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چکیده
ایروزه کشورهای ر حال توسعه به ینظور ستیابی به بازارهای هدف ایمنتر و کاهش یوانع تجاری ،سعی به حضور ر توافقنایههرای
تجاری ارند .ایران نیز ر یوافقتنایههای تجاری سازیان همکاریهای اقتصا ی ( )ECOو نظام جهانی ترجیحات تجاری ( )GSTPحضور
ار  .با وجو آن که به طور عمویی این باور وجو ار که حضور ر یوافقتنایههای تجاری به طور کلی اثرری یثبرت برر جریران تجرارت
کشورها ار  ،ولی هیچ تضمینی برای اثر یثبت آن بر تجارت همه کشورها و کاالها وجو ندار  .با توجه به اهمیت صرا رات زعفرران بررای
ایران ،هدف پیوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا عضویت ایران ر توافقنایههای تجاری یوجب افرزایش صرا رات زعفرران بره
کشورهای وار کننده عضو شده است؟ برای ستیابی به این هدف ،از الگوی جاذبه و ا ههای صا رات زعفران ر وره زیانی  2558تا2584
استفا ه ر ید .نتایج نشان ا که یتییرهای رآید و جمعیت وار کنند ان زعفران اثری یثبت و یعنی ار و یتییرهرای فاصرله جیرافیرایی و
بحران اقتصا ی اثری ینفی و یعنی ار بر صا رات زعفران اشته است .براساس نتایج ،عضویت ایران ر یوافقتنایههای تجاری اثری ینفی
و یعنی ار ( )-9/474بر صا رات زعفران ایران اشته است .به عبارتی عضویت ر یوافقتنایههای تجاری نتوانسته یوجب افزایش صرا رات
زعفران ایران به شرکای تجاری عضو ر یوافقتنایهها شو  .این یوضوع بیانگر این است که صا رکنند ان علیرغرم وجرو ظرفیرتهرای
یناسب نتوانستهاند که از آن بهره ببرند ،لذا پیشنها ییشو که شرکتهای صا راتی زعفران ،از بسترهای نها ی و قرانونی ایجرا شرده بره
واسطه حضور ایران ر این یوافقتنایههای تجاری جهت اتخاذ سیاستها و استراتییهای یناسب بازاریابی بلندیدت جهت افزایش صا رات
زعفران ایران به شرکای تجاری عضو توافقنایه و توسعه سبد بازارهای صا راتی هدف بهره ببرند.
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عضویت ر یوافقت نایره هرای تجراری بره خصروص بررای

مقدمه
تجارت بینالملل نقش کلیردی ر فرآینرد توسرعه اقتصرا ی

کشورهای ر حال توسعه اهمیت باالیی ار زیرا یوانع زیا ی بر

کشورها اشته و یک ینبع یهم رآید خارجی یحسوب یی شو ،

سر راه تجارت برین الملرل اینگونره از کشرورها وجرو ار  ،کره

که ضمن رونق بخشیدن تولید اخلی ،یوجب ایجا اشتیال برای

ییتوان با حضور ر توافرقنایرههرا آنهرا را کراهش ا ( Pal,

افررا جایعره یریشرو ( United Nations Conference on

 .)2008به عبارتی ،ایجا یوافقتنایههای تجاری ییتواند ایی

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

یثثر ر جهت کاهش یوانع تجارت و ر نتیجره توسرعه جریران

تجاری و اقتصا ی کشورها یوجب ایجا ینافعی از قبیل کرارایی

تجاری ییران کشرورهای ر حرال توسرعه باشرد ( & Sagheb

باالتر و صرفه های ناشی از یقیاس ر فرآینرد تولیرد ،تخصصری

 .)Ghanbari, 2006بررا همرره یزیررتهررای بیررانشررده برررای

شدن تولید کاالهای اخلی و افرزایش سرریایه رذاری یسرتقیم

توافقنایه های تجاری ،زارش ارائه شده از سوی بانرک جهرانی

خارجی ییشو ( .)Vanhnalat et al., 2015بنرابراین تجرارت

( )World Bank, 2005بیانگر این اسرت کره حضرور ر یرک

به یفهوم عام از یرباز به عنوان یوتور رشد و توسرعه اقتصرا ی

یوافت نایه تجاری نمی تواند تضمینی برای یوفقیت یرک کشرور

یطرح بو ه است .اهمیت تجارت بینالملل باع شده تا سرازیان

ر حوزه توسعه تجارت باشد و اثر ینفی یا یثبت یوافقتنایرههرا

تجارت جهانی 8آزا سازی تجاری چندجانبه را یور تشویق قررار

بر تجارت کشورها براساس طراحی و اجررای آن اسرت .برا ایرن

هد که یکی از راههای ستیابی به آن یوافقتنایههای تجراری

وجررو  ،یررد اه کلرری یبنرری بررر اثررر یثبررت عضررویت ر

اسررررت ( .)Bagwell & Staiger, 2005حضررررور ر

یوافقتنایههای تجاری بر یولفههای تجارت کشورها وجو ار .

