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چکیده
تجارت محصوالت کشاورزی باهد رهایی از اق صاد تكمحصولی ،در اسناد باالدس ی کشور مورد تأکیود قراریرف وه اسوت .در ایون
راس ا ،تحلیل اثر عوامل مؤثر بر صادرات محصو راهبردی زعفران ایران بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننودهی ایون محصوو در
جهان ،میتواند منجر به کسب بینش بهمنظور سیاستیذاری به ر یردد .بر این اساس ،مطالعهی حاضر باهد بررسوی آثوار کوتواهمودت و
بلندمدت نوسانات نرخ ارز در کنار سایر عوامل مؤثر بر صادرات این محصو  ،دادههای پانل مربوط به شرکای عمده تجاری ایران را در طوی
دوره  6926-39بهکار بست .بدین منظور و برای ممانعت از محدودیت روشهای م قارن محاسبهی شاخصهای بویثبواتی ،اب ودا شواخص
نوسانات نرخ ارز با اس فاده از روش نام قارن الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود ریرسیونی تعمویمیاف وه نموایی ( )EGARCHمحاسوبه
یردید .سپس با ورود این شاخص در کنار سایر م ذیرهای الگو ،روش حداقل مربعات معمولی کامالً تعودیلشوده ( )FMOLSجهوت بورآورد
الگوی پیشنهادی ،مورداس فاده قرار یرفت .ن ایج حاکی از آن است که در بلندمدت ،علیرغم تأثیر مثبت و معنیدار م ذیرهای درآمد کشورها
و نرخ ارز واقعی بر صادرات محصو زعفران ،م ذیر نوسانات نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنیداری بر صادرات این محصو میباشد .از این
رو ،چنانچه هد دولت حمایت از صادرات این محصو باشد ،برقراری ثبات در بازار نرخ ارز امری ضروری اسوت .همچنوین ن وایج بورآورد
الگوی تصحیح خطا نشاندهندهی سرعت قابلمالحظهی تعدیل خطای عدم تعاد و یرایش به سمت رواب تعادلی بلندمدت بوده و از این
رو میتوان به تأثیر سیاستیذاری در کوتاهمدت بهمنظور مدیریت مسا ل مورد بحث امیدوار بود.
کلمات کلیدی :دادههای پنل ،روش حداقل مربعات معمولی کامالً تعدیل شده ( ،)FMOLSزعفران ،صادرات غیرنف ی ،نوسانات نرخ
ارز.
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مقدمه

وجود دارد .در حا حاضر ایران با تولیود  966تون 31 ،درصود از

در حا حاضر بسیاری از کشورهای درحا توسعه ازجمله ایوران،

کل تولید زعفران دنیا ،بزرگترین تولیدکننده زعفوران در جهوان

بهشدت م کی به درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه نظیور نفوت

موویباشوود ( Tehran of Chamber of Commerce,

خام هس ند .بنابراین هریونه نوسان در قیمت نفت مویتوانود در

 .)Industries, Mines and Agriculture, 2014از منظوور

سیاست های اق صادی کوتاه مدت و بلندمدت کشور تأثیر بگوذارد

صادرات نیز ایران با صادرات م وسو سوالیانه  89تون در سوا

که آثار آن تا بلندمدت محسوس خواهد بود .م کی بودن اق صواد

بزرگترین صادرکننده زعفران جهان بهحساب میآید ( IRICA,

ایران به درآمدهای نف ی و تأثیرپذیری درآمدها از مسا ل سیاسی

 .)2013وضعیت تولید و صادرات زعفران ایران و همچنین سهم

و اق صادی ،آسیبپذیری اق صاد کشوور را سوبب شوده اسوت .از

صووادرات زعفووران از صووادرات کاالهووای کشوواورزی و سوون ی و

مهم ترین اقدامات در زمینه کاهش وابسو گی کشوور بوه درآمود

صادرات غیرنف ی طی برنامه های توسوعهی کشوور در جودو 6

نفت ،افزایش صادرات غیرنف ی است .افزایش صادرات غیرنف وی

نشان داده شده است.

و درآمدهای حاصل از آن همواره در سیاستیذاریهوای کوالن

بر اساس اطالعات مربوط بوه تولیود در جودو  ،6میوزان تولیود

کشور موردتوجه مسئوالن بوده و برای نیل به این مهم با توسل

زعفران ایران در طی برنامهی او توسعه معاد  178تون بووده

به ابزارهای سیاس ی یونایون پولی ،مالی ،بازریانی و ارزی جهت

که در برنامه دوم به  698و در برناموههوای سووم و چهوارم بوه

تشویق صادرات غیرنف ی تالش یسو ردهای شوده اسوت ( The

ترتیب به  361و  819تن افزایش یاف ه اسوت .همچنوین میوزان

coordination base of government economic affairs,

تولید زعفران کشور در طی برنامه پنجم به  872تون بوالغ شوده

.)2014

است .6آمارها نشان میدهد که بهطوورکلی تولیود زعفوران طوی

طی سالیان یذش ه ،محصوالت کشاورزی سهم قابلتوجهی را از

سا های برنامه او تا پنجم دارای روندی صعودی بووده اسوت.

صادرات غیرنف ی دارا بوده بوهطووریکوه در سوا 61/8 ،6939

رشد تولید یکی از عواملی است که بر میزان صوادرات تأثیریوذار

درصد از صادرات غیرنف ی را به خود اخ صاص داده است ( The

بوده بهطوریکه با افزایش تولید میتوان ان ظار افزایش صادرات

Islamic Republic of Iran Customs Administration

و ارزآوری بیشتری داشت .بر اساس آمار مربوط به صادرات نیز،

 .)(IRICA), 2014لذا تحقیق پیرامون عواملی که صادرات این
بخش را تحت تأثیر قرار میدهند به دلیل پ انسویلهوای بوالقوه
آن ،امکانات قابلتوجه ،وابس گی کم تر بوه فنواوری پیشورف ه در
بخش تولید و نقش قابلتوجه این بخش در اق صاد ملی ضروری
میباشد.

ارزش صادرات زعفران در برنامههای او  ،دوم ،سوم و چهارم به
ترتیب برابر  967 ،26 ،89و  139میلیون دالر بوده که حواکی از
روند صعودی ارزش صوادرات طوی ایون برناموههوا بوهاسو ثنای
برنامهی دوم است.

