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چکیده
ایروزه کشورهای بر حال توسعه به ینظور بستیابی به بازارهای هدف ایانتر و کاهش یوانع تجاری ،سعی به حضور بر توافقنایمههای
تجاری بارند .ایران نیز بر یوافقتنایههای تجاری سازیان هاکاریهای اقتصابی ( )ECOو نظام جهانی ترجیحات تجاری ( )GSTPحضور
بارب .با وجوب آن که به طور عاویی این باور وجوب بارب که حضور بر یوافقتنایههای تجاری به طور کلی اثمری یثبمت بمر جریمان تجمارت
کشورها بارب ،ولی هیچ تضاینی برای اثر یثبت آن بر تجارت هاه کشورها و کالاها وجوب ندارب .با توجه به اهایت صمابرات زعفمران بمرای
ایران ،هدف پ وهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا عضویت ایران بر توافقنایههای تجاری یوج افمزایش صمابرات زعفمران بمه
کشورهای واربکننده عضو شده است؟ برای بستیابی به این هدف ،از الخوی جاذبه و بابههای صابرات زعفران بر بوره زیانی  2558تا2584
استفابه ربید .نتایج نشان باب که یتییرهای برآید و جاعیت واربکنند ان زعفران اثری یثبت و یعنیبار و یتییرهمای فاصمله جیرافیمایی و
بحران اقتصابی اثری ینفی و یعنیبار بر صابرات زعفران باشته است .براساس نتایج ،عضویت ایران بر یوافقتنایههای تجاری اثری ینفی
و یعنیبار ( )-9/474بر صابرات زعفران ایران باشته است .به عبارتی عضویت بر یوافقتنایههای تجاری نتوانسته یوج افزایش صمابرات
زعفران ایران به شرکای تجاری عضو بر یوافقتنایهها شوب .این یوضوع بیانخر این است که صمابرکنند ان علمیرغم وجموب ظرفیتهمای
یناس نتوانستهاند که از آن بهره ببرند ،لذا پیشنهاب ییشوب که شرکتهای صابراتی زعفران ،از بسترهای نهابی و قمانونی ایجماب شمده بمه
واسطه حضور ایران بر این یوافقتنایههای تجاری جهت اتخاذ سیاستها و استرات یهای یناس بازاریابی بلندیدت جهت افزایش صابرات
زعفران ایران به شرکای تجاری عضو توافقنایه و توسعه سبد بازارهای صابراتی هدف بهره ببرند.
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عضممویت بر یوافقتنایممههای تجمماری بممه خصمموص بممرای

مقدمه
تجارت بینالالل نقش کلیمدی بر فرآینمد توسمعه اقتصمابی

کشورهای بر حال توسعه اهایت بالایی بارب زیرا یوانع زیابی بر

کشورها باشته و یک ینبع یهم برآید خارجی یحسوب ییشوب،

سر راه تجمارت بینالالمل اینخونمه از کشمورها وجموب بارب ،کمه

که ضان رونق بخشیدن تولید باخلی ،یوج ایجاب اشتیال برای

ییتوان بما حضمور بر توافقنایمهها آنهما را کماهش باب ( Pal,

افمراب جایعمه ییشموب ( United Nations Conference on

 .)2008به عبارتی ،ایجاب یوافقتنایههای تجاری ییتواند ایی

 .)Trade and Development, 2017افزون بر این ،ارتباطمات

یؤثر بر جهت کاهش یوانع تجارت و بر نتیجمه توسمعه جریمان

تجاری و اقتصابی کشورها یوج ایجاب ینافعی از قبیل کمارایی

تجاری ییمان کشمورهای بر حمال توسمعه باشمد ( & Sagheb

بالاتر و صرفههای ناشی از یقیماس بر فرآینمد تولیمد ،تخصصمی

 .)Ghanbari, 2006بمما هاممه یزیتهممای بیانشممده بممرای

شدن تولید کالاهمای باخلمی و افمزایش سمریایه ذاری یسمتقیم

توافقنایههای تجاری ،زارش ارایه شده از سوی بانمک جهمانی

خارجی ییشوب ( .)Vanhnalat et al., 2015بنمابراین تجمارت

( )World Bank, 2005بیانخر این اسمت کمه حضمور بر یمک

به یفهوم عام از بیرباز به عنوان یوتور رشد و توسمعه اقتصمابی

یوافتنایه تجاری نایتواند تضاینی برای یوفقیت یمک کشمور

یطرح بوبه است .اهایت تجارت بینالالل باع شده تا سمازیان

بر حوزه توسعه تجارت باشد و اثر ینفی یا یثبمت یوافقتنایمهها

تجارت جهانی 8آزابسازی تجاری چندجانبه را یورب تشویق قمرار

بر تجارت کشورها براساس طراحی و اجمرای آن اسمت .بما ایمن

بهد که یکی از راههای بستیابی به آن یوافقتنایههای تجماری

وجمموب ،بیممد اه کلممی یبنممی بممر اثممر یثبممت عضممویت بر

اسممممت ( .)Bagwell & Staiger, 2005حضممممور بر

یوافقتنایههای تجاری بر یولفههای تجارت کشورها وجوب بارب.

یوافقتنایههای تجاری بلایل اقتصابی ،سیاسی و اجتااعی بارب

لذا بسیاری از کشورها اقدام به حضور بر یوافقتنایههای تجاری

و کشورها با اهداف یختلفی تاایل به حضور بر یوافقتنایههای

ییکنند.

