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چكيده
تئوریهای تجارت بينالمللی بر تخصصی شدن كشورها تأكيد داشته و شرط انتفاع از تجارت را تخصصی شدن عنوان كردهاند .ايران در
صادرات زعفران به عنوان يکی از محصوالت مهم و ارزآور كشور به بازارهای هدف با نوسانات و تغييراتی روبرو بوده اسرت كره تخصصری
شدن در اين بازارها را با ترديد رو برو كرده است .از اين رو ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويی به اين پرسش است كه آيا صادرات زعفرران
ايران در بازار جهانی و بازارهای هدف به سمت تخصصی شدن حركت كرده است؟ به منظور دستيابی به اين هدف شراخص مزيرت نسربی
آشکار شده و الگوی تخصصی شدن در دوره زمانی  2001-2018مورد بررسی قرار گرفت .يافتههای پژوهش دارای سه نتيجه اصلی اسرت.
اول ،صادرات زعفران ايران با كاهش تخصصی شدن در بازار جهانی همراه بوده و اسپانيا به عنوان مهمترين رقيب صادراتی ايران در مسرير
تخصصی شدن صادرات گام برداشته است .دوم ،ايران در دوره زمانی  2001-2009در صادرات زعفران دارای رويکرد تخصصی شدن بروده
است كه اين موضوع در دوره زمانی  2010-2018با كاهش تخصصی شدن همراه بوده است .سوم ،ايران تنها در  15درصد بازارهای هردف
از بعد ميزان صادرات (كشورهای چين ،هند ،هن كن

و آلمان) در مسير افزايش تخصصی شدن بوده و در ديگر بازارها با كاهش تخصصی

شدن همراه بوده است .از آنجا كه تخصصی شدن در يک بازار از مسير شناسايی مولفههای جمعيتشناختی آن بازار عبور میكنرد ،پيشرنهاد
میشود كه انعقاد قراردادهای بلندمدت با مشتريان زعفران ايران جهت اتخاذ و پيادهسازی سياستهای توليدی و بازاريابی از طريرق انطبراق
بيشتر توليد و صادرات زعفران ايران با فرهن

مصرفی بازارها ايجاد شود.
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است كه در گروه محصولات حيوانی 7 ،محصاول مزيات نسابی

مقدمه
تئوریهای تجارت بينالمللای بار تجاارت آزاد و تخصصای

دارند .در گروه سبزيجات  20محصاول از مزيات نسابی بالاايی

شدن كشورها بر اساس مزيت نسبی تأكيد دارند .به طاوری كاه

برخوردارند .برای محصولاتی مانند نربیهای حيوانی يا گياهی و

شاارط انتفاااع از تجااارت ،تخصصاای شاادن عنااوان شااده اساات

مواد غذايی آماده 00 ،محصول دارای مزيت نسبی هستند و هند

( .)Konstantakopoulou & Tsionas, 2019با تخصصی شدن و

در صااادرات آنهااا تخصصاای شااده اساات .ارواناای و همکاااران

بهرهمندی از صرفههای اقتصادی ناشی از مقياس ،يک كشاور از

( )Ervani et al., 2019به تخصصی شدن صاادراتی كشاورهای

منابع خود استفاده بهتری خواهد داشت و در نتيجه ،از تجارت باا

آسيای شرقی در  257گروه محصاول پرداختناد و باا اساتفاده از

ديگران منتفع میشود ( .)Rasekhi et al., 2016تخصصی شادن

شاخص مزيت نسبی آشکار شاده متقاارن در ساه ساال ،0550

تجارت در تئوریهای مدرن ،پيچيدگی بيشتاری دارد و شاامل

 2110و  2100دريافتند كه كشورهای مورد نظار در گاروههاای

تخصصی شادن در زميناه صاادرات (عرضاه) و واردات (تقاضاا)

محصولی با مزيت نسبی كم و تکنولوژیبر تخصصای شادهاناد.

است كه هر دوی آنها میتوانند بين يا درون صنعت اتفاق بيفتد

ژيشيليک و سان ( )Zhaishylyk & Sun, 2017مزيات نسابی و

( .)Quansah & Ahn, 2017به طاور كلای ،تخصصای شادن در

تخصصی شدن محصولات بخش كشاورزی قزاقستان را در دوره

تجارت منعکسكننده تمركز بيشتر بار بخاشهاايی از اقتصااد

 2111-2101مورد ارزيابی قرار داده و دريافتند كه قزاقساتان در

است .اين تمركز متأثر از رشد بلندمدت كل اقتصاد ،رشد بخشی،

غلات گندم ،مسلين ،جو ،گندم ،آرد مسلين ،پنبه ،داناه روغنای و

Halilbasic

دانه آفتاابگردان مزيات نسابی دارد .همچناين ،لاوا و همکااران

بهرهوری ،ساختار تقاضا و تجارت بينالمللی اسات (

( )Leua et al., 2017بر تخصصای شادن هناد در باازار جهاانی

.)& Brkic, 2017
تخصصی شدن در تجارت بار اسااس مؤلفاههاای مختلفای

محصولات كشاورزی بر اساس شاخص مزيت نسبی آشکار شاده

امکانپذير است .بررسی ادبياات موضاوع بياانگر آن اسات كاه

تمركز كردند و به اين نتيجه رسيدند كه هند از مزيت نسبی بالاا

تکنولوژی ،بهرهوری ،مواهب طبيعای ،كيفيات نهاادی ،مهاارت

و تخصص در صادرات برنج ،بادام زمينی ،بنه تاازه ،صامغ ،انباه

نيروی كار ،الگوهای تقاضاا و سياساتهاای تجااری ،از عوامال

تازه ،انگور تازه و بذر ميوه و سبزيجات برخوردار است.

