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Abstract
Export efficiency is the difference between actual exports and potential exports of exporting countries in
destination markets, which nowadays measuring the efficiency has considerable importance in terms of export
development and their competitiveness analysis. The export of saffron, the most valuable agricultural product
globally, is of great importance to Iran, which has decreased in recent years. Therefore, its various dimensions
need to be analyzed and evaluated. Due to the lack of a study on the efficiency of saffron exports, this study
attempts to measure the export efficiency of Iran in 14 major saffron importers, which accounted for more than
90% of imports.The data of Iranian saffron exports to destination markets from 2001-to 2017 have been
estimated using a stochastic frontier gravity model to calculate the efficiency. Efficiency results indicated that
the efficiency of Iranian saffron exports in 2017 was equal to 0.45. The country analysis shows that Iran has the
highest efficiency in Spain (0.93) and the United Arab Emirates (0.87), respectively, and has the lowest
efficiency in Japan (0.07) and the United Kingdom (0.13), respectively. According to the results, the efficiency
of exports in Asian markets has increased from 0.31 in 2001 to 0.41 in 2017. Considering the positive effect of
the Asian regional variable and the negative role of geographical distance on Iranian saffron exports, and also the
change of the global network of saffron imports from Europe to Asia, it is suggested that Asian markets, which
have higher competitive advantages for Iran, be considered by policymakers for saffron exports.
Keywords: Export efficiency, Export potentials, Stochastic frontier gravity model.
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چكيده
كارايی صادرات بيانگر فاصله ميزان صادرات واقعی صادركنندگان از ظرفيت صادراتی بالقوه آنها در بازارهای هیدف اسیت كیه امیروزه
سنجش آن اهميت قابل توجهی در راستای توسعه صادرات و تحليل رقابتپذيری آنهیا دارد .صیادرات زعفیران بیه عنیوان بیا ارزشتیرين
محصو كشاورزی جهان ،اهميت زيادی برای ايران دارد كه در سا های اخير با كاهش روبرو بوده است .از اين رو ،نياز است ابعاد مختلیف
آن مورد تحليل و ارزيابی قرار گيرد .با توجه به نبود مطالعهای در خصو

كارايی صادرات زعفران ،اين مطالعه بیه دنبیا سینجش كیارايی

صادرات ايران در  14كشور مهم واردكننده زعفران است كه بيش از  90درصد واردات را به خود اختصا

دادهاند .جهیت محاسیبه كیارايی،

دادههای صادرات زعفران ايران به بازارهای هدف در دوره زمانی  2001-2017با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی برآورد شده اسیت.
نتايج كارايی بيانگر اين است كه كارايی صادرات زعفران ايران در گروه كشورهای مورد نظر در سیا  2017برابیر بیا  0/45اسیت .تحليیل
كشوری بيانگر اين است كه ايران در كشورهای اسپانيا ( )0/93و امارات متحده عربی ( )0/87به ترتيیب بیيشتیرين كیارايی را داشیته و در
كشورهای ژاپن ( )0/07و انگلستان ( )0/13كمترين كارايی را داشته است .بر اساس نتايج ،كارايی صادرات در بازارهای آسيايی افزايش يافته
و از  0/31در سا  2001به  0/41در سا  2017رسيده است .با توجه به اثر مثبت متغير منطقهای آسيا و نقش منفی فاصله جغرافيیايی بیر
صادرات زعفران ايران و همچنين تغيير شبکه جهانی واردات زعفران از اروپا به آسيا ،پيشنهاد میشود كه بازارهای آسيايی كه از مزيتهیای
رقابتی باالتری برای ايران برخوردار است ،بيش از پيش مورد توجه سياستگذاران جهت صادرات زعفران قرار گيرد.
كلمات كليدي :كارايی صادرات ،ظرفيت صادرات ،الگوی جاذبه مرزی تصادفی.
 -1دانشيار و عضو هيئت علمی دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشجوی دكتری اقتصاد كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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در هفت ماهه نخست سا  1400حدود  2/7ميليیارد دالر بیوده