تجاری بارند .از ینظر اقتصابی ،کشورهای بر حال توسعه حضور

براساس آیار سازیان تجمارت جهمانی بر سمال  2581اسمت

بر یوافقتنایههای تجاری را راهی برای بستیابی بمه بازارهمای

( )World Trade Organization, 2018کشمورهای اتحابیمه

بزر تر و ایانتر ییبانند ( .)Pal, 2008حضمور بر توافقنایمهها

اروپا بیشترین ییزان توافقنایهها را به خوب اختصاص بابهاند .بر

ییتواند ینجر به کاهش هزینههای تجارت هااننمد هزینمههای

حالیکه ،کاترین ییزان حضور کشورها بر توافقنایههای تجاری

یرتبط با قراربابها و بریافت اطلاعات شموب .افمزون بمر کماهش

یربوط به کشورهای آفریقایی و ینطقه خاورییانه است .بر اساس

هزینه ،حضمور بر یوافقتنایمههای تجماری افمزایش ایانمی بر

اطلاعات سازیان تجارت جهانی ،ایمران بر زیمره کشمورهایی بما

قراربابها را به بنبال بارب .با توجه به بلایمل سیاسمی یوجموب بر

سطح پایین ییزان توافقنایمههای تجماری قمرار بارب کمه بر بو
اقتصمابی2

کنار بلایل اقتصابی بیان شده ،تقریباً هامه کشمورها بمه بنبمال

یوافقتنایه تجاری سازیان هاکاریهمای

حضور بر یوافقتنایههای تجاری و به تبع آن توسمعه روابمط بما

نظام جهمانی ترجیحمات تجماری )GSTP( 9قمرار بارب .سمازیان

بیخر کشورها هستند (.)Whalley, 1998

هاکاریهممای اقتصممابی بر سممال  8364بمما یشممارکت ایممران،

)8 -World Trade Organization (WTO

( )ECOو

)2- Economic Cooperation Organization (ECO
)9- Global System of Trade Preferences (GSTP

امینی زاده و همکاران ،ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقتنامههای تجاری بر صادرات زعفران

434

پاکسممتان و ترکیممه پایه ممذاری شممد و هممدف آن ایجمماب توسممعه

تجممارت بر کشممورهای بر حممال توسممعه ایجمماب شممد .شممکل 8

اقتصابی پایدار بر کشورهای عضو و رفع یوانع تجاری به ینظور

نشانبهنده بیخر کشورهای عضمو بر یوافقتنایمههای تجماری

افزایش تجمارت بر ایمن کشورهاسمت .هاچنمین یعاهمده نظمام

 ECOو  GSTPاست.

جهانی ترجیحات تجاری بر سال  8311با همدف توسمعه حجمم

شکل  -1موافقتنامههای تجاری میان ایران و کشورها (منبع :سازمان تجارت جهانی)2118 ،
Figure 1- Trade agreements between Iran and countries (Source: WTO, 2018).

با توجه به اهایت توافقنایههای تجماری بر کماهش یوانمع

زارش سازیان توسعه صمنعتی سمازیان یلمل یتحمد ( United

تجارت و افزایش جریان تجاری ییان کشورها ،این سوال یطرح

Nations Industrial Development Organization,

است که آیا این توافقنایهها برای هاه کشورها و کالاها سوبیند
است؟ فولپونی و انخلر ( )Fulponi & Engler, 2013یعتقدنمد
که علیرغم اینکه بمه طمور کلمی یوافقتنایمههای تجماری بمر
تجارت یحصولات کشاورزی اثر فزایندهای باشته است ،ولی نیماز
اسممت کممه بممه ینظممور بسممتیابی بممه نتممایج روشممن و طراحممی
استرات یهای بازاریابی یؤثر ،اثر آن به صورت خاص برای یمک
کشور یا یک یحصول یورب ارزیابی قرار یرب.
زعفران یکی از یهمترین یحصولات کشماورزی و صمابراتی
ایران است که ییتواند بر راستای تحقق برنایههای توسعه یبنی
بر افزایش صابرات غیرنفتی به عنوان یکی از ینابع یهم ارزآوری
بر کشور باشد ( .)Mohammadzadeh et al., 2015براسماس

 )2014ایران با تولید بیش از  265تن زعفران (بالغ بر  35برصد
زعفران تولیدی بنیا) عادهترین تولیدکننده این یحصول بر بنیما
شناخته ییشوب .ولی با این وجموب ،بخمش عامده واربکننمد ان
ایران را کشورهای آسیایی تشکیل بابهاند و کشورهای پربرآیمد
اروپایی (به جز اسپانیا) بازار هدف اصلی ایران به شاار نایرونمد.
اسپانیا به عنوان رقی اصلی ایران بر بازار جهانی این یحصمول،
بزر ترین واربکننده زعفران ایران است و با خریمد آن بصمورت
فله ،بستهبندی و سپ

عرضهی آن به بازارهای جهانی به ویم ه

بازارهممای پربرآیممد اروپممایی هااننممد ایتالیمما ،سمموید ،سممویی

و

انخلستان توانسته ارزآوری بالایی باشته باشد (United Nations

 .)Industrial Development Organization, 2014از
اینرو ،ایروزه تلاش بر جهت یعرفمی کمربن زعفمران ایرانمی بر
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سطح جهانی و توسعه صابرات این یحصول از طریق رفع یوانمع