از میان محصوالت کشاورزی ،زعفران به دلیل موقعیت ویوژه آن
از لحاظ اش ذا زایی در بخوش کشواورزی و ایجواد درآمود ارزی
قابلتوجه برای کشور بهعنوان یك محصو اس راتژیك و مهوم
در اق صاد تلقی میشود و امکان یسو رش تولیود و صوادرات آن

 -6ح ی با وجود اینکه به دلیول در دسو رس نبوودن اطالعوات ،ارقوام مربووط بوه
برنامهی پنجم فق تا سا  6937یزارش شده ،بواز هوم میوزان تولیود طوی دورهی
مورد نظر نسبت به برنامههای قبل قابل توجه است.
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جدول  -1مقدار و رشد تولید و صادرات و سهم صادرات زعفران از صادرات کاالهای کشاورزی و سنتی و صادرات غیرنفتی طی برنامههای توسعه
Table 1- The amount and growth of saffron production and export and the share of saffron export of agricultural and
traditional goods export and non-oil export during development plans

سهم صادرات زعفران

صادرات

Share of saffron export

از صادرات

تولید

Export

از صادرات کاالهای

Production

ارزشی

فیزیکی

Value

Physical

رشد

غیرنفتی

کشاورزی و سنتی

Non-Oil
export
)(%

Agricultural and
traditional goods
export

Growth
)(%

0.3

0.4

-

83.18

0.6

1.4

-14.8

70.85

-22.9

0.9

2.09

340.82

312.32

-26.9

670458.92

0.62

3.4

57.96

493.35

-19.6

538750.74

-7.76

0.93

8

84.11

908.3

-36

342847.58

-1.94

رشد

مقدار

مقدار

Growth
)(%

Weight
((ton

428.39

value
(million
)dollars

رشد

مقدار

Growth
)(%

Weight
)(kg

-

235560

-

181513

53.75

658.65

38.84

914.49

843.44

827

دوره برنامه
Program
schedule

برنامهی او توسعه
()6968-27
The first
development plan
)(1989-93

برنامهی دوم توسعه
()6921-28
The second
development plan
)(1995-99

برنامهی سوم توسعه
()6923-89
The third
development plan
)(2000-04

برنامهی چهارم توسعه
()6981-88
The forth
development plan
)(2005-09
*

برنامهی پنجم توسعه
()6931-31

The fifth
development plan
)(2011-15

مأخذ :یمرك جمهوری اسالمی ایران ،سالنامه بازریانی خارجی ،سا های مخ ل .
*به دلیل در دس رس نبودن اطالعات ،ارقام مربوط به برنامهی پنجم فق تا سا  6937یزارش شده است.
Source: The Islamic Republic of Iran.ز ustomsش dministration, annual report of foreign trade, different years.
* Because of lack of information, Data of fifth plan have been only reported up to 2013.

ارزش صادرات در برنامهی دوم نسبت به برنامهی او  69درصد

میزان 1/9درصود بووده و در برناموهی دوم بوه  1/6درصود و در

کاهشیاف ه که علت آن را بایسو ی در کواهش حجوم صوادرات

برنامهی سوم به  1/3درصد افزایشیاف ه که برنامهی دوم نسبت

جستوجو کرد .همچنین در طی برنامهی پنجم توسعه نیز ارزش

به برنامهی او معاد  611درصود و برناموهی سووم نسوبت بوه

صادرات زعفران نسبت به برنامهی چهارم  81درصد رشد داشو ه

برنامهی دوم  91درصد رشد داش ه است .کاهش سهم صوادرات

است .همانطور که از جدو  6برمیآید ،در برنامهی او توسعه،

زعفران از کل ارزش صوادرات غیرنف وی در برناموهی چهوارم را

سووهم صووادرات زعفووران از کوول ارزش صووادرات غیوورنف ووی بووه
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میتوان به کاهش تولید و در نهایت کاهش صوادرات محصوو ،

دولووت و اجوورای سیاسووتهووای بووازتر در خصوووص صووادرات

من سب دانست .در برنامهی پنجم توسعه مجودداً صوادرات ایون

محصوالت کشاورزی ،زمینه را برای افزایش درآمد تولیدکنندیان

محصو افزایشیاف ه بوه طووریکوه حودود یوك درصود ارزش

محصوالت صادراتی فراهم ساخ ه است .هر چند که عدم وجوود

صادرات غیرنف ی را به خود اخ صاص داده است .روند رو به رشد

نظام بازاریابی کارا ،منواف حاصول از ایون سیاسوت را توا حودود

صادرات زعفران از کل صوادرات غیرنف وی از یوكسوو و ایجواد

زیادی کاهش داده است (.)Najafi, 1997

درآمد و اش ذا زایی برای روس اییان کشور لزوم توجوه بوه آن را

در رابطه با نرخ ارز و جریانهای تجاری ،نمیتوان بوهوضووح در

دو چندان میسازد.

خصوص تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجوارت خوارجی اظهوار نظور

بر اساس مطالب پیش یف ه ،بررسی عوامل تأثیریذار بر صوادرات

نمود .شواهد حاکی از آن ست که هر سه حالت کاهش ،افوزایش

این محصو اس راتژیك بخش کشاورزی حوا ز اهمیوت خواهود

و عدم تذییر در حجم تجوارت مویتوانود بوهعنووان ن یجوهای از

بود .باتوجه به تأثیرپذیری تجوارت جهوانی محصووالت مخ لو

افزایش ریسك نورخ ارز موورد تا یود قورار بگیورد ( & Fallahi

بهویژه محصوالت کشاورزی از تذییرات نرخ ارز ،به دلیل جایگواه

 .)Mosta'jeran, 2014از مطالب مذکور میتووان دریافوت کوه

خاص بخش کشاورزی در صادرات غیرنف ی کشور ،ایون فواک ور

مطالعهی تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن بهعنوان عوامول کلیودی و

بهعنوان یکی از عوامل مهم و تأثیریذار در تجارت جهانی مطرح

مؤثر بر تجارت خارجی بهمنظوور شوفا سوازی فضوای تجواری

شده و در سا های اخیر به دلیل تحووالت اق صوادی -سیاسوی

کشور بهویژه در بخش کشاورزی حا ز اهمیت بسیار است .از این

کشور اهمیت بیشتری یاف ه است.

رو هد اصلی این پژوهش ،مد سازی و بررسی تأثیر نوسوانات

در رابطه با صادرات محصوالت کشواورزی دولوت دخالوتهوای

نرخ ارز بر صادرات محصو اس راتژیك زعفران میباشد.

مس قیم و غیرمس قیم قیم وی را صوورت داده اسوت .محودودیت

تاکنون مطالعات م عددی درزمینهی تأثیر نرخ ارز و نوسوانات آن

صادرات محصوالت کشاورزی تا دههی قبل بهطوور یسو ردهای

بر تجارت خارجی صوورت یرف وه اسوت .ن وایج پوژوهش چوو و

اعما میشد که این مسئله باعث پوایین آمودن قیموت داخلوی

همکاران ( )Cho et al., 2002برای ده کشور توسعهیاف ه طوی

محصوالت قابل صدور میشده است ( .)Najafi, 1997دخالت-

سووا هووای  6321-39نشووان داد کووه در دورهی موردمطالعووه،

های غیرمس قیم دولت مربوط به سیاست پایین نگهداشو ن نورخ

نوسووانات نوورخ ارز تووأثیر منفووی و معن ویدار بوور تجووارت بخووش

ارز بوده که بیش ترین لطمه را به محصوالت صادراتی کشاورزی

کشاورزی این کشورها داش ه است.

