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محمدزاده ،س.ح ،.کرباسی ،ع ،.و محمدی ،ح .۸۹۳۳ .تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهیای
جهانی .زراعت و فناوری زعفران.۸6۸-۸16 :)۸(۲ ،
چکیده
تجارب سندساله اخیر ایران نشان میدهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام ،بیثباتی درآمد صادراتی را بهدنبیال دارد.
بهمنظور کاهص وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام ،جهتگیری سیاستهای صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله
صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد .زعفران یکی از اقلام مهم صادراتی ایران است که در سیالهیای اخییر علیی رغیم افیزایص سیط
زیرکشت و تولید  ،میزان صادرات آن رشد سشمگیری نداشته است .نتایج پژوهصهای مختلﻒ در ایران نشان میدهد یکیی از دلاییل مهیم
عدم موفقیت شرکت های ایرانی در بازار جهانی صادراتی گیاهان دارویی ،کاهص قدرت رقابتپذیری در این بازارها در سالهای اخیر اسیت.
از این رو این مطالعه بر آن است تا به بررسی عاملهای مﺆثر بر رقابت پذیری شرکتهای صادرکننده زعفیران اییران در بازارهیای جهیانی
بپردازد .اندازه گیری رقابت پذیری با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن و تحلیل عوامل اثر گذار بر آن با اسیتفاده از الگیوی
رقابتی الماس پورتر و مدل رگرسیونی پانل لاجیت کسری مورد تجزیه و تحلیل قیرار گرفیت .آمیار و اطلاعیات لیازم از طرییق جمیﻊ آوری
پرسشنامه از  ۹5شرکت صادرکننده زعفران برای سالهای  ۸۹۳1 -۸۹۳5به دست آمد .نتایج نشان داد عوامل شصگانه الگوی الماس پیورتر
شامل شرایﻂ تقاضا ،شرایﻂ عوامل ،صنایﻊ پشتیبان ،استراتژی بنگاه ،دولت و اتفاقات و حوادث غیر قابیل پییص بینیی ،بیر وضیعیت رقیابتی
شرکتهای مورد مطالعه اثرگذار می باشند .بر این اساس رعایت استاندادهای صادراتی به لحا کمی و کیفی ،جلوگیری از نوسیانات قیمتیی
زعفران ،کاهص نوسانات نرخ ارز متناسب با سیاستهای دولت ،کاهص نوسانات تولیدی به دلیل تغییرات اقلیمی با ارائه راهکارهیای فنیی و
توجه کافی شرکتهابه استراتژیهای بازاریابی در کوتاهمدت و بلندمدت به عنوان پیشنهاد جهت بهبود وضعیت رقیابتی شیرکتهیای میورد
مطالعه مطرح می شود.
کلمات کلیدی :رقابت پذیری ،زعفران ،صادرات ،الگوی الماس پورتر.
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درجه قابل قبولی از رقابیتپیذیری در عرصیه بازارهیای جهیانی

در شرایﻂ کنونی جهان حﻀور فعیالتیر در رقابیت جهیانی و

دسیت پییدا کننید ( .)Aghazadeh et al., 2017از مییان ۹11

توسعه صادرات امری اجتناب ناپذیر است .تجارت خارجی در هیر

کالای صادراتی ایران که دارای مزیت نسبی و رقابتی هستند6۹ ،

کشور یکی از بخص های عمده اقتصیادی آن محسیوب شیده و

کالا به محصولات کشاورزی تعلق دارد ( Islamic Republic of

می تواند نقص مهمی در آینده کشور داشته باشد ،بیهطیوریکیه

 .)Iran Customs, 2016از میان ایین محصیولات کشیاورزی،

عدهای از جمله نئوکلاسیکها آن را موتور رشد اقتصاد نامیده اند.

گیاهان دارویی و به خصوص زعفران یکی از مهیمتیرین کالیای

تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی و وابستگی شدید

صادراتی مزیتدار و رقابتپذیر کشاورزی ایران میباشد که سهم

به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام شیناخته مییشیود.

زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخیص کشیاورزی بیر عهیده دارد

( .)Mohammadzadeh & Karbasi, 2018به طوری که بیر

( .)Taheri Rikandeh et al., 2016نتییایج پییژوهصهییای

اساس آمار از سال  ۸۳۲1تا  ۸1۸۲صادرات نفتی ایران بیه طیور

مختلﻒ در ایران نشان میدهد یکی از دلایل مهم عدم موفقییت

میانگین  65درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده اسیت

شرکتهای ایرانی در بیازار جهیانی صیادراتی گیاهیان داروییی،

( .)Research Center of the Majlis, 2018یکییی از

کاهص قدرت رقابتپذیری ایران در بازارهای جهیانی در سیال-

مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه ،اتکیای بییص از حید

های اخییر اسیت ( .)Hosseini et al., 2015رقابتپیذیری بیه

درآمد آنها به صدور یک یا تعداد محدودی از کالاهاست .تجارب

معنای توانایی و عملکرد یک شرکت ،یک بخیص اقتصیادی ییا

سند ساله اخیر نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصیل

یک کشور در فروش و عرضه کالیا و خیدمات در ییک بیازار در

از فروش نفت خام ،بی ثباتی درآمد صیادراتی را بیه دنبیال دارد.

مقایسه با دیگر شرکتها ،زیر بخصهیا ،و کشیورهای حاضیر در

سنانکه افت قیمت جهانی نفیت در سیالهیای اخییر مشیکلات

همیان بیازار اسیت ( .)Taheri Rikandeh et al., 2016ایین

عدیدهای برای اقتصاد ایران بوجود آورده است ( Khorshidi et

اصطلاح همﭽنین برای بازارها نیز استفاده میشود که اشیاره بیه

 ،)al., 2017بنابراین به منظور کاهص وابستگی اقتصاد ایران به

میزان رقابتپذیر بودن ساختار بیازار دارد .بایید توجیه شیود کیه

صادرات نفت خام و سرخص به طرف اقتصاد سنید محصیولی در

رقابتپذیر بودن یک بازار همواره بیا رقابتپیذیری شیرکتهای

صادرات ،جهتگیری سیاستهای صادراتی باید به سیود صیدور

حاضر در بازار در ارتباط نیست .اما زمانی که شرکتهای حاضیر

کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصیولات کشیاورزی تغیییر

در بازار دارای قدرت رقابتپیذیری بالیایی باشیند ،آن صینعت در

یابد.

بازار رقابت پیذیر اسیت .رقابتپیذیری «توانیایی افیزایص سیهم

اقتصاد ایران در شیرایطی اسیت کیه از ییک طیرف جهیت

بازاری و یا سوددهی و ماندن در صحنه رقابت جهانی برای ییک

آزادسازی تجاری با محدودیتهای بین المللی روبه رو است و از

دوره طولانی» است .در راستای تحقق بخشییدن اهیداف توسیعه

طرف دیگر نیاگزیر بیه توسیعه صیادرات غییر نفتیی در بخیص

صادرات غیرنفتی ،بخص کشاورزی و گیاهان داروییی بیه دلاییل

کشاورزی است ( .)Pakravan & Gilanpour, 2013با وجیود

مختلﻒ از جمله شرایﻂ اقلیمی ،و وفور منیابﻊ طبیعیی و گیاهیان

منابﻊ ،ﻇرفیتها و استعدادهای زیاد به نظر میرسید بنگیاههیای

داروییی خییودرو مییی توانیید نقیص بسییزایی در توسییعه صییادرات

ایران به واسطه حمایت ،هدایت و مدیریت مناسب میتواننید بیه

غیرنفتیی ایفیا کنید ( .)Mohammadzadeh et al., 2018در
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بخص گیاهان دارویی و زعفران عوامل مختلفی ماننید نوسیانات