ییانخین بر بوره زیمانی  27 ، 2558-2584کشمور بمیش از 31

تجاری ضروری به نظر ییرسد .هاانطور که بیان شد ،یکمی از

صابرات زعفران ایران را به خوب اختصاص بابهاند که  84کشمور

راهکارهممای بممالقوه بر راسممتای رفممع یوانممع تجمماری ،حضممور بر

از ینطقه آسیا ییباشند که سهم  65برصدی صمابرات زعفمران

یوافقتنایهها تجاری اسمت بمه ونمهای کمه یطالعمات باخلمی

ایممران را بر بوره زیممانی  2558-2584و  72برص مدی بر سممال

صورت رفته (Moghaddasi & Rahimi, 2012; Toossi et

 2584به خوب اختصاص بابهاند .از آنجا که ایران تنها با  6کشور

 )al., 2010بر تأثیر یثبت یوافقتنایهها تجاری بر حجم تجارت

از  27کشور نایبربه بر یوافقتنایههای تجاری حضور بارب و هر

یحصولات کشاورزی ایران تأکید باشتهاند .با این وجوب ،نیماز بمه

 6کشممور ،کشممورهای آسممیایی (هنممد ،عممراق ،یممالزی ،فیلیپممین،

بررسی این یوضوع است که آیا توافقنایههای تجماری صمورت

سنخاپور و ترکیه) ییباشند ،لذا بر این پم وهش تصمایم رفتمه

رفته اثری یثبت بر صابرات زعفران ایران به شمرکای تجماری

شده است که ناونه یورب بررسی بمه ینظمور جلمو یری از عمدم

باشته اسمت؟ بمر ایمن اسماس ،همدف پم وهش حاضمر ارزیمابی

هاخنی ینطقهای و جیرافیایی به کشورهای آسیایی یحدوب شوب.

اثر ذاری یوافقتنایههای تجماری بمر صمابرات زعفمران ایمران

ییزان صابرات زعفران ایمران و سمهم کشمورهای ناونمه یمورب

است.

بررسی از صابرات زعفران ایران بر سال  2584بر جدول  8ارایه
شده است.

براساس آیار رسای ارد جاهوری اسلایی ایران ،به طمور

جدول  -1کشورهای وارداتی عضو و غیر عضو در موافقتنامههای تجاری ( )ECOو ()GSTP
Table 1- Member and non-member importers in ECO and GSTP trade agreements

واردکنندههای غیرعضو – سال 2114

واردکنندههای عضو – سال 2114

Non-member Importers – 2014

Member Importers – 2014

سهم

صادرات

کشور

سهم

صادرات

کشور

)Share (%

)Export (1000 $

Country

)Share (%

)Export (1000 $

Country

3.04

6638012.65

هند

0.30

659380.5

بحرین

0.06

125067.5

6.45

14082542.02

0.03

61162.8

2.79

6096627.3

0.02

34476

0.35

763533.53

0.07

147227

0.47

1018079.32

0.14

309105.88

0.15

324079.36

1.45

3174154.64

8.04

17564356.82

48.32

105533286.6

India

عراق
Iraq

یالزی
Malaysia

فیلیپین
Philippine

سنخاپور
Singapore

ترکیه
Turkey

ینبع :یافتههای پ وهش.
Source: Research’s findings.

Bahrain

چین
China

هنگ کنک
Hong Kong

ژاپن
Japan

کویت
Kuwait

عاان
Oman

قطر
Qatar

عربستان سعوبی
Saudi Arabia

ایارات یتحده عربی
United Arab Emirates
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هاانطور که بیان شد یکی از یؤلفههای اثر ذار بر تجمارت

یطالعات اندکی بمه ارزیمابی ایمن یولفمه بمر صمابرات کمل

یوافقتنایممههای تجمماری ییممان کشممورها اسممت .از ایممنرو ،بر

کشاورزی ایران پرباختند .نتمایج بو یطالعمه یقدسمی و رحیامی

یطالعات یختلف به ارزیابی اثر این یتییر بر صابرات کشورها بمه

( )Moghaddasi & Rahimi, 2012و طوسممی و هاکمماران

وی ه صابرات یحصولات کشاورزی پرباختنمد کمه خلاصمه آن بر

( )Toossi et al., 2010نشان باب که حضور بر یوافقتنایههای

جدول  2ارایه شده است .بنابر یطالعات صورت رفته ،این یتییر

تجاری اثری یثبت و یعنیبار بر صابرات کشاورزی ایران باشمته

اثرات یختلفی بر تجارت ییان کشمورها بارب .یطالعماتی کمه بمه

است .این نکته شایان توجه است که بما وجموب انجمام یطالعمات

صورت یحصولی بر بخش کشاورزی صورت رفته است بیمانخر

یختلممف بر راسممتای ارزیممابی اثممر یوافقتنایممههای تجمماری بممر

این حقیقت است کمه ایمن یتییمر اثمرات یختلفمی بمر صمابرات

صابرات یحصولات انفرابی ،تاکنون یطالعهای تجربمی بر ایمران

یحصمولات بارب .ویلسمون و اوتسموکی ( Wilson & Otsuki,

به وی ه برای یحصمول زعفمران بمه عنموان یکمی از یهاتمرین

 ) 2004بر یطالعه خوب به ارزیابی عوایل یؤثر بمر صمابرات یموز

یحصولات صابراتی بخش کشاورزی ایران صورت نخرفته است.

پرباختند .نتایج که با اسمتفابه از الخموی جاذبمه و بابههمای 28

از اینرو ،همدف پم وهش حاضمر ارزیمابی اثمر یوافقتنایمههای

کشور صابرکننده و  88کشور واربکننده یوز یحاسبه شد ،نشمان

تجاری بر صابرات زعفران ایمران بمه شمرکای تجماری آسمیایی

باب کممه حضممور کشممورهای صممابرکننده و واربکننممده بر یممک

است.

