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چکیده
تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات بهویژه در ارتباط با بازارهای جدید در بخش کشاورزی یکی از مهمترین عوامل مؤثر برر رشرد و توسرعه
صادرات محصوالتی مانند زعفران اس  .تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل اثرگرار برر صرادرات زعفرران ایرران بره کشرورهای برریکس
انجا یافته اس  .برای این منظور مدل دادههای پانل در دوره زمانی  8333-7389به کار گرفتهشده اس  .نتایج برآورد الگوی تصادفی نشان
می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس ،نرا واقعی ارز و جمعی اثر مثب و قیم صادراتی اثر منفی بر صادرات زعفران ایرران
به کشورهای بریکس دارند .با توجه به باالبودن سطح درآمد سرانه در کشورهای بریکس و اثر مثب آن بر میزان صرادرات زعفرران ،انجرا
برنامهریزی و سیاس گراری در جه تقوی روابط با این کشورها ،عاملی مهم درزمینه توسعه صرادرات محصرول زعفرران خواهرد برود .از
سویی با توجه به کششکمقیم وارداتی زعفران در کشورهای مرکور ،پیشنهاد مریگرردد ،اقردامات الز در جهر ارتقراء و بهبرود سرطح
بستهبندی و فرآوری این محصول که ممکن اس منجر به افزایش نسبی قیم گردد ،انجا شود.
کلمات کلیدی :الگوی تصادفی،بازار هدف ،صادرات کشاورزی.
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ی

مقدمه
ازجمله مشکالت اساسی کشرورهای درحرالتوسرعه ،اتکرای

گیاه استراتژی

al., 2011

در اقتصاد ملی محسوب میگردد ( Sadeghi

 .)etایران به دلیل داشتن منابع تولید مناسب و نسربتاً

بیش ازحد به درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه بوده کره باعرث

ارزانقیم در تولید زعفران از امتیازی مناسب برخوردار اس  ،اما

آسیب پرریری اقتصراد و عرد توانرایی در برنامرهریرزی توسرعه

از نظر جایگاه و سهم بازار و تجارت زعفران کشورهای دیگرر از

اقتصادی مریگرردد ( .)Kazeroni et al., 2016تجرارت خرارجی

کررارایی برراالتری برخرروردار هسررتند (

ایران با صادرات ت محصولی و وابستگی شردید بره درآمردهای

.)2016میزان کل صادرات زعفران به  91کشور مقصد صرادرات

نفتی شناخته شده و از زمان ظهور نف تا به امروز سهم صادرات

ایررران در سررال  8939در حرردود 739تررن ،برره ارزش برریش از

این محصول از کل صادرات بیشتر از صادرات سایر محصروالت

715میلیررون دالر برروده اسر  .حرردود  19درصررد کررل صررادرات

میباشد ( .)Barghandan et al., 2011با اینحرال برا توجره بره

زعفران ایران به  9کشور امارات متحرده برا  39ترن ،اسرپانیا برا

بی ثباتی و عد اطمینران در درآمردهای نفتری ،امروزهگسرترش

برا 57ترن ،اف انسرتان  89ترن و چرین برا

صادرات غیرنفتی به عنوان ی

ضررورت اجتنرابناپرریر درآمرده

8

89تن اختصاص دارد ( .)ITC , 2016در جردول  ،8رونرد ارزش
صادراتی زعفران در بازه زمانی  7388-7389ارائه شده اس .

اس .
ازسویی دیگر کارشناسان معتقدند که بخش کشاورزی ازنظر
وسع با استفاده از زمین و تنوع آبوهوا پتانسیل مناسبی جه
حضررور در بازارهررای جهررانی را دارد (

 57تن ،هن

هن

Nasabyan & Jaffari,

Koochakzadeh et al.,

میانگین سهم  79درصدی ایران از صادرات جهانی زعفران،
حاکی از اثرات مستقیم و آشکار صادرات ایران برر رونرد جهرانی
صادرات این محصول میباشد.