یوافقتنایههای تجاری الیل اقتصا ی ،سیاسی و اجتماعی ار

لذا بسیاری از کشورها اقدام به حضور ر یوافقتنایههای تجاری

و کشورها با اهداف یختلفی تمایل به حضور ر یوافقتنایههای

ییکنند.

تجاری ارند .از ینظر اقتصا ی ،کشورهای ر حال توسعه حضور

براساس آیار سازیان تجرارت جهرانی ر سرال  2581اسرت

ر یوافقت نایه های تجاری را راهی برای ستیابی بره بازارهرای

( )World Trade Organization, 2018کشرورهای اتحا یره

بزر تر و ایمنتر یی انند ( .)Pal, 2008حضور ر توافقنایرههرا

اروپا بیشترین ییزان توافق نایه ها را به خو اختصاص ا هاند .ر

ییتواند ینجر به کاهش هزینه های تجارت همانند هزینرههرای

حالیکه ،کمترین ییزان حضور کشورها ر توافقنایههای تجاری

یرتبط با قرار ا ها و ریافت اطالعات شرو  .افرزون برر کراهش

یربوط به کشورهای آفریقایی و ینطقه خاورییانه است .بر اساس

هزینه ،حضور ر یوافقت نایره هرای تجراری افرزایش ایمنری ر

اطالعات سازیان تجارت جهانی ،ایران ر زیرره کشرورهایی برا

قرار ا ها را به نبال ار  .با توجه به الیرل سیاسری یوجرو ر

سطح پایین ییزان توافقنایههرای تجراری قررار ار کره ر و

کنار الیل اقتصا ی بیان شده ،تقریباً همره کشرورها بره نبرال
حضور ر یوافقتنایههای تجاری و به تبع آن توسرعه روابرط برا
یگر کشورها هستند (.)Whalley, 1998
)1 -World Trade Organization (WTO

2

یوافقتنایه تجاری سازیان همکاریهرای اقتصرا ی ( )ECOو
9

نظام جهرانی ترجیحرات تجراری ( )GSTPقررار ار  .سرازیان
همکرراریهررای اقتصررا ی ر سررال  8364بررا یشررارکت ایررران،
)2- Economic Cooperation Organization (ECO
)3- Global System of Trade Preferences (GSTP
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پاکستان و ترکیره پایره رذاری شرد و هردف آن ایجرا توسرعه

تجررارت ر کشررورهای ر حررال توسررعه ایجررا شررد .شررکل 8

اقتصا ی پایدار ر کشورهای عضو و رفع یوانع تجاری به ینظور

نشان هنده یگر کشورهای عضو ر یوافقتنایرههرای تجراری

افزایش تجرارت ر ایرن کشورهاسرت .همچنرین یعاهرده نظرام

 ECOو  GSTPاست.

جهانی ترجیحات تجاری ر سال  8311با هردف توسرعه حجرم

شکل  -موافقتنامههای تجاری میان ایران و کشورها (منبع :سازمان تجارت جهانی) 1 8 ،
Figure 1- Trade agreements between Iran and countries (Source: WTO, 2018).

با توجه به اهمیت توافقنایههای تجراری ر کراهش یوانرع

زارش سازیان توسعه صرنعتی سرازیان یلرل یتحرد ( United

تجارت و افزایش جریان تجاری ییان کشورها ،این سوال یطرح

Nations Industrial Development Organization,

است که آیا این توافرقنایره هرا بررای همره کشرورها و کاالهرا
سو یند است؟ فولپونی و انگلرر ()Fulponi & Engler, 2013
یعتقدند که علیرغم اینکه به طور کلی یوافقتنایههای تجراری
بر تجارت یحصوالت کشاورزی اثر فزایندهای اشته است ،ولری
نیاز است که بره ینظرور سرتیابی بره نترایج روشرن و طراحری
استراتیی های بازاریابی یثثر ،اثر آن به صورت خاص برای یرک
کشور یا یک یحصول یور ارزیابی قرار یر .
زعفران یکی از یهمترین یحصوالت کشراورزی و صرا راتی
ایران است که ییتواند ر راستای تحقق برنایههای توسعه یبنی
بر افزایش صا رات غیرنفتی به عنوان یکی از ینابع یهم ارزآوری
ر کشور باشد ( .)Mohammadzadeh et al., 2015براسراس

 )2014ایران با تولید بیش از  265تن زعفران (بالغ بر  35رصد
زعفران تولیدی نیا) عمدهترین تولیدکننده این یحصول ر نیرا
شناخته یی شو  .ولی با این وجرو  ،بخرش عمرده وار کننرد ان
ایران را کشورهای آسیایی تشکیل ا ه اند و کشورهای پر رآیرد
اروپایی (به جز اسپانیا) بازار هدف اصلی ایران به شمار نمیرونرد.
اسپانیا به عنوان رقیب اصلی ایران ر بازار جهانی این یحصرول،
بزر ترین وار کننده زعفران ایران است و با خریرد آن بصرورت
فله ،بستهبندی و سپس عرضهی آن به بازارهای جهانی به ویریه
بازارهررای پر رآیررد اروپررایی هماننررد ایتالیررا ،سرروئد ،سرروئیس و
انگلسررتان توانسررته ارزآوری برراالیی اشررته باشررد ( United
Nations Industrial Development Organization,