یوافقتنایه تجاری اثمری یثبمت و یعنمیبار بمر تجمارت ییمان
کشممورها بارب .شممفرب و ویلسممون ( Shepherd & Wilson,

 )2013بر یطالعه خوب به ارزیابی عوایل یمؤثر بمر صمابرات 87

مواد و روشها
الخوی تجربی یورب استفابه بر یقالة پیشرو الخموی

جاذبمه8

روه یحصول کشاورزی پرباختند که نتایج این یطالعمه کمه بما

است .الخوی جاذبه نخستین بار توسط تینبمر ن ( Tinbergen,

استفابه از الخوی جاذبه یحاسبه شد بیانخر این بموب کمه حضمور

 )1962و براساس قانون جاذبه نیوتون برای تحلیل جریمانهمای

صابرکنند ان و واربکنند ان بر یمک توافقنایمه تجماری اثمری

تجاری بینالاللی بهکار بربه شد .این الخو با توجه بمه توانانمدی

یثبت و یعنیبار بر صمابرات  6مروه کالمایی باشمته اسمت .بر

بالا بر بررسی و ارزیابی یؤلفمههای اثر مذار بمر جریمان تجماری

حالیکه ،این یتییر اثری ینفی و یعنیبار بمر صمابرات  2مروه

کشورها به ابمزاری یهمم بمرای یحققمین تبمدیل شمد .ارزیمابی

کالایی بارب .هاچنین اثر این یتییر برای  3روه کالایی یعنیبار

اثر ذاری یوافقتنایههای تجاری یکمی از یوضموعات یهمم بر

نبوبه است .تران و هاکاران ( )Tran et al., 2014بر یطالعهای

حوزه تجارت است که یحققین بسیاری هااننمد انموار و انخموین

با استفابه از الخوی جاذبه به ارزیابی عوایل یؤثر بمر صمابرات 7

( ،)Anwar & Nguyen, 2011شفرب و ویلسون ( Shepherd

ممروه یحصممولات بایممی پرباختنممد .نتممایج نشممان باب کممه

 ،)& Wilson, 2013فراساسمو ( ،)Fracasso, 2014یماژکیو و

یوافقتنایههای تجاری اثرات یختلفمی بمر همر مروه برآیمدی

هاکمماران ( ،)Mazhikeyev et al., 2015پممابل و بممورد

باشته است .به عبمارتی ،حضمور بر یمک یوافقتنایمه تجماری،

( )Paudel & Burke, 2015با استفابه از این الخو بمه بررسمی

نایتواند تضاینکننده افزایش صابرات بمرای هامه یحصمولات

اثر یوافقتنایههای تجاری بر تجارت ییان کشورها پرباختند.

باشد.
8 Gravity model

462

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 8931

جدول  -2خلاصهای از مطالعات تجربی
Table 2- Summary of empirical studies

اثر

صادرات کشاورزی

مطالعه

Impact

Agricultural export

Study

یثبت و یعنیبار

یوز

Positive and significant

Banana

یثبت/ینفی و یعنیبار/غیر یعنیبار

 87روه یحصولی

Positive/Negative and Significant/insignificant

17 groups

یثبت/ینفی و یعنیبار/غیر یعنیبار

یحصولات بایی

Positive/Negative and Significant/insignificant

Animal products

)(Wilson & Otsuki, 2004
(Shepherd & Wilson,
)2013
)(Tran et al., 2014

یثبت و یعنیبار/غیر یعنیبار

غذاهای بریایی

Positive and significant/insignificant

Seafood

)(Natale et al., 2015

یاهی

)(Kareem, 2016

یثبت و غیر یعنیبار ،ینفی و یعنیبار/غیر یعنیبار
Positive and insignificant, negative and
significant/insignificant

Fish
کل صابرات کشاورزی
Total agricultural
exports
کل صابرات کشاورزی
Total agricultural
exports

یثبت و یعنیبار
Positive and significant

یثبت و یعنیبار
Positive and significant

یطالعات خارجی
Foreign
Studies

)(Toossi et al., 2010

یطالعات ایران
Moghaddasi & Rahimi,
)2012

Iran’s Studies

ینبع :پیشینه پ وهش
Source: Literature review

لذا ،بر پ وهش حاضر به ینظور ارزیابی اثر یوافقتنایمههای

ترتیم یعممرف برآیممد سممرانه و جاعیممت کشممورهای واربکننممده

تجاری بر صابرات زعفران از این الخو استفابه شده است .الخوی

زعفران ایران است .یتییر  Distanceبیمانخر فاصمله جیرافیمایی

پایه جاذبه یعرفی شده توسط تینبر ن به صورت رابطه  8تعریف

ییان ایران و شرکای تجاری است .یتییر IncomeDifference

ییشوب:

بیانخر تفاوت اقتصابی بین بو کشور است .تفماوت اقتصمابی بر

()8

Tij   0Yi1Y j 2 Dij3

پ وهش حاضر ،از تفاوت برآید سرانة بو کشور بدست آیده است

که بر آن Tij ،سطح تجارت بمین بو کشمور  iو  Yi ،jتولیمد

( .)Caporale et al., 2015یتییمر  RTAیعمرف عضمویت بر

ناخالص باخلی کشور  Yj ،iتولید ناخالص باخلمی کشمور  jو Dij

توافقنایههای تجاری است .این یتییر بمه صمورت یجمازی وارب

فاصله بین بو کشور است .شمایان ذکمر اسمت کمه الخموی پایمه

شده است که بر این اساس ا ر ایران و شریک تجاری بمه طمور

هاواره براساس اهداف یطالعات با تیییراتی روبمهرو شمده اسمت.