 .)2015لرا کوشش برای رسیدن به اهداف چشمانداز  73سراله و

نقش و جایگاه ایران در صادرات جهانی این محصول موجب

ایجاد ظرفیر هرای جدیرد بررای توسرعه صرادرات محصروالت

شده اس که در مطالعات بسیاری بره تحلیرل مسرائل پیرامرون

کشاورزی همواره ازجمله راهبردهای بلندمدت کشرور در عرصره

صادرات و تجارت محصول زعفران پرداختهشده اسر  .کوچر

اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده اسر  .در چنرین شررایطی و

زاده و کرباسی ( )Koochakzadeh & Karbasi, 2016در بررسی

درحالیکه ایران بهعنوان تولیدکننده منحصر بهفرد و یا بیرقیرب

عوامل مؤثر بر تجارت زعفران نشان دادهاند کره نررا ارز ،تولیرد

برخی محصوالت چون فرش دستباف ،پسته زعفران و خاویار در

ناخالص داخلی و جمعی کشورهای واردکننده مهمترین عوامرل

بازارهای جهانی شناخته میشود و ظرفی های قابلتوجهی برای

مؤثر بر صادرات زعفران ایرران مریباشرند .نصرابیان و جعفرری

سود بردن از این شرایط فراهم اس  ،اما متأسفانه در مورد قریب

( )Nasabyan & Jaffari, 2016در تحلیل اثر صادرات زعفران بر

بهاتفاق این محصوالت همچنان ماننرد گرشرته تولیدکننردگان و

رشد بخش کشاورزی کشورهای ایران و اسپانیا ،بر اثرر مثبر و

صادرکنندگان ایرانی از تجارت قابرل توجره ایرن محصروالت در

مستقیم صادرات این محصول بر رشد بخرش کشراورزی تأکیرد

بازارهای جهانی به حداقلهای ممکن رضای

دادهاند.

زعفران به دلیل موقعی ویژه باب اشرت ال زایری در بخرش

داشتهاند.

ناظمی (2016

 )Nazemi,به تحلیرل عوامرل مرؤثر برر

صادرات محصوالت زعفران و پسته در ایران پرداختره اسر  .در

کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابلتوجه برای کشرور ،برهعنروان
1International Trade Center

الگوی برنامهریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی ...
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این تحقیق اصالح قوانین و مقررات صرادراتی و عرد صرادرات

بازارهای جدید ازجمله مهمترین پیشنهادات این مطالعه در جه

محصوالت به صورت فله به عنوان راهکارهرای توسرعه صرادرات

توسعه صادرات زعفران میباشد .کلهر و همکراران (

این محصوالت معرفری شرده اسر  .کرباسری و رسرتگاری پرور
(& Rategaripour, 2014

 )Karbasiدر مطالعره مزیر نسربی

2014

Kalhor et

 )al.,در تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات بر نقش فرهن

و

مسائل اجتماعی تأکیدکرده اند .در این مطالعه صادرات از طریرق

تولید و صرادرات زعفرران نتیجره گرفتنرد کره ایرران از نسرب

کانال های غیررسمی عل اصلی تقلب در کیفی ایرن محصرول

صادراتی باال برخوردار اس  .کاهش تعرفه صرادراتی و شناسرایی

ذکر شده اس .

جدول  -روند ارزش صادرات جهانی زعفران - 3 5

3

Table 1- Trend of world saffron export value 2011-2015

سال

2015

2014

2013

2012

2011

70.99

70.04

69.3

83.6

81.55

152.73

227.62

200.3

418.86

367

21.92

14.62

16.37

10.06

11.11

47.16

47.51

47.31

51.42

50

3.9

2.2

1.37

0.48

1.3

8.4

7.1

3.97

2.4

6.2

1

5.5

3.7

0.75

0.97

2.17

18.05

10.7

3.8

4.4

1

0.93

1.14

0.51

0.75

2.17

3.03

3.3

2.6

3.4

3.3

0.58

1.4

0.87

0.73

7.18

1.91

4.3

4.4

3.3

215.12

324.98

289

501

450
)Total export value Million (Dollar
Reference: IPC, 2016.

