال س در ماهی آزاد دهندگان پرورش مشکالتاز 
تر آمده است.  شده پائین تر و قیمت تمام تولید بیش

در سال  نیز چنین صید ماهی آزاد اقیانوس آرام هم

فراوانی است. داشته افزایش  ویژه در آالسکا هب 2015
وحشی  انهاي ماهی ، قیمت تمام گونهاین گونهصید 

   ).1393(عادلی،  هاي سرد منطقه را کاهش داد آب
درصد کل ارزش در  3/15 با ردر حال حاض میگو

 .در رتبه دوم قرار گرفته استسهم وزنی درصد  6ازاي 
شود  میگو عمدتاً در کشورهاي در حال توسعه تولید می

با بهبود وضعیت اقتصادي این کشورها مصرف امروزه اما 
  شود.  تري صادر می داخلی میگو باال رفته و میزان کم

ز سال براي نخستین بار پس ا 2015در سال 
تولید میگو در کشور تایلند که یکی از  2012
ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان میگوست  اصلی

قیمت میگو در سال روند کاهشی افزایش یافت. 
در نیمه اول اما . یافتیک رکورد افزایش  با 2013
در مقایسه درصد  20تا  15قیمت میگو حدود  2015

افت که دلیل آن مجدداً کاهش ی 2014با نیمه اول سال 
تفاوت میزان عرضه و تقاضا در بازارهاي آمریکا، 

  ).   2016 فائو،اتحادیه اروپا و ژاپن بود (
در دو سال گذشته ثابت بازار براي ماهی تون نیز 

نبوده است که علت آن تغییرات گسترده در میزان صید 
ها  این ماهی بوده که سبب باال و پائین شدن دائمی قیمت

 2014دلیل صید پائین ماهی تون در سال  هبشده است. 
قیمت جهانی این ماهی افزایش یافت و تقاضا با اختالل 

از فعالیت بازار قدیمی سوشیمی ژاپن در  مواجه شد.
دلیل افزایش قیمت کاسته شده است و  ههاي اخیر ب سال

براي نخستین بار در طول تاریخ، حمل هوایی ماهی تون 
  ). 2016 فائو،( قت گرفتتازه آمریکا از ژاپن سب
آبزیان ایران با تولید حدود یک در حال حاضر 

کل تولید آبزیان درصد  1تر از میلیون تن که بسیار کم
 درصد 2/5میلیون دالر معادل  304جهان است، 

صادرات بخش کشاورزي را در اختیار دارد و این آمار 
دهنده جایگاه بسیار ارزشمند و رو به  چنان نشان هم

عمده  .این بخش در اقتصاد کشاورزي ایران است رشد
 ترین محصوالت مهم خاویار یکی ازصادرات نیز 

 آید شمار می صادراتی در بخش شیالت کشور به
تا پیش از سال ). 1396نامه آماري شیالت،  (سال
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این ایران پس از چین رتبه دوم را در میان  2014
بوده کشورهاي کره، آلمان و دانمارك دارا کشور و 

پس از ممنوعیت صید آن  2014است اما در سال 
 آبادي و همکاران، صادرات آن روند نزولی یافت (فیض

نرخ رشد سالیانه  )2015. عادلی و نامدار ()1388
در یک دوره بیست و را مقدار صادرات خاویار ایران 

درصد  2/21میزان  بهرا  1392دو ساله منتهی به سال 
درصد کاهش  2/17دود ح را باکاهش و ارزش آن 

از حدود  آن در هر تنارزش  که طوري هب نشان دادند
در  .بودهزار دالر رسیده  680هزار دالر به حدود  231

ایران میگو پس از خاویار دومین کاالي قابل صدور و 
باشد. بر اساس آمار فائو، ایران یکی از  میارزآور 

دیگر، تولیدکنندگان مهم میگو در آسیا بوده و از سوي 
تر این  پتانسیل بالقوه براي تولید و صدور بیش