هازیان بر یک یوافقتنایه تجاری حضور باشمته باشمند ،عمدب

الخوی تجربی پ وهش حاضر بر رابطه  2ارایه شده است:

یک و ا ر بر یک یوافقتنایه حضور نداشته باشند ،عدب صمفر را

()2

به خوب یی یرب .یتییر  Crisisیعرف بحران جهانی است که بمه

)Export  C  1 ln( Income)   2 ln( Population)   3 ln( Dis tan ce)   4 ln( IncomeDifference
 D1 RTA  D2 Crisis   ij

صورت یجازی بر الخو وارب شده است .با توجمه بمه اینکمه یمک
توافق کلی بر زیمان اثر مذاری بحمران جهمانی بمر کشمورها بر

که برآن Export ،یعرف صابرات زعفران ایران به شمرکای

سمالهای  2557-2553وجموب بارب ( Kahouli & Maktouf,

تجاری آسیایی اسمت .یتییرهمای  Incomeو  Populationبمه

 ،)2015بر این اساس برای سالهای  2557-2553عدب یمک و

امینی زاده و همکاران ،ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقتنامههای تجاری بر صادرات زعفران

برای بیخر سالها عدب صفر قرار بابه شده است.
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تنها کشورهای آسیایی یورب بررسی قمرار رفتنمد .ناونمه یمورب

روش برآورب بر پ وهش حاضر ،به صورت برسمتناایی شمبه

یطالعه بر پ وهش حاضر  84کشور آسمیایی واربکننمده (ایمارات

بیشینه پوآسن اسمت 8.سمیلوا و تنریمرو ( Silva & Tenreyro,

یتحدة عربمی ،بحمرین ،ترکیمه ،چمین ،ژاپمن ،سمنخاپور ،عمراق،

 )2006بر سال  2556با ارایه یقالهای بر بانشخاه  MIT2آیریکا

عربستان سعوبی ،عاان ،فیلیپین ،قطر ،کویمت ،یمالزی ،هنمد و

به بیان این یوضوع پرباختند که روشهای برآوربی پیشین کمه

هنگکنگ) است که براسماس آیمار امرد جاهموری اسملایی

یبتنی بر توزیع نریال بوبه و یتییر وابسته به صمورت لخماریتای

ایران ،بر بورة زیانی  2558تا  2584به طور ییانخین  65برصمد

تعریف ییشوب ،نابرست است .از اینرو ،آنها روش برسمتناایی

از صابرات ایران را به خوب اختصاص بابهاند .ایمن آیمار بر سمال

شبه بیشینه پوآسن را یعرفی کربند که بر پ وهش حاضمر از آن

 2584به  72برصد از صمابرات زعفمران ایمران ییرسمد ( The

بهره رفته شده است .روش برآوربی ارایه شمده بر یقایسمه بما

Islamic Republic of Iran Customs Administration,

روشهای پیشین بارای تفاوتهما و یزیتهمایی اسمت .بر ایمن
روش ،یتییر وابسته به صورت عمابی بر الخمو وارب ییشموب و از
آن لخاریتم رفته نایشوب .با توجه بمه اینکمه یاکمن اسمت بر
سالهایی به بلایل یختلف تجارت ،صمابرات یما واربات بمین بو
کشوری صورت نخیرب و یتییر وابسته عدب صفر به خموب بخیمرب،

 .)2018از اینرو ،با توجه به اهایمت شمرکای تجماری آسمیایی،
بررسی اثر یوافقتنایههای تجاری ییتواند سیاسمت ذاران را بر
اتخاذ سیاسمتها و اسمترات یهای بازاریمابی یناسم بر سمطح
بینالالل یاری بهمد .بمرای بمرآورب نتمایج از بسمته نمرمافمزاری
 Stata14استفابه شده است.

لذا نایتوان از آن لخاریتم رفت .از اینرو ،بر این روش به جای
توزیع نریال از توزیع پوآسن که بربر یرنده بابههمای صمفر نیمز

نتایج و بحث

است ،استفابه شده است .لمذا یتییمر وابسمته بمه صمورت بمدون

پیش از برآورب نتایج بر یرحله نخست ،نیاز اسمت یانمایی یما

لخاریتم بر الخو وارب ییشوب و یحققان از بررسی آزیمون نریمال

هاان ساکنپذیری یتییرها برای بستیابی به ضرای قابل اعتااب

بوبن جزء خطا بینیاز هستند .بیخر یزیت روش فوق ایمن اسمت

و اجتناب از برآورب ر رسیون کاذب بررسی شوب .یانایی یتییرهما

که آنها بر این یقاله نشان بابند که برآورب با ایمن روش هر مز

با استفابه از آزیمون لموین ،لمین و چمو ()Levin et al., 2002

نایشموب ،بنمابراین بما توجمه بمه

یورب بررسی و ارزیابی قرار رفت که نتایج آن بر جدول  4ارایمه

کارایی به یرات بالاتر این روش ،بر ایمن پم وهش از برآورب مر

شده است .نتایج بیانخر این یوضوع است کمه کلیمه یتییرهما بر

بچار پدیده ناهاسانی واریان

برستناایی شبه بیشینه پوآسن استفابه شده است.

