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چکیده
نوسانات نر ارز به عنوان ی

منبع ایجاد ریس

و نااطمینانی اثر بسیار مهمی بر حجم تجارت بینالملل و متعاقب آن بر تراز پرداختهنا دارد .بنا توجنه بنه

جایگاو مهم زعفران در ص ادرات غیرنفتی ایران ،هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربی اثر نوسانات نر ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران در  27بنازار مقصند
طی دوروی  2572-12است .استفادو از برآوردگر میان گروهی تلفیقی ( )PMGو گارچ نمایی ( )EGARCHدر چارچوب دادوهای تابلویی وجه تمایز این مطالعه
نسبت به مطالعات پیشین است تا بتوان روابط کوتاومدت و بلندمدت تقاضای صادرات زعفران ایران را برآورد نمود .با در نظر گرفتن سایر تعیینکنندوهای تقاضای
صادرات ،نتایج مطالعه نشان داد ،نوسانات نر ارز به طور معنیداری در بلندمدت اثر مثبتی بر تقاضای صادرات زعفران ایران دارد و این در حنالی اسنت کنه اثنر
کوتاومدت آن منفی است .بنابراین ،شفافسازی سیاستهای ارزی (به خصوص در دوروهای کوتاومدت) و توسعه بازارهای سل ارزی نقش بسیار مهمی در جهت
کاهش درجهی ریس -گریزی صادرکنندگان ایران و افزایش صادرات زعفران در بازارهای جهانی ایفا مینمایند.
کلمات کلیدی :تجارت بینالملل ،سیاستهای ارزی ،نااطمینانی.

مقدمه
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سیاستهای دولت) تأثیر منفی بر حجم تجارت دارد .اگر تیییرات نر

در عصر جهانیشدن ،وابستگی کشورها از طریق تجارت بینالملل
افزایش یافته است .از این رو ،توسعه اقتصادی و گسترش فعالیتهای
تجاری نقش بسیار مهمی در شکل دادن به تجارت ی

کشور با سایر

کشورها ایفا منینماینند ( .)Alam, 2010از سنوی دیگنر ،آزادسنازی
جریانهای سرمایه و افنزایش معنامﻼت منالی بنرون منرزی موجنب
تشدید نوسانات نر ارز شدو است .دیدگاو مرسوم بینان منیکنند کنه
افزایش نوسانات ننر ارز اثنرات ننامطلوبی بنر تجنارت بنینالملنل و
متعاقب آن بر اقتصاد خواهد داشت ،بنه خصنوص اینن امنر در منورد
اقتصادهایی با بازارهنای سنرمایه توسنعه نیافتنه نمنود بیشنتری دارد.
نوسانات نر ارز به طور مستقیم (از طریق نااطمیننانی و هزیننههنای
تعدیل) و به طور غیرمستقیم (از طریق اثرگذاری بر تخصیص منابع و
 -2استاد گروو اقتصاد کشاورزی ،دانشکدو کشاورزی ،دانشگاو فردوسی مشهد.
 -0دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،بازاریابی محصنوالت کشناورزی ،دانشنکدو
کشاورزی ،دانشگاو فردوسی مشهد.
(* -نویسندو مسئول)kohansal@um.ac.ir :

ارز به طور کامل قابل پیشبینی نباشد؛ آنگاو ،افزایش نوسنانات ننر
ارز منجر به کاهش سطح فعالیتهای تجناری توسنط صنادرکنندگان
ریس گریز میشنود ( .)Chit et al., 2010زینرا ،تییینرات غیرقابنل
پیشبینی نر ارز موجب نااطمینانی از سودهای آتی تجارت میگنردد
و درنتیجه صادرکنندگان ریس گریز تماینل کمتنری بنرای ورود بنه
بازارهای صادراتی پرمخاطرو خواهند داشت و حجنم تجنارت کناهش
خواهد یافت .اگر ایجاد فرابور

غیرممکن یا هزینهبر باشند؛ آنگناو،

نوسانات نر ارز منجر به کاهش حجم تجارت بینالملل میشود .اینن
استدالل در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسنعه و اقتصنادهای
نوظهور مصداق دارد؛ زیرا ،بازارهای مالی در اینن کشنورها بنه خنوبی
توسعه نیافتهاند .در این وضعیت ،سود ین