Year

سهم از صادرات جهانی
)Share of global export (%

ارزش صادرات

ایران
Iran

)Export value (Million dollar

سهم از صادرات جهانی
)Share of global export (%

اسپانیا

ارزش صادرات

Spain

)Export value (Million dollar

سهم از صادرات جهانی
)Share of global export (%

ارزش صادرات

فرانسه
France

)Export value (Million dollar

سهم از صادرات جهانی
)Share of global export (%

ارزش صادرات

پرت ال
Portugal

)Export value (Million dollar

سهم از صادرات جهانی
)Share of global export (%

ارزش صادرات

آلمان
Germany

)Export value (Million dollar

سهم از صادرات جهانی
)Share of global export (%

ارزش صادرات

امارات متحده
United Arab Emirates

)Export value (Million dollar

کل ارزش صادرات

جهان
World

شرجاعی و همکراران ( )Shojaee et al., 2013بره بررسری

همکاران ( )Mosavi et al., 2013در تحلیل قدرت بازار ایران در

راهکارهای مؤثر بر توسعه صادرات زعفران و نقش آن در توسعه

بازار جهانی زعفران با استفاده از شراخص لرنرر بره ایرن نتیجره

اقتصادی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که گسترش بازارهرای

رسیدند که ایران در این زمینه دارای قردرت برازار اسر  .بردین

صادراتی ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش صادرات اس  .موسوی و

معنی که ایران می تواند در بازارهای مختلف ،سطوح مختلفری از
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Sadeghi et al.,

مهمی در اقتصاد جهانی داشتهاند و از واژه بری  8برای توصریف

 )2011در مطالعه خود به این نتیجره رسریدند کره سراختار برازار

آنها استفاده نمرود .پرس از پیوسرتن آفریقرای جنروبی درسرال

جهانی زعفرران از حالر بنگراه مسرلط بره انحصرار چندجانبره

 ،7388به بریکس 7ت ییرر نرا یافر  .ایرن کشرورها  93درصرد

 )Pasban,در مطالعرهای نتیجره

مساح جهان و  17درصد از جمعی جهان را به خود اختصاص

گرفته اس کره نررا ارز ،تولیرد زعفرران و قیمر صرادراتی را

داده اند .هرچند اعضای گروه بریکس همگی به جز روسیه در رده

مهمترین عوامل مؤثر بر صادرات زعفران میباشد .برا توجره بره

کشورهای درحالتوسعه هستند اما عموماً بهواسرطه اقتصرادهایی

بروز تحوالت بسیار اساسی در سیاس تجاری ت ییررات اساسری

با رشد پرشتاب و فراگیر و تأثیرگرار بر امور جهانی و منطقهای از

در الگوی تجارت کشورهای درحالتوسعه صرورت گرفتره اسر

دیگر کشورها متمایز میشوند (.)Karbasi & Alizadeh, 2016

قیم را اعمرال نمایرد .صرادقی و همکراران (

ت ییریافته اس .

پاسربان (2006

( .)Mohamadi & Hemmati, 2010ازاینرو در بسریاری از ایرن

پیشبینی می شود که کشرورهای برریکس انردازه اقتصرادی

مطالعات بر شناسایی و اولوی بندی بازارهای هدف با اسرتفاده از

معادل با نصف اقتصادهای  G6را تا سال  7379بهدسر آورنرد.