امروزه توسعه صادرات ،يکی از مهیمتیرين راهبردهیا جهیت

كه نسبت به مدت مشیابه سیا  1399حیدود 15درصید كیاهش

دستيابی كشورهای در حا توسعه به رشید اقتصیادی محسیوب

داشیته اسیت ( Trade Promotion Organization of Iran,

میشود ( .)Mahdinia, 2018صادرات منبع اصیلی ارز خیارجی

 .)2021اين كاهش در حالی است كه ايران به دليل برخیورداری

مورد نياز برای تأمين مالی واردات كاالهای واسطهای و سرمايه-

از اقليمهای آب و هوايی متنیوع ،مسیتعد توليید و پیروش انیواع

گذاری در فناوریهای جديد است كه نقش مهمی در بهیرهوری

محصوالت كشاورزی ،دامی و آبزيان اسیت ،بیه طیوری كیه بیر

توليیید دارد ( .)Foster-McGregor et al., 2016همچنییين

اساس گزارش فائو ،رتبه او تا چهاردهم را در توليد محصیوالت

صادرات و حضور در شبکه جهانی موجب میشیود كیه كشیورها

مختلیییف كشیییاورزی در جهیییان را كسیییب كیییرده اسیییت

ظرفيتهای توليدی مزيتدار خود را شناسايی كرده و به تبع آن

(.)Khodaverdizadeh & Mohammadi, 2017

برنامههای توليدی خود را از بخشهای كم بازده به بخیشهیای

در ميان محصوالت كشاورزی ،زعفران به عنیوان بیا ارزش-

با بازدهی باالتر هدايت كننید (.)IsaiahZayone et al., 2020

تییرين محصییو كشییاورزی و دارويییی جهییان ،جايگییاه ويییژهای

ايران به عنوان يک كشور در حا توسعه و توليدكننیده نفیت ،از

درصادرات محصیوالت كشیاورزی ايیران دارد .ايیران بیه دليیل

يک سو با ذخاير نفتیی محیدود روبیرو اسیت و از سیوی ديگیر،

داشتن اراضی وسيع و اقليم خشک و نيمه خشیک ،بیزرگتیرين

كاهش قيمت نفت و تحريمهای اقتصادی ،تهديدكننده صیادرات

توليدكننییده ايیین محصییو در جهییان محسییوب میییشییود

نفتی آن میباشد .از اين رو ،برای دسیتيابی بیه رشید اقتصیادی،

( .)AmiriAghdaie & Roshan, 2015آمارهای غيیر رسیمی

راهی جز تعامل با بازارهای جهانی از طريی گسیترش صیادرات

حاكی از كشت بيش از  100هزار هکتار زعفران در كشور اسیت

غيییر نفتییی نییدارد ( ;Amiri & AminiDaran, 2018

كه به تنهايی حدود  90درصد از زعفران جهان را توليد میكنید.

.)AlipourShirsavar & Shirinpour, 2016

بر اساس آخرين آمار موجود ،توليد اين محصیو در سیا هیای

صادرات غيرنفتی طيیف وسیيعی از محصیوالت پتروشیيمی،

اخير افزايش يافته و بیه  430تین در سیا  2019رسیيده اسیت

صنعت ،كشاورزی و صنايع غذايی ،معدن و فرش و صنايع دستی

( .)Statista, 2021در زمينه صادرات زعفران نيز ،ايران به طیور

را در بر میگيرد .در اين ميان ،صادرات محصوالت كشیاورزی و

ميانگين با دارا بودن بيش از  70درصد از سیهم ارزش صیادرات

صنايع غذايی نقش قابل توجهی در صادرات غير نفتی در سیا -

جهانی زعفران در دو دهه اخيیر ،رتبیه نخسیت را در جهیان دارا

های زيادی داشته است .به طوری كه در دوره  1350-1392بیه

است .به طوری كه بازار زعفران بيش از  90كشیور را در اختيیار

طور متوسط  33درصد از صادرات غير نفتی را تشکيل داده است

دارد (.)International Trade Center, 2020

( .)Shahabadi & Safaee, 2017با اين حیا  ،در سیا هیای
اخيرسهم صادرات اين محصوالت كاهش يافته و در هفت ماهیه
نخسییت سییا  1400بییه ميییزان حییدود10درصیید از كییل ارزش
صادرات غير نفتی رسيده است .ارزش صادرات ايین محصیوالت
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شكل  -1صادرات زعفران ايران به جهان
Figure 1- Iran’s saffron exports to the world.

منبع :مركز تجارت بينالملل.2020 ،
Source: International Trade Center, 2020.

شكل  -2مقدار صادرات زعفران ايران به جهان
Figure 2- Iran’s quantity saffron exports to the world.

منبع :مركز تجارت بينالملل.2020 ،
Source: International Trade Center, 2020.

بررس یی رونیید ارزش و مقییدار صییادرات زعفییران ايییران در

جهانی زعفران ،ضروری است كه مثلفههای رقابتپذيری ايیران

نمودارهای  1و  2حاكی از آن است كه در سا های اخيیر ارزش

در بازار جهانی مورد بررسیی قیرار گيیرد .مطالعیات متعیددی در

صادرات ايران با كاهش روبرو بوده است .اين كیاهش در حیالی

خصو

تحليل رقابتپذيری صادرات زعفران ايیران در دسیته-

است كه اسپانيا به عنوان بزرگترين رقيیب صیادراتی ايیران ،در

بندیهای مختلف صورت گرفته است .گروه نخست مطالعات به

حا افزايش سهم خود در بازار جهانی زعفران اسیت.از ايین رو،

تحليل مزيتهای رقابتی پرداختند كه نتايج بيانگر وجیود مزيیت

به منظور توسیعه صیادرات و حفیظ جايگیاه او ايیران در بیازار

صادراتی ايیران در بازارهیای جهیانی اسیت ( Sadeghi et al.,

محمدی و همکاران ،سنجش کارایی صادرات زعفران ایران
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 .)2011; Karbasi & Rastegaripour, 2014گییروه دوم

صیادرات ممکین اطیالق مییشیود ( Kumar & Prabhakar,

مطالعات ،ساختار بازار جهانی و ساختار بازار صیادراتی زعفیران را

 .)2017بر اين اساس ،عدم فاصله بين صادرات واقعی و صادرات

مورد تحليل قرار دادهاند كه نتايج حکايیت از سیاختار چندجانبیه

بیالقوه ،نشیاندهنیده كیارايی صیادرات اسیت ( Sheng et al.,

بسته و تسلط ايران بر بازار جهانی داشیته اسیت ( Sadeghi et

 .)2014به عبارت ديگر ،چنانچیه صیادرات واقعیی كشیوری بیا

al., 2011; Shaban et al., 2014; Mirbagheri et al.,

حداكثر ظرفيت صادرات ممکن برابر باشد ،در اين صیورت میی-

 .)2019گروه سوم مطالعات نيز مثلفههای اثرگیذار بیر صیادرات
زعفران ايیران را میورد بررسیی قیرار دادهانید كیه نتیايج آن در
برگيرنده اين است كه مثلفههايی همانند توليید ناخیالص داخلیی
شییركای تجییاری ( ;Koochakzadeh & Karbasi, 2015

