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چکيده
درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ايران دارد .درطی سالهای گاشته ،بهطور متوسط  %11درآمد دولت و  %11درآمد صادرات ايران
از نفتوگاز بوده است .از ديگرسوی ايران بهعنوان بزرگترين صادركننده زعفران بلش قابل توجهی از ارزش صادراتی جهانی اين محصول
را به خود اختصاص داده است .با توجه به تأثيرگااری درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران به عنوان مهمترين منبع درآمدی ،بررسی تأثير شوک
حاصل از نوسانات اين درآمدها بر اقتصاد ايران ضروری بهنظر میرسد .از اين رو مطالعه حاضر به بررسای اثار شاوک درآمادهای نفتای بار
صادرات زعفران ايران پرداخته است .در اين راستا از دادههای سریزمانی دوره  0 01-30و الگوهای جوهانساون -جوسايليوس و تصاحي
خطا برای برآورد روابط بلندمدت و كوتاهمدت بين متغيرهای الگو استفاده شده است .يافتههای پژوهش بيانگر اين است كاه نارر ارز ماؤثر
واقعی در بلندمدت و كوتاهمدت تأثير معنیدار مثبت بر صادرات زعفران دركشور دارد .شاخ

قيمتداخلی زعفران باه قيمات جهاانی آن و

بهرهوری زعفران نيز با اينكه اثرشان از لحاظ آماری معنیدار نيست ولی تأثير آن از لحاظ عالمت بهترتياب منفای و مثبات اسات .شاوک
درآمدهای نفتی نيز طبق انتظار دركوتاهمدت و بلندمدت دارای اثر منفی بر صادرات زعفران بوده است.
کلمات کليدی :الگوی تصحي خطا ،درآمدهای نفتی ،زعفران ،شوک.
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صادرات هند با نرر مؤثر ارز رابطه منفای و باا قيمات صاادراتی

مقدمه
در شرايط كنونی ،حيات سياسی و اقتصادی كشورهای نفت-

نسبت به قيمتداخلی رابطاه مثبات دارد .گيشاان و اكساپوزيتو

خيز درحال توسعه ،از جمله ايران ،بهشدت متکی به درآمد حاصل

( )Guisan & Exposito, 2004در مطالعااهای بااه بررساای

از صادرات نفات اسات .از طرفای رهاايی از اقتصااد متکای باه

عرضهوتقاضای صادراتكشااورزی در اساپانيا ،فرانساه ،ژاپان و

درآمدهای نفتی ،با توجه به وجود اساتعدادهای مناساب تولياد و

آمريکا پرداختند .نتاي آنها نشان داد كه عرضه از تقاضا بيشتر

صااادرات برخاای از محصااوالت و كاالهااای غيرنفتاای بااهويااژه

افزايش يافته است .كااظمزاده و ابوناوری ( & Kazemzadeh

محصوالتكشاورزی ،از طريق شناخت استعدادهای منطقاهای و

 )Abunori, 2005با بارآورد تواباع عرضاهوتقاضاای صاادرات

حمايت جدی از اينگوناه اساتعدادها ضاروری باهنظرمایرساد.

خرمای ايران با اساتفاده از الگاوی سيساتم معاادالت همزماان،

صااادرات محصااوالتكشاااورزی بلااش عماادهای از صااادرات

عوامل مؤثر برتوساعه صاادرات خرماا را بررسای كردناد .نتااي

غيرنفتی را به خود اختصاص داده اسات .در مياان محصاوالت-

حاصل از اين مطالعه نشان داد كه عاواملی چاون قيماتنسابی

كشاورزی زعفران از اهميت خاصی برخوردار است ،بهطاوریكاه

صادرات خرما ،نررواقعیارز و مقدار صادرات خرماا اثار مثبات و

در دورههای ملتل  ،يکی از محصوالت عمده صاادراتی كشاور

معنیدار ولی متغيرهای تولياد خرماا در سااير كشاورها و متغيار

بوده است.

مجازی جنگ آثار منفای بار تقاضاای صاادرات خرماای اياران

بهدليل متکی بودن بودجه دولتی ايران به درآمادهای نفتای،

داشتهاند .كاريمكشاته و همکااران ( Karim keshteh et al.,

تغييرات در قيمت نفت تأثير قابل مالحظهای بار اقتصااد اياران

 )2005به برآورد توابع عرضهوتقاضای صادرات ميگو با اساتفاده

دارد .در ايران  11تا  31درصد درآمدهای صاادراتی و  11تاا 01

از سيستم معادالت همزمان پرداختند و نشان دادند كه در كوتاه-

درصد بودجه ساالنه دولت را درآمدهای نفتی تشکيل مایدهناد.

مدت عرضه و تقاضاای صاادرات ميگاو بایكشاش اسات و در

منبع اصلی كم های مالی و يارانهها ،درآمادهای نفتای اسات.