 .)2014از اینرو ،ایروزه تالش ر جهت یعرفی کرر ن زعفرران
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ایرانی ر سطح جهانی و توسعه صا رات این یحصول از طریرق

ییانگین ر وره زیرانی  27 ، 2558-2584کشرور بریش از 31

رفع یوانع تجاری ضروری به نظر ییرسد .همانطرور کره بیران

صا رات زعفران ایران را به خو اختصاص ا هاند که  84کشرور

شد ،یکی از راهکارهای برالقوه ر راسرتای رفرع یوانرع تجراری،

از ینطقه آسیا یی باشند که سهم  65رصدی صرا رات زعفرران

حضور ر یوافقت نایه ها تجاری است به ونرهای کره یطالعرات

ایررران را ر وره زیررانی  2558-2584و  72رصرردی ر سررال

اخلری صرورت رفتره ( ;Moghaddasi & Rahimi, 2012

 2584به خو اختصاص ا هاند .از آنجا که ایران تنها با  6کشور

 )Toossi et al., 2010بر تأثیر یثبت یوافقتنایهها تجاری برر

از  27کشور نایبر ه ر یوافقتنایههای تجاری حضور ار و هر

حجم تجارت یحصوالت کشاورزی ایران تأکید اشتهاند .با ایرن

 6کشررور ،کشررورهای آسرریایی (هنررد ،عرررا  ،یررالزی ،فیلیپررین،

وجو  ،نیاز به بررسی این یوضوع است که آیرا توافرقنایرههرای

سنگاپور و ترکیه) یی باشند ،لذا ر این پریوهش تصرمیم رفتره

تجاری صورت رفته اثری یثبت بر صا رات زعفرران ایرران بره

شده است که نمونه یور بررسی بره ینظرور جلرو یری از عردم

شرکای تجاری اشته است؟ بر این اساس ،هدف پیوهش حاضر

همگنی ینطقهای و جیرافیایی به کشورهای آسیایی یحدو شو .

ارزیابی اثر ذاری یوافقت نایه های تجاری برر صرا رات زعفرران

ییزان صا رات زعفران ایرران و سرهم کشرورهای نمونره یرور

ایران است.

بررسی از صا رات زعفران ایران ر سال  2584ر جدول  8ارائه
شده است.

براساس آیار رسمی مرد جمهوری اسالیی ایران ،به طرور

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

واردکنندههای عضو – سال

واردکنندههای غیرعضو – سال

1

Member Importers – 2014

1

Non-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

عرا
Iraq

یالزی
Malaysia

فیلیپین
Philippine

سنگاپور
Singapore

ترکیه
Turkey

ینبع :یافتههای پیوهش.
Source: Research’s findings.

Bahrain

چین
China

هنگ کنک
Hong Kong

ناپن
Japan

کویت
Kuwait

عمان
Oman

قطر
Qatar

عربستان سعو ی
Saudi Arabia

ایارات یتحده عربی
United Arab Emirates
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همان طور که بیان شد یکی از یثلفه های اثر ذار بر تجرارت

یطالعات اندکی بره ارزیرابی ایرن یولفره برر صرا رات کرل

یوافقت نایره هرای تجراری ییران کشرورها اسرت .از ایرنرو ،ر

کشاورزی ایران پر اختند .نترایج و یطالعره یقدسری و رحیمری

یطالعات یختلف به ارزیابی اثر این یتییر بر صا رات کشورها بره

( )Moghaddasi & Rahimi, 2012و طوسرری و همکرراران

وییه صا رات یحصوالت کشاورزی پر اختند کره خالصره آن ر

( )Toossi et al., 2010نشان ا که حضور ر یوافقتنایههای

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

تجاری اثری یثبت و یعنی ار بر صا رات کشاورزی ایران اشرته

اثرات یختلفی بر تجارت ییان کشرورها ار  .یطالعراتی کره بره

است .این نکته شایان توجه است که برا وجرو انجرام یطالعرات

صورت یحصولی ر بخش کشاورزی صورت رفته است بیرانگر

یختلف ر راستای ارزیرابی اثرر یوافقرتنایرههرای تجراری برر

این حقیقت است کره ایرن یتییرر اثررات یختلفری برر صرا رات

صا رات یحصوالت انفرا ی ،تاکنون یطالعهای تجربی ر ایرران

یحصروالت ار  .ویلسرون و اوتسروکی ( Wilson & Otsuki,

به وییه برای یحصرول زعفرران بره عنروان یکری از یهمتررین

 )2004ر یطالعه خو به ارزیابی عوایل یثثر برر صرا رات یروز

یحصوالت صا راتی بخش کشاورزی ایران صورت نگرفته است.