بنگناو تنا حند زینادی بنه

مقادیر تحقق یافته نر ارز بستگی دارد .اگر هدف بنگناو بنه حنداکثر
رساندن سود انتظاری باشد؛ آنگاو ،افزایش نوسانات نر ارز منجر بنه
کاهش صادرات میشود و این امر به دلیل حداقلسازی ریس

توسط

آنها اسنت( .)Chit et al., 2010; Wong & Tang, 2011افنزایش
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نوسانات نر ارز موجب افزایش هزینه صادرکنندگان ریس -گرینز و

دویتا و ابوت ( )De Vita & Abbott, 2004در مطالعهای به بررسنی

کاهش سطح تجارت خارجی منیگنردد .زینرا ،از زمنان عقند قنرارداد

اثر نوسانات نر ارز بر صادرات انگلی

به اتحادیه اروپنا پرداختنهانند.

تجاری تا پرداختهای آتی ،نر ارز تیییر میکند که این امنر موجنب

آنها با استفادو از دادوهای ماهانه طنی دوروی ( 2115)2(-0222)2و
0

عدم اطمینان در مورد سودهای آتی میگردد و مزایای تجنارت بنین-

الگوی خودتوضیح با وقفههای توزیعی به این نتیجه دست یافتند کنه

الملل را کاهش مییابد ( .)Ozturk & Kalyoncu, 2009ذکنر اینن

دارد.