یک سازمان را قادر می سازد تیا در ییک صینعت از سیایر رقبیا

اقلیمی ،نرخ ارز ،تغییرات قیمتی در نهادههای تولیدی و دولت بیر

پیشی بگیرد .به منظور دستیابی به مزییت رقیابتی شیرکت بایید

رقابت پیذیری ایین صینعت در بیازار جهیانی تیأثیر گیذار اسیت

توانایی ارائه پیشنهاداتی را که بتواند بهتر از دیگران نیازهای بازار

( .)Taheri Rikandeh et al., 2016دولیتهیا بیا حﻀیور و

هدف را تأمین کند ،داشته باشید ( .)Ghuth, 2005سهیار گیروه

مداخله خود و با اعمال سیاستهیای پیولی و میالی ،تعرفیههیا ،

خصوصیات ملی مدل الماس (مناسب بودن عوامل تولید ،شیرایﻂ

مالیات و تغییرات در قوانین صادرات و واردات بر رقابیت پیذیری

تقاضا ،صنایﻊ وابسته و پشتیبان ،راهبرد و ساختار و وضﻊ رقیابتی

اثر مﺜبت یا منفی می گذارند (.)Porter, 1990

شرکت) در ایجاد مزیت رقابتی برای شیرکت هیای ییک کشیور

تئوریهای مختلفی برای تبیین میزان و موفقییت صیادراتی

نقص اساسی دارند .پورتر در این مدل همانگونه که در شکل نیز

شرکتها و نیز رقابت پذیر بودن آنها ارائیه شیده اسیت کیه از

مشخص شده است ،رقابتپذیری را حاصل تعامل و برهمکینص

جمله مهمترین آنها مدل الماس پورتر میباشید .الگیوی المیاس

سهار عامل اصلی میداند (.)Porter, 1990

بیان میکند مزیت رقابتی به مفهوم ویژگیها و منابعی است کیه
Structure and competitive
status of the company

Factors of production
Demand conditions

Related industries and
support

شکل  -1عناصر رقابت پذیری در مدل الماس پورتر
Figure 1- Competitive elements in the Porter Diamond Model

اگر سهار عامل مشخص شده در مدل پورتر با هم ترکییب

رقابت پذیری و بررسی عوامل میﺆثر بیر آن تحقیقیات متعیددی

شوند میتوانند موفقیت شرکتهای موجود در ییک کشیور را در

انجام شیدهاسیت )Mirzaie Adinehvand et al., 2017( .در

بازارهیای بیین المللیی تﻀیمین کننید ( .)Porter, 1990میدل

مطالعهای به بررسی تجزیه و تحلیل مزیتهای رقابتی صیادرات

الماس بعداً تکمیل گردید و دو عامل شانس و نقص دولتهیا بیه

خرما در ایران پرداختند .نتایج به دست آمده نشان مییدهید کیه

آن اضافه شد ( .)Moradi & Shafaie, 2015دو عامل بیرونی

ایران از جایگاه قدرتمندی در بازار خرمای اروپا برخوردار نیسیت،

دولت و اتفاقات پیصبینی نشده بر عوامل سهارگانیه تیأثیر غییر

اما در بین صادرکنندگان خرمای ایران برندهای قدرتمنید وجیود

مستقیم دارند و از طریق تأثیر بر آنها میتوانند در رقابتپذیری

دارد )Shokat Fadaie et al., 2017( .در مطالعهای به بررسیی

نیز تأثیرگیذار باشیند ( .)Moradi & Shafaie, 2015در زمینیه

مزیتهای رقابتی صادرات خرما در ایران پرداختنید .یافتیههیای
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تحقیق نشان داد که فعالان حاضر باید در بخص محصولات خرما

کشاورزی به روسیه میباشیند )Borza & Borza, 2014( .بیه

از شاخص تأثیر اقدامات و سیاستهای دولت بیر کسیب مزییت

تجزیه و تحلیل راهبردهای بازاریابی که میتوانید بیرای رقابیت

رقابتی استفاده کنند ( )Rasekhi et al., 2016در مطالعهای بیه

پذیری و توسعه صادراتی بر اساس استانداردهای موجود اسیتفاده

عوامل تعیین کننده رقابیتپیذیری اییران در بخیص کشیاورزی

شود پرداختند .نتایج نشان داد که راهبردهای قیمت و محصیول

پرداختند .نتایج حاصل از برآورد میدل دادههیای تیابلویی نشیان

بیصترین اثر را بر فرآیند رقیابتی مییگذارنید .لونید و همکیاران

میدهد که سرمایه سرانه و بهرهوری کل عوامل تولید اثر مﺜبیت

( )Lund et al., 2017در مطالعهای به بررسی وضعیت صادراتی

و معنیادار و نییرخ ارز ،شییرایﻂ آب و هییوایی (بارنییدگی) و شییوك

و رقابتی گیاهان دارویی در ژاپن و هند پرداختند .نتیایج مطالعیه

خارجی (به ویژه تشدید تحریم) اثر منفی و معنیاداری بیر رقابیت

آنها نشان داد که ژاپن و هند با اتخاذ سیاستهای دوجانبهگرا و

پذیری بخص کشاورزی ایران (شاخص مزیت نسبی آشکار شیده

حمایتی دولتی از شرکتهای فعال میتواند در پایان سیال ۸1۹1

متقارن) طی دوره مورد مطالعه دارند .طاهری ریکنده و همکاران

بیص از  51درصد این بازار را در اختیار بگییرد .فیرو و همکیاران

( )Taheri Rikandeh et al., 2016در مطالعهای بیه ارزییابی

( )Ferve et al., 2015به بررسی اثر استانداردها بیر صیادرات و

رقابییت پییذیری ایییران در بازارهییای جهییانی گیاهییان دارویییی و

رقابت محصولات کشاورزی پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد

اولویتبندی کشورهای هدف صادراتی پرداختند .نتایج نشیان داد

که رعایت استانداردهای صادراتی ،یکی از اصول اساسی و مهیم

که ایران در سال های  ۸11۸ -۸1۸1در صادرات گیاهان دارویی

برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی بهشمار میرود و بیرای

دارای مزیت نسبی است .همﭽنین کشورهای امارات ،عربسیتان،

دستیابی سهم بیصتری از بازارهای جهیانی و علییالخصیوص

آمریکا و قطر بالاترین اولویت صادراتی گیاهان داروییی اییران را

بازارهای نوﻇهور رعایت این استانداردها ،امری ضروری بهشیمار

به خود اختصاص داده اند .کاشیی و همکیاران ( Kashi et al.,

میرود .مطالعات مختلفی به بررسیی وضیعیت رقابیت پیذیری و

 )2016در مطالعه ای به اولویت بندی عوامل میﺆثر بیر رقابیت-

صادراتی محصولات و شرکت های مختلﻒ پرداختنید .امیا هییچ

پذیری ایران در گردشگری حلال در بخص کشیاورزی پرداختنید.

کدام از این مطالعات به محاسبه شاخص رقابتپذیری هیر کیدام

بر اساس نتایج به دست آمده ،اولوییت ایین عوامیل بیه ترتییب،

از شرکت های مورد بررسی و تحلیل عوامل مﺆثر بر آن در قالب

عوامل موقعیتی ایران در گردشگری حلیال ،میدیریت مقصید در

یک الگوی جامﻊ نپرداخته است .این مطالعه بیر آن اسیت تیا بیا

راستای گردشگری حلال ،منابﻊ فرهنگی ،شرایﻂ تقاضای بخیص

محاسبه شاخص رقیابتی شیرکتهیای صیادرکننده زعفیران بیه

کشاورزی برای گردشگری حلال ایران ،منابﻊ حمایتی و پشتیبان

بررسی عوامل اثرگذار بر آن بپردازد.