 ،)Hendizadeh et al., 2019درآمد و جمعيت شركای تجاری
( ،)Aminizadeh et al., 2020نیرخ واقعیی ارز ( & Fallahi

 ،)Mazraeh, 2018; AghapourSabbaghi, 2019ميییزان
توليد زعفران ( )Paseban, 2006و جهانی شیدن ( Rezapoor

 )& Mortazavi, 2011تقويیتكننیده و پیيشبرنیده صیادرات
زعفران ايران است در حالیكه متغيرهای فاصله جغرافيايی ميیان
ايران و شريک تجاری ( ،)Aminizadeh et al., 2020تفیاوت
اقتصییادی ( ،)Dourandish et al., 2019بحییران اقتصییادی
جهییانی ( ،)Dourandish et al., 2019نوسییانات نییرخ ارز
( ،)Amirtaimoori & Amirtaimoori, 2017شیوك درآمید
نفتییی ( ، ،)Mohammadzadeh & Karbasi, 2019جنی
تحميلیییی ( )Paseban, 2006و تحیییريمهیییای اقتصیییادی
( )Dourandish et al., 2019اثری منفی و كاهنده بر صادرات
ايران داشته است.
با وجود مطالعات داخلی گسترده در حوزه صیادرات زعفیران،
برخی از مثلفههای رقابتپذيری مانند كارايی صیادرات زعفیران
ايران به طور مستقيم مورد توجه قرار نگرفته اند .مفهوم كیارايی
صادرات وابسته به دو اصطالح صادرات واقعی و صادرات بیالقوه
میباشد .صیادرات واقعیی بیه صیادرات صیورت گرفتیه توسیط
كشورها با توجه به موانع و ظرفيیتهیای بیازار گفتیه مییشیود
( .)Nguyen et al, 2019در مقابل ،صادرات بالقوه بیه حیداكثر

توان گفت كه صادرات آن كشور  100درصید كاراسیت ،در غيیر
اين صورت درجاتی از ناكیارايی در صیادرات وجیود دارد .جهیت
كاهش ناكارايی يا فاصله بين صادرات واقعی و صیادرات بیالقوه،
كاهش يا حذف موانع ضروری است (.)Doan & Xing, 2018
از اين رو ،توجه به كارايی صادرات زعفران از ايین جهیت مهیم
است كه با بررسی كارايی صادرات در بازارهیای مختلیف امکیان
شناسايی بازارهای ناكارا فیراهم شیده و بیا رفیع موانیع موجیود،
فرصت حضور مثثر و كارا در بازارهای جهانی مهيا میشود.
ادبيات پژوهش در حوزه كارايی صادرات در سا هیای اخيیر
بيشتر مورد توجه قرار گرفته است كه در ادامه به تعدادی از آنها
اشاره میشود .راويشانکار و استک ( Ravishankar & Stack,

 )2014با تمركز بر كارايی صادرات كشورهای اروپای غربیی بیه
 10كشور عضو جديد اتحاديهی اروپا و استفاده از الگیوی جاذبیه
نشان دادند كه صادرات كشورهای مذكور به دو سوم مرز بهينیه
دست يافتهاند .نصير وكاليراجان ()Nasir & Kalirajan, 2016
با مورد توجه قرار دادن عملکرد صادراتی اقتصیادهای نوظهیور و
توسعهيافته آسيا در بخش خدمات فناوری اطالعات ،كسب و كار
و ارتباطات از راه دور و تخمين الگوی جاذبهی میرزی تصیادفی
اظهار كردند كه عملکرد اقتصاد هاين و ظهور در آسيای جنیوبی
و اتحاديه كشورهای جنوب شرق آسیيا نسیبت بیه اقتصیاده ای
توسعه يافته در آمريکای شمالی و اروپا بسيار ضعيفتیر هسیتند.
لياكوات و همکاران ( )Liaquat et al., 2016با ارزيابی كیارايی
صادرات پاكستان به  10كشیور بیا اسیتفاده از الگیوی جاذبیهی
مرزی تصادفی نشان دادند كه بيشتیرين كیارايی صیادراتی ،در
كشور چين رخداد هاست .دوانوزين

()Doan & Xing, 2018
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با سنجش سطح كارايی صادرات ويتنام به شركای عمده تجاری

دورهی  2001تا 2017مورد ارزيابی قرار دهد .روش مورد استفاده

خود و برآورد الگوی جاذبهی تصادفی اظهار كردند كیه صیادرات

برای محاسبه كارايی ،الگوی جاذبهی مرزی تصادفی 1است .اين

واقعی ويتنام خيلی پايينتر از سطح بهينه است .بائو و همکیاران

مطالعه میتواند با شناسايی بازارهای كارا امکان افیزايش پايیدار

( )Bao et al., 2018با بررسی كارايی تجارت دو جانبه و يتنیام

صادرات زعفران را فراهم آورد.

باشركای اصیلی تجیاری و اسیتفاده از الگیوی جاذبیهی میرزی
تصادفی دريافتند كه كارايی تجارت ويتنیام بیه طیور معنیا داری

مواد و روشها

كمتر از سیطح بهينیه اسیت .اتيیف و همکیاران ( Atif et al.,

الگوی مورد استفاده در اين مطالعه جهیت سینجش كیارايی

 )2019با ارزيابی كارايی صادرات محصوالت شيميايی پاكسیتان

صادرات زعفران ايران ،الگوی جاذبهی مرزی تصادفی بیوده كیه

به  62شريک تجاری و استفاده از الگوی جاذبهی مرزی تصادفی

تركيبی از الگوی جاذبه و الگوی تابع توليد مرزی تصادفی اسیت

حاكی از آناستکه صادرات محصوالت شيميايی پاكسیتان بسیيار

كه توسط كاليراجان ( )Kalirajan, 1999معرفیی شیده اسیت.