بلندمدت نيز افزايش درآماد حاصال از صاادرات نفات بارخالف

پس درآمد حاصل از صدور نفتخام بهطور غيرمستقيم بار ديگار

انتظار ،صادرات ميگو را محدود نکرده است .پاسابان ( Pasban,

فعالياتهاای اقتصاادی نياز تأثيرگااار اسات ( Agricultural

 )2006در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفاران

Planning, Economics and Rural

پرداخت .نتاي نشان داد كه توليد زعفران و نرر واقعیارز بر تأثير

Development

.)Research Institute, 2012

مثبت و قيمت و جنگ اثر منفی بر عرضه صادرات زعفران داشته

يکی از متغيرهای مهم متأثر از شاوک قيمات و درآمادهای

است .بیريا و جبلعاملی ( )Biriya & jabalameli, 2006باه

نفتی ،صادرات محصوالتكشاورزی بهويژه زعفران میباشد .به-

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ،زعفاران و خرماا در سابد

واسطه اهميت صادرات محصوالتكشاورزی بهوياژه زعفاران در

كاالهای صادرات غيرنفتی ايران پرداختند .نتااي نشاان داد كاه

اقتصاد ،مطالعاتی به بررسی عوامل ماؤثر بار آن پرداختاهاناد .از

سياستهای قيمتی بر درآمدهای حاصل از صادرات غيرنفتی اثار

جمله اين مطالعات میتوان به موارد زير اشاره داشت.

مثبتی نداشته است ،بنابراين بايد سياساتهاای مشاوق افازايش

شارما ( )Sharma, 2000در مطالعهای باه بررسای عوامال

توليد و عرضه كاالهای كشاورزی و تنوع بلشی آنها را برگزيد.

تعيينكننده عملکرد صادراتی هند پرداخت .نتاي نشاان داد كاه

كرباساایواكباارزاده ( )Karbasi & Akbarzadeh, 2007در

اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران
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مطالعهای به برآورد تابع عرضهوتقاضای صادرات زعفران با سيساتم

بررسی كردند .نتاي نشان داد كه شوک قيمت نفت اثر كاوچکی

معادالت همزمان پرداختند .نتاي نشان داد كاه كشاش قيمتای

بر رشد توليدات صنعتی دارد .بيشترين اثر شوک قيمات نفات و

تقاضای كوتاهمدت زعفران اندک اسات و اياران در كوتااهمادت

قيمت موادغاايی بر روی نررارز مشاهده شده است و نيز بررسی

میتواند برای افزايش درآمد خود قيمت را افزايش دهد .عاقال و

همزمان شوک قيمت نفت و قيمت جهانی موادغاايی نشاان داد

همکاران ( )Aghel et al., 2008در مطالعهای به بررسی عوامل

كه عالوهبر اثرگااری جداگانه هر كدام از اين شوکهاا بار روی

مؤثر بر صادرات محصوالت كشاورزی با تأكيد بر اساتانداردهای

تورم و نرر ارز ،شوک نفتی اثرات معنیداری را بر قيمت جهاانی

صادرات (زعفران ،پسته ،بادام ،خرماا و سايب) پرداختناد .نتااي

موادغاايی بهجا خواهد گااشت .ارشدی و موسوی ( & Arshadi

نشان داد رعايت سط استاندارد صاادراتی در اكثار محصاوالت

 )Mousavi, 2014تأثير شوکهای نفتی را با تأكياد بار اثارات

مورد بررسی تأثير مثبت و معنیدار بر ميزان صادرات آنهاا دارد.

نامتقارن آن بر رشد اقتصادی ايران در سالهاای 0 01 -0 17

عليجانی و همکاران ( )Alijani et al., 2010در مطالعهای اثار

بررسی كردند .نتاي آنان نشاان داد كاه شاوک مثبات و منفای

سياستهای اقتصادی بر صادرات كشاورزی و صانعتی اياران را

قيمت نفت اثرات نامتقارنی بر روی رشد اقتصادی برجاای مای-

با استفاده از روش خودرگرسيون برداری در قالب مادل تصاحي

گاارد .همچنين نتاي حاصل از تجزيه واريانس رشاد اقتصاادی

خطا در سالهای  0 01 -0 11بررسی كردند .نتااي نشاان داد

نشان داد كه شوکهای مثبت قيمت نفت نقش بسيار مهمتاری

كه سياست پولی اثر مثبت و معناداری دركوتاهمدت بر صاادرات

نسبت به شوکهای منفی در توضاي نوساانات رشاد اقتصاادی

صنعتی و كشاورزی دارد .درحالیكه تغييرات نرر بهره و هزيناه-

دارند و نتاي حاصل از توابع عکسالعمل آنی حاكی از آن اسات

های دولت بهترتيب تاأثير معکاوس و مساتقيم معنااداری روی

كه شوکهای مثبت و منفی قيمت نفت باهترتياب اثار مثبات و

صادرات صنعت و كشاورزی دارند .سياست تجاری نيز تأثير هم-

منفی بر روی رشد اقتصادی دارند ،اما انادازه تاأثير شاوکهاای

جهت در بلندمدت با صادرات صنعت و كشاورزی دارد.