در گردشگری حلال ،منابﻊ طبیعی دلخواه بیر محیور گردشیگری
حلال به عنوان عوامل رقابت پذیر معرفی شدند .بابایی و پاشازاده

مواد و روشها

( )Babaie & Pashazadeh, 2016در مطالعیهای بیه بررسیی

آمار و اطلاعات لازم جهت تحلیل و بررسیی وضیعیت رقابیت

عوامییل مییﺆثر بییر دسییتیابی مزیییت رقییابتی پایییدار در صییادرات

پذیری شرکتهای صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی

محصولات کشاورزی به روسیه پرداختند .نتایج تحقییق حیاکی از

با استفاده از تکمیل  ۹5پرسشنامه از شیرکت هیای صیادرکننده

این است که کیفیت ،نوآوری ،پاسﺦگویی و کارایی از عوامل مﺆثر

زعفران در استان خراسان رضوی برای سالهیای ۸۹۳1 -۸۹۳5

بر دسیتیابی بیه مزییت رقیابتی پاییدار در صیادرات محصیولات

به دست آمد .تعداد  64شرکت صادرکننده فعال در این سالها در
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حوزه صادرات زعفران وجود داشته است (

Union of Exporters

به طور وسیعی بکار گرفته شده است .بالاسا ۸در سال  ،۸۳65این

Khorasan Razavi Province, 2018

 .)ofاز اییین تعییداد بییا

شاخص را (با تعدیل روش لایزنر) به صورت نسبت سهم صادرات

استفاده از روش نمونه گیری در دسیترس تعیداد  ۹5پرسشینامه

یک کالا توسﻂ یک کشور ،بر سهم صادرات کالاهای صینعتی در

تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .روایی پرسشنامه ها با

 ۸۸کشور صنعتی تعریﻒ نمود .با توجه به اینکیه ایین شیاخص

اسییتفاده از متخصصییان و پایییایی آن بییا کمییک ضییریب آلفییای

فقﻂ بر کشورهای پیشرفته متمرکز بود اشکالاتی بر آن وارد بیود

کرونباخ ( )1/۲۸مورد تایید قرار گرفت.

تا اینکه در نهایت والراس ۹آن را به صورت زیر تکمیل کیرد کیه

در این مطالعه به منظور سنجص شاخصهای رقابت پیذیری

در آن  Exaصادرات کالای  xدر کشیور  Eta ، aکیل صیادرات

از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده و مزییت نسیبی آشیکار

کالا در کشور Exw ، aکل صادرات کالیای  xدر جهیان و Etw

شده متقارن استفاده شده است .به منظور بررسی عوامل مﺆثر بیر

کل صادرات کالا در جهان می باشد.

رقابت پذیری شرکتهای مورد مطالعه از الگیوی المیاس پیورتر

()۸

RCA

استفاده شد .با توجه به آمارهای جمﻊ اوری شده کیه بیرای دوره
زمانی  6ساله انجام گردیده است ،الگوی دادههای ترکیبی جهت

این شاخص به بررسی ساختار صادرات ملی در مقابل ساختار

براورد مناسب میباشد .همیان طیور کیه در مقدمیه اشیاره شید،

صادرات جهانی برای کالای موردنظر میپردازد .شیاخص RCA

شرکتها پیص از ورود به بازارهای جهانی کالایی خیاص بایید از

اگر در فاصله صفر تا یک قرار گیرد ،نشیاندهنیده عیدم مزییت

وجود و یا عدم وجود توان رقابتپذیری در آن کالا اطلیاع داشیته

نسبی است و اگر بزرگتر از یک باشد ،نمایانگر وجود مزیت نسبی

باشند .به این منظور مییتیوان از شیاخصهیای مختلفیی ماننید

آشکار شده در صادرات کالای  xاست .روند افزایشی این شاخص

محاسبه شیاخص انتقیال سیهم ،شیاخص نقشیهرییزی تجیاری،

در طول زمان نشاندهنده بهبود موقعییت رقیابتی ییک کالیا در

شاخص تجمعیی تجربیه صیادراتی ،شیاخص پراکنیدگی نسیبی،

سط جهان و یا یک منطقه خاص در راستای ایجاد فرصتهای

شاخص مزیت نسبی آشکار شده و شاخص مزیت نسیبی آشیکار

مناسب و یا استفاده از فرصتهای پیص آمده تلقی میشود .لازم

شده متقارن استفاده کیرد ( Mehrabi & Pour Moghadam,

به توضی است که این شاخص همانند اغلیب شیاخصها دارای

 .)2012در این پژوهص به دلییل محیدودیت اطلاعیات تجیارتی

مزایا و معایبی است .از جمله مزاییای آن ،ایین اسیت کیه روش

برای زعفران و آسانی در محاسبه شاخص مزییت نسیبی آشیکار

محاسبه این شاخص بسیار ساده بوده و آمارهای مورد نیاز جهت

شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن ،از این دو نیوع شیاخص

محاسبه این شاخص به سهولت در دسترس همگان قرار دارد .از

برای بررسی رقابت پذیری در بازارهای جهانی زعفیران اسیتفاده

معایب آن ،این است که دامنه تغیییرات آن بسییار زییاد بیوده و

شده است.

نمیتواند شدت و درجه مزیت رقابتی یا عدم مزیت رقابتی را بیه

از دهییه  ۸۳61بییه اییین طییرف ،مزیییت نسییبی آشییکار

خوبی نشان دهد .جهت رفﻊ این مشکل ،شاخص فوق را میتوان

شده (RCA) ۸به عنوان یک شاخص تعیینکننده مزیت رقیابتی،

با یک تبدیل یکنواخت به شاخص مزییت رقیابتی آشیکار شیده

۸ - Revealed Comparative Advantage

۸ - Balassa
۹ - Walras
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متقارن (SRCA)۸تبدیل نمود .برای این منظور شیاخص جدیید

مشاهدات مستقل( ۸لزومیی نیدارد کیه دارای توزییﻊ مشیخص

مزیت رقابتی آشکار شده متقارن و یا به عبارت دیگیر شیاخص

باشیییییییند) از متغیرهیییییییای مسیییییییتقل و وابسیییییییته

RCAنرمال شده به صورت زیر تعریﻒ میشود:

{  } ( xi , yi ) : i  1,2,..., Nوجیییود دارنییید کیییه در آنهیییا

۹

 0  yi  1بوده و  Nحجم نمونه میباشد که به سمت بیی-
نهایت میل میکند (  .) N  همﭽنین فر

()۸
با توجیه بیه اینکیه شیاخص  RCAبیین صیفر و بینهاییت

بر این است که

برای تمامی مشاهدات رابطه زیر برقرار میباشد:
()۹

میباشد ،در این صیورت مشیاهده میشیود کیه دامنیه تغیییرات

) E( yi | xi )  G( xi 

در رابطه بالا G (.) ،تابعی است که برای تمامی  z  Rهیا

شاخص تعدیل شده فوق بین  +۸و  -۸میباشید .بعبیارت دیگیر
سنانﭽه  RCAکوسکتر از یک باشدSRCA ،ییک عیدد منفیی

شرط  0  G ( z )  1را تأمین مینماید که این امیر تﻀیمین

بین صفر و  -۸خواهد بود و همﭽنیین بیه دلییل دامنیه محیدود

کننده بین صفر و یک بودن مقادیر پیصبینی شده بیرای متغییر

شاخص تعدیل شده فوق (شیبیه ضیریب همبسیتگی) ،میتیوان

وابسته (  ) ŷ iمیباشد .برای این منظور ) G (.معمولاً تیابﻊ توزییﻊ

گفت که هر سه  SRCAبیه عیدد ییک نزدیکتیر شیود در ایین

تجمعیییییی )CDF( 4درنظیییییر گرفتیییییه مییییییشیییییود

هر سیه از صیفر

که ]) ( G ( z )  ( z )  exp( z ) /[1  exp( zتیابﻊ توزییﻊ

به سمت عدد  -۸میل نماید میتیوان نتیجیه گرفیت کیه عیدم

تجمعی لاجسیتیک )5و ) ( G ( z )  ( zتیابﻊ توزییﻊ تجمعیی

مزیت رقابتی تشدید میشود.