پايينتر از مرز تجارت است .نويانی و همکیاران ( Noviyani et

الگوی جاذبه بر اساس قانون جاذبهی نيوتون طراحی و نخستين

 )al., 2019با بررسی كارايی صیادرات كاالهیای اندونزيیدر 62

بار توسط تينبرگن ( )Tinbergen, 1962جهیت بررسیی روابیط

كشور شريک تجاری و بهیرهگيیری از الگیوی جاذبیهی میرزی

تجاری ميان كشورها استفاده شد .شکل اقتصاد سنجی و خطیی

تصادفی نشان دادند كه بيشتیرين كیارايی صیادرات در كشیور

الگوی جاذبه به صورت رابطه  1تعريف میشود:

سنگاپور و كمترين آن در پرتغیا بیوده اسیت .بیا وجیود انجیام

()1

مطالعات متعدد در سا های اخير ،در ايران نيیز بررسیی كیارايی

ln Tijt   0  1 ln GDPit   2 ln GDPjt   3 ln DISij   ijt

صادرات مورد توجه چندانی قرار نگرفته اسیت .بیه گونیهای كیه

كه در آن  j ،iو  tبه ترتيب معرف كشور صادركننده ،كشیور

محاسبه كارايی صادرات با استفاده از روش الگوی جاذبه میرزی

واردكننده و سا است T .معرف تجارت بیين دو كشیورGDP ،

تصادفی به عنوان روشی مقبو و كیارا در ايین حیوزه ،تنهیا در

معرف توليد ناخالص داخلی و  DISمعرف فاصله جغرافيايی بیين

مطالعیه محمیدی و همکیاران ()Mohammadi et al., 2020

دو كشور است .در رابطیه فیوق β ،بیرداری از پارامترهیای الگیو

مشاهده شده است .آنها در اين پیژوهش بیه سینجش كیارايی

است كه بايد برآورد شوند و   ijtبيانگر جزم خطاست.

صادرات پسته ايران به 42بازار هدف پرداختند كه نتايج نشان داد
كه كارايی صادرات پسته ايران در كل بازارها و بازارهای اروپايی
روند كاهشی داشته است .در حالیكه اين رونید بیرای بازارهیای
آسيايی افزايشی بوده است و از  0/412به 0/567رسيده است.
با توجه به اهميت موضیوع كیارايی صیادرات و عیدم توجیه
مطالعات داخلی به كارايی صادرات زعفیران ،ايین مطالعیه سیعی

در حوزهی تجارت ،تحليل مرزی تصادفی بيانگر ناكارآمیدی
كشورها در رسيدن به تجارت واقعی است .بیه عبیارتی ،كیارايی
تجارت بيانكنندهی اين است كه تجارت صورت گرفته بیه چیه
ميزان از تجارت بالقوه يیا حیداكثر تجیارت ممکین فاصیله دارد.
بتي

و كوئلی ( )Battese & Coelli, 1995روابط  2و  3را به

منظور تحليل مرزی تصادفی ارائه كردند:

دارد تاكارايی صادرات زعفران ايران را در بازارهای مهم صادراتی
كه سهم قابل توجهی از بازار را بیه خیود اختصیا

دادهانید ،در
1- Stochastic Frontier Gravity Model
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()2

باال ،شاخص كارايی بين صفر و يک محاسبه میشود .عدد يیک

()3

بيانگر اين است كه سطح واقعی و حیداكثری صیادرات زعفیران
بییرداری از متغيرهییای توضییيحی

ايران در بازار هدف برابر با هم است .در حالیكه هر قیدر مقیدار

كییه در روابییط  2و ،3

است  ijt .جزم خطای الگو است كه به دو جزم خطیای تصیادفی

كارايی به صفر نزديک شود نشاندهنده اين است كیه ايیران در

  ijtو  u ijtتقسيم میشود و فرض بر اين است كه ايین دو جیزم

بازارهای هیدف زعفیران ناكارآمید عمیل كیرده اسیت و مقیدار

خطا مستقل و دارای توزيع يکسان هستند و  u ijtمقادير تصادفی
غير منفی را در بر میگيرد .با جايگذاری روابیط  2و  3در رابطیه
 ،1الگوی جاذبه به الگوی جاذبه مرزی تصادفی به صورت رابطه
زير تبديل میشود:

صادرات واقعی با مقدار حداكثری آن فاصله دارد.
الگوی تجربی مورد استفاده در پژوهش حاضر جهیت تعيیين
كارايی صادرات زعفران ايران به صورت رابطه  7تعريف میشود:
()7

ln EXPijt   0  1 ln PCGDPjt   2 ln POPjt   3 ln DISij  D1Crisist
 D2 Competitionijt  D3 Asia jt   ijt  u ijt

كه در آن EXPijt ،بيیانگر صیادرات زعفیران ايیران بیه 14

()4

كشور اصلی واردكننده PCGDPjt ،و  POPjtبیه ترتيیب معیرف

()5

درآمد سرانه و جمعيت كشیورهای واردكننیده بیه عنیوان انیدازه

در رابطه  5به طور دقي تر  ijt ،جزم خطای دو طرفه میباشد

اقتصادی و فيزيکی بازار است و  DISijمعرف فاصیله جغرافيیايی

كه نشاندهنده اختال آماری به دليل خطای انیدازهگيری اسیت

ايران و شريک تجاری بوده كه شاخصی از هزينه تجارت اسیت.