نکته الزم است که ریس

دارای دو اثر درآمدی و جانشینی است .اثر

نوسانات نر ارز تأثیر منفی و معننیداری بنر صنادرات انگلنی
آوکینو

و یننان ( )Awokuse & Yuan, 2006در مطالعننهای بننه

جانشینی باعث کاهش سطح فعالیتهای صادراتی میشنود .از سنوی

بررسی اثر نوسانات نر ارز بر صادرات ماکیان آمریکا پرداختند .آنهنا

نر ارز ،اثر درآمدی موجب انتقنال مننابع بنه

با استفادو از دادوهای تابلویی مربنوط بنه  41کشنور واردکننندو طنی

بخنش صنادراتی منیگنردد ( .)Chit et al., 2010افنزون بنر اینن،

دوروی  2172-0222و با به کارگیری روش اثرات ثابت به این نتیجه

صادرکنندو بسیار ریس -گریز که نگران کاهش درآمدهای آتی است،

دست یافتند که رابطه مثبتی میان نوسانات نر ارز و صادرات ماکینان

افزایش دهند

وجود دارد .اوزتورک و کلیونکنو ( )Ozturk & Kalyoncu, 2009در

دیگر با افزایش ریس

ممکن است که صادرات خود را هنگام باال بودن ریس

مطالعننهای بننا اسننتفادو از دادوهننای فصننلی طننی دوروی (-0223)4

(.)Alam, 2010
در مجموع ،نگرش صادرکنندگان نسبت به ریس  ،ننوع معاملنه،

( 2182)2به بررسی اثر نوسانات نر ارز بر حجم تجارت شش کشنور

طول دوروی زمنانی ،وجنود هزیننههنای تعندیل ،سناختار بنازار و در

پرداختند .آنها با بنه کنارگیری رهیافنت همجمعنی مبتننی بنر روش

بودن امکان معامله تأمینی بر رابطه میان نوسانات ننر ارز و

انگل-گرنجر به این نتیجه دست یافتند که افزایش نوسنانات ننر ارز

جریانهای تجاری تأثیرگذار میباشند و درنتیجه جهنت و مینزان اثنر

تأثیر منفی و معنیداری بنر تجنارت خنارجی کنروجننوبی ،پاکسنتان،

نوسانات نر ارز بر حجم تجارت مسنألهای تجربنی اسنت .مطالعنات

لهستان و آفریقای جنوبی دارد ،در حالی که این اثر بنرای کشنورهای

متعددی به بررسی چگونگی واکنش تجارت خارجی به نوسنانات ننر

ترکیه و مجارستان مثبت و معنیدار به دست آمد .الم ()Alam, 2010

ارز پرداختهاند .برای مثال ،سکات ( )Sekkat, 2001در مطالعهای بنه

در مطالعهای با اسنتفادو از دادوهنای فصنلی طنی دوروی (-0223)4

بررسی اثر نوسانات نر ارز بر حجم تجارت اتحادیه اروپا طنی دوروی

( 2171)5به بررسی اثر نوسانات نر ارز بر تقاضای صادرات پاکسنتان

 2173-13پرداخت .وی با استفادو روش همجمعی جوهانسن 2به این

پرداخت .نتایج تجربی بر پایهی الگوی  ARDLنشان داد که نوسانات

نتیجه دست یافت که افزایش نوسانات ننر ارز تنهنا اثنری گنذرا بنر

نننر ارز تننأثیر منفننی بننر تقاضننای صننادرات پاکسننتان دارد .چیننت و

متییرهای تجاری دارد .سونر و بوهرا ( )Sauer & Bohara, 2001بنا

همکاران ( )Chit et al., 2010در مطالعهای بنا اسنتفادو از دادوهنای

استفادو از دادوهای تابلویی مربنوط بنه  00کشنور صننعتیشندو و 21

فصلی طی دوروی زمانی ( 2180)2(-0222)4به بررسی اثر نوسنانات

کشور در حال توسعه طی دوروی  ،2175-15به بررسی ارتبناط مینان

نر ارز بر حجم صادرات پنج اقتصاد نوظهنور آسنیایی بنه  25کشنور

نوسانات نر ارز و صادرات پرداختند .آنها با به کنارگیری مندلهنای

صنعتی پرداختند .آنها با استفادو از مدل جاذبه به اینن نتیجنه دسنت

اثرات ثابت و تصادفی به این نتیجه دست یافتند که ارتبناط مینان دو

یافتننند کننه نوسننانات نننر ارز اثننر منفننی و معنننیداری بننر صننادرات

متییر مذکور برای کشورهای آمریکای التین و آفریقنا منفنی و بنرای

کشورهای مورد مطالعه دارد .چیسیلی ( )Chipili, 2013در مطالعنهای

کشورهای صنعتیشدو و آسیایی مثبت است .بام و همکاران ( Baum

به بررسی اثر نوسانات نر ارز بر جریانهای تجاری زامبیا طی دوروی

 )et al., 2004در مطالعهای به بررسی اثرات غیرخطی نوسنانات ننر

( 2182)2(-0227)20پرداخننت .نتننایج مطالعننه بننا اسننتفادو از روش

ارز بر حجم تجارت دوجانبه در  25کشور توسعه یافته پرداختند .آنهنا

همجمعی جوهانسن مثید آن است که نوسانات ننر ارز در بلندمندت

با استفادو از دادوهای ماهانه طنی دوروی ( 2182)2(-18)20و بنا بنه

باعث کاهش ارزش کل واردات و صادرات زامبینا منیگنردد .بهمننی

کارگیری الگوریتم حداقل مربعات غیرخطی به این نتیجه دست یافتند

اسکویی و همکاران ( )Bahmani-Oskooee et al., 2014به بررسی

که متوسط اثر کل نوسانات نر ارز بر حجنم صنادرات مثبنت اسنت.

اثرات نوسانات نر ارز بر جریانهای تجاری کروجنوبی پرداختند .آن-

1- Johansen

)2- Autoregressive Distributed Lag (ARDL

دستر
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به همگن (کاالهایی از ی

کشور که در مقایسه با کشور دیگر

ها در این مطالعه از دادوهای صنادرات  248صننعت صنادراتی و 244

نزدی

صنعت وارداتی کرو طی دوروی  2172-0222استفادو کردند .آنها بنا

غیر قابل تمایز است) به کار گرفته میشوند .در چنین مواردی ،تجارت

به کارگیری الگوی  ARDLنشان دادند ،حجم زیادی از صنایع تحنت

بازار بینالمللی صورت می-

بینالملل به طور معمول در چارچوب ی

قیمت جهانی وجود دارد که در ی

لحظه از زمان برقنرار

تأثیر نوسانات نر ارز قرار نمیگیرنند .در مطالعنات داخلنی؛ کرمنی و

پذیرد و ی

زیبایی ( )Karami & Zibaei, 2008با اسنتفادو از دادوهنای سناالنه

میباشد .بنابراین ،مازاد تقاضای داخلی در این قیمت ،تعیینکنندو مهم

طی دوروی  2532-82و الگوی  ARDLبیان نمودند ،نوسنانات ننر

تقاضای ی

ارز اثرات متفاوتی بر عرضه صادرات محصوالت کشاورزی ایران دارد.