مثبت بر رشد توليد در بلندمدت به مراتاب بايش از شاوکهاای

نجفیعلمادارلو و همکااران ( Najafi Alamdarlu et al.,

منفی میباشد .همچنين نتاي حاصل از مادل  VARنشاان داد

 )2013در مطالعااهای عواماال مااؤثر باار صااادرات محصااوالت

كه ي

همبستگی و ارتباط باال و مثبتی بين توليد ناخال داخلی

كشاورزی در كشورهای عضو اكو را با رهيافت دادههای تاابلويی

و درآماادهای ارزی حاصاال از صااادرات نفاات وجااود دارد كااه

طی سالهای  033 - 111و كاربرد اقتصادسنجی فضايی مورد

وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی را مجدداد ماورد تأيياد

بررسی قرار دادند .نتاي نشان داد كاه همبساتگی فضاايی باين

قارار مایدهاد .كوچا زاده و كرباسای ( & Koochakzadeh

كشورها وجود دارد و متغيرهای تولياد ناخاال ملای ،نارر ارز و

 )Karbasi, 2015در مطالعهای عوامل مؤثر بر تجارت زعفاران

مجاورت كشورها بار روی صاادرات محصاوالت كشااورزی اثار

ايران را طی دوره زمانی  0 11-3با اساتفاده از مادل جاذباه و

مثبت و جمعيت كشورها اثر منفی بر روی آن دارد .پايشبهاار و

روش اقتصادسنجی پانل بررسی كردند .نتاي نشان داد كه توليد

باغستانی ( )Pish bahar & Baghestani, 2014در مطالعهای

ناخال داخلی و جمعيت كشورهای واردكننده و نرر ارز بهترتيب

اثرات اقتصادی شوکهای قيمتی نفت و موادغاايی بر متغيرهای

با ضرايب  1/100 ،0/00و  1/01تاأثير مثبات و معنایداری بار

كالن اقتصادی ايران را با استفاده از روش خود توضاي بارداری

تجارت زعفران ايران دارد.

ساختاری و دادههاای ماهاناه فاروردين  0 11تاا اسافند 0 31

با وجود اينكه برخی مطالعات ماكور در كشور باا تأكياد بار
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صادرات زعفران انجام گرفته است اما مطالعه خاصی به بررسای

اين نتيجه نشان میدهد واريانس شرطی فرآيند خطاا ثابات

اثر شوک درآمدهای نفتی صاردات اين محصول نپرداخته اسات،

نيست .عاالوهبار ايان باياد ضارايب  β ،αنياز ناامنفی باشاند

بنابراين مطالعه حاضر در پی پاسخ به اين سوال است كه شاوک

(.)Kazeruni & Dolati, 2007

درآمدهای نفتی چه اثری بر صادرات زعفران در ايران دارد؟

با توجه بهشرط نامنفی بودن ضرايب در الگاوی ،GARCH
الگوی ديگری ارائه شده است كه دارای اين محدوديت نيست و

مواد و روشها

به الگوی واريانس ناهمساانی شارطی اتورگرسايو تعمايم يافتاه

درالگوهای سریزمانی مورد استفاده نلسات باياد وضاعيت

نمايی ( )EGARCHمعروف است (.)Engle, 1982

پايايی دادهها مورد بررسی قرار گيرد .به اين منظور مایتاوان از

درالگااوی ) ،EGARCH (1,1لگاااريتم طبيعاای واريااانس

آزمونهای ديکیفولر ،ديکیفولر تعميم يافته و فيليپس و پارون

شرطی از فرآيند زير تبعيت میكند (:)Hagerud, 1997

استفاده كرد .براساس اين آزمونها ،اگر قدرمطلق آمارهی آزمون

()1

از قدر مطلق كميت بحرانی بزرگتر باشد ،فرضيه صفر مبنی بار

كه  β ،α ،ωو  γضرايب هستند كه عدم تقارن بهوسايله γ

وجااود ريشااه واحااد (ناپايااايی) رد ماایشااود .انااواع ماادلهااای

تعيين میشود .از مزايای اين الگو نسبت باه الگاوی GARCH

 GARCHبرای بهدستآوردن شوک و نااطمينانی در بسياری از

اين است كه محدوديتی در مورد عالمت ضرايب برآوردی وجاود

مطالعات اخير مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات .در ايان مادل،

ندارد.

واريانس شرطی براساس اطالعات دوره قبل و خطای پيشبينای

شاخ

مستلرج از الگوی فوق در الگوی صادرات زعفاران

گاشته تغييركرده و نشاندهناده نااطميناانی نارر ارز مایباشاد.

مورد استفاده قرار میگيرد .الگوی تجربی اين پژوهش بهصاورت

ساادهتارين مادل بارای وارياانس شارطی ،مادل )ARCH (q

زير تصري شده است.

پيشنهاد شده توساط انگال باوده كاه در آن وارياانس شارطی،

()0

),Ly/a, Ler, ilyshock

مياانگين وزناای مربااع خطاهااای پاايشبيناای گاشااته ماایباشااد
(.)Kazeruni & Dolati, 2007

كه در ايان رابطاه  Lexلگااريتم صاادرات زعفارانLppi ،
q

()0

 t  vt  0    i t2i
i 1

كه در آن  vtفرايند نوفه سفيد میباشاد .معادلاه انگال توساط
بولرسلو در سال  0311بهصورت زير بسط داده شد:
()