همکاران،  باشد (اردکانی ومحصول را نیز دارا می
 28/3). سهم تولید میگو در این بین حدود 1389
تن میگوي تولیدي در  31112از  کل صادرات درصد
 37تن، یعنی حدود 11610باشد. که  می 93سال 

گردید  درصد آن صادر و بقیه صرف مصرف داخل
). بر اساس آمارنامه 1394نامه آماري شیالت،  (سال

صورت کلی و  هآمار سایر آبزیان صادراتی ب ،شیالت
با هدف مقاله حاضر  گردد. مینشده اعالم  تفکیک

) محصوالت 1383-1393ساله ( تحلیل صادرات ده
  انجام شد. کمک به بهبود صادرات آتی و شیالتی ایران

  
  ها مواد و روش

و اي  کتابخانهبررسی اسنادي منابع با  هشپژواین 
 -تحلیل محتوایی آماري به روش تحقیق موردي

). 1389 (خلیلی شورینی، اي صورت گرفته است زمینه
ساله صادرات محصوالت  بنابراین با تحلیل آمار ده

و  ) از سه جنبه انواع کد1383-1393شیالتی ایران (
هاي  تعرفهو روند ادغام و اضافه شدن  عنوان تعرفه،

سپس  ،مرتبط با شیالت و آبزیان در سنوات مختلف
احد ریالی و ارزي بررسی مقدار و ارزش کل و و

صادرات آبزیان به استناد آمار گمرك و در نهایت 

ه تفکیک کشورها در این میزان و ارزش صادرات ب
تحلیل آماري نیز با  .قرار گرفت پژوهش دوره مورد

) مقدار و APR1لیانه (محاسبه و مقایسه نرخ رشد سا
 از آزمون کولموگروفارزش صادرات انجام گرفته است. 
ها و  نرمال بودن داده اسمیرنوف براي نرمال و غیر

دلیل نرمال بودن از ضریب همبستگی پیرسون  هسپس ب
در ضمن آمار صادرات آبزیان گمرك استفاده گردید. 

با  تاگرفت با سازمان شیالت نیز مورد مقایسه قرار 
راهبردهاي پیشنهادي زمینه بهبود مدیریت ارائه 

  گردد. تصمیم گیرندگان فراهم 
  

  نتایج
مقدار سالنامه آماري سازمان شیالت نشان داد 

 20معادل  83 سال صادرات محصوالت شیالتی در
 93درسال بوده که میلیون دالر  85هزارتن به ارزش 

ر میلیون دال 300 هزارتن و به ارزش 72حدود معادل با 
ترتیب  به کولموگروف اسمیرنوفاست. آزمون  رسیده

با سطح  719/0و  715/0براي تولید و صادرات مقدار 
دهنده  شد که عدم معناداري آن نشان 68/0داري  معنی

ها بود. بنابراین ضریب همبستگی  توزیع نرمال داده
داري  هاي پارامتریک معنی براي آماره 978/0پیرسون 

مبستگی مثبت و قوي تولید با ه دهنده شد که نشان
   باشد. ساله می صادرات محصوالت شیالتی در دوره ده

ایران را از نظر  آمار صادرات شیالت ،1 جدول
بر حسب انواع محصول و کشورهاي مقدار و ارزش 

سهم ، 1 شکل و 1383-93هاي  در طی سالغالب 
طور که  دهد. همان نشان میرا  صادرات به تولید

خاویار از نظر  دورهطی این  در شود مشاهده می
مقداري و ارزش کاهش داشته است. اما در مورد میگو 

 .شود میو انواع ماهی و سایر آبزیان افزایش مشاهده 
درصد  4/7تولید به  3/4از  نیز در کل سهم صادرات

درصد،  6و میانگین  6/1با انحراف معیار رسیده که 
  درصد رشد داشته است. 5/5

                                                
1- Annual Percentage Rate 
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  . )1383-93هاي  سالمحصوالت شیالتی ایران (به تولید صادرات مقدار  سهم -1شکل 

  
 حدود کلدر  نشان داد،گمرك نیز ساله  دهآمار 

 5/2293 تن صادرات به ارزش ریالی هزار 468
 میلیارد 5/1میلیارد تومان و به ارزش دالري حدود 

 طور متوسط ارزش هر هدالر وجود داشته است. ب
تومان و ارزش  4900ادراتی کیلوگرم محصول ص

دالر بوده است. وزن محصوالت  2/3حدود آن دالري 
به حدود  1383تن در سال  21126صادراتی از 

درصد  8/12رسید. که حدود  93تن در سال  70710
  رشد داشته است. 