تمامی مزی های نسبی و قابل خلق به عنوان یکی از مهمتررین

بررسی آمار نشان میدهد که طری سرالهرای  8333ترا ،7335

عوامل مؤثر بر رشد و توسعه صادرات محصوالتی مانند زعفرران

واردات محصوالت کشاورزی گروه بریکس از کشورهای با درآمد

اشارهشده اس (.)Karbasi & Rategaripour, 2014

باال به  13درصد ،واردات از کشورها با درآمد پایین به  59درصرد

 )Tantryدر تحلیررل

و واردات از کشورها با درآمد متوسط به  737درصد افزایشیافته

تررانتری و همکرراران (et al., 2017

اقتصادی تولید و بازاریابی زعفران در جاما و کشمیر هند ،شررایط

اس ( .)Zahoor & Karl, 2010این گروه ی

قردرت جدیرد در

را برای کشاورزان منطقه نامساعد معرفی کردهانرد .آنهرا اعتقراد

عرصه بینالمللی اس کره منرافع بخرش کشراورزی خرود را از

دارند کشور هند علی رغم داشتن پتانسیل مناسب در امر صادرات

طریق حلوفصل اختالفرات برین المللری و حمایر گرروه خرود

زعفران ،نتوانسته جایگاه مناسب خود را بیابد و کشورهایی ماننرد

افزایش میدهند ( .)Brink et al., 2013کشرورهای برریکس در

ایران از این امر در جه گسترش صادرات خود استفاده مناسرب

سال 7389با ارزش وارداتی معادل  83815هزار دالر سهم حدود

کردهاند .غفروری و یوکسرل ( )Ghafoory & Yuksel, 2017برا

 3درصدی را در واردات زعفران بره خرود اختصراص دادهانرد .در

استفاده از روش تحلیل  SWOTاستراتژیهای افرزایش تولیرد و

سال  7388میزان واردات این کشورها معرادل  1579هرزار دالر

صادرات زعفران در کشور اف انستان را مورد تجزیهوتحلیرل قررار

بوده اس که سهم  1/9درصدی از واردات جهانی را شامل شده

دادهاند .کاهش مالیاتها ،افزایش یارانرههرای دولتری در بخرش

اس

 .)ITC,این امر حاکی از رشد دو برابری سرهم ایرن

تولیررد و تررأمین مررالی در تبلی ررات و برندسررازی برررای زعفررران

کشررورها در میررزان واردات ایررن محصررول در عرصرره جهررانی

اف انستان ازجمله راهکارهای پیشنهادی آنهرا در جهر توسرعه

میباشد .این در حالی اس که سهم ایران (بهعنوان بزرگتررین

صادرات این محصول میباشد.

صادرکننده زعفران) از صادرات زعفران به کشرورهای برریکس،

در سال  7338گروه گلدمن ساچز چهار بازار نوظهور برزیرل،
روسیه ،هند و چین را مورد شناسرایی قررارداد کره نقرش بسریار

(2016

فقط ی

درصد میباشد .با توجه اقتصاد رو به رشد این کشرورها

در سررطح جهررانی و نقررش مهمرری کرره مرریتواننررد در واردات
1 BRIC
2 BRICS

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفران ایران به کشورهای بریکس
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محصوالت کشراورزی ماننرد زعفرران در سرطح جهرانی داشرته

 )2017; Karbasi & Alizadeh, 2016برره کشررورهای

باشند ،الز اس تا عوامل مؤثر بر صادرات این محصول به این

بررریکس،

لگرراریتم نرررا واقعرری ارز ( ;Pasban, 2006

کشورها موردمطالعه قرار گیرند.