لگاريتم نرر مؤثر واقعیارز Ly/a ،لگاريتم بهرهوری (نسبت توليد
به سط زيركشت) و  Oilyshockشاوک درآمادهای نفتای در
كشور میباشند .نررارز مؤثر واقعای در حقيقات مياانگين وزنای

ht   0  1 t21  1ht 1

برای مادل ) GARCH (p,qباا مرتباه بااالتر ،در صاورتی
واريانس شرطی بهدست خواهد آمد كه شرط زير برقرار باشد.
()

لگاريتم شاخ

نسبت قيمت داخلای باه جهاانی زعفارانLer ،

p

q

i 1

i 1

1    i   i 0

نررهایارز واقعی تعديل شده اسات .بارای محاسابهی نارر ارز
مؤثر واقعی ابتدا بايد شاخ های نرر ارز اسمی را بهدساتآورده
سپس شاخ های نررهای مابور را با توجه باهساهم آنهاا در
تجااارتخااارجی مااوزون كاارد (.)Zamani Farahani, 2012
ميانگين ميزان توليد زعفران نسبت به سط زيركشت باهعناوان

اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران

029

شاخصاای باارای محاساابه بهاارهوری توليااد در اياان پااژوهش

 )2010; Samadi et al, 2009; Zamanzadeh, 2012از

درنظرگرفته شد .دادههای مورد استفاده در اين پژوهش از بانا

الگوی خود توضاي باهمنظاور بارآورد معادلاه مياانگين متغيار

اطالعات سریهایزمانی بان مركازی و حساابهاای ملای در

درآمدهای نفتی در دوره  0 01-30استفاده شد .در بين الگوهای

پورتال مركز آمار ايران استلراج شدهاناد كاه دوره  0 01-30را

مورد بررسی ،الگوی ) ARIMA (2,1,0بهعنوان الگاوی بهيناه

شامل میشوند.

انتلاب شد .آمارههای  Fو  R2نياز حااكی از تصاري مناساب
ماادل هسااتند .از آزمااون  ARCHنيااز باارای آزمااون واريااانس
ناهمساانی (اثاارات  )ARCHاسااتفاده شااد كااه براساااس آماااره

نتايج و بحث
بهمنظور استفاده از الگوهای واريانس ناهمسانیشرطی بارای

محاسباتی آن فرضيه صفر (عدم وجود واريانسناهمسانیشرطی)

الگوی مياانگين

رد مایشاود .پاس الگوهااای وارياانسناهمساانیشارطی باارای

شاخ سازی نوسانات ي

متغير ابتدا بايد ي

برآورد شده و وجود اثرات  ARCHآزمون شود .دراين مطالعه نيز

استلراج شوکهای درآمد نفتی قابليت استفاده دارند.

همانند خيلی از مطالعات صورتگرفته ( Kazeruni & Sajodi,

جدول  -1نتايج برآورد الگوی ميانگين متغير درآمدهای نفتی
Table 1- The results of average oil revenues variable

tآماره

ضريب

متغير

t-Statistics

Coefficient

Variable

-0.10

-3.74

C

5.06

0.96

)AR(1

0.04

)AR(2

0.23
2

R =0.96

)F-Stat=394.2 (0.00

)ARCH test: F-Stat=6.83(0.00

منبع :برآورد نويسنده.
Source: Authors’ estimation.

در ادامه الگوی  GARCHمورد برآورد قرار گرفت ولای باه-
دليل اينكه بعضی شروط الزم اين الگو از جملاه ناامنفی باودن

ضرايب تأمين نشد از اين رو الگوی  EGARCHبرآورد شد كاه
نتاي مربوط در جدول ارائه شد.

جدول  -2برآورد الگوی )EGARCH(1,1
)Table 2- Estimation EGARCH (1,1

zآماره
z-Statistics
-1.36

ضريب

متغير

Coefficient
-1.13

Variable
C

-0.37

-0.25

-1.62
1.06
R2 =0.96

-0.68
0.33
)F=111.7(0.00

)ARCH test: F- Stat=0.12(0.88

منبع :برآورد نويسنده.
Source: Authors’ estimation.
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حسن اين الگو اين اسات كاه محادوديت خاصای در ماورد

استفاده از نظر وجود يا عدم وجود ريشه واحد مورد بررسای قارار

عالمت ضرايب ندارد و ضرايب میتوانند منفی باشاند .حاال باا

میگيرند .نتاي مربوط به آزمون ريشه واحد (ديکیفولر تعمايم-

استفاده از الگوی ) EGARCH (1,1میتوان شاخ

نوساان و

يافته) در جدول گزارش شده است .نتاي آزمون نشان میدهد

شوک درآمدهای نفتی را استلراج كرده و بهعنوان ي

متغير در

كااه متغيرهااای مااورد اسااتفاده در سااط ناايسااتا بااوده و بااا

الگوی معرفی شده برای صاادرات زعفاران باهكارگرفات .بارای

تفاضلگيری مرتبه اول ايستا شدهاند .پس متغيرهاای مااكور از

برآورد مناسب ،در اين مرحله متغيرهاای ماورد

شناسايی تکني

درجه جمعی ي

() )I(1برخوردارند.