وارد کورده اسوت ( .)Khalilian & Farhadi, 2011در طوی

بهمنوووی اسوووکویی و هگرتوووی ( & Bahmani-Oskooee

سا های یذش ه برنامههایی به منظور م عاد سواخ ن اق صواد و

 )Hegerty, 2008بهمنظور بررسی توأثیر نوسوانات نورخ ارز بور

برقراری محی باثبات اق صادی آغاز شد .دولت بهمنظور برقراری

صادرات و واردات کشور ژاپن ،تجارت دوطرفه بین ژاپن و یکوی

نرخ ارز واقعی اب دا اقودام بوه چنود نرخوی سوازی ارز پرداخ وه و

از بزرگترین شرکای تجاری این کشور یعنوی ایالوت م حوده را

سپس به تكنرخی ساخ ن آن اقدام ورزید .به دنبا این سیاست

موردمطالعه قرار دادند .آنها به این ن یجه رسیدند که نا اطمینانی

نوسانات نرخ ارز که همواره شدید بوده بهطوور قابولمالحظوهای

نرخ ارز در بلندمدت بر روی تجارت بیشتر صنای بیتأثیر بوده و

کاهشیاف ه است .این سیاست هموراه بوا دخالوتهوای مسو قیم

در سایر صنای نیز تأثیر مبهم داش ه است .همچنوین در کوتواه-
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مدت درحالیکه تجارت کاالها از نوسوانات نورخ ارز توأثیر موی-

منفی باشد .اس ریو و همکاران ( )Asteriou et al., 2016نیز در

پذیرد ،ولی این تأثیر نیز مبهم است .اردم و همکواران ( Erdem

مطالعه خود به بررسی اثر نوسوانات نورخ ارز بور مقودار تجوارت

 )et al., 2010با بهرهییری از تحلیل همانباش گی دادههای پنل

بینالمللی کشوورهای مکزیوك ،انودونزی ،نیجریوه و ترکیوه بوا

به بررسی تأثیر نرخ ارز و نا اطمینانی آن بور تجوارت دوطرفوهی

اس فاده از دادههای ماهانه برای دورهی  6339-7167پرداخ ند.

محصوالت کشاورزی بین ترکیه و  71شریك عمده تجاری ایون

آنها اب دا با اس فاده از مد هوای  GARCHنوسوانات نورخ ارز

کشور طی دوره زموانی  6381-7119پرداخ نود .ن وایج پوژوهش

اسمی و حقیقی را پیشبینی کرده و سوپس بوه منظورتشوخیص

آنها نشان داد که نا اطمینوانی نورخ ارز بور تجوارت کشواورزی

رابطهی بلندمدت و کوتاهمدت بین م ذیرهوا بوه ترتیوب از مود

ترکیوووه توووأثیر منفوووی داشو و ه اسوووت .بهمنوووی اسوووکویی و

خود ریرسیونی با وقفه توزیعی ( )ARDL1و مد علیت یرنجور

همکوواران( )Bahmani-Oskooee & Hegerty, 2012در

اس فاده کردند .ن ایج نشان داد در بلندمودت رابطوهی معنواداری

مطالعهای به بررسی نوسانات نرخ ارز و رابطه تجاری بین صنای

بین نوسانات نرخ ارز و تجارت بینالمللوی کشوورهای مکزیوك،

ایالت م حده با کرهجنوبی با اس فاده از دادههای ساالنه طی دوره

اندونزی و نیجریه وجود نداش ه اما ایون ن یجوه در موورد کشوور

 6369-7116و روش  ARDLپرداخ هاند .این محققان دریاف ند

ترکیه صاد نبوده هرچند ضریب تأثیریذاری نوسانات نرخ ارز بر

که نوسانات نرخ ارز دارای اثورات کوتواهمودت قابولتووجهی بور

تجارت بینالمللی ترکیه منفی و بسیار ناچیز بوده است .همچنین

صادرات و واردات اکثر صنای دارد .با این حا در درازمدت ،تنها

ن ایج نشوان داد در کوتواهمودت ،بوهخصووص بورای انودونزی و

 66صنعت صادراتی و هفت صنعت وارداتی تحت تأثیر نوسوانات

مکزیك ،نوسانات بر تقاضای صادراتی و وارداتی مؤثر بوده است.

نرخ ارز قورار دارنود .وونوگ و لوی ( )Wong & Lee, 2016در

در کوتاهمدت رابطهی علی قابلتوجهی از نوسوانات نورخ ارز بوه

مطالعهای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات محصووالت

تقاضای واردات -صادرات برای مکزیك و انودونزی وجوود دارد.

کارخانهای مالزی به چوین پرداخ نود .اب ودا بوا اسو فاده از مود

در مورد نیجریه رابطهی علیت به صورت دوطرفه بوده درحالیکه

واریانس ناهمسانی شرطی خودریرسیون تعمویمیاف وه آسو انهای

برای ترکیه هیچیونه علی ی بوین نوسوانات نورخ ارز و تقاضوای

( )TGARCH6نوسانات نرخ ارز محاسبه و سپس از مود هوم-

واردات -صادرات مشخص نشده است.

انباش گی جوهانسن و حداقل مربعوات معموولی پویوا ()DOLS7

در داخل کشوور نیوز مطالعواتی در خصووص توأثیر نورخ ارز بور

بهمنظوور بررسوی اثور نوسوانات نورخ ارز بور تجوارت کاالهوای

صادرات صورت پذیرف ه کوه از آن جملوه مویتووان بوه مطالعوه

مصنوعی مالزی اس فاده شد .ن ایج نشان داد ایرچه نوسانات نرخ

پاسبان ( )Pasban, 2006اشاره کرد .وی در مطالعهی خوود بوه

ارز بر کل صادرات حقیقی مالزی بیتوأثیر بووده اموا بور اجوزای
صادرات حقیقی 9اثر معناداری داش ه و این اثر میتواند مثبت یوا
conditional

1-Threshold
generalized
autoregressive
heteroscedasticity (TGARCH) model
2- Dynamic ordinary least squares

 -9در این مطالعه تنهوا صوادرات کاالهوای کارخانوهای مودنظر بوود کوه براسواس
طبقهبندی اسو اندارد تجوارت جهوانی ( )SITCبوه چهوار یوروه موواد شویمیایی و
محصوالت مرتب  ،کاالهای مصنوعی ،ماشینآالت و تجهیزات حمل و نقل و دیگور
محصوالت کارخانهای تقسیم شدهاند.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفوران ایوران پرداخوت .ن وایج
مطالعات وی نشان داد که زعفران بهعنوان یکی از اقوالم مهوم
صادرات غیرنف وی کشوور تحوت توأثیر عوامول یونوایونی بووده
بهطوریکه تولید زعفران و نرخ واقعی ارز بر تاب عرضه صادرات
زعفران تأثیر مثبت و قیمت صادراتی زعفران و م ذیر جنوگ اثور
)4- Autoregressive distributed lag (ARDL
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منفی داش ه داشت.پیری و صبوحی ()Piri & Sabouhi, 2007

نرخ ارز در کوتاهمدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بور ارزش

نیز در مطالعهای به بررسی توأثیر نورخ ارز بور قیموت صوادراتی

صادراتی انگور ،پرتذا و خرما دارد .همچنین نوسانات نرخ ارز در

زعفران پرداخ ند .ن ایج نشان داد که تذییرات نرخ ارز نسوبت بوه

بلنوودموودت روی کاالهووایی کووه از ارزش صووادراتی بوویشتووری

سایر م ذیرهای مد هم در کوتاهمدت و هم در بلندمودت دارای

برخوردارند ،نسبت به کاالهایی که ارزش صادراتی کمتری دارند،

تأثیر مثبت بیشتری بر قیمت زعفران میباشد .کرمی و زیبوایی

تأثر منفی بیشتری مییذارد.