 )Amirnejad et al., 2015; Karbasi & Tohidi, 2015در
کشورهای بریکس و

لگراریتم جمعیر

( & Karbasi

)Alizadeh, 2016; Koochakzadeh & Karbasi, 2016

مواد و روشها
در تحقیقات گرشته صادرات محصوالت کشاورزی ترابعی از

کشورهای بریکس میباشد .اطالعات موردنیراز ایرن مطالعره برا

عوامل متعددی مانند قیم داخلی ،قیم جهانی ،درآمرد کشرور

اسررتفاده از گررزارشهررای و آمارهررای موجررود در سررای فررائو و

اما با توجه به جرود

جهانی دربازه زمانی 8333-7389و اطالعرات

واردکننده و نرا ارز در نظر گرفتهشده اس

شاخصهای بان

شرایط خاص هر کاال و ت ییراتی که در قوانین و مقرررات حراکم

سای مرکز تجارت جهانی ،گردآوری گردید.دراین مطالعه جه

بر بازار جهانی را می دهد ممکن اس مت یری به تابع صرادرات

برآورد الگو از رهیاف دادههای پانل استفادهشده اسر  .پریش از

اضافه یا از آن کاسرته شرود ( .)Nori & Yazdani, 2000مبنرای

برآورد ،الز اس که آزمون های قابلی برآورد الگو با استفاده از

بسرریاری از مطالعررات درزمینهتوابررع صررادرات ،مطالعرره سرررور و

دادههررای پانررل انجررا شررده و نرراهمگنی کشررورهای بررریکس

اندرسون در سال  8333میباشد .بر ایرن مبنرا قیمر صرادراتی

موردبررسی قرار گیرند .درصورتی که این کشورها همگرن باشرند

کشور صادرکننده ،قیم داخلی کشور واردکننده و درآمرد کشرور

میتوان از روش حداقل مربعات مشترک اسرتفاده نمرود در غیرر

واردکننده مهم ترین عوامل مرؤثر در ترابع صرادرات مری باشرند.

اینصورت استفاده از روش پانرل مناسرب خواهرد برود .در جهر

سپس چاو ثاب نمود کره نررا ارز مریتوانرد اثررات مهمری برر

شناسایی همگنی یا ناهمگنی کشورها از آزمون لیمرر برهصرورت

صررادرات محصرروالت کشرراورزی داشررته باشررد (
2016

& Karbasi

زیر استفاده میشود:

 .)Alizadeh,درنهای با بهرهگیری از مطالعرات پیشرین و

انجا تعدیالتی ،مدل تجربی زیر به عنوان تابع صادرات زعفرران
از کشور ایران به کشورهای بریکس در نظر گرفتهشده اس .
بر اسا

معیارهرای انتخراب مردل ماننرد نیکرویی بررازش،

در رابطرره فرروق  Nتعررداد کشررورها K ،تعررداد مت یرهررای
توضیحی T،برازه زمرانی،

ضرب الگروی غیرر مقیرد و

و شوارتز از بین فر هرای

ضریب الگوی مقید یعنری حرداقل مربعرات مشرترک مریباشرد

مختلف برآوردی (لگاریتمی ،خطی ،لگاریتمی – خطی وخطری –

( .)Green, 2002همچنین در ایرن تحقیرق در جهر مقایسره

لگاریتمی) درنهای الگوی لگاریتمی انتخراب گردیرده اسر  .در

الگوها با اثرات ثاب و تصادفی از آزمون هاسرمن اسرتفاده شرده

معنیداری ضرایب و آمارههای آکائی

رابطه فوق
بریکس،

لگراریتم صرادرات زعفرران بره کشرورهای
لگاریتم تولید ناخرالص داخلری سررانه کشرورهای

بریکس ( & Koochakzadeh & Karbasi, 2016; Hosaini
&Tohidi,

،)2015

اس :

Karbasi

قیم

;2012

Homayonpour,

صادراتی زعفرران ایرران ( Asari et al.,

در رابطه فوق rتعداد پارامترها،
ضرررائب الگرروی اثرررات ثاب ر ( ) و

ماتریس کواریانس بررای
مرراتریس کواریررانس

ضرائب الگوی اثرات ثاب ( ) اس  .فرض صفر آزمون هاسمن
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بیانگر برتری الگوی اثرات تصادفی در مقابل الگوی اثرات ثابر

فیشر و پسران استفادهشده اس  .نتایج این بررسری در جردول 7

اس .

گزارششده اس .
نتایج نشان میدهد که فقط مت یر جمعی در طی بازه مرورد
در سطح ایستا میباشد .سایر مت یرها نیز پس از ی برار تفاضرل

نتایج و بحث
با توجه به ماهیر ترکیبری دادههرا مرورد اسرتفاده در ایرن
تحقیق بهمنظور بررسی ایستایی مت یرها آمارههایی ماننرد لروین،

گیری ایستا شدهاند .به منظور بررسی وجود همبستگی مقطعری از
آزمون بروچ پاگان استفادهشده اس .