و  u ijtجزم ناكارآمدی يک طرفه را نشیان مییدهید كیه بيیانگر

متغير  Crisistمعرف بحران غذا اسیت كیه براسیاس اثرگیذاری

عملکرد تجارت است .اين مثلفه ناكارآمدی يک طرفه يک متغير

بحران اقتصادی جهانی در تأمين غذای كشورها بوجود آمید و در

تصادفی غير منفی است كه نشاندهندهی ناكارآمدی فنی اسیت

مطالعات مختلف براساس اهداف مطالعه و نوع اثرگیذاری تحیت

و میتواند ميزان انحراف تجارت مشاهده شده از حداكثر ممکین

عناوين مختلف ارائه شده است .فرتو و زرب ( Ferto & Szerb,

را شناسايی كند .اين انحرافات از سطح تجاری ناكارآمد به دليیل

 )2017اين متغير را تحت عنوان بحران غذا معرفی كردند .ايین

مثلفهها و مقاومتها چند جانبه است كه اغلب قابل انیدازهگيری

متغير به صورت مجازی در الگو وارد شده است و برای سا های

نيستند .در واقع ،مقاومت تجاری منجیر بیه ناكارآمیدی عملکیرد

 2007-2008كه بحران اقتصادی (بحران غذا) وجود داشت عدد

از برآورد الگوی جاذبه ،كارايی صیادرات بیا

يک و برای ديگر سا ها عدد صفر قرار داده شیده اسیت .متغيیر

اسیتفاده از رابطیه  6محاسیبه میشیود ( Battese & Coelli,

 Competitionijtنيز معرف رقابت در بازار هیدف بیوده كیه بیه

:)1988

صورت مجازی در الگو وارد شده است .با توجه به اينکیه اسیپانيا

تجاری میشود .پ

()6



*tij  

1     * 

 *    t 1 2 



 exp   *ij  2  * 
t


 1      *ij  

 *  

 




 

E exp  u ijt  ijt

بزرگترين رقيب ايران در بازار جهانی اسیت ،لیذا نيیاز اسیت كیه
رقابت به عنوان يکی از موانع و محدوديتهای ظرفيت صیادرات
ايران مورد بررسی قرار گيرد .اين متغير به ايین صیورت تعريیف

t
t
2
كییه در آن *ij   ij    u ،و )  (بيییانگر تییابع

شده است كه در صورتی كه اسپانيا دارای سیهمی بیاال در يیک

توزيع تجمعی توزيع نرما استاندارد اسیت .بیر اسیاس رابطیهی

بازار بوده ،به نوعی رقيب صادراتی ايران در بیازار بیوده اسیت و
جريان رقابت در دستيابی به بازار هدف ايجاد شده اسیت .لیذا در
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اين كشورها و سا ها عدد  1و در بازارهايی كه رقابت نبوده عدد

به صورت مجازی وارد شده است .عالمت میورد انتظیار و منیابع

صفر لحاظ شده است .متغير  Asiajtمعیرف كشیورهای آسیيايی

اطالعاتی متغيرها در جدو  1ارائه شده است.

است كه به عنوان اثرگذاری ويژگیهای منطقهای در ايین الگیو
جدول  -1خالصه آماري ،عالمت مورد انتظار و منابع گردآوري اطالعات
Table 1- Summery statistics, expected sign and sources of data collection

منبع دريافت اطالعات

عالمت مورد

Source of
data collection

انتظار
Expectedsign

بيشينه

كمينه

Max.

Min.

انحراف
معيار
Std. dev.

ميانگين

متغير

Mean

Variable

صادرات زعفران ايران

مركز تجارت بينالملل2020 ،
152.15

0

26.13

12.25

+

88.42

0.45

18.10

33.12

+

1386.39

2.10

433.90

217.49

International Trade
Center, 2020

بانک جهانی
World Bank

بانک جهانی
World Bank

درآمد سرانه شريک تجاری

كاپوراله و همکاران ()2015
)Caporale et al. (2015

محاسبات تحقي
Calculation of authors

----

Importers’ GDP per
capita
)(1000 $

جمعيت شريک تجاری

مركز مطالعات و دادههای بينالمللی
Centre d'Etudes Prospective et
d'InformationsInternationales
)(CEPII

Iran’s saffron exports
)(Million $

Importers’ population
)(Million persons

فاصله جغرافيايی

-

7.51

0.69

2.02

4.10

-/+

1

0

0.32

0.12

-

1

0

0.49

0.39

-/+

1

0

0.50

0.50

Geographical distance
)(1000 km

بحران غذا
Food crisis

وجود رقابت در بازار
Competition in
importing countries

كشورهای آسيايی
Asian countries

به منظور دستيابی به اهیداف پیژوهش ،دادههیای صیادرات

كه همه متغيرها در سطح ايستا هستند (جدو  .)2در ادامه هیم-

زعفران ايران به  14كشور اصلی واردكننده كه به ترتيیب حیدود

خطی متغيرها با استفاده از آماره عامل تورم واريان  1نيیز میورد

 80و  95درصد از صادرات دنيیا و ايیران را بیه خیود اختصیا

بررسی قرار گرفت كه نتايج نشان داد ميانگين آماره  VIFبرابر با

دادهاند ،مورد بررسی قرار گرفته است .جهت برآورد الگوی میورد

 2/19بییوده كییه كمتییر از  5اسییت .در نتيجییه همخطییی ميییان

بررسی از بسته نرمافزاری  STATA16استفاده شده است.