نرمال) دو نوع تابﻊ توزیﻊ تجمعی رایج در این زمینیه مییباشیند

صورت مزیت رقابتی بیشتر میباشد و در عو

با توجه به نحوه محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شیده
متقارن به دست آمده در این مطالعه که عددی بین صفر و ییک

(هرسند ضرورتی وجیود نیدارد کیه ) G (.تیابﻊ توزییﻊ تجمعیی
باشد)  .نیز بردار پارامترهای مدل مییباشیند .همانگونیه کیه

است به منظور بررسی عوامل مﺆثر بر رقابت پذیری شرکت های

ملاحظه مییگیردد در معادلیه فیوق هییچ فرضیی در ارتبیاط بیا

صادرکننده زعفران از یک الگوی لاجیت کسری برای داده هیای

ساختاری که متغیر وابسته از آن به دست آمده است وجود نیدارد

ترکیبی استفاده شده است .بر خلاف مدلهای غیر کسری ،مدل-

که این یکی از مزیتهای این مدل میباشد .پاپکه و وولیدیج بیا

های کسری مدلهایی هستند که در آنهیا بیرای هیر مشیاهده

درنظر گرفتن توزیﻊ دوجملهای (برنولی )6برای متغیر وابسته ،تابﻊ

متغیر وابستهای وجود دارد که مقدار آن بین صیفر و ییک تغیییر

لگاریتم راستنمایی را به شکل معادله زیر بیان نمودهاند:

میکند ( .)Voldridg, 2006اساس این مدل ها بیر پاییه میدل

()4

])li (b)  yi log[ G( xi b)]  (1  yi ) log[1  G( xi b

های خطی تعمیم یافته و روشهای شیبه راسیتنمایی اسیت کیه

پاپکه و وولدریج تابﻊ لگاریتم راسیتنمایی رابطیه فیوق بیرای

برآورد پارامترها بر اساس روش شبه راستنمایی صورت میگییرد

 0  G (.)  1را تابعی جذاب توصیﻒ نمیودهانید؛ سراکیه اولیاً

( .)Voldridg, 2006جهت دستیابی بیه میدل کسیری معرفیی

حداکﺜرسازی لگیاریتم راسیتنمایی برنیولی سیاده اسیت .ثانییاً از

شده توسﻂ پاپکه و وولدریج ( )۸116فر

میشود که یکسری

۸ - Symmetric Revealed Comparative Advantage

۸- Independent
۹ -Identically distributed
4- Cumulative Distribution Function
5- Logistic
6- Bernoulli
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۸

گمرك برای ترخیص نیز از صادرکننده مورد پرسص قرار گرفتیه

( )LEFمیباشد  ،های به دست آمده از برآوردگر شبه حیداکﺜر

است .استراتژیهای بنگاه در قالب دو متغیر سرمایهگیذاری بلنید

بیه

مدت شرکت و سهم صادرات بستهبندی از صیادرات فلیه میورد

آنجاییکه رابطه فوق عﻀیوی از خیانواده توابیﻊ نمیایی خطیی
راستنمایی  ۸که از طریق حداکﺜرسازی رابطه

N

)max  li (b
i 1

b

دست میآید ،سازگار میباشد.

بررسی قرار گرفته است .درجه اهمیت تعرفه های ترجیحی برای
صادرات به عنوان یک مﺆلفه در قالب طیﻒ لیکرت از صادرکننده

در این مطالعه به منظور بررسی عوامل مﺆثر بر رقابت پذیری

مورد پرسص قرار گرفت .این متغیر به همراه میزان نوسانات نرخ

زعفران شرکت های صادرکننده ایرانی از رقابت پیذیری الگیوی

ارز و تییأثیر آن در وضییعیت رقییابتی شییرکت و میییزان اهمیییت و

الماس پورتر استفاده شده است .متغیرهای اثر گیذار در  6مﺆلفیه

تخصیص واقعی مشوقهای صادراتی به عنوان متغیرهای اثرگذار

الگوی الماس پورتر در جدول  ۸گزارش شده است .مﺆلفههای 6

در طبقه مﺆلفه دولت در الگوی پورتر قرار گرفته است .نوسیانات

گانه الگوی الماس پورتر شامل شیرایﻂ تقاضیا ،شیرایﻂ عوامیل،

قیمتی و آب و هوایی بهعنوان دو عامل غیر قابل پییصبینیی در

صنایﻊ پشتیبان ،استراتژی بنگاه ،دولت و شانس و اتفاقات میی-

طبقه متغیرهای اتفاقی و شانس قرار گرفته است .میدل تجربیی

باشد .در طبقه شرایﻂ تقاضا سه متغیر میزان تقاضای شرکت ،نام

پژوهص به صورت زیر بیان میشود.

تجاری شرکت و تعداد استانداردهای بینالمللی صادراتی رعاییت
شده توسﻂ شرکت برای صادرات زعفران نقیص دارد .انتظیار آن
است که هر سه میزان تقاضا برای محصولات یک شرکت بالیاتر
باشد ،هر سه نام و برند تجاری یک شرکت در بازارهیای جهیانی
از شهرت بیشیتری برخیوردار باشید و هیر سیه ییک شیرکت از
استانداردهای صادراتی بیشتری برای زعفران پیروی کند ،قیدرت

()5
که در آن  Yitبه عنوان متغییر وابسیته کیه شیاخص رقابیت
پذیری بنگاههای صادرکننده زعفیران میی باشید ،تعرییﻒ شیده
است Xit .متغیرهای مستقل مورد مطالعه در دوره زمانی  6ساله
مطالعه و برای  ۹5شرکت مورد بررسی می باشد.

نیز تابﻊ

رقابتپذیری بیشتری در بازارهای جهانی به دسیت خواهید آورد.

راستنمایی بر آورد ضرایب متغیرهای مسیتفل معادلیه کیه دارای

تعداد نیروی کار شرکت ،تحصییلات کارکنیان و مییزان سیرمایه

توزیﻊ لاجستیک است را نشیان مییدهید .جیدول زییر برخیی از

اولیه یک شرکت از متغیرهای اثرگذار در طبقه شرایﻂ عوامل در

خصوصیات عمومی  ۹5بنگاه صادرکننده زعفران مورد بررسی در

رقابت پذیری این محصول میباشند .میران همکاری بانیکهیا،

این مطالعه را نشان میدهد.

صنایﻊ بستهبندی و فرآینیدهای گمرکیی سیه متغییر اثرگیذار در
طبقه صنایﻊ پشتیبان هستند .میزان همکاری بانکها با شیرکت

نتایج و بحث

ها در قالب مﺆلفیهی بیه صیورت طییﻒ لیکیرت  5گزینیه ای از

در این پژوهص به منظیور بررسیی وضیعیت رقابیت پیذیری

صادرکنندگان زعفران مورد پرسص قیرار گرفتیه اسیت .وجیود و

ایران در بازار جهانی زعفران در طول سالهای میورد مطالعیه از

میزان همراهی صنایﻊ بستهبندی نیز در قالب یک طیﻒ لیکیرت

شاخص مزیت نسبی آشیکار شیده متقیارن اسیتفاده شید .نتیایج

از شرکت های صادرکننده مورد مﺆلفه قرار گرفته اسیت .مییزان

محاسبه شده شاخص مزیت نسیبی آشیکار شیده متقیارن بیرای

تسهیل فرآیند گمرکیی و تیرخیص کالاهیا و سیهولت همکیاری

شرکتهای صادرکننده زعفران ایران در طول سیالهیای میورد
مطالعه در جدول  ۸گزارش شده است .همانطور که نتایج جدول

۸- Linear Exponential Family
۸- Quasi Maximum Likelihood Estimator

نشان میدهد.
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جدول  -1خصوصیات عمومی بنگاه های صادرکننده زعفران
Table 1- General characteristics of saffron exporting firms
متغیر
واحد اندازه گیری
میانگین
حداقل

Max

Min

Mean

Unit of measure

Variable

50

3

15.41

سال

سابقه فعالیتی شرکت

Year

Company activity years

18

12

14.30

95

5

21.85

6500

1800

2900

سالهای تحصیل

تحصیلات مدیر عامل یا مدیر فروش

Years of study

Education level of manager

مأخذ :یافته های تحقیق

نفر

تعداد کارکنان شرکت

Number

Number of company employees

دلار

هزینه های بازاریابی سالیانه

USD

Annual marketing costs
Source: research findings.