جدول  -بررسی ایستایی متغیرها طی دوره 333- 3 5
Table 2- Survey of variables stationary 1990-2015

سطح
نتیجه
Result

احتمال

عد ایستایی

عد ایستایی
No stationary

عد ایستایی
No stationary

عد ایستایی
No stationary

ایستایی
Stationary

ایستایی
Stationary

ایستایی
Stationary

ایستایی
Stationary

ایستایی
Stationary

فیشر

متغیر

احتمال

پسران

احتمال

Probabili
ty level

Pesaran
statistic

Probabilit
y level

Fisher
statisti
c

0.36

-0.21

0.34

0.56

0.18

45.22

0.16

-0.66

0.88

0.31

0.99

15.76

0.28

-0.35

0.51

0.49

0.99

20.23

0.22

-0.44

0.91

0.23

0.88

24.14

0.001

-2.45

0.001

-2.76

0.003

90.11

0.001

3.01

0.000

-5.17

0.000

160.81

First lag of export

0.001

3.19

0.001

-3.48

0.001

102.93

وقفه اول تولید ناخالصداخلی

0.001

2.18

0.002

-2.81

0.001

161.14

0.000

3.56

0.000

-5.16

0.000

186.12

Probabilit
y level

No stationary

آماره لوین

سطح

آماره

سطح

آماره

Levin
statestic

Variable

صادرات
Export

تولید ناخالص داخلی
Gross domestic
)production (GDP

قیم صادراتی
Export price

نرا ارز واقعی
Real exchange rate

جمعی
Population

وقفه اول صادرات

First lag of GDP

وقفه اول قیم صادراتی
First lag of export price

وقفه اول نرخارز واقعی

جدول  -3نتایج آزمون بروچ پاگان
Table 3- The result of Bruch Pagan test

سطح احتمال

آماره

آزمون

Probability level

Statistic

Test

0.35

10.87

بروچ پاگان
Bruch- Pagan

عد امکان رد فرض صفر در این آزمون بیانگر عد وجرود

First lag of exchange
rate

مشکل خودهمبستگی در دادههای پانل میباشرد .برا توجره بره
استفاده از دادههای ترکیبی الز اس تا با توجه به همگنری یرا
ناهمگنی کشورهای مورد تحقیق نروع الگروی مناسرب از نروع
 Poolیا  Panalتشخیص داده شود .جدول  1نتایج آزمون لیمر
را برای مقایسه این الگوها ارائه میدهد.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات زعفران ایران به کشورهای بریکس
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جدول  -4آزمون لیمر (چاو) برای انتخاب الگوی مناسب
Table 4- Limer (Chav) test for choose of appropriate model

سطح احتمال

درجه آزادی

آماره

معیاره

Probability level

Freedom degree

Statistic

0.000

18.4

4.17

Criteria
معیاره F

0.000

25

106.33

F criteria
معیار کای اسکور
Chi- square criteria

نتایج آزمون لیمر نشان می دهد که فرضریه صرفر مبنری برر

گا بعدی الز اس ترا الگروی اثررات ثابر برا الگروی اثررات

بنابراین الگوی مناسرب بررای

تصادفی مقایسه شود .برای مقایسه این دو الگو از آزمون هاسمن

برابری اثرات فردی رد شده اس

استفادهشده اس .

برآورد مدل موردبررسی در طبقه پانل قرار دارد نه  .poolلررا در

جدول  -5نتایج آزمون هاسمن برای مقایسه الگوی اثرات ثابت و تصادفی
Table 5- The result of Hasman test for compare random and fixed model

سطح احتمال

درجه آزادی

آماره

معیاره

Probability level

d.f

Statistic

Criteria

0.614

36

o.209

هاسمن

در آزمون هاسمن فرضیه صفر مبنی بر برتری الگوی اثررات
تصادفی بر الگوی اثر ثاب قابل رد کردن نمیباشد .لرا درنهای

Hasman

این الگو جه بررسی اثررات مت یرهرا مورداسرتفاده قرارگرفتره
اس  .نتایج الگوی نهایی در جدول  5گزارششده اس .