پر اختند .نتایج که با اسرتفا ه از الگروی جاذبره و ا ههرای 28

از اینرو ،هدف پیوهش حاضرر ارزیرابی اثرر یوافقرتنایرههرای

کشور صا رکننده و  88کشور وار کننده یوز یحاسبه شد ،نشران

تجاری بر صا رات زعفران ایرران بره شررکای تجراری آسریایی

ا کرره حضررور کشررورهای صررا رکننده و وار کننررده ر یررک

است.

یوافقت نایه تجاری اثرری یثبرت و یعنری ار برر تجرارت ییران
کشررورها ار  .شررفر و ویلسررون ( Shepherd & Wilson,

 )2013ر یطالعه خو به ارزیابی عوایل یرثثر برر صرا رات 87

مواد و روشها
الگوی تجربی یور استفا ه ر یقالة پیشرو الگروی جاذبره

8

روه یحصول کشاورزی پر اختند که نتایج این یطالعره کره برا

است .الگوی جاذبه نخستین بار توسط تینبرر ن ( Tinbergen,

استفا ه از الگوی جاذبه یحاسبه شد بیانگر این برو کره حضرور

 )1962و براساس قانون جاذبه نیوتون برای تحلیل جریرانهرای

صا رکنند ان و وار کنند ان ر یک توافرقنایره تجراری اثرری

تجاری بینالمللی بهکار بر ه شد .این الگو با توجه بره توانمنردی

یثبت و یعنی ار بر صرا رات  6رروه کراالیی اشرته اسرت .ر

باال ر بررسی و ارزیابی یثلفه های اثر رذار برر جریران تجراری

حالیکه ،این یتییر اثری ینفی و یعنی ار برر صرا رات  2رروه

کشورها به ابرزاری یهرم بررای یحققرین تبردیل شرد .ارزیرابی

کاالیی ار  .همچنرین اثرر ایرن یتییرر بررای  3رروه کراالیی

اثر ذاری یوافقت نایه های تجاری یکری از یوضروعات یهرم ر

یعنی ار نبو ه است .تران و همکراران ( )Tran et al., 2014ر

حوزه تجارت است که یحققین بسیاری هماننرد انروار و انگروین

یطالعه ای با استفا ه از الگوی جاذبه به ارزیابی عوایرل یرثثر برر

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

صا رات  7روه یحصوالت ایی پر اختند .نتایج نشران ا کره

 ،)& Wilson, 2013فراساسرو ( ،)Fracasso, 2014یرانکیو و

یوافقتنایههای تجاری اثرات یختلفری برر هرر رروه رآیردی

همکرراران ( ،)Mazhikeyev et al., 2015پررا ل و بررورد

اشته است .به عبارتی ،حضرور ر یرک یوافقرت نایره تجراری،

( )Paudel & Burke, 2015با استفا ه از این الگو بره بررسری

نمی تواند تضمین کننده افزایش صا رات برای همره یحصروالت

اثر یوافقتنایههای تجاری بر تجارت ییان کشورها پر اختند.

باشد.
1 Gravity model
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جدول  -خالصهای از مطالعات تجربی
Table 2- Summary of empirical studies

صادرات کشاورزی

مطالعه

اثر
Impact

Agricultural export

Study

یثبت و یعنی ار

یوز

Positive and significant

Banana

یثبت/ینفی و یعنی ار/غیر یعنی ار

 87روه یحصولی

Positive/Negative and Significant/insignificant

17 groups

یثبت/ینفی و یعنی ار/غیر یعنی ار

یحصوالت ایی

Positive/Negative and Significant/insignificant

Animal products

یثبت و یعنی ار/غیر یعنی ار

غذاهای ریایی
Seafood

Positive and significant/insignificant

یثبت و غیر یعنی ار ،ینفی و یعنی ار/غیر یعنی ار

یاهی

Positive and insignificant, negative and
significant/insignificant

Fish
کل صا رات کشاورزی
Total agricultural
exports
کل صا رات کشاورزی
Total agricultural
exports

یثبت و یعنی ار
Positive and significant

یثبت و یعنی ار
Positive and significant

)(Wilson & Otsuki, 2004
(Shepherd & Wilson,
)2013
)(Tran et al., 2014
)(Natale et al., 2015

یطالعات خارجی
Foreign
Studies

)(Kareem, 2016

)(Toossi et al., 2010

یطالعات ایران
Moghaddasi & Rahimi,
)2012

Iran’s Studies

ینبع :پیشینه پیوهش
Source: Literature review

لذا ،ر پیوهش حاضر به ینظور ارزیابی اثر یوافقتنایههرای

ترتیررب یعرررف رآیررد سرررانه و جمعیررت کشررورهای وار کننررده

تجاری بر صا رات زعفران از این الگو استفا ه شده است .الگوی

زعفران ایران است .یتییر  Distanceبیرانگر فاصرله جیرافیرایی

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

ییان ایران و شرکای تجاری است .یتییر IncomeDifference

ییشو :