سطح ایستا هستند .بر یرحله بوم ،پ

از بررسی یانایی یتییرها،

هاانطور که پیشتر بیان شد ،با توجمه بمه اینکمه از ییمان

آزیونهای چاو (لیار) و هاسان به ینظور تشمخیص نموع الخمو

واربکنند ان عاده زعفران ایران تنها کشورهای آسیایی با ایران

انجام پذیرفت که نتایج آن بیانخر این است که بمرآورب الخمو بمه

یوافقتنایه تجاری بارند ،لذا بمه ینظمور هاخنمی ینطقمهای بر

صورت روش اثرات ثابت کارایی بالاتری بارب (جدول .)4

ارزیابی اثر یوافقتنایههای تجاری بر صمابرات زعفمران ایمران،

نتایج الخوی جاذبه بر جدول  4ارایه شده است .ضری تعیین
برابممر بمما  5/146اسممت کممه بیممانخر ایممن اسممت یممدل از قممدرت

 8بمممرای یطالعمممه بیشمممتر روش بمممرآوربی Poisson Pseudo Maximum
 Likelihoodکه به اختصمار ( )PPMLناییمده یمیشموب ،بمه پم وهش سمیلوا و تنریمرو
( )Silva & Tenreyro, 2006یراجعه شوب.
)2 Massachusetts Institute of Technology (MIT

توضیحبهند ی بالایی برخوربار است .نتایج بیانخر این است کمه
برآید شرکای تجاری آسیایی اثری یثبت و یعنیبار بر صمابرات
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زعفران ایران بارب .به عبارتی افزایش برآید کشورهای واربکننده

 )2013است که تأکید باشتند ،برآید کشورهای واربکننده نقمش

یوج افزایش تقاضا و واربات زعفران این روه کشمورها شمده

یهای بر افزایش صابرات زعفران ایمران بارب .براسماس نتمایج،

است .نتیجة به بست آیده ،هاسو با نتیجمه پم وهش رضماپور و

جاعیت کشورهای واربکننمده نیمز اثمری یثبمت و یعنمیبار بمر

یرتضوی ( )Rezapoor & Mortazavi, 2011و کوچمک زابه

صابرات زعفران ایران بارب.

و کوچممک زابه ( Koochakzadeh & Koochakzadeh,

جدول  -3معرفی متغیرهای وابسته و توضیحی
Table 3- Description of dependent and independent variables

منابع اطلاعاتی
Source

علامت موردانتظار

متغیر

Expected sign

Variable

ارد جاهوری اسلایی ایران

......................

IRICA

بانک جهانی
بانک جهانی

Importer’s income

جاعیت واربکننده

+

World bank

یرکز یطالعات و بابه های بین الاللی
CEPII

یحاسبات یحققین

Importer’s population

فاصله

-/+

Author’s calculation

سازیان تجارت جهانی
کاهولی و یکتوف ()2584
)(Kahouli & Maktouf, 2015

Distance

یتییرهای توضیحی

تفاوت برآید سرانه

Explanatory variables

Income difference

یوافقت نایه تجاری

-/+

World trade organization

Saffron exports

Dependent variable

برآید واربکننده

+

World bank

صابرات زعفران

یتییر وابسته

Regional trade agreement

بحران اقتصابی ()2557-2553

-

)Economic crisis (2007-2009

جدول  -4اطلاعات آماری و آزمون مانایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو
Table 4- Statistics and unit root tests of variables using Levin, Lin & Chu test
آزمون مانایی متغیرها
اطلاعات آماری
Unit root tests
Statistics
متغیر

انحراف معیار

میانگین

کمینه

بیشینه

سطح معنیداری

آماره

S.D.

Mean

Min.

Max.

Probability

Statistic

20497966.7

6245651.0

0.0

152025989.2

0.000

-3.408

21131.5

19619.0

622.4

74632.2

0.000

-3.456

419394052.1

193502344.0

613720.0

1364270000.0

0.031

-1.860

18708.3

17134.2

96.1

68695.7

0.011

-2.275

2572.7

3261.5

686.8

7523.9

-

-

0.5

0.4

0

1

-

-

0.4

0.2

0

1

-

-

ینبع :یافتههای پ وهش.
Source: Research’s findings.

Variable

صابرات زعفران
)Saffron exports ($

برآید کشور واربکننده
)Importer’s income ($

جاعیت کشور واربکننده
)Importer’s population (People

تفاوت برآید سرانه
)Income difference ($

فاصله
)Distance (Kilometer

یوافقت نایه تجاری
Regional trade agreement

بحران اقتصابی
)Economic crisis (2007-2009
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افزایش جاعیت کشورهای آسمیایی یوجم افمزایش تقاضما

اتفاق افتابه بر سمالهای  2557-2553کمه بر یرحلمه نخسمت

برای یحصول زعفران شده که نتیجه آن افزایش واربات زعفران

اقتصابهای پیشرفته و بر یرحله بوم بیخر کشورها را تحت تأثیر

است .نتیجه بدست آیده هاسو با نتایج کوچمک زابه و کرباسمی

قرار بابه ،اثری ینفی بر صمابرات زعفمران ایمران باشمته اسمت.