جدول  -6نتایج تخمین الگو به روش اثرات تصادفی
Table 6- The result of estimation with random effect approach

آماره

آماره t
T statistic

انحراف معیار

ضریب

متغیرها

Standard deviation

Coefficient

Variables

-1.11

19.02

-21.12

عرض از مبدأ

2.14

0.148

0.317

-3.18

0.035

-0.114

2.59

0.055

0.144

3.13

0.284

0.089

آماره تعدیل شده

Likelihoodلگاریتم آماره
Log likelihood =-933.19

Intercept

تولید ناخالص داخلی
)Gross Domestic Production (GDP

قیم صادراتی
Export price

نرا واقعی ارز
Real exchange rate

جمعی
Population
آماره دوربین واتسون
 Fآماره
D.w=2.01
F=145.14
)(0.00
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در این مطالعه ضریب مت یر تولید ناخالص داخلی کشرورهای
بریکس که به عنوان شاخصی از سطح درآمد در این کشرورها در
نظر گرفته شده اس مثبر و معنری دار اسر  .ایرن امرر نشران
می دهد که همگا با افزایش سطح درآمد در این کشورها تقاضرا
برای واردات زعفران ایرانی افزایش خواهرد یافر  .در مطالعراتی
بسیاری براثر مثب تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده بر
صرررادرات محصررروالت کشررراورزی تأکیرررد شرررده اسررر
( ;Koochakzadeh & Karbasi, 2016; Aswal, 2014
.)Mosavi et al., 2013; Pishbahar et al., 2013

ضریب قیم صرادراتی زعفرران منفری و معنریدار اسر و
نشان می دهد که افرزایش قیمر صرادراتی ایرن محصرول بره
کشورهای موردنظر ،میتواند موجب کاهش میرزان صرادرات آن
گردد .با توجه به لگاریتمی بودن الگو این ضریب همران کشرش
قیم صادراتی اس که نشان میدهد با ی

درصد افرزایش در

قیم زعفران میزان صادرات آن به کشورهای بریکس در حدود
 3/88کاهش خواهد یاف  .تأثیر منفی افزایش قیمر صرادراتی
بر میزان صادرات محصوالت کشاورزی در مطالعاتی مختلف بره
اثبررات رسرریده اسرر

( ;Karbasi & Alizadeh, 2016

 .)Pishbahar et al., 2013نتایج نشران مریدهرد کره هرر دو
کشش قیمتری و درآمردی صرادرات زعفرران بررای کشرورهای
بریکس کمتر از ی

بوده و لررا تقاضرای واردات از سروی ایرن

کشورها بی کشش میباشد یعنی برا فررض ثابر برودن سرایر
شرایط ،افزایش در قیم صادراتی میتوانرد منجرر بره افرزایش
درآمد صادراتی کشور گردد .همچنین برای نرا ارز واقعی ضریب
مثب و معنیدار حاصلشده اس کره ایرن مطرابق تئروری نیرز
میباشد .بدین معنی که افزایش نررا ارز واقعری (کراهش ارزش
پول ملی) عاملی در جه تقوی صادرات زعفران به کشرورهای
بریکس میباشد .این اثر مثبر نررا ارز برافرزایش صرادرات در

مطالعات متعددی مورد تأیید قرارگرفته اس

( Koochakzadeh

& & Karbasi, 2016; KhalighiSikaroodi
ShokatFadaie, 2012; Pasban, 2006; Kabir & Salim,

 .)2010; Wang & Barret, 2007درنهایر ضرریب مثبر و
معنیدار برای مت یر جمعی نیز نشان مریدهرد کره برا افرزایش
جمعی کشورهای بریکس تقاضا برای واردات زعفرران از ایرران
افزایش خواهد یاف  .این نتیجه نیز مورد تأیید مطالعات فراوانری
اس