بیانگر تفاوت اقتصا ی بین و کشور است .تفراوت اقتصرا ی ر

()8

Tij   0Yi1Y j2 Dij3

که ر آن Tij ،سطح تجارت برین و کشرور  iو  Yi ،jتولیرد

پیوهش حاضر ،از تفاوت رآید سرانة و کشور بدست آیده است
( .)Caporale et al., 2015یتییرر  RTAیعررف عضرویت ر

ناخالص اخلی کشور  Yj ،iتولید ناخالص اخلری کشرور  jو Dij

توافقنایههای تجاری است .این یتییر بره صرورت یجرازی وار

فاصله بین و کشور است .شرایان ذکرر اسرت کره الگروی پایره

شده است که بر این اساس ا ر ایران و شریک تجاری بره طرور

همواره براساس اهداف یطالعات با تیییراتی روبرهرو شرده اسرت.

همزیان ر یک یوافقت نایه تجاری حضور اشرته باشرند ،عرد

الگوی تجربی پیوهش حاضر ر رابطه  2ارائه شده است:

یک و ا ر ر یک یوافقتنایه حضور نداشته باشند ،عد صرفر را

()2

به خو یی یر  .یتییر  Crisisیعرف بحران جهانی است که بره

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

صورت یجازی ر الگو وار شده است .با توجره بره اینکره یرک
توافق کلی بر زیران اثر رذاری بحرران جهرانی برر کشرورها ر

که رآن Export ،یعرف صا رات زعفران ایران به شررکای
تجاری آسیایی اسرت .یتییرهرای  Incomeو  Populationبره

سالهرای  2557-2553وجرو

ار ( Kahouli & Maktouf,

 ،)2015بر این اساس برای سالهای  2557-2553عد یرک و

ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقتنامههای تجاری بر صادرات زعفران

برای یگر سالها عد صفر قرار ا ه شده است.
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تنها کشورهای آسیایی یور بررسی قررار رفتنرد .نمونره یرور

روش برآور ر پیوهش حاضر ،به صورت رسرتنمایی شربه

یطالعه ر پیوهش حاضر  84کشور آسریایی وار کننرده (ایرارات

بیشینه پوآسن اسرت .سریلوا و تنریررو ( Silva & Tenreyro,

یتحدة عربری ،بحررین ،ترکیره ،چرین ،ناپرن ،سرنگاپور ،عررا ،

 )2006ر سال  2556با ارائه یقالهای ر انشگاه  MIT2آیریکا

عربستان سعو ی ،عمان ،فیلیپین ،قطر ،کویرت ،یرالزی ،هنرد و

به بیان این یوضوع پر اختند که روشهای برآور ی پیشین کره

هنگکنگ) است که براساس آیرار مررد جمهروری اسرالیی

یبتنی بر توزیع نریال بو ه و یتییر وابسته به صرورت لگراریتمی

ایران ،ر ورة زیانی  2558تا  2584به طور ییانگین  65رصرد

تعریف یی شو  ،نا رست است .از اینرو ،آنها روش رسرتنمایی

از صا رات ایران را به خو اختصاص ا هاند .ایرن آیرار ر سرال

شبه بیشینه پوآسن را یعرفی کر ند که ر پیوهش حاضرر از آن

 2584به  72رصد از صا رات زعفرران ایرران یریرسرد ( The

بهره رفته شده است .روش برآور ی ارائه شرده ر یقایسره برا

Islamic Republic of Iran Customs Administration,

8

روش های پیشین ارای تفاوتها و یزیرتهرایی اسرت .ر ایرن
روش ،یتییر وابسته به صورت عا ی ر الگرو وار یریشرو و از
آن لگاریتم رفته نمیشو  .با توجه بره اینکره یمکرن اسرت ر
سال هایی به الیل یختلف تجارت ،صا رات یرا وار ات برین و
کشوری صورت نگیر و یتییر وابسته عد صفر به خرو بگیرر ،

 .)2018از این رو ،با توجه به اهمیرت شررکای تجراری آسریایی،
بررسی اثر یوافقتنایههای تجاری ییتواند سیاست رذاران را ر
اتخاذ سیاست ها و اسرتراتیی هرای بازاریرابی یناسرب ر سرطح
بینالملل یاری هرد .بررای بررآور نترایج از بسرته نررمافرزاری
 Stata14استفا ه شده است.