ایران تا سال  ۸1۸1از وضعیت رقابیت پیذیری افزایشیی در

تهدیدی برای از دست دادن بازارها به حساب میرود .هیر سنید

هر سال نسبت به سال گذشته برخودار بوده است .امیا از سیال

در کل سالهای مورد بررسیی مقیدار شیاخص مزییت رقیابتی

 ۸1۸۸تا  ۸1۸6رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی زعفران

آشکار شده متقارن بین صفر تا یک بوده است و ایین محصیول

در حال کاهص بوده است .این مسئله باعث شده است در سال-

در بازار از مزیت رقابتی برخودار بوده است ،اما روند کاهشی آن

های اخیر رتبه ایران در بین کشورهای فعال در حیوزه تجیارت

در سال های اخیر نگرانی از دست رفتن بازارهای جهیانی و ییا

این محصول و گیاهان دارویی تنزل پییدا کیرده و ایین مسیئله

کاهص این بازارها را بیص از پیص افزایص داده است.

جدول  -2شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن صادرات زعفران ایران
Table 2- Symmetric revealed comparative advantage of Iranian saffron export

شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن

سال

شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن

سال

Symmetric revealed comparative advantage index
0.90
0.94
0.90
0.87
0.84
0.85
0.81
0.78
مأخذ :یافتههای تحقیق.

year
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Symmetric revealed comparative advantage index
0.94
0.93
0.93
0.94
0.92
0.90
0.81
0.86
Source: research findings.

year
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ورود کشورهای اسپانیا ،آلمیان ،ایتالییا و حتیی افغانسیتان در

اعظمی از بازار این محصول را به خود اختصاص داده انید .آمیار

سالهای اخیر به بازار تجاری زعفران ،سهم اییران را از گردونیه

نشان میدهد سهم ایران از بازار  ۲میلیارد دلاری تجارت زعفران

تجارت این محصول بسیار کاهص داده اسیت .ایین کشیورها بیا

در دنییا کمتییر از  5درصید اسییتEconomic Trade Site (.

صادرات مجدد زعفران وارداتیی از اییران و فیرآوری آن بخیص

 .)Reporter, 2017علیرغم اینکه بیص از  ۳1درصید زعفیران
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دنیییا در ایییران تولییید میییشییود ( Institute for Planning

به منظور بررسیی عوامیل میﺆثر بیر رقابیتپیذیری زعفیران

Research,

شرکتهای صادرکننده ایرانیی از رقابیتپیذیری الگیوی المیاس

 .)Development, 2018کاهص سیهم اییران از بیازار جهیانی

پورتر استفاده شده است .جدول زیر متغیرهای اثرگذار بر رقابت-

Rural

&

Economic

Agriculture

زعفران در سالهای گذشته بیم آن را میدهد که وضعیت رقابتی
ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی نیز دسار تزلزل شود.

پذیری شرکتهای صادرکننده زعفران در استان خراسان رضوی
را در  6مﺆلفه الگوی الماس پورتر نشان میدهد.

جدول  -3توصیف متغیرهای اثر گذار بر رقابت پذیری
Table 3- Describe the variables affecting competitiveness

شرح متغیر

نام متغیر

Description variable

Variable name

میزان تقاضای بازار جهانی برای شرکت

میزان تقاضا برای شرکت

Global market demand for the company

Demand for the company

طبقه الگوی پورتر
Porter pattern
category

میزان اعتبار برند و نام تجاری شرکت

نام تجاری

شرایﻂ تقاضا

The amount of brand and company’s brand

Brand

Demand conditions

تعداد استانداردهای صادراتی رعایت شده توسﻂ شرکت
Number of export standards observed by the company

تعداد استانداردهای بین المللی
The number of international
standards

تعداد کارکنان مستقیم و غیر مستقیم شرکت

تعداد نیروی کار

The number of direct and indirect employees of the company

Number of labor

میزان تحصیلات کارکنان

دانص نیروی کار

شرایﻂ عوامل

The level of employee’s education

Knowledge of labor

Factors condition

ارزش دلاری سرمایه اولیه شرکت

سرمایه شرکت

The dollar value of the initial capital of the company

company’s capital

میزان همکاری بانکها با شرکت به صورت طیﻒ لیکرت
The degree of cooperation of banks with the company as a Likert
spectrum

همکاری بانکها
Banks cooperation

وجود صنعت بسته بندی برای محصول در کشور

صنایﻊ بسته بندی

صنایﻊ پشتیبان

The existence of packaging industry for the product in the country

Packaging industry

Backup industries

تسهیل در ترخیص کالا برای صادرات و واردات مواد اولیه

فرآیندهای گمرکی

Facilitation of clearance for import and export of initial materials

Customs processes

ارزش دلاری سرمایه گذاری و سرمایه در گردش

سرمایه گذاری بلند مدت شرکت

استراتژی بنگاه

Dollar value of investment and working capital

Long-term investment company

Firm strategy

سهم صادرات بسته بندی از فله

سهم درصدی

The share of packaging exports from
bulk

Percentage share

درجه اهمیت تعرفه های ترجیحی برای صادرات

تعرفه ها

Degree of importance of preferential tariffs for export

Tariffs

درجه اهمیت نوسانات ارزی برای تجارت

نوسانات نرخ ارز

دولت

The degree of importance of currency fluctuations for trading

Exchange rate fluctuations

Government

وجود و میزان تخصیص واقعی مشوق ها

مشوق های صادراتی

The existence and extent of the actual allocation of incentives

Export incentives

تغییرات ناگهانی قیمت ها

نوسانات قیمتی

Sudden price changes

Price fluctuations

خشکسالی،ترسالی و نوسانات دمایی برای تولید

تغییرات اقلیمی

اتفاق

Drought, humid and temperature fluctuations for production

Climate change

Event

مأخذ :الگوی رقابت پذیری الماس پورتر و یافته های تحقیق.
Source: Porter competitiveness pattern and research findings.

در بخص دادههای ترکیبی ابتیدا بایید مشیخص شیود کیه

آمده در این آزمون تمامی متغیرها در سط پایا هستند و فر

تفاوت فردی یا بهاصطلاح نیاهمگنی در مقیاطﻊ وجیود دارد ییا

صفر مبنی بر وجود ریشه واحد بین متغیرها رد میشود .بنابراین

اینکه مقطﻊها باهم همگن هستند .با استفاده از آزمون  Fلیمیر

می توان رگرسیون را بدون هراس از کاذب بودن و بیر اسیاس

میتوان وجود ناهمگنی را در بین مقاطﻊ مشخص کرد .در ایین

سط متغیرهای توضیحی برآورد کرد .جدول زیر نتایج آزمیون-

مطالعه نتایج آزمون  Fلیمر بیان کرد که آماره برآوردی آزمیون

های آماری مطرح شده را نشان می دهد.
جدول  -4نتایج آزمون های آماری

 4/6۹بوده و معنیدار است .این نتایج بیانگر رد شدن فرضییهی

Table 4- Statistical tests results

صفر و وجود ناهمگنی مقاطﻊ میباشد ،و درواقﻊ بیانگر مناسیب

معنی داری

آماره آزمون

آزمون

بودن روش داده های ترکیبی برای برآورد مدل میباشد .بعید از

Significant

Test statistic

Test

0.00

4.63

 Fلیمر

0.11

10.41

0.32

6.48

اییین کییه مشییخص شیید نییاهمگنی در مقییاطﻊ وجییود دارد و
تفاوتهای فردی قابیل لحیا کیردن اسیت و روش دادههیای
ترکیبی برای برآورد مناسب است ،باید مشخص شود که خطای
تخمین ،ناشی از تغییر در مقاطﻊ است یا اینکیه در طیی زمیان

F test

آزمون هاسمن
Hausman test

آزمون همبستگی مقطعی پسران
مأخذ :یافتههای تحقیق.

Pearan cross sectional
correlation test
Source: Research findings.