( Koochakzadeh & Karbasi, 2016; Harati et al.,

.)2014; Aswal, 2014; Wee Chain, 2011
نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی عراملی
در جهر افررزایش صررادرات محصررول زعفررران برره کشررورهای
بریکس میباشد .با توجه به باالبودن سطح درآمد سرانه در ایرن
کشررورها و اثررر مثبر آن بررر میررزان صررادرات زعفررران ،انجررا
برنامهریزی و سیاس گرراری در جهر تقویر روابرط برا ایرن
کشورها ،عاملی مهم در زمینه توسعه صادرات محصول زعفرران
خواهد بود .به ویژه در شرایط کنرونی کره برا اعمرال تحرریمهرا
تفاهم نامه های دوجانبه پولی در جهر مقابلره برا اثررات منفری
نوسانات ارزی مطرح می گرردد ،اسرتفاده از پیمرانهایدوجانبره و
منطقهای با کشورهای بریکس میتواند در بخش تجارت خرارجی
محصوالت کشاورزی مانند زعفران نیز مورد توجه قرار گیرد .برا
توجه اثر منفی افزایش قیمر صرادراتی برر محصرول زعفرران
اعمال سیاس های کاهش قیم تما شده و هزینرههرای تولیرد
نقش مهمی در افزایش صادرات آن خواهد داشر  .از سرویی برا
توجه به کارایی کم کشور درزمینه بسته بندی و فراوری محصول
زعفران نسب به رقبای جهانی خود ،پیشنهاد میگردد ،اقردامات
الز درجه ارتقاء و بهبود سرطح بسرته بنردی و فررآوری ایرن
محصول انجا شود .با توجه به اثر مثب مت یر نرا ارز واقعی برر
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 برا توجره بره.هدف محصول در جه تقوی صادرات بکوشرند

صرادرات زعفرران اعمرال سیاسر هرای ارزی باهردف افررزایش

خارج شدن بازار صادراتی زعفران از نوع بنگاه مسلط به انحصرار

صادرات و ارائه اطالعات شفاف درزمینه روند آتی ت ییررات نررا

 پیشنهاد می گردد در جه تقویر سرهم صرادراتی و،چندجانبه

ارز نقش مرؤثری در افرزایش صرادرات ایرن محصرول و ارتقراء

افزایش مزیر نسربی آن در سرطح بازارهرای جهرانی سیاسر

. جایگاه ایران در بازارهای جهانی خواهد داش

افزایش تمرکز بر شناسایی بازارهای هدف جدید صادراتی ماننرد

درنهای با توجه بره تأثیرگرراری برخری از پارامترهرا ماننرد

کشورهای بریکس که سهم قابلتوجهی از مبادالت جهانی را در

 صادرکنندگان باید،جمعی کشورهای بریکس بر واردات زعفران

.اختیاردارند مورد توجه قرار گیرد

با رعای اصول بازاریابی و شناخ کامل ویژگیهرای بازارهرای
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Abstract
Analysis of factors affecting exports, especially in relation to new markets in agriculture, is one
of the most important factors affecting the growth and development of exports of products such as
saffron. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the export of Iranian
saffron to the BRICS countries. For this purpose the panel data approach for the period 20151990 has been used. The results of the randomized model estimation show that the gross domestic
product of the BRICS countries, the real exchange rate and population have positive effects, and
the export price has a negative effect on Iranian exports of saffron to the BRICS
countries. Regarding the high level of per capita income in BRICS countries and its positive effect
on the export rate of saffron, planning and policy making in order to strengthen relations with these
countries is an important factor in the development of export of saffron crops. On the other hand,
given the low elasticity of imported saffron in these countries, it is suggested that measures be
taken to upgrade and improve the packaging and processing of this product, which may lead to a
relative increase in prices.
Keywords: Random Pattern, Target Market, Agricultural Export.
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