لذا نمیتوان از آن لگاریتم رفت .از اینرو ،ر این روش به جای
توزیع نریال از توزیع پوآسن که ربر یرنده ا ههرای صرفر نیرز
است ،استفا ه شده است .لرذا یتییرر وابسرته بره صرورت بردون

نتایج و بحث
پیش از برآور نتایج ر یرحله نخست ،نیاز اسرت یانرایی یرا

لگاریتم ر الگو وار ییشو و یحققان از بررسی آزیرون نریرال

همان ساکنپذیری یتییرها برای ستیابی به ضرایب قابل اعتما

بو ن جزء خطا بینیاز هستند .یگر یزیت روش فو ایرن اسرت

و اجتناب از برآور ر رسیون کاذب بررسی شو  .یانایی یتییرهرا

که آن ها ر این یقاله نشان ا ند که برآور با ایرن روش هر رز

با استفا ه از آزیرون لروین ،لرین و چرو ()Levin et al., 2002

چار پدیده ناهمسانی واریانس نمیشرو  ،بنرابراین برا توجره بره

یور بررسی و ارزیابی قرار رفت که نتایج آن ر جدول  4ارائره

کارایی به یراتب باالتر این روش ،ر ایرن پریوهش از برآور رر

شده است .نتایج بیانگر این یوضوع است کره کلیره یتییرهرا ر

رستنمایی شبه بیشینه پوآسن استفا ه شده است.

سطح ایستا هستند .ر یرحله وم ،پس از بررسی یانایی یتییرها،

همانطور که پیش تر بیان شد ،با توجره بره اینکره از ییران

آزیونهای چاو (لیمر) و هاسمن به ینظور تشرخیص نروع الگرو

وار کنند ان عمده زعفران ایران تنها کشورهای آسیایی با ایران

انجام پذیرفت که نتایج آن بیانگر این است که بررآور الگرو بره

یوافقت نایه تجاری ارند ،لذا بره ینظرور همگنری ینطقرهای ر

صورت روش اثرات ثابت کارایی باالتری ار (جدول .)4

ارزیابی اثر یوافقت نایه های تجاری بر صرا رات زعفرران ایرران،

نتایج الگوی جاذبه ر جدول  4ارائه شده است .ضریب تعیین
برابررر بررا  5/146اسررت کرره بیررانگر ایررن اسررت یرردل از قرردرت

 8بررررای یطالعررره بیشرررتر روش بررررآور ی Poisson Pseudo Maximum
 Likelihoodکه به اختصرار ( )PPMLناییرده یریشرو  ،بره پریوهش سریلوا و تنریررو
( )Silva & Tenreyro, 2006یراجعه شو .
)2 Massachusetts Institute of Technology (MIT

توضیح هند ی باالیی برخور ار است .نتایج بیانگر این است کره
رآید شرکای تجاری آسیایی اثری یثبت و یعنی ار بر صرا رات
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زعفران ایران ار  .به عبارتی افزایش رآید کشورهای وار کننده

 )2013است که تأکید اشتند ،رآید کشورهای وار کننده نقرش

یوجب افزایش تقاضا و وار ات زعفران این روه کشرورها شرده

یهمی ر افزایش صا رات زعفران ایرران ار  .براسراس نترایج،

است .نتیجة به ست آیده ،همسو با نتیجره پریوهش رضراپور و

جمعیت کشورهای وار کننرده نیرز اثرری یثبرت و یعنری ار برر

یرتضوی ( )Rezapoor & Mortazavi, 2011و کوچرک زا ه

صا رات زعفران ایران ار .

و کوچررک زا ه ( Koochakzadeh & Koochakzadeh,

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

منابع اطالعاتی
Source

عالمت موردانتظار

متغیر

Expected sign

Variable

مرد جمهوری اسالیی ایران

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

IRICA

بانک جهانی
بانک جهانی

Importer’s income

جمعیت وار کننده

+

World bank

یرکز یطالعات و ا ه های بین المللی
CEPII

یحاسبات یحققین

Importer’s population

فاصله

-/+

Author’s calculation

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

Distance

یتییرهای توضیحی

تفاوت رآید سرانه

Explanatory variables

Income difference

یوافقت نایه تجاری

-/+

World trade organization

Saffron exports

Dependent variable

رآید وار کننده

+

World bank

صا رات زعفران

یتییر وابسته

Regional trade agreement

بحران اقتصا ی ()2557-2553

-

)Economic crisis (2007-2009

جدول  -اطالعات 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
اطالعات 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 پیوهش.
Source: Research’s findings.

Variable

صا رات زعفران
)Saffron exports ($

رآید کشور وار کننده
)Importer’s income ($

جمعیت کشور وار کننده
)Importer’s population (People

تفاوت رآید سرانه
)Income difference ($

فاصله
)Distance (Kilometer

یوافقت نایه تجاری
Regional trade agreement

بحران اقتصا ی
)Economic crisis (2007-2009

ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقتنامههای تجاری بر صادرات زعفران
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افزایش جمعیت کشورهای آسریایی یوجرب افرزایش تقاضرا

اتفا افتا ه ر سالهرای  2557-2553کره ر یرحلره نخسرت

برای یحصول زعفران شده که نتیجه آن افزایش وار ات زعفران

اقتصا های پیشرفته و ر یرحله وم یگر کشورها را تحت تأثیر

است .نتیجه بدست آیده همسو با نتایج کوچرک زا ه و کرباسری

قرار ا ه ،اثری ینفی بر صرا رات زعفرران ایرران اشرته اسرت.