عمده تخصصی شدن كشورها باه شامار مایروناد (

Costinot,

;2009; Arkolakis et al., 2010; Nunn & Trefler, 2014

كاايم و من ا

(& Meng, 2015

 )Kimتخصصاای شاادن

صااادرات نااين را كالاهااای مختلااف در دوره  0597-2100بااا

 .)Gupta, 2015; Levchenko & Zhang, 2016در عاين حاال،

استفاده از شاخص مزيت نسبی آشکار شده متقارن مورد ارزياابی

تخصصی شدن كشورها در صادرات محصولات موضاوعی اسات

قرار دادند و دريافتند كه تخصصی شدن از كالاهاای كااربر و باا

كه مورد توجه مطالعات متعددی قرار گرفته است .از جملاه ايان

تکنولوژی ساده و ابتدايی به سرمايهبر و با تکنولاوژی پيچياده و

مطالعات میتوان به

مطالعه جاگدامب (2019

 )Jagdambe,اشاره

كرد كه رقابتپذيری و تخصصی شدن محصولات كشاورزی هند

پيشرفته تغيير يافته است .ايشچوكا و اسموتکا (
2013

& Ishchukova

 )Smutka,تخصصاای شاادن و رقابااتپااذيری بخااش

در بازارهای جهانی را با استفاده از  0شااخص مزيات نسابی در

كشاورزی روسيه را در دوره  0559تا  2101تحليل كردند .نتاايج

دوره  0551-2100مورد بررسی قرار دادناد .نتاايج حااكی از آن

محاسبه شاخصهای مزيت نسبی آشکار شده نشاان داد كاه در

بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف
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كل دوره ،غلات مانند گنادم ،سابوس گنادم ،جاو و محصاولات

زيركشت زعفران را در سال  2101بعد از ايران به خود اختصاص

فرآوری آنها و دانههای روغنی ،روغنهاای گيااهی و شاکلات

دادهانااد و بااه ترتيااب بااه مياازان  0/09 ،0/90و  0/51درصااد از

مزيت نسبی نسبتاع ثابتی دارند .در مطالعات داخلی نيز میتوان به

زعفاران جهاان را تولياد كاردهاناد (

پژوهش اعظم زاده شوركی و

همکاران ( Azamzadeh Shooraki

Ministry of Agriculture

.)Jihad, 2017

 )et al., 2011اشاره كرد كه به بررسی مزيت نسبی و تخصصای

بررسی صادرات جهانی زعفران گويای آن است كه متوسا

شدن صادرات پسته پرداختند .نتايج نشان داد كشاورهای اياران،

سهم ايران از ارزن صادرات جهانی زعفران در سالهاای اخيار

كن  ،در صادرات محصاول پساته مزيات

حدود  70درصد میباشد و از اين رو ،اياران رتباه نخسات را در

نسبی رقابتی دارند .بررسای روناد تخصصای شادن در صاادرات

صادرات زعفران داراست .بزرگتارين رقياب صاادراتی زعفاران

محصول پسته نشان داد كه كشاورهای آمريکاا ،آلماان ،هنا

ايران ،اسپانيا است كاه توانساته باا واردات بايش از  01ميلياون

كن  ،هلند ،ايتاليا و نين نسبت به ايران در صاادرات محصاول

دلاری زعفران از ايران و انجام فرآوری ،بستهبنادی و برندساازی

پسته تخصصیتر بوده و باه الگاوی صاادرات جهاانی نزديکتار

زعفران ،سهمی از بازار جهاانی زعفاران را آن خاود كناد .روناد

میباشند .همچنين بررسی ثبات تخصصای شادن باا توجاه باه

صادرات زعفران ايران به كل كشورهای جهان به لحاظ ارزن و

رگرسيون گالتونين در  7كشور عمده صادر كننده پسته در جهان،

مقدار وزنی گويای آن اسات كاه بار اسااس آماار موجاود اتااق

نشان میدهد كه مجموعه ايان كشاورها در صاادرات محصاول

بازرگانی ،صنايع ،معادن و كشاورزی تهران ،طی سالهای 2115

پسته دارای ثبات تخصصی میباشند.

تا  2109ارزن صادرات زعفران ايران با نوسانات زياادی روبارو

آمريکا ،آلمان ،هن

بر اساس ادبيات پژوهش ،تخصصی شدن كشورها در تجارت

بوده است .اين در حالی است كه مقدار صاادرات از ساال 2100

محصولات كشاورزی اهميت بالايی دارد .يکی از محصولات مهم

تقريباع روند ثابتی را داشته است .مطابق نماودار  0در روناد ارزن

صادراتی ايران زعفران میباشد كاه نقاش مهمای در ارزآوری و

صادرات زعفران ايران ،دو كاهش قابال ملاحظاه در ساالهاای

همچنين معيشت خانوار روستايی در سه استان خراسان رضاوی،

 2105و  2100اتفاق افتاده است .هرنند كاهش ارزن صاادرات

& Rastegaripour

سال  2100را میتوان به كاهش مقادار وزنای صاادرات در ايان

 .)Mohammadi,ايران با توجاه باه وجاود ظرفياتهاای

سال نسبت داد؛ اماا كااهش شاديد ارزن صاادرات را در ساال

متعدد اقليمای ،نياروی كاار ارزان و دارا باودن  010271هکتاار

 2105نمیتوان متأثر از كاهش مقدار صادرات دانست نرا كه در

سطح زيركشت زعفاران ،باه تنهاايی نزدياک باه  51درصاد از

اين سال مقدار صادرات تقريباع بدون تغيير باوده اسات (

خراسااان جنااوبی و خراسااان شاامالی دارد (
2018

زعفران جهان را توليد میكند كه استانهای خراساان رضاوی و
خراسان جنوبی مکانهای اصلی كشت زعفران در اياران اسات.
در سال  2101بيش از  551تن زعفران در ايران تولياد شاد كاه
حدود  71تن بيشتر از مقدار توليد شده در سال  2100اسات .در
عين حال ،زعفران در كشورهای هند ،يونان ،افغانساتان ،ايتالياا،
نين ،مراكش ،اسپانيا و آذربايجان نيز به صورت محادود كشات
میشود .در اين بين ،هند ،افغانستان و يونان بايشتارين ساطح

&

Mines

Industries,

.)Agriculture, 2020

Commerce,

of

Tehran

Chamber
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شكل  -9ارزش و مقدار صادرات زعفران ايران به جهان
Figure 1- Iran’s export value and amount of Saffron to the world.

ارزيابی صادرات زعفران ايران به واردكننادگان عماده يعنای

درصد از صادرات به آسيا متعلق به اماارات متحاده عربای باوده

آسيا ،اروپا و كشورهای امارات متحده عربی و اسپانيا نيز حاكی از

است .در حالیكه ملاحظه میشود در ساال  2109ساهم اروپاا و

تغييرات زياد در روند صادرات ايان محصاول اسات .بار اسااس

آسيا به ترتيب به  20و  70درصد تغيير يافته است .در اين ميان،

نمودار 2مشاهده میشود كه در سال  2110اروپا و آسيا به ترتيب

سهم مجموع اسپانيا و امارات متحده عربی نيز از  91درصاد باه

 01و  09درصد از صادرات زعفران ايران را باه خاود اختصااص

 07درصد (امارات متحده عربی 25 :درصاد؛ اساپانيا 09 :درصاد)

دادهند كه  51درصد از صادرات به اروپا متعلاق باه اساپانيا و 00

كاهش يافته است (.)International Trade Center, 2020

شكل  -5صادرات زعفران ايران به بازارهاي هدف
Figure 2- Iran’s saffron exports to destination markets (Percent).

بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف

نوسان و تغييرات بالاا در حاوزه صاادرات زعفاران اياران در
مطالعات پيشين به مؤلفههای مختلفی نسبت داده شده است .باه
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 2بررسی مزيت نسابی صاادراتی اياران در بازارهاای هادف؛ 5
بررسی درجه تخصصی شدن ايران در بازارهای هدف صادراتی.

طور كلی ،فقدان سازمان تجاری حرفهای پويا در زمينه زعفاران،
عدم توجه كافی به تأمين انتظارات مصارفكننادگان نهاايی در

مواد و روشها

بازارهای جهانی ،حمايتهای هدايت نشاده از صانعت زعفاران،

مزيت نسبی صادراتی

ظهور رقبای جديد در توليد و صادرات مانند افغانستان ،جايگزينی

در اين مطالعه ،به منظور تحليل تخصصای شادن اياران در

رن های مصنوعی به جای زعفران به علت افزايش غيرمنطقای

بازارهای هدف به پيروی از مطالعه اروانی و همکااران (

قيماات آن ،نداشااتن اسااتراتژی مشااخص جهاات قيمااتگااذاری

 )et al., 2019و هاليلبيسيک و بركياک (

زعفران در ايران ،تحريمهای اقتصادی باويژه از ساوی اتحادياه

 )2017از شاخص مزيت نسبی آشکار شده اساتفاده شاده اسات.

اروپا از مهمترين علل

اين روند شناخته شده اسات ( & Karbasi

Ervani

Halilbasic & Brkic,

اصطلا مزيت نسبی اولين بار توس ديويد ريکاردو مطر گرديد

 .)Rastegaripour,باا ايان

و به اين صورت تعريف شد كه اگر كشوری برای توليد يک كالاا

وجود ،اين پرسش مطر است كه نرا ايران به عنوان بزرگترين

نسبت به كشور ديگر كاراتر باشد ،به اين معنی كاه هزيناههاای

توليدكننده و به تبع بزرگترين صادركننده زعفران نتواسنته است

توليد آن نسبت به كشور ديگر نسبتاع پايينتر باشد ،مزيت نسابی

از ظرفيتهای بازار جهانی به خوبی بهرهمند شود؟ پاسخ به ايان

وجود دارد و بر تفااوت در بهارهوری نياروی كاار تمركاز كارد

پرسش از مسير تحليل رقابتپاذيری و پاياداری تحات مفهاوم

) .(Zhaishylyk & Sun, 2017سپس هکشر و اوهلين بر تفااوت

تخصصی شدن قابل ارائه است .اگرنه تحليل روند رقابتپذيری

در منابع طبيعی در تعيين مزيت نسبی تأكياد كردناد

2014; Aminizadeh et al., 2020

(Feenstra,

بر اساس مفهوم مزيت نسبی رويکرد جديدی نيست ،اما تحليال

) .2004مدل هکشر و اوهلين توس اقتصاددانان مختلفی نظيار

تخصصی شدن امروزه به ابزار كارامدی جهات بررسای رقابات-

 )Balassa,توساعه يافات .بالاساا ،شااخص مزيات

بالاسا (1965

پذيری تبديل شده است كاه در مطالعاات داخلای ننادان ماورد

نسبی آشکار شده ( )RCAرا ارائه كرد .اگرنه در سالهای اخيار،

توجه قرار نگرفته است.

شاخصهای مختلف ديگری بارای انادازهگياری مزيات نسابی

جمعبندی پيشينه پژوهش صادرات زعفران بيانگر اين اسات

معرفی شدهاند ،اما همچنان شاخص مزيت نسبی آشکار شده باه

كه در حوزه رقابتپذيری تنها مزيت نسبی صادراتی مورد بررسی

عنوان يکی از مهمترين شاخصها مورد استفاده قرار میگيارد و

قرار گرفته است و علیرغم وجود مطالعات بينالمللای گساترده،

به صورت زير محاسابه مایشاود ( .)Balassa, 1965باه منظاور

ادبيات پژوهش در حوزه صادرات زعفاران باا فقادان مطالعاه در

دستيابی به اهداف مقاله دو شاخص مزيات نسابی بارای تعياين

خصوص تحليل تخصصی شدن و بررسی مزيت نسبی صاادراتی

رقابتپذيری كشورهای صادركننده در بازار جهاانی (رابطاه  )0و

در بازارهای هدف روبرو باوده اسات .لاذا باا توجاه باه اهميات

تعيين رقابتپذيری ايران در بازارهای هادف (رابطاه  )2اساتفاده

تخصصی شدن در صادرات ،مطالعاه حاضار باه دنباال بررسای

شده اسات (

اهداف پيشرو اسات 0 :بررسای مزيات صاادراتی صاادركنندگان

:)2018

عمده زعفران و تحليل درجه تخصصی شدن آن در بازار جهانی؛

Balassa, 1965; Klonaris & Agiangkatzoglou,
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مزيت صادراتی است و اگر در بازه صفر تا معبت يک قارار گيارد
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RCAij 
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S
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بيانگر وجود مزيت نسبی است.
S

X

بازه منفی يک تا صفر قرار گيرد ،يعنی كشاور صاادركننده فاقاد

iw

X

الگوي تخصصی شدن

به منظور ارزيابی تخصصای شادن در صاادرات زعفاران ،از

در رابطه  X ،0بيانگر صادرات i ،و  sبه ترتيب معرف كشاور

رون دالوم و همکاران ) (Dalum et al., 1998بهره گرفته شاده

صادركننده و محصول زعفران است .همچناين  TAو  Wمعارف

است .اين رون با توجه به اهميت اندازهگيری تخصصای شادن،

كل محصولات كشاورزی و كال كشاورهای جهاان اسات .باه

در سالهای اخير توس محققين بساياری همانناد ورز (

عبااارتی اياان شاااخص بيااانگر سااهم صااادرات زعفااران كشااور

 ،)2005جاياويکرامااااا و تانگاااااويلو (

&

 ،)Thangavelu,لارساااااان (2015

Worz,

Jayawickrama

 )Laursen,و

صادركننده از كل صادرات بخش كشاورزی آن به سهم صادرات

2010

زعفران كشورهای جهان به صادرات كال كشااورزی آن اسات.