جدول  -3نتايج آزمون پايايی متغيرها
Table 3- Reliability test of results

مرتبه همجمعی

آماره بحرانی

آماره آزمون برای تفاضل مرتبه اول

آماره آزمون در سطح

متغير

Collective order
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

Critical statistics
-3.54
-3.54
-3.54
-3.54
-3.54

Test difference of order one
-3.42
-3.69
-6.32
-7.14
-5.60

Level test
-1.88
-1.72
-1.22
-1.59
-2.13

Variable
Lppi
Ly/a
Lex
Ler
Loily

( : Lppiلگاريتم نسبت شاخ

منبع :برآورد نويسنده.
داخلی به قيمت جهانی زعفران : Ly/a ،لگاريتم بهرهوری : Lex ،لگاريتم صادرات زعفران : Ler: ،لگاريتم نرر ارز موثر واقعی : Loily ، ،لگاريتم
شوک درآمدهای نفتی).

Source: Authors’ estimation.
(Lppi: Logarithmic of ratio index domestic to global price of saffron, Ly/a: Logarithmic productivity, Lex: Logarithmic
)export of saffron , Ler: Logarithmic of real effective exchange rate, Loily: Logarithmic shock of oil revenues.

با توجه به اينكه متغيرهای الگوی صادرات زعفران ،همگای

متغيرهای الگو مورد آزمون قرار میگيرد .بدين منظور از آزماون

هستند از اين رو شرايط الزم بارای اساتفاده

اثر استفاده شد كه نتاي مربوط در جادول  1ارائاه شاده اسات.

جوهانسون و جوسيليوس برای برآورد رابطه بلندمادت

طبق نتاي آزمون ،وجود دو بردار بلندمادت باين متغيرهاا تأيياد

جمعی از مرتبه ي
از تکني

و الگوی تصحي خطا برای برآورد رابطه كوتاهمدت بين متغيرها

میشود.

برقرار است .درگام نلست ،وجود رابطاه تعاادلی بلندمادت باين
جدول  -4آزمون اثر برای تعيين تعداد بردارهای بلندمدت
Table 4- Test effect to determine the number of long-term vectors

مقدار بحرانی

آماره آزمون

فرض آلترناتيو

فرض صفر

Critical value
48.88
31.54
17.86

Test
67.78
36.04
17.09

Assumption alternative

Assumption zero

r 1
r2

r 3

8.07

2.05

r4
منبع :برآورد نويسنده.

Source: Authors’ estimation.

r 0

r 1
r2

r 3
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در ادامه بردارهای شناسايی شده مورد برآورد قرارگرفات كاه

نتاي برآوردی اين متغير دارای اثر معنایدار منفای بار صاادرات

بردار مطابقت بيشتری با انتظارات تئوری داشت كاه نتااي

زعفران است .با افزايش ي درصدی در نوسان درآمدهای نفتی،

مربوط به آن در جدول  0گزارش شده است .طباق نتااي  ،نارر

صادرات زعفران  /1درصد كاهش میيابد .اين امر بهدليل تا

مؤثر واقعیارز تأثير مثبتی بر صادرات زعفران در كشور دارد كاه

محصولی بودن اقتصاد كشور و وابستگی باالی آن به درآمدهای

از لحاظ آماری نيز معنیدار است .افزايش نررارز به ميزان يا -

نفتی است .نفت هم به لحاظ جايگاه آن در توليد ناخال داخلای

درصااد ،مياازان صااادرات زعفااران را در بلندماادت  1/01درصااد

و هم به لحاظ سهم آن در بودجاه دولات و نياز مناابع ارزی در

افزايش میدهد .افازايش ناررارز سابب تشاويق صاادركننده و

اقتصاد ايران از اهميت زيادی برخوردار است .اكثر محققين علات

افزايش ميزان صادرات میشود.

وجود آثار ملرب درآماد نفات در اقتصااد را باه نحاوه برخاورد

متغير مورد بررسی بعدی ،نسابت قيماتداخلای باه خاارجی

دولااتهااا جهاات هزين اهِكاارد آن در اقتصاااد نساابت ماایدهنااد

زعفران است .هر چند كه براساس آماره  tمحاسباتی ،ضريب آن

( .)Pasban, 2004درآمدهای ناپايادار نفات كاه در دوره ماورد

معنیدار نيست ولی دارای اثر منفی است .افزايش قيماتداخلای

بررسی دارای نوسانات زيادی میباشد میتواند هم در كوتاهمدت

زعفران و كاهش قيمت جهانی انگيزه صادرات را كم مایكناد و

و هم بلندمدت بهدليل اتکا باه آن و لحااظ در بودجاه باهدليال

محصول در بازار دارای كشش بيشتر (بازار داخال) باه فاروش

وابستگی شديد ،سبب كاهش صادرات كاالهای كشاورزی گردد.