( )Koochakzadeh & Karbasi, 2015است که بیان اشرتند

یهمترین لیل اصلی نتیجه به ست آیده اثر رذاری بحرران برر

جمعیت کشورهای وار کننده نقش یهمری ر افرزایش صرا رات

سطح رآید کشورها بو ه که با توجره بره یاهیرت غیرضرروری

زعفران ایران ار  .نتایج ویای این است که فاصرله جیرافیرایی

بو ن زعفران ،نقش قابل تروجهی ر کراهش صرا رات زعفرران

بین ایران و شرکای تجاری آسیایی یطابق تئوری الگوی جاذبره

ایران اشته است .به عبارتی ،با توجه به کاهش رآید کشورها و

یکی از یوانع صا رات زعفران است زیرا فاصلة بیشتر ینجرر بره

تیییر الگوی تجاری آن ها ،تقاضا و وار ات این یحصول از سوی

هزینههای حمل و نقل بیشتری ییشرو و بازارهرای ور سرت

کشورهای وار کننده کاهش یافته که به تبع آن صرا رات ایرران

جذابیت کمترری بررای صرا رات یحصرول ارنرد و ر صرورت

به عنوان اصلیترین صا رکننده زعفران کاهش یافته است.

برابری شرایط ،کشورهای نز یکتر ارجحیت باالتری ارند.
براساس نتایج ،بحرران جهرانی اثرری ینفری و یعنری ار برر
صا رات زعفران ایران اشته است .بره عبرارتی بحرران جهرانی
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

رآید سرانه وار کننده

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

جمعیت وار کننده
Importers’ population

فاصله جیرافیایی
Geographical distance

یوافقتنایه تجاری
)Regional Trade Agreement (RTA

تفاوت رآید سرانه
Income difference

بحران جهانی
)Economic crisis (2007-2009

جزء ثابت
Constant

ضریب تعیین
R-squared

آزیون چاو
Chaw test

آزیون هاسمن
Hausman test

ینبع :یافتههای تحقیق (*** یعنی اری ر سطح  8رصد).
Source: Research’s findings (*** significance at 1 percent level).
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همانطور که بیان شد هدف اصلی پریوهش حاضرر ارزیرابی

وجو ار که حضور ر یوافقتنایههای تجراری بره طرور کلری

اثر یوافقتنایههای تجاری بر صا رات زعفران ایران به شررکای

اثری یثبت بر جریان تجارت کشورها ار ولی تحقیقات صورت

تجاری است .بر پایه نتایج بدست آیده ،یوافقتنایههای تجراری

رفته بیرانگر ایرن اسرت کره هریچ تضرمینی بررای اثرر یثبرت

برخالف انتظار اثری ینفی و یعنی ار بر صا رات زعفرران ایرران

توافقنایههای تجاری بر همه ابعا تجارت وجو نردار  .برر ایرن

اشرته اسررت .برره عبررارتی ،عضررویت ایررران و شرررکای تجرراری

اساس نیاز است که تحلیل کشوری و یحصولی یرور بررسری و

وار کننده زعفران ر یک توافرقنایره تجراری نره تنهرا یوجرب

ارزیابی قرار یر  .لذا با توجه به اهمیت صا رات زعفرران بررای

افزایش صا رات زعفران ایران به شرکای تجاری ایران نشده که

ایران ،هدف پیوهش حاضر پاسخ به این پرسرش اسرت کره آیرا

اثری ینفی بر صا رات زعفران اشته است .ر حالی که ،ییرزان

عضویت ایران ر توافق نایرههرای تجراری ( )ECOو ()GSTP

صا رات ایران به کشرورهای غیرعضرو افرزایش یافتره اسرت .از

یوجب افزایش صا رات زعفران به کشرورهای وار کننرده عضرو

ایررنرو ،ی ریترروان بیرران اشررت کرره ایررران از حضررور ر ایررن

شده است؟ برای ستیابی به هدف ،از ا ههای صا رات زعفرران

توافقنایههای تجاری که هدف اصلی آن کاهش یوانرع تجراری

ایران به  84کشور آسیایی که  6کشور آن عضو توافقنایرههرای

ییان کشورهای عضو آن و افرزایش تجرارت کاالهرای یختلرف

تجاری نایبر ه بو ه ر وره زیانی  2558-2584اسرتفا ه شرده

است ،بهره ای ر افزایش صا رات زعفران نبر ه است و عضویت

است.