كنستانتاكوپولو و تسيوناس (

رابطه  2مشاابه رابطاه  0باوده و تنهاا تفااوت آن انادازهگياری

 )2019مورد استفاده قرار گرفت .بر اسااس ايان رون ،پاياداری

شاخص مزيت نسبی صادراتی در بازارهاای هادف اسات .تماام

تخصصی شدن صادرات از طريق معادله رگرسيون همگرايی زير

نمادها مشابه رابطه  0باوده و نمااد  jمعارف كشاور واردكنناده،

آزمون میشود:

است .به عبارتی صاورت ايان شااخص بياانگر ساهم صاادرات

()0

Konstantakopoulou & Tsionas,

RSCAt 2  0  1RSCAt1  

زعفران كشور صادركننده از كال صاادرات بخاش كشااورزی و

در رابطه بالا t1 ،و  t2به ترتيب اشاره به دوره زمانی دارد .در

مخرج كسر نشاندهنده سهم صادرات زعفران ايران به جهان از

اين رابطه مزيت نسبی آشکار شاده متقاارن  RSCAدر دوره t2

كل صادرات بخش كشاورزی را نشان میدهاد .در صاورتی كاه

بر مزيت نسبی آشکار شده متقاارن در دوره  )t1<t2( t1بارآورد

مقدار شااخص بين صفر تا يک قرار گيرد ،گوياای عادم مزيات

شده است α .و  βضرايب و  εخطای رگرسيون هستند .پاس از

نسبی و ننانچه بزرگتر از ياک باشد ،بيانگر وجود مزيت نسابی

برآورد رابطه  0میتوان درجه تخصصی شدن را براساس رابطه 1

در صادرات كالای زعفاران اسات .باا توجاه باه همگان نباودن

تعيين كرد (:)Jayawickrama & Thangavelu, 2010

شاخص مزيت نسبی آشکار شده ،از شاخص مزيت نسبی آشاکار

()1

شده متقارن استفاده شده است .بر اين اسااس روابا  0و  2باه

در اين رابطه،

واريانس  RSCAو  Rريشه دوم ضاريب

ترتيب به صورت رواب  5و  0نوشته شدهاند:

تعيين است .اگر واريانس تغيير نکند ،آنگااه  β=Rخواهاد باود.

RCA  1
()5
RSCA
RCA  1
RCA  1
()0
RSCA 
RCA  1
مقدار اين شاخص بيانگر اين است كه اگر مزيات نسابی در

بنابراين ،درجه تخصصی شدن ثابات اسات .اگار  ،β<Rدرجاه

S

i
S



S

i

i

S

ij
S

ij

S

ij

تخصصی شدن افزايش میيابد .ننانچه  ،β>Rدرجه تخصصای
شدن كاهش میيابد .جدول  0خلاصهای از حالتهای مختلف در
تخصصی شدن تجارت را نشان میدهد (

Konstantakopoulou

 .)& Tsionas, 2019دادههای موردنياز پژوهش جهات محاسابه
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مزيت نسبی صادراتی از سازمان تجاارت باينالمللای 0اساتخراج

داده شده است صادرات زعفران ايران همسو با صاادرات بخاش

شده است.

كشاورزی نتوانسته است رشد كند كه منجر به سهم پاايينتار از
صادرات بخش كشاورزی شده است .يکی از مهمترين دلايل اين
جدول  -9طبقهبندي تخصصی شدن صادرات

Table 1- Classification of export specialization

شرح

حالت

Description

Expression

بدون تغيير

β=R

No change

تخصصی شدن
Specialization

كاهش تخصصی شدن
De-Specialization

β<R
0>β>R

منبع :كنستانتاكوپولو و تسيوناس.2105 ،
Source: Konstantakopoulou & Tsionas, 2019.

موضوع را میتوان افزايش تنوع صادراتی بخش كشاورزی ايران
و كاهش اتکای صادرات كشاورزی به محصولات صادراتی سنتی
همانند زعفران دانست.
بررسی نتايج تخصصای شادن 2كاه باا اساتفاده از رابطاه 0
برآورد شد ،بيانگر اين است كه از  9صادركننده 5عماده زعفاران،
تنها كشورهای اسپانيا و ساوئيس در مساير افازايش تخصصای
شدن گام برداشته و  1كشور ديگر با كاهش تخصصی شادن در
صادرات همراه بودهاند .به عبارتی نتايج گوياای ايان اسات كاه

نتايج و بحث

صااادرات زعفااران ايااران در دوره زمااانی  2110-2109در بااازار

مزيت نسبی و تخصصی شادن صاادركنندگان برتار جهاانی

جهانی در مسير كاهش تخصصی شدن بوده اسات .باه گوناهای

زعفران

كه ميزان كاهش تخصصی شدن اياران در مياان  1باازار ديگار

نتااايج مزياات نساابی صااادراتی زعفااران كشااورهای عمااده
صادركننده در جدول  0ارائه شده است .نتايج سال  2109بياانگر
اين است كه كشورهای اياران ،اساپانيا ،يوناان و پرتغاال دارای
مزيت نسبی در صادرات زعفران بوده و ايران از مزيت بالاتری در
مقايسه با ديگر كشورها برخاوردار اسات .در حاالیكاه  1كشاور
صادركننده ديگر فاقد مزيت در بازار جهانی هستند .تحليل دوره-
ای مزياات نساابی نشااان داد كااه در دوره زمااانی 2110-2115
كشورهای يونان ،ايران ،اسپانيا و سوئيس دارای مزيت نسابی در
صادرات زعفران ايران بودهاند ،در حالیكه در دوره زمانی -2109
 2101كشور ساوئيس مزيات صاادراتی خاود را از دسات داده و
پرتغال دارای مزيت بوده است .براساس نتايج ،كشورهای ايران و
اسپانيا به عنوان مهمترين صادركنندگان زعفران باا رشاد منفای
مزيت روبرو بودهاند .با وجود آنکه اين كاهش در شاخص مزيات
نسبی صادراتی آشکار شده به طور محسوس قابل رويات نمای-
باشد ،تحليل شاخص مزيت نسبی صادراتی كه در نمودار  5نشان
)0- International Trade Center (ITC

بيشتر بوده است .دليل اصلی ايان موضاوع را مایتاوان تغييار
بازارهای هدف ايران در ايان دوره زماانی دانسات .باه عباارتی
مولفههای متععدی همانند تحريمهای اقتصادی موجب شاد كاه
حضور ايران در بازارهای اروپا كمرن

شده و بازارهای آسيايی را

مورد هدف قرار دهد .بررسی صادرات ايران به اتحادياه اروپاا در
دوره زمانی مختلف نيز مويد اين موضوع است .باه گوناهای كاه
سهم صادراتی ايران به اتحادياه اروپاا باه عناوان اصالی تارين
واردكننده زعفران از حادود  07/0درصاد در ساال  2110باه 20
درصد در سال  2109رسيده است .در حالیكه اسپانيا باه عناوان
رقيب اصلی ايران در باازار جهاانی و مهامتارين صاادركننده در
اتحاديه اروپا توانسته است از ظرفيتهاای اتحادياه و كامرنا
 -2آزمونهای موردنياز همانند ايستايی برای همه متغيرها انجام شاد كاه باه دليال
جلوگيری از ازدياد بخش نتايج ارائه نشده است.
 -5معادله  0برای هر  01كشور صادركننده انجام گرفت .براسااس پاژوهش لارسان
( )Laursen, 2015شرط بررسی تخصصی شدن معنیداری ضريب باوده اسات
كه با توجه به معنیدار نبودن ضريب  βبرای كشورهای نين و هند ،نتاايج ايان دو
كشور گزارن نشده است.
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شاادن حضااور ايااران در بااازار اسااتفاده كنااد و رقابااتپااذيری و