معادل حدود  83ارزش ریالی کل صادرات سال 
 میزان حدود تومان بوده است که به میلیارد 5/60
درصد  5/26با  1393میلیارد تومان در سال  5/6364

 83رشد رسیده است. ارزش دالري کل صادرات سال 
میلیون دالر بوده است. که به حدود  73معادل حدود 

درصد رشد  8/12با  93 میلیون دالر در سال 2/243
 برابر شده است. 3/3رسیده است. که در واقع حدود 

تومان  2865د معادل حدو 83ارزش واحد ریالی سال 
با  93تومان در سال  9000بوده است، که به حدود 

برابر شده  1/3 حدودکه در  رسیددرصد رشد  1/12

معادل  83سال صادرات ارزش واحد دالري  است.
دالر در سال  44/3دالر بوده، که به حدود  46/3حدود 

 ضمندر درصد رشد رسیده است.  -06/0با  93
 92صادرات مربوط به سال و ارزش ترین مقدار  بیش

میلیون  250تن و ارزش حدود  هزار 3/71با حدود 
ترین مقدار صادرات مربوط به  . کمدالر بوده است

میلیون دالر  3/44تن به ارزش  هزار 5/20با  84سال 
  بوده است.

گمرك سال  آبزیان در تعرفه هايکدبررسی  با
کد تعرفه جهانی براي  296که  مشخص شدنیز  95

ساله  دهدوره  در الت شیالتی وجود دارد.محصو
کد تعرفه صادرات  115) در مجموع با 83- 93(

کد تعرفه  29با  83وجود داشته است. که در سال 
 52به  93صادرات صورت گرفته است اما در سال 

تا جدید،  14که از این تعداد  کد تعرفه رسیده است.
درصد رشد  6/5ها  قبلی بوده است و تعرفه 38
کد تعرفه  42طور میانگین ساالنه از  هته و بداش

  استفاده شده است.
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 ،در طول دوره مورد بررسیها  تعرفه اسامی کد
 2شکل بر اساس که اند.  یافته ات زیاديتغییر
تغییر  9 با 91و  89 هاي ترین تغییر مربوط به سال بیش

، نشدتغییراتی مشاهده  93سال  درتنها  ،بوده است
کد تعرفه استفاده  115طول دوره از که در  طوري هب

  شده است.
  

  
  . )1383-93 (گمرك جمهوري اسالمی صادراتی تغییرات تعداد تعرفه -2شکل 

  
در طی دوره  صادراتیکشورهاي روند  بررسیدر 

و فروش در  عالوه بر فروش فرودگاهیساله  ده
در مجموع که  باالترین رشد را داشته فروشگاه شاهد

که  طوري به وجود داشته است.درات کشور صا 75به 
کشور در  37به  83 سال کشور در 42صادرات از 

 .داشته استکاهش درصد  12 میزان به 93سال 
درسال  کشور 43 یصادراتکشورهاي ترین تعداد  بیش
 91ترین تعداد هم مربوط به سال و کم استبوده  87

  . دباش میکشور  34تعداد  شامل
مربوط به  هموارهادرات ترین مقدار وزنی ص بیش

 حدودبه هزار تن  6/5از کشور عراق بوده است که 
درصد  3/19رسیده است که  93در سال  تن، 33000

تن صادرات  هزار 253در مجموع  رشد داشته است.
میلیون دالر به  768ساله به ارزش  آبزیان در دوره ده