رخداده است .در نحوهی در نظر گرفتن سنین خطاهیایی بیا دو
اثر ثابت و اثر تصادفی مواجه میشوید .از آزمون هاسمن بیرای

جدول  5نتایج برآورد الگوی پانل لاجیت کسری جهت بررسیی

مشخص شدن اثر ثابیت و تصیادفی اسیتفاده مییشیود .نتیایج

عوامل اثر گذار بر رقابت پذیری شرکتهای صادراتی زعفران را

حاصل از این آزمون نشان میدهد مدل دارای اثرات ثابیت بیه

نشان میدهد .با توجه به نوسان شیاخص رقابیت پیذیری بیین

عنوان الگوی برتر شناخته میشود .قبل از انجام پایایی متغیرها

صفر و یک ،الگوی لاجیت کسری جهت برآورد مطلوب به نظیر

در دادههای ترکیبی بایستی تست همبستگی مقطعی در دادههیا

می رسد .در الگوهای لاجیت ضرایب هر متغیر تنها مسییر اثیر-

مورد آزمون قرار گیرد .دلیل آن است کیه گیاهی اوقیات وجیود

گذاری متغیر را نشان می دهد .به منظیور بررسیی مییزان ایین

همبستگی مقطعی به اشتباه رای بر پایا بودن پانل صیادر میی-

تأثیر بر متغیر وابسته از کشصهای وزنی و اثرات نهایی استفاده

کند .آزمونهای مختلفیی بیرای تسیت همبسیتگی مقطعیی در

میگردد .از میان متغیرهای اثر گذار بر رقابت پذیری شرکتها،

دادههای پانیل وجیود دارد.کیه مهیمتیرین آن آزمیون پسیران

نوسانات نرخ ارز ،نوسانات قیمتی و تغییرات اقلیمی دارای تیأثیر

( )Pesaran, 2005اسییت .آمییاره اییین آزمییون  6/4۲و سییط

منفی بر شاخص رقابیت پیذیری شیرکتهیا میی باشید .سیایر

معنیداری آن  1/۹۸بهدستآمده اسیت .براسیاس ایین آزمیون

متغیرهای اثر گذار دارای تأثیر مﺜبت بر رقابت پذیری میباشید.

صفر مبنی بر عدم وابستگی مقطعی تایید میشیود .ایین

میزان تقاضا برای زعفران شرکت در بازارهای خیارجی یکیی از

وابستگی مقطعی میتواند بین زمان یا مکان باشد .با توجیه بیه

متغیرهای اثرگذار بر رقابتپذیری است .هیر سیه ییک شیرکت

عدم وجود وابستگی مقطعی به منظیور تعییین پاییایی متغیرهیا

دارای سییط تقاضییای بالییاتری در بازارهییای جهییانی باشیید ،از

میتوان از آزمون  ۸IPSاستفاده کرد .با توجه به نتایج به دسیت

وضعیت رقابتپذیری بهتر برخوردار است .با توجه به ضریب اثر

فر

نهایی با افزایص یک واحد میزان تقاضای جهانی برای شیرکت،
۸- Im,Pesaran and Shin

شاخص رقابتپذیری  1/1۸۸واحد افزایص مییابد .داشتن برنید
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و نام تجاری یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر وضعیت رقابت-

افزایص شاخص رقابتپذیری میگردد.

پذیری یک شرکت در بازارهای جهانی است .معتبیر و شیاخص
بودن برند صادراتی ییک شیرکت در بازارهیای خیارجی سیبب
هر سند این شاخص به لحا آماری معنی دار نیست .تحقیقات

پذیری مانند جذب نیروی کار بیشتر ،ارتباط و هماهنگی بیشیتر

میدانی در حین جمﻊ آوری اطلاعات نشان داد کیه مییزان نفیوذ

با ارگان ها و سازمانهای مرتبﻂ مانند بانکها و ارتباط بیشتر و

برند در بازارها بنا به نوع کیفیت و تبلیغات ،اسیتانداردهای لیازم

بهتر با سازمانهای دولتی در داخل کشور را تقویت کننید .ایین

برای محصول و رعایت مﺆلفههای آمیخته بازاریابی با تمام ابعاد

مسئله به صورت غیر مستقیم میتوانند سیبب افیزایص قیدرت

آن در حوزه تخفیﻒهای قیمتی و توزییﻊ مناسیب محصیول در

رقابتپذیری گردد .بهبود همکاری بانکها به عنوان یک ارگان

زمییان و مکییان مناس یب در موفقیییت برنییدهای شییرکتهییای

پشتیبان می تواند نقص و سیهم مهمیی در وضیعیت و ارتقیای

صادرکننده زعفران در بازارهای صادراتی اثر گیذار بیوده اسیت.

توان رقابتپذیری شیرکتهیا در بازارهیای خیارجی ایفیا کنید.

تعداد استانداردهای بین المللی صادراتی زعفران یکیی دیگیر از

افزایص هر واحید همکیاری بیشیتر بانیکهیا بیا شیرکتهیای

متغیرهای اثرگذار در مدل اسیت .تعیداد  ۸۸شیاخص اسیتاندارد

صادرکننده (با توجه به اینکه این متغیر به صورت طیﻒ لیکیرت

بییینالمللییی بییرای صییادرات زعفییران تعریییﻒ شییده اسییت

از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندی شده است) سبب افیزایص

( International Organization for Standardization,

 1/1۸۹واحدی شاخص رقابت پذیری میگردد .وجیود و بیه روز

 .)2016با افزایص یک واحد این شاخص یعنی با رعاییت ییک

بودن صنایﻊ بستهبندی بیه عنیوان ییک نهیاد پشیتیبان بیرای

شاخص استاندارد صادراتی بیشتر ،شیاخص رقابیتپیذیری ایین

شرکتهای صادرکننده یکی دیگر از متغیرهای مهم اثر گذار بر

محصول به اندازه ضریب اثر نهایی یعنی  1/1۸۹واحد افیزایص

رقابت پذیری شرکتها است .بیه گیواهی نظیر صیادرکنندگان

مییابد .رعایت هر سیه بیشیتر ایین شیاخص اسیتاندارد سیبب

زعفران ،یکی از دلاییل صیادرات فلیه و کسیب حیداقلی ارزش

افزایص انگیزه و تقاضا برای خرید زعفران ایران شیده و قیدرت

افروده حاصل از تجارت این محصول بحث نبود صنایﻊ بسیته-

رقابتپذیری شرکت هیای ایرانیی بیرای زعفیران در بازارهیای

بندی به روز در ایران است .این متغیر با ضریب مﺜبیت و معنیی

جهانی را افزایص می دهد.

دار بر رقابتپذیری این محصیول تأثیرگیذار اسیت .فرآینیدهای

دو متغیر دانص نیروی کار و تحصیلات آن ها هیر سنید بیه

گمرکی نیز یکی دیگر از مﺆلفههای مهیم اثیر گیذار بیر رقابیت

لحا آماری معنیدار نیستند ،اما ضیریب ایین متغیرهیا مﺜبیت

پذیری است .مشکلات مربوط به بروکراسی ترخیص کالا و گاها

است .یعنی تغییرات آنها و بیه عبیارت دیگیر افیزایص سیط

هزینههای بالیای گمرکیی بیرای خیروج کالیا سیبب مییشیود

تحصیلات و تعداد نیروی کار شرکتهای صیادراتی در راسیتای

محصول در زمان پیصبینیی شیده بیه دسیت مشیتری و بیازار

افزایص شاخص رقابتپذیری تغییر میکند .سرمایه اولیه شرکت

خارجی نرسد و این مسئله سبب بی اعتمادی بیه شیرکتهیای

یکی از متغیرهای اثرگذار بر شاخص رقابتپذیری است .افزایص

ایرانی شده و در بلند مدت توان رقابتی این شرکتها در مقابیل

یک واحد این متغیر سیبب مییشیود تیا مییزان رقابیتپیذیری

سایر شرکتها جایگزین در بازار خارجی کاهص پیدا میی کنید.