در نهايت مایتاوان بياان داشات تغييارات در بازارهاای هادف

همچنين تخصصی شدن خود را افزايش دهاد .باه گوناهای كاه

ناسازگار با تخصصی شدن است كه اين موضوع نيز در صاادرات

سهم صادرات زعفران اسپانيا به اتحاديه اروپا از  21/9درصاد در

زعفران ايران مشاهده میشود كه نتيجاه آن كااهش تخصصای

سال  2110به  55/00درصد در سال  2109افزايش يافته اسات.

شدن است.

جدول  -5مزيت نسبی آشكار شده متقارن صادركنندگان اصلی زعفران
Table 2- RSCA of main saffron exporters

رشد دوره اول نسبت به دوره دوم

20102018

20012009

رشد

ميانگين

Growth

Mean

The growth of the first period compared to the second
)period (%

ميانگين

ميانگين

2001-2018

2018

كشور
Country

Mean

Mean

146.23

-0.68

-11.41

-0.72

-0.65

0.70

-15.98

-0.51

26.09

-0.43

-0.59

0.55

-14.45

-0.76

12.00

-0.72

-0.81

0.74

Germany

-38.55

0.27

-75.37

0.11

0.43

0.47

يونان

76.68

-0.45

-108.92

-0.60

-0.29

0.81

India

-0.37

0.99

-0.24

0.99

0.99

0.99

ايران

-23.63

-0.79

15.22

-0.72

-0.85

0.74

Netherland

-139.34

0.18

330.85

0.64

-0.28

0.37

پرتغال

-23.04

0.76

-14.85

0.70

0.82

0.63

196.71

0.01

-195.52

-0.23

0.24

0.68

منبع :يافتههای تحقيق.
Source: Research findings.

شكل  -3مزيت نسبی صادراتی ايران
Figure 3- Iran’s RCA.

نين
China

فرانسه
France

آلمان

Greece

هند

Iran

هلند

Portugal

اسپانيا
Spain

سوئيس
Switzerland
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جدول  -3درجه ثبات تخصصی شدن صادركنندگان اصلی زعفران
Table 3- Specialization degree of main saffron exporters

درجه تخصصی شدن
0.989
0.976

0.957
0.902
0.982

0.914
1.055
1.089

ضريب همبستگی
R

ضريب تعيين
R2

ضريب

عرض از مبدا

(Coefficient )β

(Intercept )α

-0.196
***0.603
0.372
0.610
)(0.112
)(0.203
*-0.343
**0.542
0.308
0.555
)(0.162
)(0.210
0.074
***0.643
0.452
0.672
)(0.085
)(0.183
**0.340
***0.657
0.530
0.728
)(0.158
)(0.159
**-0.420
*0.451
0.211
0.459
)(0.185
)(0.225
0.107
***0.824
0.813
0.902
)(0.071
)(0.102
0.237
***0.677
0.412
0.641
)(0.161
)(0.209
-0.007
**0.578
0.282
0.531
)(0.089
)(0.238
منبع :يافتههای تحقيق (*  ** ،و *** به ترتيب بيانگر معنیداری در سطح  0 ،01و  0درصد است).

كشور
Country

فرانسه
France

آلمان
Germany

يونان
Greece

ايران
Iran

هلند
Netherland

پرتغال
Portugal

اسپانيا
Spain

سوئيس
Switzerland

Source: Research findings (*, ** and ***significant at 10, 5 and 1%).

ب :مزيت نسبی صادراتی ايران در بازارهاي هدف زعفران

نتايج مزيت نسبی صادرات زعفران ايران در بازارهای هادف

 2101صادرات ايران به اين كشورها با مزيت همراه باوده
است.

با استفاده از رواب  2و  0مورد بررسی قرار گرفت كاه نتاايج آن

 .2صادرات اياران باه هناد در دوره زماانی  2110-2115باا

در جدول  0ارائه شد .براساس نتايج ،ايران در ساال  2109از 21

مزيت همراه بوده ولی در دوره مانی  2101-2109با نباود

شريک تجاری عمده كه بيش از  59درصد از صاادرات اياران را

مزيت همراه بوده است .دليل اصلی اين موضوع اين اسات

به خود اختصاص دادهاند ،تنها در  0كشور افغانستان ،هند ،كويت

كااه افغانسااتان بااه عنااوان يکاای از توليدكنناادگان و

و آلمان فاقد مزيت بوده در حالیكاه در  00باازار 0ديگار مزيات

صادركنندگان نوظهور ،بر بازار هند مسل شاده اسات .باه

دارد .همانطور كه ديده میشود بازه مزيت نسبی صادراتی ايران

گونهای كه صادرات ايران به هند از  51/1درصد در ساال

از ( 1/02انگلستان ،ژاپن و قطر) تا ( 1/97اسپانيا) اسات .تحليال

( 2101سال اول دوره دوم) به  1/1درصاد در ساال 2109

تغييرات مزيت نسابی در دو دوره زماانی بياانگر وجاود  0رفتاار

(سال آخر دوره دوم) رسيده است .به عبارتی صادرات ايران

است:

 51درصد كاهش يافته اسات و اياران كاه در باازار هناد

 .0تغيير از عدم مزيت به مزيت :صادرات زعفاران اياران باه

صادركننده مسل بوده است ،در حال حاضار فاقاد مزيات

كشورهای ناين ،ناين تايپاه ،قطار و انگلساتان در دوره

است .در همين دوره زمانی  5ساله ،صادرات افغانستان باه

زمانی  2115-2110فاقد مزيت بوده ولای در دوره -2109

هند از صفر درصد در سال  2101به  55/9درصاد رسايده

0صادرات زعفران ايران همانند بسياری از كالاها پس از تنشهای سياسای اياران و
عربستان سعودی قطع شده است .لذا مزيت صادراتی برای سال  2109قابل محاسبه
نبوده است.

است .اين رشد بالای افغانستان در بازار هند به ويژه در نند
سال اخير موجب روند نزولی ساريع در ايان بازارهاا شاده
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است كه نباود مزيات  1/99درصادی آن در ساال 2109

است و در صورت امکان برقراری رواب  ،بازار ايان كشاور

نشاندهنده آن است.