ر این یوافقتنایهها برای افرزایش و توسرعه صرا رات زعفرران

نتایج که با استفا ه از الگوی جاذبه یحاسبه شد بیرانگر ایرن

اثر ذار نبو ه است .ر نتیجه یریتروان بیران اشرت کره نترایج

است که یتییرهای رآید و جمعیت وار کنند ان زعفرران اثرری

ارزیابی صورت رفته ر این پیوهش که یبتنی بر صا رات ترک

یثبت و یعنی ار بر صا رات زعفران ایران ار  .از سرویی یگرر،

یحصولی برو  ،یتفراوت از نترایج یطالعرات یقدسری و رحیمری

یتییرهای فاصله جیرافیایی ،بحران اقتصا ی و تفاوت اقتصرا ی

( )Moghaddasi & Rahimi, 2012و طوسرری و همکرراران

اثری ینفی بر صا رات زعفران اشته اسرت کره ایرن اثرر بررای

( )Toossi et al., 2010اسررت کرره نشرران ا نررد حضررور ر

یتییرهای فاصله جیرافیایی و بحران اقتصرا ی یعنری ار اسرت.

یوافقتنایههای تجاری اثری یثبت و یعنی ار بر صرا رات کرل

براسرراس نتررایج ،علرریرغررم اثررر یثبررت عضررویت ایررران ر

یحصوالت کشاورزی ایران اشته است.

یوافقت نایه های تجراری برر صرا رات کرل ایرران ر یطالعرات
پیشین ،این یتییر اثری ینفی و یعنری ار برر صرا رات زعفرران

نتیجهگیری

ایران اشته است .به عبارتی عضویت ایران ر یوافقتنایههرای

کشورهای ر حال توسرعه ایرروزه بره ینظرور سرتیابی بره

تجرراری ( )ECOو ( )GSTPنتوانسررته ترروفیقی جهررت افررزایش

بازارهای هدف بزر تر و ایمنتر و همچنین کاهش یوانع تجاری

صا رات زعفران ایران به شرکای تجاری عضو ر یوافقت نایهها

همانند هزینههای یبا لره سرعی ر حضرور ر توافرقنایرههرای

بدست آور  .به بیانی یگر ،صا رکنند ان از تسهیالت ،ایکانات،

تجاری ارند .ایران نیرز ر یوافقرتنایرههرای تجراری سرازیان

شرایط و ظرفیتهای یوجو ر این توافقنایهها بررای سرتیابی

همکاریهای اقتصا ی ( )ECOو نظام جهانی ترجیحات تجاری

به بازارهای جدید و توسعه صرا رات ر بازارهرای یوجرو بهرره

( )GSTPحضور ار  .با وجو آن که به طور عمرویی ایرن براور

نبر ه و کشورهایی که از یرباز یور هدف صا رات بو هاند را ر

ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقتنامههای تجاری بر صادرات زعفران
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وهله اول صا رات قرار ا ند .ر حالیکه ییتوانستند با افرزایش

ر کوتاهیدت ییتواند ر شرایط کنونی هزینههرای بیشرتری ر

تنوع به سبد صا راتی ،شودهای وار شده به بازار را که عمردتا

یقابررل ینررافع آن برررای صررا رکنند ان ایجررا کنررد .چرررا کرره

یبتنی بر شرایط قرار ا ی است کنترل کر ه و اثرات ینفی آن را

صا رکنند ان بر روند و یسیر صا راتی به بازارهای سنتی تبحرر

کرراهش هنررد .چرررا کرره اولررین ظرفیررتهررای ایجررا شررده ر

اشته و صا رات به کشورهای جدید از ریسک عملیاتی به نسبت

توافقنایه های تجاری تسهیل روند قرار ا ی و بروکراسی اسرت.

باالیی برخور ار است .همچنین پیشنها یی شو اثرر یتییرهرای

بر این اساس ،پیشنها ییشو که شرکتهای صا راتی زعفرران

نها ی بر صرا رات زعفرران و یگرر یحصروالت صرا راتی بره

ایررران ،از فرصررتهررای یوجررو برره واسررطه حضررور ر ایررن

تفکیک بازارهای هدف صا راتی عضو و غیرعضو ر توافقنایهها

یوافقتنایههرای تجراری جهرت اتخراذ و اعمرال سیاسرتهرا و

به ینظور تعیین ییزان اثر رذاری یرور بررسری قررار یرر  .ر

استراتیی های یناسرب بازاریرابی بره ینظرور افرزایش صرا رات

نهایت توصیه یی شو به لیل نبو یطالعات الزم ر این حروزه،

زعفران ایران به شرکای تجاری عضو توافق نایه بهره ببرند .لرذا

یطالعات یشابهی ر خصوص یگر یحصروالت صرا راتی برترر

تیییر جهت سریایه رذاری ر بلندیردت ر جهرت سرتیابی بره

ایران به وییه ر حوزه کشاورزی همانند پسته ،خریرا ،کشرمش،

بازارهای کشورهای عضو ر توافق نایههای تجاری یریتوانرد از

یرکبررات و سرریب برره ینظررور برنایررهریررزی یناسررب ر جهررت

طریق بسترهای ایا ه هزینه کمتری را ر رونرد صرا رات ایجرا

بهرهبر اری از توافقنایهها و قرار ا های تجاری صورت یر .
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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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