میرسد .متغير بعدی بهرهوری زعفران (نسابت تولياد باه ساط

اين نوسانات درآمدهای نفتی خود میتواند عامل مهم بروز تاورم

زيركشت) است .اثر اين متغير مثبت بوده ولای از لحااظ آمااری

داخلی كاالهای غيرنفتی باشد كه خود مایتواناد سابب كااهش

بیمعنی است .با افزايش توليد زعفران نسبت به سط زيركشت،

ميزان صادرات اين كاالهای غيرنفتی را مهيا كند ( Armen et

محصول كافی برای تأمين نياز داخل مهيا بوده و ميزان صادرات

.)al., 2009
درگام بعدی ،الگوی تصحي خطا برآورد شد كه نتاي آن در

افزايش میيابد.
جدول  -5برآورد بردار بلندمدت تعادلی
Table 5- The estimation Long-term equilibrium vector
Lex
Ler Lppi Ly/a Oilyshock
-2.60

0.15

-0.12

0.56

-8.04

0.87

-0.60

2.86

ضريب
Coefficient

tآماره
t-Statistics

منبع :برآورد نويسنده.
( : Lexلگاريتم صادرات زعفران : Ler: ،لگاريتم نرر ارز موثر واقعی : Lppi ،لگاريتم
نسبت شاخ داخلی به قيمت جهانی زعفران
 : Ly/a ،لگاريتم بهرهوری : Oilyshock ،شوک از درآمد نفت).
Source: Authors’ estimation.

(Lex: Logarithmic export of saffron , Ler: Logarithmic of real
effective exchange rate, Lppi:
Logarithmic of ratio index domestic to global price of saffron,
Ly/a: Logarithmic productivity,
)oilyshock: shock of oil revenues.

آخرين متغير موردبررسی ،شوک درآمدهای نفتی است .طبق

جدول  1گزارش شده است .براساس نتاي  ،فقط اثر نرر واقعای-
ارز باار صااادرات زعفااران دركوتاااهماادت معناایدار اساات .يعناای
دركوتاهمدت نيز افزايش نرر ارز واقعی زميناه را بارای افازايش
صادرات زعفاران در كشاور فاراهم مایآورد .متغيرهاای نسابت
قيمتداخلی به جهانی و بهرهوری زعفران در كوتااهمادت دارای
اثر معنیداری نيستند .اثر شوک درآمدی نفتی در كوتاهمادت باا
اثر بلندمدت آن همجهت است و در جهت عکس ميزان صادرات
زعفران را تحت تأثير قرار میدهد .يکی از پارامترهاای مهام در
برآورد الگوهای تصحي خطا ،ضريب تصاحي خطاا اسات كاه
چگونگی تعديل نوساانات وارد شاده در كوتااهمادت باه سامت
مقادير تعادلی بلندمدت را نشان میدهد .ضريب تصحي خطاای
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الگو برابر  -1/17برآورد شده است كه دارای عالمت مورد انتظار

تعديل بسيار پاايين اسات و زماان قابال تاوجهی بارای تعاديل

است ولی از لحاظ مقداری بيانگر اين است كه سارعت فرآيناد

شوکهای وارده نياز است.

جدول  -6برآورد الگوی تصحيح خطا
)Ec(-1

Table 6- The estimation error correction model
))D(Lex (-1)) D(Ler(-1)) D(Lppi(-1)) D(Ly/a(-1)) D(Oilyshock(-1

c

DLex

-0.07

-0.016

-0.23

0.15

0.25

-0.25

0.02

ضريب

-1.57

-0.12

-1.07

0.80

1.97

-1.12

0.46

Coefficient

tآماره
t-Statistics

منبع :برآورد نويسنده.
( : Lexلگاريتم صادرات زعفران : Ler: ،لگاريتم نرر ارز موثر واقعی : Lppi ،لگاريتم نسبت شاخ داخلی به قيمت جهانی زعفران : Ly/a ،لگاريتم بهرهوری : Oilyshock ،شوک
از درآمد نفت : EC ،اصالح خطا).
Source: Authors’ estimation.
(Lex: Logarithmic export of saffron , Ler: Logarithmic of real effective exchange rate, Lppi: Logarithmic of ratio index domestic to global
)price of saffron, Ly/a: Logarithmic productivity, oilyshock: shock of oil revenues, EC: Error Correction.

دراين قسمت نتاي مربوط به تجزياه وارياانس متغيار صاادرات

اوليه كمتر است اما در دورههای آتی سهم آنها افزايش میيابد.

زعفااران ارائااه شااده اساات .در جاادول  S.E 7خطااای پاايشبيناای

برای نرر ارز از حدود  3درصاد باه بايش از  01درصاد رسايده

متغيرهای مربوطه در دورههاای ملتلا اسات .علات افازايش

است .نسبت قيمتداخلی به جهانی زعفران كمترين سهم را دارد

خطای پيشبينی در طی زمان اين است كاه خطاا در هار ساال

كه در دوره دهم برابار باا  0/0درصاد اسات .ساهم بهارهوری

براساس خطای سال قبل محاسبه میشود .ستون دوم سهم خود

زعفران نيز در دوره انتهايی به  /7درصد افازايش يافتاه اسات.

متغير  Lexرا در تغييرات آن نشان میدهد .هماانطوركاه قابال

اين سهم برای شوک درآمدهای نفتای از مقادار كامتار از يا

مشاهده است در دوره اول صد در صاد تغييارات  Lexناشای از

درصد در دورههای ابتدايی به بايش از  01درصاد در دوره دهام

خود متغير است ودر دورههای بعدی اين سهم كمتر مایشاود و

رسيده است.