( )Koochakzadeh & Karbasi, 2015است که بیان باشمتند

یهاترین بلیل اصلی نتیجه بهبست آیده اثر مذاری بحمران بمر

جاعیت کشورهای واربکننده نقش یهامی بر افمزایش صمابرات

سطح برآید کشورها بوبه که با توجمه بمه یاهیمت غیرضمروری

زعفران ایران بارب .نتایج ویای این است که فاصمله جیرافیمایی

بوبن زعفران ،نقش قابل تموجهی بر کماهش صمابرات زعفمران

بین ایران و شرکای تجاری آسیایی یطابق تئوری الخوی جاذبمه

ایران باشته است .به عبارتی ،با توجه به کاهش برآید کشورها و

یکی از یوانع صابرات زعفران است زیرا فاصلة بیشتر ینجمر بمه

تیییر الخوی تجاری آنها ،تقاضا و واربات این یحصول از سوی

هزینههای حال و نقل بیشتری ییشموب و بازارهمای بوربسمت

کشورهای واربکننده کاهش یافته که به تبع آن صمابرات ایمران

جذابیت کاتمری بمرای صمابرات یحصمول بارنمد و بر صمورت

به عنوان اصلیترین صابرکننده زعفران کاهش یافته است.

برابری شرایط ،کشورهای نزبیکتر ارجحیت بالاتری بارند.
براساس نتایج ،بحمران جهمانی اثمری ینفمی و یعنمیبار بمر
صابرات زعفران ایران باشته است .بمه عبمارتی بحمران جهمانی
جدول  -5نتایج الگوی جاذبه
Table 5- The results of gravity model
آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیر

t-Statistics

Standard error

Coefficient

Variable

4.53

0.501

***2.268

برآید سرانه واربکننده

7.48

0.393

***2.937

-6.53

0.977

***-6.376

-2.96

1.174

***-3.475

-0.50

0.088

-0.044

-3.34

0.240

***-0.801

-1.45

5.083

-7.347

0.856
)29.94 (0.000
)43.77 (0.000

Importers’ income

جاعیت واربکننده
Importers’ population

فاصله جیرافیایی
Geographical distance

یوافقتنایه تجاری
)Regional Trade Agreement (RTA

تفاوت برآید سرانه
Income difference

بحران جهانی
)Economic crisis (2007-2009

جزء ثابت
Constant

ضری تعیین
R-squared

آزیون چاو
Chaw test

آزیون هاسان
Hausman test

ینبع :یافتههای تحقیق (*** یعنیباری بر سطح  8برصد).
Source: Research’s findings (*** significance at 1 percent level).
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هاانطور که بیان شد هدف اصلی پم وهش حاضمر ارزیمابی

وجوب بارب که حضور بر یوافقتنایههای تجماری بمه طمور کلمی

اثر یوافقتنایههای تجاری بر صابرات زعفران ایران به شمرکای

اثری یثبت بر جریان تجارت کشورها بارب ولی تحقیقات صورت

تجاری است .بر پایه نتایج بدست آیده ،یوافقتنایههای تجماری

رفته بیمانخر ایمن اسمت کمه همیچ تضماینی بمرای اثمر یثبمت

برخلاف انتظار اثری ینفی و یعنیبار بر صابرات زعفمران ایمران

توافقنایههای تجاری بر هاه ابعاب تجارت وجوب نمدارب .بمر ایمن

باشمته اسممت .بممه عبممارتی ،عضممویت ایممران و شممرکای تجمماری

اساس نیاز است که تحلیل کشوری و یحصولی یمورب بررسمی و

واربکننده زعفران بر یمک توافقنایمه تجماری نمه تنهما یوجم

ارزیابی قرار یرب .لذا با توجه به اهایت صابرات زعفمران بمرای

افزایش صابرات زعفران ایران به شرکای تجاری ایران نشده که

ایران ،هدف پ وهش حاضر پاسخ به این پرسمش اسمت کمه آیما

اثری ینفی بر صابرات زعفران باشته است .بر حالی که ،ییمزان

عضویت ایمران بر توافقنایمههای تجماری ( )ECOو ()GSTP

صابرات ایران به کشمورهای غیرعضمو افمزایش یافتمه اسمت .از

یوج افزایش صابرات زعفران به کشمورهای واربکننمده عضمو

ایممنرو ،ییتمموان بیممان باشممت کممه ایممران از حضممور بر ایممن

شده است؟ برای بستیابی به هدف ،از بابههای صابرات زعفمران

توافقنایههای تجاری که هدف اصلی آن کاهش یوانمع تجماری

ایران به  84کشور آسیایی که  6کشور آن عضمو توافقنایمههای

ییان کشورهای عضو آن و افمزایش تجمارت کالاهمای یختلمف

تجاری نایبربه بوبه بر بوره زیانی  2558-2584اسمتفابه شمده

است ،بهرهای بر افزایش صابرات زعفران نبربه است و عضویت

است.

بر این یوافقتنایهها برای افمزایش و توسمعه صمابرات زعفمران

نتایج که با استفابه از الخوی جاذبه یحاسبه شد بیمانخر ایمن

اثر ذار نبوبه است .بر نتیجمه ییتموان بیمان باشمت کمه نتمایج

است که یتییرهای برآید و جاعیت واربکنند ان زعفمران اثمری

ارزیابی صورت رفته بر این پ وهش که یبتنی بر صابرات تمک

یثبت و یعنیبار بر صابرات زعفران ایران بارب .از سمویی بیخمر،

یحصولی بموب ،یتفماوت از نتمایج یطالعمات یقدسمی و رحیامی

یتییرهای فاصله جیرافیایی ،بحران اقتصابی و تفاوت اقتصمابی

( )Moghaddasi & Rahimi, 2012و طوسممی و هاکمماران

اثری ینفی بر صابرات زعفران باشته اسمت کمه ایمن اثمر بمرای

( )Toossi et al., 2010اسممت کممه نشممان بابنممد حضممور بر

یتییرهای فاصله جیرافیایی و بحران اقتصمابی یعنمیبار اسمت.