متغيرهای توضيحی وجود ندارد.
نتايج الگوی جاذبه مرزی تصیادفی در جیدو  3ارائیه شیده

نتايج و بحث

است .معيار المبدا ( ) در سطح  1درصد معنیدار است كه بيانگر

پییيش از بییرآورد الگییوی جاذبییه ،ايسییتايی متغيییر وابسییته و

وجود ناكارايی در الگو است كیه تأكيیدی بیر اسیتفاده از الگیوی

متغيرهای توضيحی پيوسته بیا اسیتفاده از آزمیونهیای فيشیر و

مرزی تصادفی است .بر اساس نتیايج ،درآمید سیرانه و جمعيیت

لوين ،لين و چو مورد بررسی قرار گرفت كه نتیايج آن نشیان داد

)1- VIF(Variance Inflation Factor
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شريک تجاری اثری مثبت و فزاينده بر صادرات زعفران ايران به

صادرات زعفران ايران دارد .بر اساس نتیايج ،فاصیله جغرافيیايی

بازارهای هدف اصلی داشته است و اين اثیر در سیطح  1درصید

ايران و شريک تجاری مطاب انتظار و نظريه الگوی جاذبه نقش

معنیدار است .درآمد سرانه و جمعيت معیرف انیدازه اقتصیادی و

منفی و اثرگذار بر صادرات زعفران ايران دارد .به عبارتی تمايیل

فيزيکی بازار هدف است كه افزايش آن موجیب افیزايش تقاضیا

به بازارهیای نزديیکتیر در صیادرات زعفیران بیيشتیر بیوده و

برای زعفران شده كه نتيجه آن افزايش واردات زعفران از سوی

بازارهای هدف نزديکتر به دليل كاهش هزينههای حمل و نقل

آنهاست .نتيجیه بدسیت آمیده همسیو بیا نتیايج هنیدی زاده و

از جذابيت بيشتری برخوردار بوده است .به همين دليیل امیروزه

همکییاران ( )Hendizadeh et al., 2019و امينییی زاده و

امارات متحده عربی تبديل به رقيیب اسیپانيا در واردات زعفیران

همکاران ( )Aminizadeh et al., 2020مییباشید كیه نشیان

ايران شده است.

دادند كه درآمید سیرانه و جمعيیت اثیری معنییدار بیر افیزايش
جدول  -2نتايج ايستايی
Table 2- Unit root test results

لوين ،لين ،چو

فيشر
Fisher

متغير

LLC

سطح معنیداري

آماره

سطح معنیداري

آماره

p-value

Statistic

p-value

Statistic

0.015

2.180

-

-

0.000

5.124

0.000

-4.708

0.000

16.121

0.000

-5.691

Variable

صادرات زعفران ايران
Iran’s saffron exports

درآمد سرانه شريک تجاری
Importers’ GDP per capita

جمعيت شريک تجاری
Importers’ population

منبع :يافتههای تحقي .
Source: Research findings.

نتايج نشان داد كه بحران غذا كه نتيجیه بحیران اقتصیادی

معنیدار بر صادرات زعفران ايران است .به عبارتی در بازارهیايی

جهانی بوده است ،اثری منفی و معنییدار بیر صیادرات زعفیران

كه اسپانيا به عنوان رقيبی قدرتمند حضور داشته است ،صیادرات

ايران شده است كه دليل اصیلی ايین موضیوع محیدوديتهیا و

زعفران ايران با كاهش روبرو شده است .بنا بر نتیايج ،بازارهیای

ممنوعيتهای تجاری كشورها در ايین دوره زمیانی بیوده اسیت.

آسيايی كه بيانگر مثلفیههیای منطقیهای اسیت ،اثیری مثبیت و

دورانديش و همکیاران ( )Dourandish et al., 2019و امينیی

معنیدار بر صادرات زعفران ايران داشته است .به عبارتی شركای

زاده و همکاران ( )Aminizadeh et al., 2020نيز در مطالعات

تجاری آسيايی اثری مثبت بر صادرات زعفران ايران داشته است.

خود اين موضوع را نشیان دادنید .مطالعیات بیينالمللیی هماننید

اين موضوع با توجه به اينکه بازارهای هدف در سا های گذشته

مطالعه فرتو و زرب ( )Ferto & Szerb, 2017بر ايین موضیوع

از اروپا به آسيا تغيير يافته است ،مییتوانید بیا توجیه بیه مزيیت

تأكيد داشتند كه بحران غیذا يکیی از محدودكننیدههیای جیدی

جغرافيايی ايران ظرفيتی مناسب برای افزايش صادرات در سا -

صادرات كشورهاست .متغير رقابیت نيیز بیه عنیوان يیک متغيیر

های آتی باشد.

مجازی در الگو وارد شده است كه نتايج آن بيیانگر اثیر منفیی و
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جدول  -3نتايج برآورد الگوي جاذبه مرزي تصادفی
معنیداري

Table 3- The results of stochastic frontier gravity model
متغير
ضريب
انحراف معيار
آماره t

P-value

t statistics

Std.Dev

Coefficient

Variable

0.000

6.86

0.281

1.928

درآمد سرانه شريک تجاری

0.000

6.96

0.157

1.096

0.000

-5.48

0.256

-1.405

0.013

-2.49

0.210

-0.522

0.000

-3.70

0.250

-0.926

0.001

3.18

0.253

0.807

0.000

-4.05

4.569

-18.489

0.608
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.51
-3.58
24.19
4.37
4.03
10.21

0.458
0.496
0.043
0.205
0.102
0.212
465.21
)(0.000

-0.235
-1.776
1.031
0.889
0.411
1.160

Importers’ GDP per capita

جمعيت شريک تجاری
Importers’ population

فاصله جغرافيايی
Geographical distance

بحران غذا
Food crisis

وجود رقابت در بازار
Competition in importing countries

كشورهای آسيايی
Asian countries

جزم ثابت
Constant
Usigma
Vsigma
Theta
Sigma_u
Sigma_v
Lambda

آماره والد
Wald chi2

منبع :يافتههای تحقي .
Source: Research findings.