طور  هساالنه ب .کشور عراق صورت گرفته است

میلیون  149ار تن صادرات به ارزش هز 47میانگین 
ترین ارزش دالري در سال بیشگیرد.  میدالر صورت 

میلیون دالر،  18مربوط به کشور اسپانیا با حدود  83
 و رمیلیون دال 10مربوط به کشور کویت با  84سال 

 5/83 هزار تن و 41با  طور میانگین هها ب سال هبقی
کشور  را رتبه اولمیلیون دالر محصوالت شیالتی 

کورددار کل دوره  که ر طوري هب است داشتهعراق 
میلیون  150با  1392مربوط به کشور عراق در سال 

  .دالر بوده است
صادرات در طی این  مقدار وزنیترین  در کل بیش

هزار تن،  253مربوط به کشورهاي عراق با  ده سال
هزار تن  8/24هزار تن و امارات با  4/77ویتنام با 

، بوسنیترین میزان صادرات مربوط به و کم باشد می
 .بوده است مگرکیلو 175مجموع نروژ و کوبا با 

مربوط طول دوره ترین ارزش دالري صادرات در  بیش
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 196با  میلیون دالر، ویتنام 768به کشورهاي عراق با 
 باشد. میلیون دالر می 119میلیون دالر، امارات با 

 90وژ با اي نربه کشورهنیزترین ارزش دالري  کم
تعلق  دالر 704و فیلیپین با  دالر 288کوبا با  دالر،

 54ترتیب با سهم  بنابراین تنها عراق به .داشته است
درصد ارزش واردات از ایران  6/51درصد در مقدار و 

دالر  03/3در این دوره با قیمت واحد متوسط کیلویی 
میزان رشد وزنی در ترین بیشبر عهده داشته است. 

درصد،  132مربوط به سوریه با  سال 10این  طی

بوده و  درصد 68و قرقیزستان با درصد  2/87ویتنام با 
 10ترین رشد از نظر ارزش دالري در طی این  بیشنیز 

 8/106درصد و ویتنام با  138سوریه با به سال مربوط 
  باشد. درصد می

 15ه ب ساله مورد بررسی دوره دهتمامی ایران در 
آلمان، اسپانیا، امارات متحده عربی، ایتالیا، کشور چین، 

بحرین، افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، کره، عراق، قطر، 
 22و به  داشته استصادرات  کویت، لبنان، تایلند

  .بار صادرات داشته است کشور نیز تنها یک

  

  
   .)1383-93 ،سالمی(گمرك جمهوري ا در هر سالواردات از ایران ترین  بیش با سه کشور نخست -3 شکل

  
ترین مقدار صادرات در طی بیش 3 شکلبر اساس 

مربوط به کشورهاي اسپانیا، امارات، ایتالیا،  دورهاین 
است. ، امارات، تایلند و ویتنام بوده عراق، کویت، چین

ترین مقدار  که بیش رتبه اول، سه کشور 83در سال 
ارات امعراق، اسپانیا و  انجام شده،ها  آنصادرات به 

ه بترین صادرات بیش 93اند، اما در سال  بوده
 پس از .بوده است کشورهاي عراق، امارات و ویتنام

در بین دوره ترین تعداد صادرات  بیش بار)، 10( عراق
  مربوط به کشورهاي ویتنام  ،سه رتبه اول صادراتی

  و بار) بوده است  4، امارات و چین (بار) 5(
 .وجود داشته استصادرات بار  کشور اسپانیا تنها یک

محصوالت و ارزش  اي مقدار مقایسهآمار نیز  ،4 شکل
نشان را  شیالتی و آبزیان آمارنامه گمرك و شیالت

  دهد. می
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  . شیالت ایراننامه گمرك و  آمارمحصوالت صادراتی  مقدار و ارزشمقایسه  -4 شکل

  
  گیري و نتیجه بحث

رشد ود با وجدهد  میتحلیل نتایج حاضر نشان 
سازي  زمینهمقداري و ارزشی صادرات آبزیان ایران 

هاي دولت در توصیه  حمایتاین صادرات به غیر از 
ریزي و سیاست روشنی  برنامهنفتی از  صادرات غیر

برخوردار نبوده و با وجود تنوع کشورهاي مقصد 
ه و سیاست صادراتی حجم مبادله نوسانات زیادي داشت

کشورهاي همسایه و  تی مابین صادرات بهمتفاو
نتایج حاصل از  کشورهاي دور وجود نداشته است.