میتواند فرصت مناسبی برای ايران باشد.

 .5مزيت صادراتی ايران در بازارهای آرژانتين ،فرانسه ،سوئد و

 .0نبود مزيت صادراتی ايران در كشورهای ايران ،افغانستان و

سوئيس در دوره زمانی  2101-2109نسبت به دوره زمانی

هن كن

در دوره دوم نسبت به دوره اول كااهش يافتاه

 2110-2115كاهش يافتاه اسات .در حاالیكاه اياران در

كه بيانكننده افزايش مزيت صادراتی ايرن در اين بازارهاا

بازارهای بحرين ،عربستان سعودی ،اسپانيا ،ايتاليا ،ژاپان و

است .در حالیكه نبود مزيت صادراتی ايران در بازار كويت

امارات متحده عربی با رشد مزيت نسبی صاادراتی هماراه

در دوره دوم نسبت به دور افزايش يافته است .دليال ايان

بوده است .البته شايان ذكر است كه اين فرصات در باازار

موضوع را میتوان حضور پررن

اسپانيا در بازار كويات در

عربستان سعودی با توجه به اختلافات سياسی از بين رفتاه

سالهای اخير دانست.

جدول  -4مزيت نسبی صادراتی ايران در بازارهاي هدف
Table 4- RSCA of Iran in destination markets
2001-18

2010-18

2001-09

2018

-0.39

-0.45

-0.33

-0.50

0.18

0.42

-0.06

0.12

0.63

0.80

0.52

….

0.86

0.88

0.84

0.87

0.81

0.79

0.84

0.79

0.75

0.73

0.77

0.66

0.27

0.43

-0.21

0.71

0.52

0.60

0.43

0.60

0.01

0.24

-0.22

0.12

-0.44

-0.44

….

0.74

كشور
Country

كويت
Kuwait

قطر
Qatar

عربستان سعودی
Saudi Arabia

اسپانيا
Spain

سوئد
Sweden

سوئيس
Switzerland

نين تايپه
Taipei, Chinese

امارات متحده عربی
United Arab Emirates

انگلستان
United Kingdom

ويتنام
Vietnam

2001-18

2010-18

2001-09

2018

-0.53

-0.45

-0.98

-0.23

0.78

0.61

0.92

0.43

0.24

0.46

0.01

0.56

0.17

0.53

-0.31

0.13

0.62

0.60

0.63

0.68

-0.64

-0.48

-0.79

-0.32

-0.43

-0.01

-0.97

0.70

-0.05

-0.18

0.13

-0.88

0.68

0.73

0.62

0.77

0.29

0.32

0.25

0.12

كشور
Country

افغانستان
Afghanistan

آرژانتين
Argentina

بحرين
Bahrain

نين
China

فرانسه
France

آلمان
Germany

هن كن
Hong Kong

هند
India

ايتاليا
Italy

ژاپن
Japan

منبع :يافتههای تحقيق.
Source: Research findings.

ج :تخصصی شدن ايران در بازارهاي هدف زعفران

تخصصی شدن در هر بازار هدف مورد تحقيق قرار گرفت .نتاايج

نتايج تخصصی شدن صاادرات زعفاران اياران در بازارهاای

دورهای بيانگر اين است كاه كاه اياران در دوره زماانی -2109

هدف به دو صورت مورد بررسی قرار گرفت .نخسات تخصصای

 2110در بازارهای هدف با كاهش تخصصی شدن هماراه باوده

شادن در بازارهااای هادف و در سااه دوره زمااانی ،2110-2109

است .به عبارتی ايران نتوانسته است از ظرفيت بازارهاای هادف

 2110-2115و  2101-2109مورد تحليل قارار گرفات .ساپس

بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف
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جهت افازيش تخصص در صادرات بهاره ببارد .تحليال دورهای

تحريمهای بينالمللی با حركت پيشرو اتحاديه اروپا دانسات كاه

نتايج بيانگر اين است كه ايران در دوره زماانی  2110-2115در

موجب تغيير الگو صادرات ايران شده است .به عبارتی ايران بعاد

بازارهای هدف به سمت تخصصی شدن حركات كارده ولای در

از تحريمهای تجاری ،بازارهای هدف متعددی را به منظور حف

بازه زمانی  2101-2109در جهت كاهش تخصصی شدن حركت

سهم صادرات از بازار جهاانی ماورد هادف قارار داد و تمركاز از

كرده است .با بررسی اين سه دوره زمانی میتاوان آشاکارا بياان

بازارهای اصلی و كشورهای اتحاديه اروپا كاهش يافت و بر ديگر

داشت كه دوره دوم نقاش كليادی در كااهش تخصصای شادن

بازارها متمركز شد .همچنين رقيب قدرتمندی همچون اسپانيا در

ايران داشته است .مهمترين اتفاقات اين دوره زمانی را میتاوان

كشوهای واردكننده اصلی نيز از ديگر دلايل اين موضوع است.

جدول  -2درجه تخصصی شدن ايران در بازارهاي هدف در دورههاي زمانی مختلف
Table 5- Specialization degree of Iran in destination markets over various time period

دوره
2010-2018

Period
2001-2009

2001-2018

***0.089
)(0.026

*0.042
)(0.022

***0.061
)(0.017

***0.793
)(0.040

***0.940
)(0.035

***0.865
)(0.027

0.708

0.855

0.782

0.841

0.925

0.884

0.943

1.016

0.978

عرض از مبدا
(Intercept )α
ضريب
(Coefficient )β
ضريب تعيين
R2

ضريب همبستگی
R

درجه تخصصی شدن

منبع :يافتههای تحقيق (*و *** به ترتيب بيانگر معنیداری در سطح  01و  0درصد است).
Source: Research findings (*, ** and ***significant at 10, 5 and 1%).