در دوره دهم به  70درصد میرسد .در مورد بقيه متغيرهاا ساهم
جدول  -7تجزيه واريانس Lco
Table 7- Analysis of variance Lco
Oilyshock

Ly/a

Lppi

Ler

Lex

S.E

0.00
0.92
3.61
5.99
7.76
8.96
9.74
10.22
10.52
10.69

0.00
0.11
0.63
1.16
1.61
1.96
2.23
2.43
2.58
2.70

0.00
0.05
0.15
0.25
0.37
0.50
0.64
0.80
0.95
1.12

0.00
9.72
12.26
13.49
14.05
14.30
14.39
14.41
14.39
14.35

100.00
89.19
83.35
79.10
76.21
74.28
73.00
72.14
71.56
71.14

0.06
0.08
0.09
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11

دوره
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

منبع :برآورد نويسنده.
( : Lexلگاريتم صادرات زعفران : Ler: ،لگاريتم نرر ارز موثر واقعی : Lppi ،لگاريتم نسبت شاخ داخلی به قيمت جهانی زعفران : Ly/a ،لگاريتم بهرهوری،
 : Oilyshockشوک از درآمد نفت).
Source: Authors’ estimation.
(Lex: Logarithmic export of saffron , Ler: Logarithmic of real effective exchange rate, Lppi: Logarithmic of ratio
)index domestic to global price of saffron, Ly/a: Logarithmic productivity, oilyshock: shock of oil revenues.
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در شکل  0توابع عکسالعمل  Lexنسبت به تکانه هري
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از

است كه ابتدا روند صعودی داشاته و از دوره دوم باه بعاد روناد

متغيرهای الگو ارائه شده است .چنانچه در نمودار قابل مشااهده

نزولی به خود میگيرد .شوک وارده از سامت متغيرهاای نسابت

است اثر شوک وارده به خود متغير صادرات زعفران مثبت اسات

قيمتداخلی به جهانی و بهرهوری با اينكه مثبت هستند ولای از

اما روند كاهشی تنادی دارد كاه در دوره دهام باه مقادار صافر
نزدي

لحاظ مقداری نزدي

به صفر میباشند.

میشود .اثر شوک وارده از سمت متغير نرر ارز نيز مثبت
Response of Lex to Lex

Response of Lex to Ler

Shock amount

Shock amount

Period

Period

Response of Lex to Lppi

Response of Lex to Ly / a

Shock amount

Shock amount

Period

Period
Response of Lex to oilshock

Shock amount

Period

شکل  -1توابع عکسالعمل  Lexنسبت به تکانه در ساير متغيرها
Figure 1- Lex response functions to momentum in other variables.
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اثر شوک وارده از سمت نوسان درآمدهای نفتی منفی اسات

منفی شوک درآمدهای نفتی بار متغيرهاای اقتصاادی در كشاور

و از لحاظ مقداری نيز زياد اسات .اثار منفای ايان شاوک ابتادا

صورت گيارد .همچناين سياساتگاااری بارای تقويات بلاش

افزايش میيابد ولی از دوره چهارم به بعد مقدار منفی اين اثار رو

غيرنفتی اقتصاد كشور و توجه به كاالهای كشااورزی كاه دارای

به افول میگاارد.

مزيتنسبی صاادراتی هساتند ،مایتواناد باهعناوان مهامتارين
استراتژی برای رهايی از اثرات ملرب شوکهای نفتی مطارح و

نتيجهگيری

پيشنهاد شود .با توجه به نوسانات زياد درآمدهای نفتی در ساال-

با توجه ت محصولی باودن اقتصااد اياران و اتکااء زيااد باه

های اخير در اقتصاد ايران ،پيشنهاد میگردد سياستهای دولات

درآمدهای نفتی ،عليرغم برنامهريزیهای صورتگرفته از شادت

در بلش كشاورزی بيشتر به سمت حماياتهاا و مشاوقهاای

وابستگی اقتصاد كشور به نفت كاسته نشده اسات .از طرفای باه

صادراتی پيش برود تا بتواند بلشی از مشاکالت پايشآماده در

واسطه نوسانات بازار جهانی نفت شوکهايی باه اقتصااد كشاور

روابط بينالملل در جهت صادرات زعفران مرتفع گردد .از سوی-

تحميل میشود كه نياز است بارای حاداقلكاردن اثارات آنهاا

ديگر نتاي مطالعه ( )Bakhshi et al., 2016نشان میدهد كاه

اقداماتی صورت گيرد .يکی از متغيرهايی كه در معارض شاوک

شوک درآمدهای نفتی در كوتاهمدت سبب رشاد داخلای بلاش

درآمدهای نفتی است صادرات محصوالت كشااورزی مایباشاد.