( )Karami & Zibaei, 2008در پوژوهش خوود بوا اسو فاده از

بهطورکلی ،موضوع نا اطمینوانی و نوسوانات نورخ ارز درزمینوهی

روش خود بازیشت با وقفههای توزی شده ( )ARDLبه بررسی

صادرات ،مسئلهی مهمی بوده کوه در مطالعوات م عودد خوارجی

تأثیر نوسانات نرخ ارز بور صوادرات دو محصوو پسو ه و خرموا

موردتوجه واق شده است ،با اینحوا  ،ایون مسوئله در مطالعوات

پرداخ ند .ن ایج حاصل آنها نشان داد که نوسانات نرخ ارز دارای

داخلووی در حوووزهی صووادرات و بووهوی وژه صووادرات محصوووالت

اثرات م فاوتی بر میزان صادرات این دو محصو به کشورهوای

کشاورزی ،کمتر موردتوجه قراریرف ه است .بر ایون اسواس و بوا

من خوب اسوت .مرتضووی و همکواران ( Mortazavi et al.,

توجه اهمیت موضوع که طی مطالب پیشیف وه بوه آن پرداخ وه

 )2011نیز در مطالعهی خود بررسوی اثور نوسوانات نورخ ارز بور

شد ،مطالعهی حاضر در نظر دارد تأثیر نوسانات نرخ ارز را در کنار

صادرات پس ه ایران در طی دوره  6998-86بوا اسو فاده از روش

سایر عوامل اثریذار بر صادرات محصو اس راتژیك زعفوران در

هوومانباشوو گی و تصووحیح خطووای بوورداری پرداخ نوود .ن ووایج

کوتاهمدت و بلندمودت تحلیول نمووده و راهبردهوای مق ضوی را

بهدستآمده نشان داد که نوسوانات نورخ ارز در کوتواهمودت اثور

بهمنظور بهبود وضعیت صادرات این محصو ارا ه نماید.

منفی و معنیدار بر ارزش صادرات پس ه خواهود داشوت .محبوی
موشایی و همکواران ( )Mohebbi Moshaee et al., 2014در

مواد و روشها

مطالعووهای بووا اس و فاده از الگوووی هوومانباش و گی یوهانسووون –

تاکنون مد های مخ لفی به منظور بررسی عوامل موؤثر ازجملوه

جوسیلوس و تصحیح خطای برداری ( )VECMبه بررسی ارتباط

نوسانات نرخ ارز بر صادرات توس محققان موورد اسو فاده قورار

م ذیرهای مهم اق صوادی بوهویوژه نورخ ارز واقعوی بوا صوادرات

یرف ووه اسووت .بوور اسوواس مطالعووات ( ;Chowdhury, 1993

کشمش ایران طی دوره زمانی  6998-31پرداخ ند .ن ایج تحقیق

 )Mckinzei, 1999; vergil, 2002; Erdem et al., 2010و

حاکی از تأثیر منفی نرخ ارز واقعی بور صوادرات کشومش اسوت.

نیز آزمونهای مربوط ،الگوی بلندمدتی که در این مطالعه به کار

همچنووین کوچووكزاده و کرباسووی (

& Koochakzadeh

 )Karbasi, 2015در مطالعوهای بوا اسو فاده از مود جاکبوه و

یرف هشده ،بهصورت زیر است:
()6

LnEX it   0  1 LnYit   2 LnREX it  3 LnVit  uit

روش اق صادسنجی به بررسی عوامل مؤثر بور تجوارت زعفوران
پرداخ نوود .ن ووایج نشووان داد تولیوود ناخووالص داخلووی و جمعیووت

که در آن  iو  tبه ترتیب بیانگر کشور شوریك تجواری و زموان

کشوورهای واردکننوده و نورخ ارز بوه ترتیوب بوا ضورایب ،6/99

است EX it .نمایانگر صادرات واقعی ایران به کشور در سا ،t

 1/169و  1/91تأثیر مثبت و معنیداری بر تجارت زعفران ایران

 Yitنشاندهندهی  GDPکشور خوارجی iام در زموان RX it ،t

دارند .بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصوالت
کشاورزی ( )Jamalipoor et al., 2016نیز نشان داد نوسوانات
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نرخ ارز واقعی دوطرفه6بوین ریوا ایوران و پوو رایوج شورکای
تجوووواری ،بوووور اسوووواس لگوووواری م طبیعووووی مقووووادیر

 j t2 j

()7

q



j 1

 iut2i

q

 0  

i 1

 t2

 ( Pj* .E j ) / Pبهدسوت آمودهانود .در اینجوا * Pjشواخص قیموت

کووه در آن  t2 ،واریووانس شوورطی و  ut2iنشوواندهنوودهی

مصر کنندهی ( )CPIکشور طور تجواری و  Pنیوز شواخص

وقفه های مخ ل اجزای اخال اسوت.یکوی از محودودیتهوای

قیمت مصر کننده در ایوران اسوت E j .در رابطوهی موذکور ،از

مد  GARCHاین است که ،تأثیر شوكهای مثبت و منفی بور

نسبت نرخ ارز اسمی ایران به نرخ ارز اسمی کشور طر تجاری

بی ثباتی را م قارن و یکسان در نظر میییرد .ایون محودودیت از

بهدست میآید .شایانککر است که هر افزایشی در نرخ ارز واقعی

آنجا ناشی میشود که واریانس شرطی فق بهاندازهی وقفههوای

دوطرفه ،نشواندهنودهی کاهشوی در ارزش ریوا ایوران اسوت.

جمالت اخال وابس ه بوده و مس قل از عالمت جمالت اخوال

همچنین  Vitم ذیر نوسانات نرخ ارز واقعی دوطرفه است.

است .این در حالی است که در م ذیرهای مالی ،یك شوك منفی

در مطالعات صورت یرف ه ،از معیارهای مخ لفی جهوت سونجش

بیش تر از یك شوك مثبت (هم انودازه بوا شووك منفوی) باعوث

نوسانات یوك م ذیور اق صوادی اسو فاده شوده اسوت .فالحوی و

افزایش بیثباتی مویشوود ()Brooks, 2008؛ از ایونرو ،بورای

مسو أجران ( )Fallahi & Mosta'jeran, 2014در مطالعوهی

سنجش بی ثباتی م ذیرهای مالی به ور اسوت از روش نام قوارن

خود به یونه ای نسب اً جام به معرفی این معیارها پرداخ هانود .در

اس فاده شود .یکی از روش های نام قوارن 7EGARCH ،اسوت.