بررسی عملکرد صادرات محصوالت دریایی هند در 
هاي  نشان می دهد که حمایت 2010- 2011بازه زمانی 

دولت براي توسعه غذاهاي دریایی هند و بهبود جایگاه 
رشد  ).2016 ساجیتا،آن در جهان ضروري است (

دالري آبزیان صادراتی در دوره  میانگین ارزش واحد
نشان داد با افزایش حجم فروش ارزش کل مورد بررسی 

اما قیمت فروش درصد رشد داشته  8/12صادرات 
در مورد صادرات فروش  لهأمسو این نشان داده کاهش 

است.  کاهش داشتهچون عراق  به کشورهاي همسایه هم
هاي آبزیان به کشور حاصل از اما ارزش افزوده صادرات

با وجود  اي صادرکنندگانهاي بهتري بر پیشرفته درآمد
  فروش داشته است.   تر حجم اندك

ثر ؤاي عوامل مدر مطالعه ،)2016( و همکاران پوتلوا
بر رشد صادرات کشاورزي آفریقاي جنوبی به بازارهاي 

براساس مدل  2014تا  2001هاي بین سال که درجهانی 
که  ندبه این نتیجه رسیدند ا هگرانش مورد بررسی قرار داد

آفریقاي جنوبی باید بر کشورهاي با جمعیت رو به رشد 
و تولید ناخالص داخلی تمرکز کند تا رشد صادرات 

که با  طوري هب و تنوع بازار را بهبود ببخشد. کشاورزي
تواند از جمله راهبردهاي  می پژوهشه به نتایج این توج

اي حمایتی دولت ه بستهصادراتی آبزیان ایران نیز با 
طور مسلم افزایش تولیدات  هب مورد توجه قرار گیرد.

ساز افزایش مقدار و ارزش صادرات  زمینهشیالتی 
شده  درصد از تولید صادر 6ین گو میان آبزیان بوده

ارزیابی و توسعه در  که طوري هب رسد نظر نمی همطلوب ب
گذاري از سوي  سیاستریزي و  برنامهاین زمینه مستلزم 

هاي  سیاست کلطور  هازمان شیالت ایران است. بس
و  ولیددر جهت افزایش ت ایران شیالتسازمان توسعه 

اشتغال بوده و محوریت صادرات صرفاً در حد 
هاي کالن دولت در حمایت از صادرات  سیاست

در صورتی که نتایج نشان داد با  ،رفته پیشغیرنفتی 
ساله  ده توجه به همبستگی باالي تولید و صادرات در

درصدي صادرات  8/12، رشد حدود 93منتهی به سال 
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تواند زمینه  درصدي تولید آبزیان می 2/7در مقابل رشد 
فر و  محنتریزي هدفمند در این مورد باشد.  برنامه

ارزیابی میزان صادرات  با پرداختن به   )1384خاکپور (
غیرنفتی و اثرات آن بر رشد اقتصادي ایران در طی 

به این نتیجه رسیدند که ، 1355-1383 نیدوره زما
داري بین افزایش صادرات غیرنفتی  رابطه مثبت و معنی

تناقض اماري و رشد اقتصادي در کشور وجود دارد. 
ی توجه آمار گمرك با سازمان شیالت نیز بخشی از کم

گذاري در این زمینه  ریزي صادراتی و سیاست برنامهبه 
ا ارزیابی وضعیت ) ب1384حقیقی و مختاري (. است