نتايج كارايی صادرات ايران كه در شکل  3نشیان داده شیده

كشییورهای اسییپانيا ( ،)0/934امییارات متحییده عربییی ( )0/871و

است ،بيانگر اين است ميانگين كارايی در بازارهای هدف اصیلی

سوئد ( )0/774بوده است و كمترين ان مربیوط بیه كشیورهايی

زعفران روندی ثابت داشته است .به گونهای كه میتوان دريافت

همانند ژاپن ( ،)0/067انگلستان ( )0/129و كويت ( )0/133بوده

با وجود افزايش و كاهش در سا های مختلف ،روندی صیعودی

است .به منظور تحليل دقي تر دوره زمیانی  2001-2017بیه 2

در كارايی صادرات مشاهده نمیشود .برای مثا ميانگين كارايی
ايران در بازارهای هدف اصلی صادرات برابیر بیا  0/44در سیا
 2001بوده است كه اين ميیزان در سیا  2017برابیر بیا 0/45
است .با اين وجود ديده مییشیود كیه در دوره زمیانی  2008تیا
 2012كارايی صادرات ايران فزاينده بوده ولی در نهايت از سیا

دوره زمییانی  2001-2009و  2010-2017تقسییيم شییده اسییت.
نتايج بيانگر اين است كه در دوره زمانی  ،2001-2009ايیران در
صادرات به كشورهای اسپانيا ،امارات متحیده عربیی و سیويي
بيشترين كارايی را داشته است و كمترين كارايی در كشیورهای

 2013با كاهش روبرو شده است .بيشترين ميزان كارايی ايیران

ژاپن ،انگلستان و آلمان بوده است .در حیالیكیه در دوره زمیانی

در سا  2012با  0/62بوده است و كمترين كیارايی مربیوط بیه

 2010-2017تغييرات قابل مالحظیهای مشیاهده مییشیود .بیه

سا  2002با  0/42بوده است.
تحليل كشوری كارايی صادرات ايران در دوره زمانی -2017
 2001بيانگر اين است كه بيشترين ميزان كارايی ايران در بازار

گونهای كه كارايی صادرات ايران در بازار هن كن

با افیزايش

قابل توجهی روبرو بوده و به  0/911رسيده كه بعد از اسپانيا رتبه
دوم را در اختيار دارد (شکل .)4
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 ميانگين كارايی صادرات زعفران ايران-3 شكل
Figure 3- Average of Iran’s saffron exports efficiency

.  يافتههای تحقي:منبع
Source: Research findings.

 ميانگين كارايی صادرات زعفران ايران در بازارهاي هدف اصلی-4 شكل
Figure 4- Average of Iran’s saffron exports efficiency in main destination markets.

.  يافتههای تحقي:منبع
Source: Research findings.
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نتايج تحليل كشوری بيانگر چند يافته اصلی است .نخسیت،

در بازارهای اروپايی ثبات نسبی داشته است كه عملکرد مناسیبی

ايران در دو بازار اسپانيا و امارات متحده عربی به عنوان اصیلی-

به شمار میرود .چرا كه در اين منطقه رقيبیی قدرتمنید هماننید

ترين واردكنندگان زعفران ايران كه سهمی در حیدود  70درصید

اسپانيا حضور داشته است كه از مزيتهای مختلفی همانند مزيت

داشتهاند ،كارايی بااليی داشته است .دوم ،ايران نتوانسته است از

جغرافيايی ،مزيت قانونی و تشابه سبک زندگی برخوردار میباشد.

بازار كشورهای منطقه كه دسترسی جغرافيايی باالتری برخیوردار

نتايج ميانگين كارايی صادرات در شکل  5به تفکيک مناط

هستند و همچنين با تشابه سبک زنیدگی و غیذايی روبیرو بیوده

اروپايی و آسيايی كه از جديدترين بازارهای منطقهای هیدف بیه

استفاده كند .به گونهای كه ديده میشود كه از ايین ميیان تنهیا

شمار میروند ،بيانگر اين اسیت كیه كیارايی صیادرات ايیران در

بییازار امییارات متحییده عربییی مییورد توجییه قییرار گرفتییه اسییت و

بازارهای آسيايی بیا رشید  33درصیدی همیراه بیوده اسیت و از

كشورهايی همانند كويت مورد اقبا قرار نگرفتهاند .البته شیايان

 0/306در سا  2001به  0/407در سا  2017رسيده اسیت .در

ذكر است كه كارايی صادرات ايیران در بیازار عربسیتان در دوره

حالیكه كارايی صادراتی ايران در بازارهای اروپیايی از  0/528در

زمانی  2010-2017نسبت به دوره زمانی  2001-2009افیزايش

سا  2001به  0/492در سیا  2017كیاهش يافتیه اسیت .بیه

يافته است كه البته با توجه به تنازعات سياسی ميان دو كشور در

عبارتی میتوان دريافت كه ايیران در دوره زمیانی 2001-2017

چند سا اخير ،بازار اين كشور در حیا حاضیر مقصید زعفیران

هدف صادراتی خود را از اروپیا بیه آسیيا تغييیر داده اسیت و بیر

صادراتی ايران نمیباشد .سوم ،ايران در ديگر بازارهیای آسیيايی

بازارهای آسيايی تمركز بيشتری يافته است .با اين وجود ،میی-

رفتاری متفاوت داشته است .به عبارتی كارايی صادرات ايیران در

توان بيان داشت كه هنوز با ناكارايی بااليی روبرو است .البته اين

افزايش يافتیه اسیت ولیی در

نکته شايان توجه است كه ناكارايی در تجارت به ظرفيت در اين

بازار هند كاهش يافتیه اسیت كیه مهیمتیرين دليیل آن حضیور

حوزه تعبير میشود .به عبارتی ايران در بازارهای هیدف آسیيايی

افغانستان در بازار اين كشور است .چهارم ،كارايی صادرات ايیران

ظرفيتی  60درصدی دارد.