مطالعه ی مذکور ،معیارهایی مانند مقدار مطلوق درصود تذییورات

این روش برای اولین بار توس نلسون ( )Nelson, 1991مطرح

نرخ ارز ،انحرا معیار ،انحرا معیار میانگین م حورك نورخ ارز،

شد و به شکل رابطه  9قابلارا ه است:

موود بلندموودت مقووادیر حووداکثر و حووداقل نوورخ ارز ،مجووذور
باقی ماندههای بهدست آمده از تخمین یك مد  ARIMAبرای
م ذیر نرخ ارز ،انحرا معیار سیکلهای بوهدسوتآموده از فیل ور
هدریك -پرسکات و واریانس شرطی خود ریرسیونی ()ARCH

()9

)

2





ut  i

 t2 j

( 

ut  i

 t2 j

Ln ( t2 )     Ln ( t2 j )  

عالوه بر مزیت یف هشده ،در مد فو   ،بهصورت لگاری می
2
t

واردشده و از این رو ،ح ی ایر پارام رها منفی باشند  ،مثبت
2
t

بهعنووان معیارهوای سونجش نوسوانان معرفوی و موورد آزموون

خواهد بود .بنابراین ،دیگر هیچ ضرورتی برای اعما محودودیت

قراریرف ه است.در مطالعات اخیور ،عمودتاً بویثبواتی بور اسواس

غیر منفی بودن ضرایب وجود ندارد .بر اساس مطالب پیش یف ه،

مد های سری زمانی که در آن واریانس شرطی از یك دوره بوه

در مطالعهی حاضر بورای محاسوبهی نوسوانات نورخ ارز از روش

دورهی دیگر تذییر میکند ،اندازهییری مویشوود .در بسویاری از

 EGARCHاس فاده شد.

ایوون مطالعووات ،انووواع موود هووای  GARCHبوورای محاسووبهی

قبل از تخمین مد  6اب دا الزم است به بررسی مانایی م ذیرهوا

نوسووانات م ذیرهووای اق صووادی مورداس و فاده قراریرف ووه اسووت.

با اس فاده از آزمونهای مربوطه پرداخ ه شود .در مرحلهی بعود و

معادلهی یك مد  GARCHمعمولی بهصورت زیور قابولارا وه

در صورت لزوم ،جهت بررسوی وجوود رابطوهی بلنودمودت بوین
9

م ذیرها در مد  ،از آزمونهای همانباش گی اس فاده خواهد شود.

است.

در مد های پانل در صورت وجود رابطهی همانباش گی ،اس فاده

1- Bilateral exchange rate

2- Exponential GARCH
3- Co-integration test
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از روش  OLSجهت تخموین رابطوهی بلندمودت ن وایج توورش

در اینجا X ،نشاندهندهی برداری از م ذیرهای توضیحی مود

داری را به همراه داشو ه ،بنوابراین اسو فاده از ایون روش ن وایج

(  ) X  E , P , L , K , S و   i,kضووریب بووا وقفووهی تفاضوول

قابلاع مادی دربر نخواهد داشوت .در چنوین شورایطی ،یکوی از

مرتبهی او م ذیرهای توضیحی الگو اسوت .بوا فورض ایونکوه

روش های کارآمد جهت تخمین ،روش حداقل مربعوات معموولی

)  i ,t  (ˆi ,t ,  X i ,tباشد ،خواهیم داشت:

کامالً تعدیل شده ( 6)FMOLSبوده که توس پودرونی 7معرفوی
یردید .تخمین زن  FMOLSبه منظور برطر کردن درون زایوی

()6

1  T
 T

 lim E     i ,t     i ,t 
  t 1

 T  t 1

 i ,t

بین ریرسورها ارا هشده و در مطالعهی حاضر نیز از هموین روش

که برابور اسوت بوا کواریوانس بلندمودت فراینود کوه مویتوانود

جهت برآورد رابطهی بلندمدت اس فادهشده است.

بوهصووورت  i  i0  i  iنیووز تجزیووه یووردد .در ایوون

روش  ،FMOLSیك روش نا پارام ریك است کوه همبسو گی

معادله   i0برابر با کواریانس همزمان و  iبرابر مجموع وزنوی

اح مالی بین اجزای خطای مد و تفاضل مرتبهی او م ذیرهای

اتوکواریانس است .ضریب برآوردی تخمینزن  FMOLSدر این

توضیحی باوجود ضرایب ثابت را بهمنظور تصحیح خودهمبس گی

مد برابر است با:

سووریالی محاسووبه نموووده و تخمووینزن  OLSرا بووهصووورت نووا
پارام ریکی تصحیح میکند .این روش ،تخمینزنی کارا و سازیار
بهمنظور بررسی رابطهی بلندمدت بوده و خودهمبس گی سوریالی
و درون زایی بالقوه بوین م ذیرهوا را موردبررسوی قورار مویدهود
9

( .)Ozturk et al., 2010کا و و چیانوگ ( Kao & Chiang,

 )2000نیز نشان دادند که تخمینزنهوای  FMOLSاز توورش
نمونه ای کمی برخوردار بووده و جهوت تجزیوهوتحلیول مناسوب

کوووووه در ایووووون معادلوووووه

i ,t

i 1



i 1

ˆ

2 ,1,i
Y  Yi ,t  Yi 
 X i ,t
ˆ

*
i ,t

و

2 , 2 ,i

ˆ

2 ,1,i
ˆ0
ˆ
(
) 2 , 2 ,i   2 , 2 ,i
ˆ


ˆ0
ˆ
ˆi  
2 ,1,i   2 ,1,i 

است.

2 , 2 ,i

وجود هومانباشو گی بوین مجموعوهای از م ذیرهوای اق صوادی،
مبنای آماری اس فاده از الگوهای تصحیح خطا را جهوت بررسوی

میباشند.
بهمنظور بررسی تخمینزن  FMOLSمد زیور در نظور یرف وه

رواب کوتاهمدت فراهم میکند .بودین منظوور ،وقفوهی پسوماند
رابطهی بلندمدت را به عنوان ضریب تصحیح خطا اس فاده کورده

میشود:
()1

()2

1
  T

 X i ) 2    ( X i ,t  X i ) 2 Yi*,t  Tˆi 
  t 1


T



N

   ( X

1
N

*
ˆFMOLS


i  1, ... , N

 t  1, ... , T

Yi ,t   i  i X i ,t   it

که در آن ،فرض بر این اسوت کوه  Yi ,tو  X i ,tبوا شویب  i

همانباش ه بوده و   iنیز ممکن است در بوین مقواط مخ لو

و رابطهی  8برآورد میشود:
Yit  a  bX it  cU it 1  eit

()8

i

که در آن  Ytم ذیر وابس ه و  X tبوردار م ذیرهوای مسو قل در

همگن باشد یا نباشد .این معادله را میتوان بهصورت زیر نوشت:

رابطهی بلندمدت (الگوی  )6میباشد .بر این اساس ،بیان تجربی

Yi ,t   i   i X i ,t 

الگوی تصحیح خطای معرفیشده توس رابطهی  ،8در رابطوهی

()9

i  1,..., N

 t  1,...,T

 X i ,t k Vit

Ki

i ,k



j   Ki

 3قابلارا ه است.
()3
1- Fully Modified Ordinary Least Squares
2- Pedroni
3- Kao and Chiang

LnEX it  a  b1LnYit  b2 LnREX it  b3LnVit  cU it 1  eit

در روابوو  8و  ،3ضووریب تصووحیح خطووا یعنووی ضووریب c
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درصورتیکه با عالمت منفی ظاهر شود -که ان ظار میرود چنین

( )WDIو صندو بین المللی پو ( )IFSاس خراج یردید .دادهها

باشد -نشانگر سرعت تصحیح خطا و میول بوه تعواد بلندمودت

و آمارهای مربوط به م ذیرهای موجود در نرخ ارز دوطرفه نیوز از

خواهد بود .این ضریب نشان میدهد در هر دوره ،چند درصود از

وبسایت بانك مرکزی و بانك جهانی بهدست آمد.

عدم تعواد م ذیور وابسو ه ،تعودیلشوده و بوه سومت رابطوهی
بلندمدت نزدیك میشود.

نتایج و بحث

تخمینهای مووردنظر بورای دورهی زموانی  79سواله  6926توا

زعفران ایران بهعنوان مرغوبتورین زعفوران تولیودی در سوطح

 6939برآورد یردید .شایانککر اسوت کوه دادههوای مربووط بوه

جهانی به کشورهای مخ لفی صادر میشوود .جودو  7میوزان و

صادرات ایران از وب سایت رسمی اتا بازریانی ایران در سوا -

سهم صادرات این محصو را به کشورهای عمدهی هد نشان

های مخ ل بهدست آمده است .همچنین آمار مربوط بوه تولیود

میدهد.

ناخالص داخلوی کشوورهای هود  ،از وبسوایت بانوك جهوانی
جدول  –2وضعیت صادرات زعفران ایران به کشورهای عمدهی هدف صادراتی در سال 1393
Table 2- Iranian saffron export to major export target countries in 2014

صادرات

صادرات
Export

سهم

میزان

(Share )%

(Value )kg

0.52

355

0.50

340

0.2

113

0.13

86

0.12

82

-

کشور هدف
Target country

سو د
Sweden

هند
India

آلمان
Germany

اس رالیا
Australia

فرانسه
France

-

Export

سهم

میزان

(Share )%

(Value )kg

68.55

46588

11.55

7841

10

6972

7

4787

0.8

574

0.63

428

کشور هدف
Target country

امارات م حده عربی
United Arab Emirates

عربس ان سعودی
Saudi Arabia

چین
China

اسپانیا
Spain

ای الیا
Italy

سو یس
Switzerland

مأخذ.:یمرك جمهوری اسالمی ایران ( )6939و یاف ههای پژوهش.
Source: The Islamic Republic of Iran customs administration (2014) and research findings.

همانیونه که از جدو  7برمیآید کشور امارات م حده عربی بوا

بین م ذیرهای مدنظر ،اب دا الزم است آزموون ریشوهی واحود در

میزان  16988کیلویرم و سهم  68/99درصد بیش ترین حجم از

خصوص هر یك از م ذیرهای الگو انجام پذیرد .ن ایج مربوط بوه

صادرات زعفران ایران را به خود اخ صاص داده است .کشورهای

سه آزمون ریشهی واحد پانول ( )LLC9،ADF7،PP6بورای هور

عربس ان سعودی،چین ،اسپانیا ،ای الیا ،سو یس،سو د ،هند ،آلمان،

م ذیر در جدو  9آمده است.

اس رالیا و فرانسه نیز به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
به منظور برآورد رواب موردنظر در بخش روش شناسی پژوهش و
قبل از انجام آزمون همانباش گی جهت تعیین رابطهی بلندمودت

1- PP- Fisher
2- Augmented Dicky Fuller_ Fisher
3- Levin, Lin & Chu

تحلیل اقتصادی آثار کوتاهمدت و بلندمدت نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران...
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جدول  -3نتایج آزمون ریشه واحد پنل
Table 3- The result of Panel Unit root test
آماره محاسباتیADF-Fisher
آماره محاسباتیPP- Fisher

آماره محاسباتیLLC

متغیرها

مرتبه انباشتگی
Integration order
)I(0

PP-Fisher calculated statistic
***18.93

ADF-Fisher calculated statistic
**6.71

LLC calculated statistic
2.01

Variables

)I(0

***34.59

***15.29

***6.18

)I(1

***

39.01

***

***

)I(1

***

21.62

25.71

**

*

7.15

-7.15

-3.81

مأخذ :یاف ههای تحقیق.
* ** ،و *** به ترتیب نشاندهندهی معنیداری در سطوح  ،61پنج و یك درصد است.
Source: research findings.
*, **, and*** show significance in levels of 10, five and one percent, respectively.

براسوواس ن ووایج جوودو  ، 9م ذیوور صووادرات ( )lnEXitو درآموود

ناهمگنی در پویاییها و واریانس جمالت خطای پانول از آزموون

( )lnYitدر سطح مانا نبوده و با یكبار تفاضلییوری مانوا موی-

همانباش گی پانل معرفیشده توس پودرونی ()Pedroni, 2001

شوند .با توجه به این که برخی از م ذیرهای مووردنظر الگوو مانوا

که امکان بررسی چنین نواهمگنیهوایی را در مود هوای پانول

نیس ند ،بهمنظور اع ماد به ن ایج حاصول ،تأییود وجوود رابطوهی

فراهم میسازد ،اس فاده شد .جدو  1ن ایج آزمون هم انباشو گی

همانباش گی میوان م ذیرهوا الزاموی اسوت .بوا توجوه بوه وجوود

پدرونی بین م ذیرهای مورد بررسی را نشان میدهد.

جدول  -9نتایج آزمون همانباشتگی پنل
Table 4- the results of Panel Co-integration test

آمارههای آزمون بین بعدی

آمارههای آزمون درونبعدی
Within dimension statistics
Panel-ADF
Panel-PP
p-value
p-value
آمارهی محاسباتی
آمارهی محاسباتی
Calculated
statistic
2.86

***0.0011

Calculated
statistic
3.11

***0.0008

Between dimension statistics
Group-ADF
Group-PP
p-value
p-value
آمارهی محاسباتی
آمارهی محاسباتی
Calculated
statistic
1.3

***0.39

Calculated
statistic
-4.11

***0.0006

مأخذ :یاف ههای تحقیق.
*** نشاندهندهی معنیداری در سطح یك درصد است.
Source: research findings.
*** show significance in level of one percent.