ورش میگوي ایران در بازارهاي رقابتی صنعت پر
لی گزارش کردند که صنعت پرورش میگوي لالم بین

تري  ایران نسبت به رقباي جهانی خود از جایگاه ضعیف
گذاران این  برخوردار است و این امر لزوم توجه سیاست

  کند. به بهبود این وضعیت دوچندان می بخش را
 اي به بررسی ) در مطالعه1393ان (مرتضوي و همکار

هاي تجاري صادرات یلکننده و پتانسعوامل تعیین
در اتحادیه اروپا پرداختند و گزارش  میگوي ایران

کردند که تولید ناخالص داخلی سرانه کشور، فاصله 
میان دو کشور طرف تجاري، نرخ ارز کشورهاي 

شده از  کننده و مقررات فنی و بهداشتی اعمال وارد
داري بر کننده، اثرمنفی و معنیجانب کشورهاي وارد

هاي عضو  جریان صادرات میگوي ایران به کشور
نیز با وجود رشد  پژوهشدر این اتحادیه اروپا داشتند. 

هاي مقصد  کشورهاي صادراتی و تنوع  کد تعرفهتعداد 
پایداري از محصول صادراتی و حفظ و  استمرار حجم

اهمیت بوده  دارايار ارتقاي ارزش واحد ان بسی
در این دوره استفاده شد و  تعرفه 115که از  طوري هب

و این  آن کاسته شد ارزش واحد دالري سنت از 2تنها 
افزایش  نشاناختالف نرخ مبادله ارز (ریال با دالر) 

عموم کشورها  است. دورهصادراتی  مشهود درآمد

 106در هستند (که  HS1 رقمی سیستم 6داراي تعرفه 
اند) و برخی کشورها نیز  بندي شده رده دسته 113 یا

تر از  کشورها داراي کم اکثریت. رقمی دارند 8تعرفه 
حال، برخی از کشورها مانند  با این. تعرفه هستند 200

کد تعرفه براي  500اتحادیه اروپا و تونس بیش از 
 ).2006 (ملچیور، کنند استفاده میغذاهاي دریایی 

سهم و رشد نشان داد پژوهش  در مجموعکه  طوري هب
   صادرات محصوالت شیالتی ایران محدود بوده است.

  
  هاي ترویجی رهیافت

ریزي ویژه براي توسعه  برنامهلزوم توجه به 
آماري، اصالح فنی  ارائه صادرات آبزیان، هماهنگی در

ها با هماهنگی متخصصین شیالتی و گمرك،  تعرفه
، تغییر تعرفه توجه به صادرات به کشورهاي پیشرفته

لت نسبت به دوآبزیان توسط حمایت صادراتی 
هاي ویژه صادراتی  سیاست، کشورهاي همسایه و دور

هاي آبزي خاص، ایجاد بانک  گونهو نمونه براي 
اطالعات بازار، توجه ویژه به مطالعات بازار و 

هاي بازاریابی و حتی ساماندهی  آژانسدهی  شکل
ورهاي قطب در کشهاي مرزي ویژه آبزیان  پایانه

بندي کشورهاي مقصد قهصادراتی مانند عراق، طب
هاي محوري مرتبط با افزایش  سیاستصادراتی با 

کمک به استمرار حجم  ،صادرات به آن کشورها
صادراتی مداوم به کشورهاي هدف و بهبود زنجیره 

، توجه به صادرات محصوالت فرآوري ارزش آبزیان
و کاهش دادن قیمت شده و با ارزش افزوده باالتر 

تواند به بهبود صادرات  میتمام شده و هزینه تولید 
که امروزه با توجه به  آبزیان بیانجامد. ضمن این

هاي تولید حاصل از تورم و کاهش  هزینهافزایش 
قدرت خرید داخلی براي آبزیان در کنار نیاز به 

تفاوت باالي نرخ ارز با ریال زمینه ارزآوري و 
  فراهم است.و رواج آن براي صادرات اي  العاده فوق

                                                
1- Harmonized System 
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