زعفران  1/1۸۸واحد افزایص یابد .افزایص سرمایه شرکت سبب

همﭽنین در بعﻀی موارد قیوانین ممنوعییت ورود برخیی میواد

میشود تا شرکت ها بتوانند سایر متغیرهای اثرگذار بیر رقابیت-

اولیه برای این صنعت مانند پلاستیکهای بسیتهبنیدی و سیایر

ارزیابی فعالیت آنزیمهای مخرب دیواره سلولی گونههای ...
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مواد لازم سبب به تعویق افتادن صادرات این محصیولات میی-

رغم تصویب و اطلاع رسانی آن به بخص خصوصی سبب ایجاد

شود .به گواه نظر صادرکنندگان ایین حیوزه تسیهیل در فرآینید

فﻀای بی اعتمادی بین دولت و بخص خصوصیی شیده اسیت.

گمرکی به اندازه یک واحد سبب افزایص شاخص رقابتپیذیری

این عدم اعتماد در سایر حوزهها ممکن است هم در کوتاهمیدت

به اندازه  1/1۹۸واحد می گردد .سرمایهگذاریهای بلنید میدت

و هم در بلندمیدت سیبب تأثیرگیذاری نیامطلوب بیر وضیعیت

شرکت هر سند به لحا آماری معنی دار نیست ،اما تغییرات آن

صادراتی گردد .پرداخت درست و بههنگام آن میی توانید نقیص

در راستای تغییرات شاخص رقابت پذیری حرکت میکند .سیهم

مﺆثری بر عیزم و انگییزه صیادرکننده بیرای حﻀیور بیشیتر در

صییادرات بسییته بنییدی شییده از صییادرات فلییه یکییی دیگییر از

بازارجهانی گردد .امروزه مزیت رقابتی تنها متاثر از مزیت نسبی

متغیرهای اثر گذار است .افزایص یک واحدی این متغییر سیبب

در تولید به حساب نمیآید .انگیزه صیادراتی و مشیوقهیای آن

افزایص  1/164واحدی شاخص رقابت پذیری می گردد.

یکی از عوامل مهم در توسعه صادرات و توسیعه تیوان رقیابتی

لحا استراتژیهیای مناسیب بازارییابی ماننید اسیتراتژی

یک سازمان تلقی میگردد ( .)Rasekhi et al., 2015افزایص

رسوخ در بازار ،تمیایز ،توسیعه محصیول و توسیعه بیازار سیبب

یک واحدی این متغیر سیبب افیزایص شیاخص رقابیتپیذیری

افزایص توان رقابت پذیری در بازار جهانی مییگیردد .افیزایص

زعفران به اندازه  1/1۹۸واحد میشود .نوسانات ناگهانی قیمیت

یک واحدی این شاخص که جمﻊ جبری شاخصهای سهارگانیه

و تغییرات ناگهانی اقلیمی دو متغیر اثر گذار بر رقابتپیذیری در

فیوق اسیت ( )Kashefi et al., 2016سیبب افیزایص 1/15۸

طبقه مﺆلفه شانس و اتفاقات در الگوی الماس پورتر مییباشید.

واحدی شاخص رقابتپذیری میگردد .نوسانات نرخ ارز یکیی از

تغییرات ناگهانی قیمتها سبب تأثیرگذاری منفی بر توان رقابت

مهمترین متغیرهای اثرگذار در مدل است .تغییرات یک واحدی

پذیری شرکتها دارد .افیزایص ییک واحید ایین متغییر سیبب

این متغیر (افزایص) سبب کاهص شاخص رقابتپذیری به اندازه

افزایص  1/1۸۸واحدی شاخص رقابتپذیری میشود .تغیییرات

 1/165واحد میگردد .نوسانات نرخ ارز یکی از متغیرهایی است

ناگهانی اقلیمی به طور مستقیم بر تولید زعفران اثرگیذار اسیت.

که تغییرات آن سبب تزلزل اقتصاد و عدم پییصبینیی مناسیب

هر سند این متغیر به لحظ آماری معنیدار نیست ،امیا تغیییرات

بازارهای مختلﻒ میگیردد .هیر سنید افیزایص نیرخ ارز سیبب

ناگهانی آب و هوا که با اسیتفاده از شیاخص نوسیانات عوامیل

توجیهپذیری بیشتر صادرات و سود بیشتر بیرای صیادرکنندگان

اقلیمی که دو مﺆلفه اصلی آن نوسانات بارندگی و دما مییباشید

می گردد ،اما تغییرات و نوسانات مداوم آن می تواند ییه عنیوان

( )Hatef et al., 2017و معمولاً با کاهص تولیید همیراه اسیت

یک مﺆلفه منفی برای صادرات تلقی گردد .نتایج تأثیر نوسیانات

سبب کاهص قدرت رقابتپذیری شرکتها در بازارهای جهیانی

نرخ ارز و بر صادرات بیا مطالعیات ( ;Amini & Zare, 2017

می گردد .معنادار نشدن این متغیر نشان میدهد کیه هیر سنید

& Mohammadzadeh et al., 2018; Lotfali Pour

توان تولییدی ییک کشیور نقیص مهمیی در افیزایص سیهم از

 )Bazargan, 2016; Chipili, 2013همخوانی دارد.
مشوقهای صادراتی یکی دیگیر از متغیرهیای اثرگیذار بیر
توان رقابتپذیری زعفران میباشد .تجزییه و تحلییل در طیول
انجام پژوهص نشان داد که در طول سیالهیای گذشیته عیدم
پرداخت مشوقهای صادراتی به شرکتهیای صیادرکننده علیی

بازارجهانی و افزایص توان رقیابتی دارد ،امیا امیروزه توجیه بیه
مﺆلفههای درون زا در شرکتها مانند استراتژیهای بازارییابی و
غیره میتواند سهم زیادی در افرایص و یا کاهص تیوان رقیابتی
یک شرکت داشته باشد.
نتایج آمارههای تشخیصی مدل نشان میدهید کیه الگیوی
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برآوری از برازش مناسبی برخوردار است .نتایج این شاخصهای

مدل به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضی مییدهید .مقیدار

برازش در جدول  6گزارش شده اسیت .نتیایج ضیرایب تعییین

آماره لگاریتم درست نمایی و معنی داری آن نیز نشان میدهید

مک فادن و کر اوهلر نشان میدهد که متغییرهیای مسیتقل

الگوی برآوردی در سط  ۳۳درصد معنیدار است.

جدول  -5برآورد الگوی پانل لاجیت کسری در رقابت پذیری
اثر نهایی

معنی داری

Final effect

Significant

Table 5- Estimated Logit Panel Model in competitiveness
نام متغیر
ضریب
آماره Z
Variable name
Coefficient Statistics z

0.021

0.09

1.89

0.97

0.015

0.49

0.87

0.67

0.023

0.06

2.11

1.11

0.024

0.57

0.59

1.08

0.026

0.19

1.14

1.17

0.011

0.04

2.46

0.49

0.013

0.33

0.97

0.67

0.036

0.05

2.37

1.67

0.031

0.02

2.77

1.44

0.023

0.24

0.67

1.07

0.064

0.03

2.46

2.94

0.051

0.00

2.95

2.36

0.009

0.33

0.49

0.44

-0.065

0.00

-3.17

-2.98

0.032

0.01

2.58

1.47

-0.022

0.05

-2.17

-1.08

-0.016

0.11

-1.08

-0.77

عوامل پورتر
Porter factors

میزان تقاضای برای شرکت
Demand for the company

نام تجاری

شرایﻂ تقاضا

Brand

Demand conditions

استانداردهای بین المللی
The number of international standards

تعداد نیروی کار
Number of labor

دانص نیروی کار

شرایﻂ عوامل

Knowledge of labor

Factors condition

سرمایه شرکت
Company’s capital

همکاری بانکها
Cooperation of banks

صنایﻊ بسته بندی

صنایﻊ پشتیبان

Packaging industry

Backup industries

فرآیندهای گمرکی
Customs processes

سرمایه گذاری شرکت
Investment company

استراتژی بنگاه

سهم صادرات بسته از فله

Firm strategy

The share of packaging exports from bulk

استراتژی های بازاریابی
Marketing strategies

تعرفه ها
Tariffs

نوسانات نرخ ارز

دولت

Exchange rate fluctuations

Government

مشوق های صادراتی
Export incentives

نوسانات قیمتی
Price fluctuations

تغییرات اقلیمی
Climate change
Source: Research Findings

مأخذ :یافتههای تحقیق.
.