بر اساس ن ایج بهدستآمده از این آزمون رابطه همانباش گی بین

همان یونه که در جودو  9مشواهده مویشوود ،ضوریب تعیوین

م ذیرهای موردبررسی تأییود یردیود ،بنوابراین مویتووان یفوت

تعدیلشدهی الگوی برآوردی حاکی از توضویحدهنودیی مناسوب

م ذیرهای تحقیق یرایش به یك رابطه بلندمدت دارند.

مد بوده بهیونهای که  83درصد از تذییرات م ذیر وابس ه مود

پس از تأیید وجود رابطهی بلندمدت بهمنظور برآورد بوردار هوم-

توس م ذیرهای مس قل توضیح داده میشود .همچنین آموارهی

انباش گی از روش  FMOLSاس فاده شد که ن وایج در جودو 9

محاسباتی دوربین واتسون نیز بر عدم وجود خودهمبس گی بوین

ارا ه شده است.

اجزای اخال الگو صحه یذاشت.
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جدول  -5نتایج برآورد الگوی بلندمدت
Table 5- The results of estimating long-term model
آمارهی t

ضریب

متغیر

t-statistics
7.13

Coefficient
***11.52

Variable

8.21

***5.34

LnYit

2.16

**0.78

2.48

**

LnREX it
LnVit

عرض از مبدأ

-1.23

معیارهای نیکویی برازش
Goodness of fit criteria
0.90

R2

0.89

R2

1.92

D.W

مأخذ :یاف ههای تحقیق.
** و *** بهترتیب نشاندهندهی معنیداری در سطوح پنج و یك درصد است.
Source: research findings.
**and*** show significance in levels of five and one percent, respectively.

با توجه به معیارهای نیکویی برازش ،صحت ن ایج بهدستآمده از

الگوی پیشنهادی اس فاده شده ،ضرایب به شوکل کشوش قابول

برآورد مد جهت تجزیهوتحلیل و اظهار نظر تأیید مییوردد .بوا

تفسیر است بر این اساس و مطابق ن ایج بهدست آمده ،حساسیت

توجه به ن ایج ارا ه شده در جدو  ،9همهی ضرایب برآورد شده

صادرات زعفران نسبت به تذییر در م ذیر درآمد بیشتور از سوایر

از لحاظ آماری معنیدار بوده و از لحواظ عالموت نیوز بوا مبوانی

م ذیرها بوده بهطوریکه با ثبات سایر عوامل ،ان ظار میرود یك

تئوریکی سازیار میباشد .م ذیرهای تولید ناخالص داخلی و نورخ

درصد تذییر در درآمد کشورهای هد صادراتی ،بهاندازهی 9/91

واقعی ارز تأثیر مثبت بر صادرات داش ه و اثر نوسانات نرخ ارز بور

درصد صادرات محصو زعفران را افزایش دهد .دلیول ایون امور

صادرات زعفران منفی بوده است .ن یجهی بهدستآموده در ایون

روشن است زیرا افزایش درآمد کشورهای واردکننودهی زعفوران

مطالعه مبنی بر تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر صادرات ،با ن وایج

ایران ،افزایش تقاضا برای کاالهای مخ ل ازجملوه محصووالت

پوژوهشهوای م عوددی ماننود چوو و همکواران ( Cho et al.,

کشاورزی را به دنبا داش ه که این امر میتواند منجر به افزایش

 ،)2002اردم و همکاران ( )Erdem et al., 2010و مرتضوی و

واردات برای آن کشورها و به عبارتی افزایش صوادرات زعفوران

همکاران ( )Mortazavi et al., 2011که حواکی از اثبوات اثور

ایران یردد .چنین اثر مثب وی در خصووص نورخ م ذیور نورخ ارز

منفی نا اطمینانی نرخ ارز بر تجارت بوده همسوو اسوت؛ هرچنود،

واقعی ارز معاد  1/28درصد بوده کوه ایون امور نیوز در ادبیوات

معدود مطالعاتی نظیر بهمنوی اسوکویی و هگرتوی (Bahmani-

اق صاد کالن قابل ان ظار است .افزایش نرخ ارز به معنی کواهش

 )Oskooee & Hegerty, 2008و وونوگ و لوی ( & Wong

قیمت کاالهای صادراتی اسوت ،بنوابراین زعفوران ایرانوی بورای

 )Lee, 2016چنین تأثیری را بیمعنی و در برخی مووارد موبهم

مصر کنندیان در کشورهای شوریك تجواری ارزانتور شوده و

دانس هاند .همچنین نظر به اینکه از فرم  log-logجهت بورآورد

مقوودار بوویشتووری از ایوون محصووو توسوو آنووان تقاضووا

تحلیل اقتصادی آثار کوتاهمدت و بلندمدت نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران...
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میشود.همانیونه که از ن ایج برمیآید ،نوسوانات نورخ ارز توأثیر

منفی است .ضریب مربوط به جمله تصحیح خطوا نیوز یوكقلوم

منفی قابلمالحظهای بر صادرات زعفران داش ه بوه یونوهایکوه

اطالعاتی مهم در الگوی کوتاه مودت اسوت .هموانطوور کوه در

ان ظار می رود یك درصد افزایش در این نوسانات سوبب کواهش

جدو  6مشاهده میشود ،ضریب مربوط به جمله تصحیح خطوا

 6/79درصدی صادرات زعفران یردد.این ن یجه با ن ایج عمدهی

در مد مذکور معاد  -1/98بهدسوتآموده کوه دارای عالموت

مطالعاتی که در مقدمه به آنها اشاره شد ،همسوو اسوت .توجیوه

مورد ان ظار (منفی) بوده و حاکی از این است که در هر دوره98 ،

این ن یجه را بایس ی به بیش تر بودن اثر جانشینی بویثبواتی یوا

درصد از خطای عدم تعاد دوره قبل تعدیل و عدم تعواد هوای

ریسك نرخ ارز از اثر درآمدی آن نسبت داد که توانسو ه فعالیوت

موجود از بین رف ه و به رواب تعادلی بلندمدت نزدیك مویشوود.

صادراتی را کاهش دهد.

این میزان تصحیح خطا بیانگر سرعت نسبی قابلتوجهی در رف

یراوو ( )Grauwe, 1988مع قد است افزایش در ریسك ،دو اثور

عدم تعاد های کوتاهمدت در سیس م بوده و از این رو مویتووان

درآمدی و جانشینی دارد که در جهت مخال عمل میکننود .بوا

به اثریذاری سیاستهای اتخاک شده در کوتاهمدت امیدوار بود.

افووزایش ریسووك ،اثوور جانشووینی باعووث جانشووین شوودن سووایر
فعالیتهای کم ریسك بهجای فعالیت پرریسك میشود که ایون
امور کوواهش مطلوبیووت ان ظوواری حاصوول از فعالیووت در تجووارت

جدول  -6نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای کوتاهمدت
Table 6- The results of short-term error correction model
متغیر
ضرایب برآورد شده
آمارهی t

محسوب میشود .این امر به معنی کاهش میزان تجوارت اسوت.