نتايج تخصصی شدن ايران در بازارهاای هادف باه صاورت

مهم در تحليل سياستگذاریها باشد كاه نگوناه ياک باازار از

انفرادی در جدول  0ارائه شده است .نتايج بيانگر اين اسات كاه

دست میرود .اين موضوع دو دليال اصالی دارد .دليال نخسات

باه سامت

حركت سريع افغانستان در بازار هند در ساليان اخيار باوده اسات

تخصصی شدن رفته است .به عبارتی صادرات در ايان كشاورها

كه پيشتر به آن اشاره شد .با اين وجود نمایتاوان ايان دليال را

به صورت سازمانيافتهای صورت گرفته است .اين نکتاه شاايان

مهمترين دليل دانست .نرا كه هماواره صاادركنندگان متعاددی

توجه است كاه اياران در ساال  2109تنهاا در دو باازار ناين و

شانس خود را برای حضور در بازارهای هدف امتحان میكنناد و

دارای مزيت صادراتی بوده است و در دو بازار هناد و

به دنيال افزايش سهم از بازار هدف هستند .لذا بايد دليال ديگار

آلمان فاقد مزيت بوده است .با اين وجود تحليال دورهای آلماان

آن را اقدامات منفعلانه ايران دانست .اين نتيجه به خاوبی بياان-

نشان از تخصصی شدن دارد نرا كه ارتقا مزيت نسبی را نيز به

كننده اين است كه تخصصای شادن در ياک باازار باه معناای

همراه دارد .با اين وجود هند تنها بازاری است كه اين ابهام وجود

حاكميت مطلق در بازار نبوده و در صورت نباود اساتراتژیهاايی

دارد كه نرا با وجود عملکرد تخصصی ايران در اين بازار ،اياران

جهت حف سهم در بازار ،نتيجه آن خروج از بازار است .به گونه-

در مسير نبود مزيت حركت كرده است .اين مورد میتواند درسی

ای كه ايران در بازار هند از سه ويژگی مهم مزيات ،تخصاص و

ايران در بازارهای نين ،هناد ،آلماان و هنا كنا

هن كن
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تسل برخوردار بوده است ولی در مادت زماان كوتااهی از باازار

ايران در دو بازار اسپانيا و امارات متحده عرب باه عناوان اصالی

خارج شده و تنها  1/1درصد از بازار را در اختيار دارد.

ترين بازارهای هدف با سهم  07درصدی فاقد تخصصای شادن

باار پايااه نتااايج ،ايااران در بازارهااای  00كشااور بااا كاااهش

است.

تخصصی شدن همراه بوده است .نکته قابل توجه اين است كاه
جدول  -6درجه تخصصی شدن ايران در بازارهاي

هدف0

Table 6- Specialization degree of Iran in destination markets

ضريب

عرض از مبدا

درجه تخصصی شدن

ضريب همبستگی
R

ضريب تعيين
R2

(Coefficient )β

(Intercept )α

Country

*0.334
)(0.167

اسپانيا

0.973

0.631

0.398

***0.614
)(0.195

0.814

0.429

0.184

*0.350
)(0.190

***0.537
)(0.155

0.978

0.865

0.748

***0.845
)(0.127

0.091
)(0.066

0.924

0.505

0.255

**0.467
)(0.206

**0.380
)(0.143

0.997

0.661

0.437

**0.659
)(0.193

**0.103
)(0.086

0.858

0.727

0.528

**0.623
)(0.152

0.117
)(0.069

0.854

0.911

0.830

***0.778
)(0.101

**0.198
)(0.070

1.001

0.644

0.415

**0.645
)(0.231

0.084
)(0.174

0.981

0.761

0.580

**0.747
)(0.164

0.097
)(0.058

1.090

0.775

0.601

***0.845
)(0.199

-0.033
)(0.109

1.034

0.684

0.468

***0.707
)(0.195

-0.159
)(0.132

1.111

0.855

0.730

***0.949
)(0.164

0.086
)(0.120

0.950

0.680

0.463

***0.646
)(0.180

**0.035
)(0.065

0.957

0.471

0.221

*0.450
)(0.218

**-0.234
)(0.097

0.748

0.740

0.548

*0.554
)(0.168

**0.218
)(0.067

كشور

Spain

سوئد
Sweden

امارات متحده عربی
United Arab Emirates

ايتاليا
Italy

ژاپن
Japan

قطر
Qatar

عربستان سعودی
Saudi Arabia

نين
China

بحرين
Bahrain

هند
India

آلمان
Germany

هن

كن

Hong Kong

بريتانيا
United Kingdom

كويت
Kuwait

نين تايپه
Taiwan

منبع :يافتههای تحقيق (*  ** ،و *** به ترتيب بيانگر معنیداری در سطح  0 ،01و  0درصد است).
Source: Research findings (*, ** and ***significant at 10, 5 and 1%).

 0از  21شريک تجاری ايران ،نتايج تخصصی شدن برای  0كشور ارائه نشده است .آمار كشورهای افغانستان ،آرژانتين و ويتنام با دادههای مفقود شاده زياادی روبارو باوده كاه در
تحليل سری زمانی منجر به مشکل شده است .برای دو كشور فرانسه و سوئيس نيز متغير دارای اثری معنیدار نبوده كه براسااس پاژوهش لارسان ( )Laursen, 2015بياانگر
نتايج مشخصی نبوده است.

بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف
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به عبارتی نتوانسته است به عنوان صادركننده اصلی به ايان

دستيابی به اهداف پژوهش از شاخص مزيت نسبی آشکار شده و

كشورها يک الگوی منظم ايجاد كند و به ياک ساطح ثاابتی از

الگوی تخصصی شدن در دوره زمانی  2110-2109استفاده شده

صادرات و درآمد صادراتی ناشی از زعفران برساند .اين موضوع از

است.

بابت حائز اهميت است كه ايران اصلیترين صادركننده زعفاران

نتايج نشان داد كه  01صادركننده عمده زعفران كه بايش از

به اسپانيا بوده و میتواند با ايجاد ياک الگاوی صاادراتی مانظم

 50درصد صادرات زعفران را به خود اختصااص دادهاناد ،اياران،

جهت تخصصی شدن پيش رود .در حالیكه تااكنون ايان اتفااق

اسپانيا ،پرتغال و يونان دارای مزيت نسبی صادراتی هساتند كاه

رخ نداده است .اماارات متحاده عربای نياز باه عناوان يکای از

تنها اسپانيا به عنوان مهمترين رقيب صاادراتی اياران در مساير

واردكنندگان اصلی زعفران شاراي مشاابهی دارد .شاايان ذكار

تخصصی شدن صادرات بوده در حالیكه ايران به عنوان اصالی-

است كه ايران در بازار قطر كه با مزيت صاادراتی هماراه اسات،

ترين توليدكننده و صادركننده زعفران با كاهش تخصصی شادن

الگويی پايادار و تخصصای نداشاته اسات و ايان باازار يکای از

در بازار جهانی همراه بوده است .دليل اصلی اين موضوع را می-

كمترين سطو تخصصی شدن را به خود اختصااص داده اسات.

توان تغييرات مداوم بازار هدف و نبود استراتژیهای بازارياابی در

در حالیكه با توجه باه تنازعاات سياسای موجاود مياان قطار و

جهت تداوم در بازار دانست .به گونهای كاه اياران در ايان دوره

عربستان و امارات متحده عربی ايران مایتواناد از ايان فرصات

زمانی يک تغيير بازار هدف مهم از اروپا و به آسايا داشاته اسات

جهت ثبات صادرات بخش كشاورزی و دستيابی به الگوی پايدار

كه اين موضوع خود میتواناد بياانكنناده تغيياردر اساتراتژی و

در جهت تخصصی شدن بهره ببرد.