اتفاق
event
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جدول  -6نتایج برازش مدل پانل لاجیت کسری
Table 6- The results of fitting the Fractional logit panel model

معنی داری

آماره آزمون

Significant

Statistics
exam

0.01

11.86
0.61
0.63

مأخذ :یافتههای تحقیق.

نتیجهگیری

نام آزمون
Name of exam

تست نسبت درستنمایی
LR Test

ضریب تعیین مک فادن
R2 Mcfadden

ضریب تعیین کر اوهلر
R2 Cragg & Uhler
Source: Research findings.

نشان میدهد که صادرات فله زعفران بدون توجه به برند ،عیدم

توسعه صادرات غیر نفتی همواره از اهداف کلان کشور بیوده

رعایت استاندادهای صادراتی بیه لحیا کمیی و کیفیی در ایین

است .در این میان توجه به صادرات بخص کشاورزی بیه عنیوان

سییالهییا ،نوسییانات قیمتییی اییین محصییول کییه مییانﻊ از انعقییاد

یک بخص کلیدی و ارز آور در اقتصاد کشور از دیرباز مطرح بوده

قراردادهای بلندمدت با شرکتهیای طیرف تجیاری مییگیردد،

است .در میان محصیولات کشیاورزی توسیعه صیادرات گیاهیان

نوسانات نرخ ارز ،نوسانات تولیدی به دلیل تغییرات اقلیمی و عدم

دارویی و بیه خصیوص زعفیران بیه علیت ارزش افیزوده بالیا و

توجه کافی شرکتها به استراتژیهای بازاریابی در کوتاهمیدت و

برخورداری از مزیت نسبی در تولید بیه عنیوان راهکیار رهیایی از

بلندمدت به عنوان بخشی از دلایل کاهص رقابتپیذیری مطیرح

صادرات تیک محصیولی مییباشید ( & Mohammadzadeh

میباشد .این مسئله باعث شده است در سالهای اخیر رتبه ایران

 .)Karbasi, 2018عدم شناسیایی درسیت کانیالهیای بیازاری

در بین کشورهای فعال در حوزه تجارت زعفران تنزل پیدا کیرده

صادرات زعفران در بلندمدت سیبب کیاهص درآمید صیادراتی و

و این مسئله تهدیدی برای از دست دادن بازارهای جهیانی ایین

کاهص قدرت رقابتی ایران میگردد ( .)Ghaderi, 2018با توجه

محصول با توجه به ورود کشورهایی مانند افغانستان ،هند ،ایتالیا

به وجود رقابتشدید در بازارهای جهانی برای محصول زعفران و

و اسپانیا به حساب میرود .به منظور بررسی عوامیل اثرگیذار بیر

بیم از دستدادن جایگیاه جهیانی تجیارت ایین محصیول ،ایین

این رقابتپذیری شرکتهای صادرکننده زعفران از مدل رقابیت

مطالعه به بررسی عاملهای مﺆثر بر رقابتپیذیری شیرکتهیای

پذیری الگوی الماس پورتر استفاده شده است .مﺆلفههای  6گانه

صادرکننده این محصول در دوره زمیانی  ۸۹۳1 -۸۹۳5پرداختیه

الگوی الماس پورتر شامل شرایﻂ تقاضا ،شرایﻂ عوامیل ،صینایﻊ

است .نتایج محاسبه شده برای شاخص مزیت نسبی آشکار شیده

پشتیبان ،استراتژی بنگاه ،دولت و شانس و اتفاقیات بییان شیده

متقارن برای زعفران ایران نشان میدهد ایران تا سیال  ۸1۸1از

است .نتایج نشان داد که نوسانات نیرخ ارز و انتخیاب اسیتراتژی

وضعیت رقابت پذیری افزایشی در هر سال نسبت به سال گذشته

بازاریابی مناسب از مهمترین عوامل میﺆثر بیر شیاخص رقابیت-

برخودار بوده است .اما از سال  ۸1۸۸تا  ۸1۸6رقابتپذیری ایران

پذیری زعفران میباشند .نتایج به دست آمده از این پیژوهص بیا

در این بازارها در حال کاهص بوده اسیت .نتیایج مطالعیه حاضیر

 )Kashefi et al.,و ( )Ghaderi, 2018هیم-

مطالعیات (2016
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 جلیوگیری از صیدور.افزایص قدرت رقابتی شرکتها منجر شود

 بر اساس پیشینهادات صیادرکنندگان کیه از طرییق.خوانی دارد

بخشنامههای بدون مطالعه و غیرقانونی در خصوص محدودیت و

 لازم اسیت تیا،تحقیقات میدانی حین انجام پژوهص بهدست آمد

ممنوعیت برای صادرات و حﻀور بخیص خصوصیی در تصیویب

.اختیارات مربوط به صادرات به خود بخص خصوصی واگذار گردد

 رعایت،بخص نامهها در حوزه صادرات زعفران و قوانین گمرکی

تا از این راه بخشی از مشکلات تجار و صادرکنندگان ایین حیوزه

کامل قیانون در خصیوص معافییت فراینید صیادرات از هرگونیه

به دلیل بروکراسی اداری و موازیکاری ارگانهیای دولتیی حیل

و جلوگیری از خام فروشی از دیگر پیشینهادات

مالیات و عوار

 تغییییرات سییرمایه شییرکتهییا بییدون، اجییازه ثبییت برنیید.شییود

 تعیین قیمت واحد زعفران صادراتی حیداقل.مطرح شده میباشد

بروکراسیهای اداری و استفاده از استانداردهای بینالمللی بیرای

به صورت سالیانه به منظیور جلیوگیری از نوسیانات قیمتیی کیه

- پیشینهاد میی.صادرکنندگان از مﺆلفههای این پیشنهاد میباشد

صادرات را مختل مییکنید و همﭽنیین تسیهیل در فرآینیدهای

گردد صادرکنندگان و بخص خصوصی متناسب با بازارهای هدف

گمرکی جهت صادرات و برقرای تعرفههای ترجیحیی از وﻇیایﻒ

 رعاییت.صادراتی استراتژیهای بازاریابی متفاوتی اتخیاذ نماینید

.دولت بوده که در این مطالعه پیشنهاد میگردد

نوع استراتژی مناسب همگام بیا نیوع اسیتراتژی ورود بیه بیازار
خارجی می تواند در کوتاهمیدت بیه توسیعه صیادرات زعفیران و
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Abstract
Recent multi-year experiences in Iran show that reliance on income from the sale of crude oil leads to
instability in export earnings. In order to reduce the dependence of the Iranian economy on crude oil exports,
export policies should be directed towards export of non-oil commodities, including exports of agricultural
products. Saffron is one of the most important export items of the agricultural sector and medicinal plants.
However, its production and export has not grown exponentially in recent years despite growing allocation of
land and production. The results of various studies in have shown that one of the main reasons for failure of
Iranian companies in the world market for exporting medicinal herbs is decline in competitiveness in these
markets in recent years. Therefore, this study seeks to examine factors affecting competitiveness of Iran's
saffron exporting companies in global markets. Competitiveness measurements using symmetric revealed
comparative advantage index and analysis of its influencing factors were analyzed using the Porter Diamond
Competitive Model and Fractional Logit Panel regression model. The statistics and data were collected through
collecting questionnaires from 35 saffron exporter companies for 2011-2016. The results showed that the six
components of the Porter diamond model including demand conditions, factor conditions, supporting
industries, firm strategy, state and unpredictable events affect the competitive situation of the companies under
study. Accordingly, observance of quantitative and qualitative export standards, prevention of fluctuations in
the price of saffron, reduction of exchange rate fluctuations in line with government policies, reduction of
production fluctuations due to climate change by providing technical solutions and sufficient attention of
companies to marketing strategies are proposed as new ways to improve the competitive situation of the
companies being studied.
Keywords: Competitiveness, Saffron, Export, Porter diamond pattern
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