T statistic
5.08

Estimated coefficient
***18.15

از سوی دیگر ،بنگاه ها برای جبران این کواهش درآمود ،فعالیوت

2.09

**1.14

LnYit

خود را افزایش خواهند داد .در واق  ،در اثر درآمودی تمایول دارد

1.99

**0.36

در راس ای افزایش حجم تجوارت عمول کنود .ن یجوهی دو اثور

2.48

**

LnREX it
LnVit

6.11

***-0.38

درآمدی و جانشینی به شکل تواب مطلوبیت آنهوا بسو گی دارد

Variable

عرض از مبدأ

-0.42

U it 1

معیارهای نیکویی برازش

( .)Rey, 2006در مطالعهی حاضر ،غالب شدن اثر جانشینی بور

Goodness of fit criteria
0.78

2

R

اثر درآمدی به معنی اثر منفی نا اطمینانی نورخ ارز بور صوادرات

0.77

R2

است.

2.06

D.W

بهمنظور بررسی رواب کوتاهمدت ،الگوی تصوحیح خطوا بورآورد
یردید .برآورد الگوی تصحیح خطا اطالعات مفیدی در خصووص
فعلوانفعاالت صورت یرف ه در کوتواهمودت ارا وه کورده کوه در
تصمیم ییری و سیاستیذاری حا ز اهمیت اسوت .ن وایج بورآورد
این الگو در جدو  6یزارششده است.
همچنانکه از جدو  6برمی آید ،معیارهای خوبی بورازش مود ،
وضعیت قابل قبولی را از برآورد الگو نشان میدهد .در اینجا نیز
اثر کوتاهمدت م ذیرهای درآمد کشورهای شریك تجواری و نیوز
نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران مثبت و تأثیر نوسانات نورخ ارز

مأخذ :یاف ههای تحقیق.
** و *** به ترتیب نشاندهندهی معنیداری در سطوح پنج و یك درصد است.
Source: research findings.
**and *** show significance in levels of five and one percent,
respectively.

نتیجهگیری
به دلیل وجود ارتباط ساخ اری بین م ذیرهای کوالن اق صوادی،
نرخ ارز و نوسانات آن بهعنوان یکی از م ذیرهای مهم و مؤثر در
اق صاد هر کشور ،میتواند بر م ذیرهای کالن اق صادی از جملوه
تجارت تأثیر بگوذارد .ایون تأثیریوذاری بوه ویوژه در کشوورهای
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درحا توسعه به سبب سواخ ار اق صوادی آنهوا و شووكپوذیری

موردنظر بوده است ،که این موضوع با ن ایج اکثر مطالعات داخلی

بیشتر نرخ ارز ،بهصورت قابلمالحظهتری مشهود است .بخوش

و خارجی صورت یرف ه در این خصوص مطابقت دارد .نوسوانات

کشاورزی نیز از ایون قاعوده مسو ثنا نبووده و نوسوانات نورخ ارز

نرخ ارز از طریق ایجاد فضایی نامطمئن در اق صواد سوبب بوروز

توانس ه است از راههای مخ ل سطح قیمت،تولیود و واردات ،آن

مشکالت بسیاری در نظام تجاری کشور شوده و از ایون طریوق

را م أثر سازد .با توجه به نوسانات نرخ ارز در طو سا های اخیر

موجبات کاهش صادرات را فراهم میسازد.

و اهمیت زعفران به عنوان یکوی از محصووالت مهوم صوادراتی

با توجه به تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر صادرات واقعی ایوران،

ایران ،در این مطالعه به بررسی توأثیر نوا اطمینوانی نورخ ارز بور

پیشنهاد میشود چنانچه دولت قصد دارد بهمنظور برقراری ثبوات

صادرات زعفران طی دورهی  6926-6939پرداخ ه شد .بهمنظور

و افزایش میوزان صوادرات غیرنف وی ،ارزآوری و حفو و ارتقواء

دستیابی به ن ایج کواراتر ،پوس از بررسوی روشهوای مخ لو

م وقعیت ایوران در بازارهوای جهوانی یوام موؤثری بوردارد بایود

مد سازی نوسانات نرخ ارز و ان خاب شاخص مناسب ،تحلیلهوا

برقراری محی باثبات اق صادی را بهعنوان سیاس ی تأثیریذار در

و مد های برآوردی تحت دو سناریوی بلندمودت و کوتواهمودت

دس ور کار خود قورار داده و زمینوههوای الزم بورای کواهش نوا

ارا ه یردید.

اطمینانی در این بازار را فراهم آورد .در این راس ا بهورهییوری از

ن ایج نشان داد که م ذیر تولید ناخالص داخلی کشوورهای طور

ابزارهای پولی و مالی ماننود ایجواد و یسو رش بوازارهوای آتوی

تجاری تأثیر مثبت و معنیداری بور صوادرات محصوو زعفوران

(سل ) ارز و نیز یسو رش سوپردههوای ارزی در نظوام بوانکی و

دارد ،به طوریکه با افوزایش یوك درصود درآمود ایون کشوورها

همچنین طراحی و به کارییری الگوهای بیمهای نقوش بسوزایی

صادرات به میزان  9/9درصد افزایش مییابود .همچنوین م ذیور

در جهت پوشش ریسك نرخ ارز ایفوا خواهنود نموود .در نهایوت،

نرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر صادرات بووده کوه

ن ووایج بوورآورد الگوووی تصووحیح خطووا نشوواندهنوودهی سوورعت

این موضوع با مباحث نظری نیز سازیار اسوت .ن وایج حاصول از

قابل مالحظهی تعدیل خطای عدم تعواد و یورایش بوه سومت

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان صادرات محصوو زعفوران

رواب تعادلی بلندمدت بوده و از این رو میتوان به سیاستهوای

حاکی از تأثیر منفی و معنیدار این م ذیر بور صوادرات محصوو

طراحی و اعما شده در کوتاهمدت چشمداشت.
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Abstract
In order to get rid of single-product economy, trade of agricultural products is emphasized by
the government. As Iran is the biggest producer and exporter of this strategic product in the
world, the analysis of factors affecting export of Iran's saffron, can result in better policy
making. Accordingly, this study is aim to investigate the short-term and long-term effects of
exchange rate volatility beside the other factors affecting the export of this product using panel
data for Iran's major trading partners during 1992-2014. For this purpose and to avoid the
limitation of symmetric approaches to calculate instability indices, the exchange rate volatility
index was firstly calculated by using asymmetric method of Exponential Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (EGHARCH). Then, this index was used along with
other variables to estimate of proposed model using the Fully Modified Ordinary Least Squares
(FMOLS) method. The results showed that although countries income and real exchange rate
have positive and significant effects on saffron export, exchange rate volatility has a negative
and significant effect on export of this product. Therefore, if the government’s goal is to support
the export of this product, it is vital to achieve stability in exchange rate market. Moreover, the
results of estimating error correction model indicate that the speed of disequilibrium adjustment
towards long-run equilibrium relationships is substantial. Therefore, policy-making would be
hopeful in the short-term.
Keywords: Exchange Rate Volatility, Non-oil Export, Saffron, Panel Data, Fully Modified Ordinary
Least Squares (FMOLS) Method.
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