بازار كشورهای چين و هن كن

شكل  -5ميانگين كارايی صادرات زعفران ايران در بازارهاي هدف آسيايی و اروپايی
Figure 5- Average of Iran’s saffron exports efficiency in Asian and European countries.

منبع :يافتههای تحقي .
Source: Research findings.
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است )3( .ايران در بازارهای اسیپانيا و امیارات متحیده عربیی از

زعفران يکی از مهمترين محصیوالت كشیاورزی و دارويیی

كارايی بااليی برخوردار بوده است و در بازارهیای اروپیايی ثبیات

جهییان میییباشیید و جايگ یاه ويییژهای در صییادرات محصییوالت

داشته است .لذا بر اساس نتايج بدسیت آمیده پيشینهادهای زيیر

كشاورزی ايراندارد .در سا های اخيیر ،ارزش صیادرات زعفیران

مطرح میشود:

ايران به بازارهای جهانی با كاهشهايی روبرو بوده است .از ايین

-

بییا وجییود كییاهش كییارايی صییادرات ايییران در تعییدادی از

رو ،به منظور توسعه صادرات و حفظ جايگاه او ايیران در بیازار

بازارهای مهم وارداتی زعفران ،اين بازارها از ظرفيت بیالقوه

جهانی زعفران ،ضروری است كه مثلفههای رقابتپذيری ايیران

برخوردار بوده كه پيشنهاد میشود جهیت افیزايش كیارايی

در بازار جهانی مورد بررسی قرار گيرد .كارايی صادرات به عنوان

صادرات ،استراتژیهای مناسیب هماننید قيمیتگیذاری در

يکی از مثلفههای رقابتپذيری است كه در ايیران چنیدان میورد

كوتاهمدت و ارتقای كيفيت بستهبندی سازگار با استانداردها
و فرهن

توجه قرار نگرفته اسیت و در ادبيیات تحقيی موجیود در حیوزه
صادرات زعفران چنين پژوهشی به چشم نمییخیورد .از ايین رو،

-

هر كشور در بلندمدت صورت گيرد.

بر اساس نتايج ،متغير منطقه آسيا اثری مثبت و معنیدار بیر

هدف پژوهش حاضر تعيين كارايی صیادرات ايیران در بازارهیای

صادرات زعفران ايران داشته است .بنابراين پيشنهاد میشود

اصلی زعفران قرار گرفت .به منظور دستيابی بیه هیدف ،كیارايی

كییه كشییورهای آسییيايی كییه از مزيییتهییای جغرافيییايی و

صادرات زعفران ايران به  14كشور اصلی واردكننده زعفیران بیا

فرهنگی بيشتری برای ايران دارند مورد توجیه بیيشتیری

استفاده الگیوی جاذبیه میرزی تصیادفی در دوره زمیانی -2017

قرار گيرد .به ويژه كشورهای پیر درآمید منطقیه مییتوانید

 2001برآورد و تحليل شده اسیت .نتیايج الگیوی جاذبیه میرزی

جهت توسعه صادرات و افزايش كارايی صادرات ايران بيش

تصادفی بيانگر اين است كه متغيرهیای درآمید سیرانه ،جمعيیت

از پيش مورد توجه قرار گيرد.

شركای تجاری و متغير منطقهای آسيا اثری مثبت و معنیدار بیر

-

با توجه به اثرگذاری منفی حضور اسپانيا به عنوان رقيب در

صادرات زعفران ايران داشته است ،در حالیكه متغيرهای فاصیله

بازارهای هدف ،پيشنهاد میشود كه به منظور دسیتيابی بیه

جغرافيايی بين ايران و كشیور واردكننیده ،بحیران غیذا و وجیود

بازارهای جديد ،درجه رقابیتپیذيری صیادركنندگان عمیده

رقابت در كشورهای هیدف ،اثیری منفیی و محدودكننیده بیرای

مورد توجه قرار گيرد و بازارهايی در بلندمدت مورد بررسیی

افزايش صادرات زعفران ايران داشته است .محاسیبه كیارايی در

قرار گيرد كه رقابت كمتری در آن باشد.

برگيرنده سه نتيجه كلی است )1( :كارايی صادرات زعفران ايران

-

در نهايت پيشنهاد میشود كه در پژوهشهیای آتیی ارزش

علیرغم نوساناتی كه در سا های مورد بررسی داشیته اسیت ،از

افزوده حاصل از صادرات مجدد توسط كشیورهايی هماننید

روند ثابتی برخوردار بوده اسیت )2( .كیارايی صیادرات ايیران در

اسپانيا و شناسايی مولفههای اثرگذار بر آن میورد تحقيی و

بازارهای آسيايی و اروپايی بیه ترتيیب افیزايش و كیاهش يافتیه

بررسی قرار گيرد.
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