كشاااورزی شااده اس ات .البتااه بلااش خااارجی اقتصاااد خيلاای

محصوالت بلش كشاورزی كه عمدتا توليدات صادراتی هساتند

تأثيرپايری مثبت از اين مسئله نداشته است .با توجه به اثر مثبت

و بيش از  11درصد ميزان توليد آنها بازار مصرفخارجی دارناد،

افزايش نرر واقعیارز بر صاادرات زعفاران ،پيشانهاد مایگاردد

ظرفيت مهم و قابل اتکا بارای ارزآوری در اقتصااد

سياستگااران اقتصادی در بلش دولتی با تسريع امر خصوصی-

كشور و خروج از نوسانات منفی درآمدهای نفتی مطارح هساتند

سازی تمام زيربلشها زمينه افزايش بهرهوری و رقاباتپاايری

( Islamic Consultative Assembly News Agency,

اين صنعت در بازارهای جهانی را افزايش دهند و زمينه افازايش

.)2015يکی از مهمترين محصوالت صادراتی بلش كشااورزی

تکاثری صادرات زعفران را فراهم آورند .با توجه به نوسانات زياد

زعفران است كه نظر به اهميات و ساهم باهسازای آن در سابد

درآمدهای نفتی پيشنهاد میگردد در مواقعی كه درآمدهای نفتی

صادرات غيرنفتی ،اين پژوهش به بررسی اثر شاوک درآمادهای

زياد است و زمينه افزايش واردات كاال فراهم است ،ايان واردات

نفتی بر صادرات زعفران پرداخته است .يافتههای پژوهش بيان-

به سمت ورود كاالهای سارمايهای در بلاش فارآوری زعفاران

گر آن است كه نررواقعایارز در بلندمادت و كوتااهمادت تاأثير

هدايت شود تا بتوان در بلندمدت با گساترش صاادرات فارآوری

معنیدار مثبت بر صادرات زعفران در كشور دارد .نسبت قيمات-

شده ،ارزشدالری صادرات و ارزشافزوده حاصل از آنرا افزايش

داخلی به جهانی زعفران و بهرهوری زعفران (توليد به سط زيار

داد .مطالعااات ملتلفاای بااه بررساای نقااش شااوک و نوسااانات

كشت) نيز با اينكه اثرشان از لحاظ آماری معنیدار نيسات ولای

درآماادهای نفتاای باار صااادرات محصااوالتكشاااورزی و نيااز

از لحاظ عالمت بهترتيب منفی و مثبت است .شاوک درآمادهای

غيركشاورزی پرداختهاند .وجه اشتراک اين پژوهشها اثرگاااری

نفتی نيز طبق انتظار در كوتاهمدت و بلندمدت دارای اثر منفی بر

منفی اثر شوک بر صادرات میباشد .اين تأثيرگااری در مطالعات

صادرات زعفران میباشد .از اينرو بايد توجه خاصای باه اثارات

ملتل هم دركوتاهمدت و هم دربلندمدت باهصاورت معکاوس

بهعنوان ي
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اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران

- با توجه به اين مسئله پيشانهاد مای.نتاي متفاوتی داشته باشد

Aghel et ( عاقل و همکااران

گااردد قيمااتگااااری داخلاای زعفااران كااه يکاای از مهاامتاارين

) حاااكی ازZamanzadeh, 2012( ) و زمااانزادهal., 2008

فاكتورهای اقتصادی اثرگاار بر رقابتپايری آن در سط جهانی

تأثيرگااری مثبات ناررواقعایارز دركوتااهمادت و بلندمادت بار

است تنها براساس كيفيت و هزينه تمام شده آن انتلاب گردد تا

Mehrara et al., (  مطالعه مهرآرا و همکاران.صادرات میباشد

دست دالالن از اين بازار كم شده و زمينه رونق بيشتر صادرات

) نشااان ماایدهااد شااوک درآماادهای نفتاای ارزشافاازوده2016

 از طرفی نتااي باهدساتآماده از ايان پاژوهش باا.فراهم شود

زيربلشهای ملتل اقتصاد از جمله بلشكشاورزی را بهشدت

-) و حيادریPiri et al., 2010( مطالعاات پياری و همکااران

تحت تأثير قرار میدهد كه با توجه به اثرگااری ساير متغيرهاای

Heidari Kamalabadi et al., ( كماالآباادی و همکااران

 پاژوهش. اين اثر میتواند مثبت يا منفای باشاد،كالن اقتصادی

.) نيز همخوانی دارد2016

 تغييار متغيرهاای.پيشرو نيز نتاي اين مطالعه را تأييد مایكناد

 نتاي مطالعات ملتل.میباشد

اثرگاار بر صادرات زعفران بهخصوص دركوتااهمادت مایتواناد
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Abstract
Oil revenues play a major role in Iran's economy. In recent years, an average of about 60% of
government revenues and 80% of Iran's export income have been from oil and gas. On the other
hand, Iran as largest exporter of saffron has a significant part of the value of global exports of the
product. Considering that oil revenues over the past years has been Iran's main source of income, it
seems essential to investigate the shock impact of oil revenues on the export of the product. The
present study examined the effect of shock of oil revenues on the export of saffron in Iran. In this
regard, the data time series for 1974- 2016 and Johansen Juselius and error correction model for
Long-term and short-term relationships between the variables model were used. The results show
that the real effective exchange rates in the long-term and short-term have a significant positive
effect on the export of saffron in the country. Although index of ratio of domestic to world prices of
saffron and saffron productivity were not statistically significant, their effect has positive and
negative sign, respectively. Shock of oil revenues in the short term and the long term have a
negative effect on the export of saffron as expected.
Keywords: Error Correction model, Oil revenues, Shock, Saffron

1 - Ph.D Student Economics of agriculture economic, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
2 - Professor Economics of agriculture economic, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
(*-Corresponding author Email: arkarbasi2002@yahoo.com)
DOI: 10.22048/jsat.2018.44171.1128

9