یوافقتنایههای تجاری اثری یثبت و یعنیبار بر صمابرات کمل

براسمماس نتممایج ،علممیرغم اثممر یثبممت عضممویت ایممران بر

یحصولات کشاورزی ایران باشته است.

یوافقتنایههای تجماری بمر صمابرات کمل ایمران بر یطالعمات
پیشین ،این یتییر اثری ینفی و یعنمیبار بمر صمابرات زعفمران

نتیجهگیری

ایران باشته است .به عبارتی عضویت ایران بر یوافقتنایمههای

کشورهای بر حال توسمعه ایمروزه بمه ینظمور بسمتیابی بمه

تجمماری ( )ECOو ( )GSTPنتوانسممته تمموفیقی جهممت افممزایش

بازارهای هدف بزر تر و ایانتر و هاچنین کاهش یوانع تجاری

صابرات زعفران ایران به شرکای تجاری عضو بر یوافقتنایهها

هااننممد هزینممههای یبابلممه سممعی بر حضممور بر توافقنایممههای

بدست آورب .به بیانی بیخر ،صابرکنند ان از تسهیلات ،ایکانمات،

تجاری بارنمد .ایمران نیمز بر یوافقتنایمههای تجماری سمازیان

شرایط و ظرفیتهای یوجوب بر این توافقنایهها بمرای بسمتیابی

هاکاریهای اقتصابی ( )ECOو نظام جهانی ترجیحات تجاری

به بازارهای جدید و توسعه صمابرات بر بازارهمای یوجموب بهمره

( )GSTPحضور بارب .با وجوب آن که به طور عامویی ایمن بماور

نبربه و کشورهایی که از بیرباز یورب هدف صابرات بوبهاند را بر

امینی زاده و همکاران ،ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقتنامههای تجاری بر صادرات زعفران
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وهله اول صابرات قرار بابند .بر حالیکه ییتوانستند با افمزایش

بر کوتاهیدت ییتواند بر شرایط کنونی هزینمههای بیشمتری بر

تنوع به سبد صابراتی ،شودهای وارب شده به بازار را که عامدتا

یقابممل ینممافع آن بممرای صممابرکنند ان ایجمماب کنممد .چممرا کممه

یبتنی بر شرایط قراربابی است کنترل کربه و اثرات ینفی آن را

صابرکنند ان بر روند و یسیر صابراتی به بازارهای سنتی تبحمر

کمماهش بهنممد .چممرا کممه اولممین ظرفیتهممای ایجمماب شممده بر

باشته و صابرات به کشورهای جدید از ریسک عالیاتی به نسبت

توافقنایههای تجاری تسهیل روند قراربابی و بروکراسی اسمت.

بالایی برخوربار است .هاچنین پیشنهاب ییشموب اثمر یتییرهمای

بر این اساس ،پیشنهاب ییشوب که شرکتهای صابراتی زعفمران

نهابی بمر صمابرات زعفمران و بیخمر یحصمولات صمابراتی بمه

ایممران ،از فرصممتهای یوجمموب بممه واسممطه حضممور بر ایممن

تفکیک بازارهای هدف صابراتی عضو و غیرعضو بر توافقنایهها

یوافقتنایممههای تجمماری جهممت اتخمماذ و اعاممال سیاسممتها و

به ینظور تعیین ییزان اثر مذاری یمورب بررسمی قمرار یمرب .بر

استرات یهای یناسم بازاریمابی بمه ینظمور افمزایش صمابرات

نهایت توصیه ییشوب به بلیل نبوب یطالعات لازم بر ایمن حموزه،

زعفران ایران به شرکای تجاری عضو توافقنایه بهره ببرند .لمذا

یطالعات یشابهی بر خصوص بیخمر یحصمولات صمابراتی برتمر

تیییر جهت سمریایه ذاری بر بلندیمدت بر جهمت بسمتیابی بمه

ایران به وی ه بر حوزه کشاورزی هاانند پسته ،خریما ،کشماش،

بازارهای کشورهای عضو بر توافقنایههای تجماری ییتوانمد از

یرکبممات و سممی بممه ینظممور برنایممهریزی یناسمم بر جهممت

طریق بسترهای ایابه هزینه کاتری را بر رونمد صمابرات ایجماب

بهرهبرباری از توافقنایهها و قراربابهای تجاری صورت یرب.
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Abstract

Developing countries try to participate in trade agreements to achieve safer target
markets and reduce trade barriers. Iran is also is in trade agreements such as Economic
Cooperation organization (ECO) and Global System of Trade Preferences (GSTP). While
it is generally believed that presence in trade agreements generally has positive effects on
countries trade flows, there is no guarantee for positive effects on all countries and
products. Therefore, the aim of this paper is to answer whether or not Iran’s membership in
trade agreements has led to increase in saffron exports to member importing countries due
to the importance of saffron exports for Iran. For this purpose, the gravity model and
saffron exports data in the period of 2001-2014 were used. The results showed that income
and population of saffron importers has positive and significant effects, while geographical
distance and economic crisis has negative and significant effects on saffron exports. Based
on the results, Iran’s membership in trade agreements has a significantly negative effect (3.475) on Iran’s saffron exports. In other words, membership in trade agreements cannot
lead to increase Iran’s saffron exports to member trading countries in agreements. It seems
that exporters have not been able to take advantage of membership in trade agreements
despite adequate capacities. Therefore, it is suggested that the exporting companies of
saffron use the institutional and legal framework provided by participating in these trade
agreements to undertake long-term marketing strategies and increase Iran's saffron export
to its trading partners and develop the basket of destination export markets.
Keywords: Trade Agreement, Saffron, Gravity Model, Iran.
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