كاهش تخصصی شادن دانسات .از اينارو توصايه مایشاود در
شناسايی بازارهای هدف مولفههای مختلف از جملاه اقتصاادی،

نتيجه گيري

جمعيتشناختی ،فرهنگای و سياسای ماورد بررسای قارار گيارد

يک كشور با گام برداشتن در مسير تخصصی شدن و بهاره-

همچنين جهت افزايش تخصصی شدن نياز اسات سياساتهاا و

مندی از صرفههای اقتصادی ناشی از مقياس میتواند از منابع و

استراتژیهای بازارياابی باه صاورت پيوساته و در كال زنجياره

ظرفيتهای توليدی خود استفاده بهتاری نماياد كاه نتيجاه آن

عرضه از توليد تا صادرات لحاظ شود .برای معال مهمترين اقدام

انتفاع از تجارت با شركای تجاری اسات .باا ايان وجاود ادبياات

در جهت تخصصی شدن اين است كه مولفههای جمعيتشناختی

پژوهش در حاوزه صاادرات زعفاران اياران باه عناوان يکای از

و قانونی بازارها از جمله استانداردهای بهداشتی تحليال شاوند و

محصولات مهم صادراتی بخش كشاورزی ايران فاقاد پاژوهش-

پس از بررسی تفاوت و شباهتهای بازارهای هادف باا سااختار

های تجربی در خصاوص ارزياابی تخصصای شادن اسات .لاذا

توليد و صادرات ايران ،يک سامانه جامع اطلاعاتی ايجااد شاود و

پژوهش حاضر  5هدف را دنباال مایكناد .اول ،بررسای مزيات

درنهايت صادرات به هر كشور براساس ويژگایهاای آن كشاور

نسبی صادراتی صاادركنندگان عماده زعفاران و تحليال درجاه

صورت گيرد .اين اقدام موجب پيوند بالای محصول باا فرهنا

تخصصی شدن آنها در بازار جهانی .دوم ،تحليل مزيات نسابی

مصرفی مشتری شده كه میتواند در بلندمدت موجب تخصصای

صادراتی اياران در بازارهاای هادف .در نهايات ،بررسای درجاه

شدن هر نه بيشتر صادرات زعفران شود.

تخصصی شدن ايران در بازارهاای هادف صاادراتی .باه منظاور

همچنين نتايج بيانگر ايان اسات كاه اياران در دوره زماانی
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 2110-2109در بازارهای هدف اصلی در مسير تخصصی شادن

آلمان و هن كن ) در مسير افزايش تخصصی شدن باوده و در

گام برنداشته است .البته نتايج دورهای بيانگر اين است كه اياران

ديگر بازارها با كاهش تخصصی شدن همراه بوده است .از سوی

در دوره زمانی  2110-2115در صادرات زعفاران دارای رويکارد

ديگر كشورهای اروپايی با وجود نداشتن مزيت صادراتی در مسير

تخصصی شادن باوده اسات كاه ايان موضاوع در دوره زماانی

افزايش تخصصی شدن گام برداشتند .از مهمترين دلايل آن ايان

 2101-2109با كاهش تخصصی شدن همراه بوده اسات .دليال

موضوع است كه كشاورهای توساه يافتاه پيشاگامان بازارياابی

اصلی اين موضوع تغيير بازارهای هدف ايران در دوره موردبحث

مشتری محور بوده و توجه زيادی بارای زنجيارههاای ارزن در

است .به گونهای كه در دوره اول بازارهای هدف اروپاايی بيشاتر

توليد و ارائه محصولات داشتهاند .لذا پيشنهاد میشود كاه تيمای

مورد توجه بوده است ولی به دلايلی همچون تحاريمهاای ماالی

متشااکل از بااازيگران مهاام زنجيااره عرضااه زعفااران ماننااد

جهانی و حضور اسپانيا به عنوان يک رقياب صاادراتی قدرتمناد

توليدكنندگان ،صاادركنندگان ،بازارياباان و سياساتگاذاران باه

بازارهای هدف ايران از كشورهای اروپايی به سامت كشاورهای

بررسی دقيق زنجيرههاای عرضاه و ارزن زعفاران كشاورهای

آسيايی تغيير يافت .لذا پيشنهاد میشود جهات تخصصای شادن

اروپايی پرداخته و نتايج كاربردی آن به صورت بوروشاورهايی در

بيشتر تركيب بهينهای از كشورها مورد توجه قرار گيرد و با انعقاد

اختيار بازيگران بازار زعفران جهت بهبود عملکرد صاادراتی قارار

قراردادهای بلندمدت با شركای تجاری ريسک عوامل بيرونی به

دهند .برای معال مایتاوان تناوع محصاولات توليادی و مساير

شدت كاهش يابد .اين موضوع میتواند منجار باه ياک حركات

تبليغات و بازاريابی كشوری همانند اسپانيا را در بازارهاای هادف

بلندمدت در راستای تخصصی شدن شود.

مورد تحليل و قرار داد و اطلاعات دريافتی را جهت انتخاب مسير

همچنين نتايج تخصصی شدن در بازارهای هدف بيانگر اين

درست در زنجيره عرضه استفاده كرد.

است كه ايران تنها در  00درصد بازارهاای هادف (ناين ،هناد،
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Abstract
Theories of international trade have emphasized the specialization of countries and have
considered this as a prerequisite to gain profit from a trade. Iran has experienced a variety of forms
of export of saffron as one of its important and valuable products to destination markets, which has
made a specialization in these markets doubtful. Therefore, this research study seeks to find out
whether the export of Iranian saffron in the world market and destination markets is moving
towards specialization or not? In order to achieve this objective, the revealed comparative
advantage index and the specialization pattern were investigated between 2001 and 2018. The
research findings have three main results. First, Iran's saffron exports have been associated with a
de-specialization in the world market, and Spain, as Iran's most important export competitor, is on
the path to export specialization. Second, Iran has been specialized in saffron exports for the period
2001-2009 and has experienced a de-specialization in the 2010-2018 period. Third, Iran has been
on the path of increasing specialization in only 15 percent of the destination markets (China, India,
Hong Kong, and Germany) and has a de-specialization in other markets. Because specialization in
the destination market goes beyond identifying the demographic components of that market, it is
suggested that long-term contracts be concluded with customers to adopt and implement production
and marketing policies by further adapting the production and export of Iranian saffron to the
culture of consumer markets.
Keywords: Destination markets, Export specialization, Iran, Revealed comparative advantage
index, Saffron
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