خارجی با تأکید بر کاالهای جانشین ناقص انجام شدواند که ویژگنی-

مرتضوی و همکناران ( )Mortazavi et al., 2011در مطالعنهای بنه

های چنین کاالهایی با توجه به کشور مبدأ متفاوت میباشد .مدلهای

بررسی تأثیر نوسانات نر ارز بر صادرات پسنته اینران پرداختنند و بنا

جانشین-ناقص را میتوان در دو گروو تقسیمبندی نمنود .گنروو اول؛

اسننتفادو از دادوهننای سنناالنه طننی دوروی  2558-82و منندل منندل

تجارت جهانی را در چارچوب ی

مدل چند معادلنهای منورد بررسنی

تصحیح خطای برداری 2نشان دادند ،نوسانات نر ارز تأثیر منفنی بنر

قرار میدهد ،به طوری که هر معادله برآوردی از صادرات ین

صادرات پسته ایران دارد .با استفادو از دادوهنای سناالنه طنی دوروی

به سایر کشورها است .در مدلهای پیچیدو تجارت جهانی؛ هر معادلنه

 2174-0227و رهیافت حداقل مربعات معمولی کامﻼض اصنﻼح شندو،0

جریانهای تجاری میان دو کشور متفاوت را به هم مرتبط منیسنازد.

اصیرپور و همکاران ( )Asgharpur et al., 2012اعﻼم نمودنند ،اثنر

گروو دوم مدل هایی هستند کنه بنه بررسنی عوامنل منثثر بنر حجنم

بیثباتی نر ارز بر صادرات بخش کشاورزی ایران منفی است.

کشور میباشد .اکثر مطالعات تجربنی در حنوزو تجنارت

صادرات بین ی

کشنور

کشور با کشور دیگر و یا سایر نقاط جهان میپردازند

به طور کلی ،نتایج اکثر مطالعات بیانگر این اسنت کنه نوسنانات

( .)Alam, 2010مدلهای گروو دوم را میتوان به دو شکل تعادلی و

نر ارز بر حجم تجارت بینالملل تأثیرگذار است .با این وجود ،توافنق

غیرتعادلی تصریح نمود .استفادو از شکل تعادلی برای تعینین تقاضنای

نظری در مورد نحووی اثرگذاری نوسانات ننر ارز بنر تجنارت وجنود

صادرات بر این فرض استوار است که هیچ وقفهای در سیسنتم وجنود

ندارد؛ زیرا ،این رابطه به عوامل متعددی نظینر دوروی منورد بررسنی،

ندارد و تعدیل صادرات به مقادیر تعادلی به صورت لحظهای میباشند.

روش تخمین و کشور مورد مطالعه بستگی دارد .با توجه بنه نوسنانات

از طرف دیگر ،شکل غیرتعادلی این احتمال را در نظنر منیگینرد کنه

نر ارز در طول سالهای اخیر و اهمیت زعفران در صادرات غیرنفتی

تعدیل صادرات به مقادیر تعادلی بنا تنأخیر انجنام منیپنذیرد و وجنود

و اقتصاد کشاورزی ایران ،هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربی اثنر

تقاضای تأخیری در مدل غیرتعادلی نشناندهنندو تأثیرگنذاری آن بنر

نوسانات نر ارز در  27بازار مقصد طی دوروی  2572-12اسنت .بنه

تقاضا برای صنادرات اسنت (

منظننور اجننرای الگننوی  ARDLو  VECMدر چننارچوب دادوهننای

 .)1978در چارچوب دادوهای تابلویی ،از مندل غیرتعنادلی زینر بنرای

تابلویی ،در این مطالعه از رهیافت میان گروهی استفادو شدو است کنه

بررسی تجربی اثر نوسنانات ننر ارز بنر تقاضنای صنادرات زعفنران

وجه تمایز این مطالعه نسنبت بنه مطالعنات داخلنی و خنارجی اسنت.

استفادو میگردد:

استفادو از الگوی گارچ نمایی 5در چارچوب دادوهنای تنابلویی ویژگنی
دیگر این مطالعه است.

Khan, 1974; Goldstein & Khan,

که  lnEitلگاریتم صادرات زعفران ایران بنه کشنور  iدر زمنان ،t
 lnPitلگاریتم نسبت قیمت صادرات زعفران ایران به قیمنت صنادرات
زعفران اسسانیا (رقیب اصلی ایران در صنادرات زعفنران)در بنازار  iدر

مواد و روشها
مدلهای تجارت بینالملل با اهداف یکسنانی طراحنی نشندوانند.
برخی از این مدلها با تمرکنز بنر محصنوالت تجناری همگنن و ینا
)1- Vector Error Correction Model (VECM
)2- Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS
)3- Exponential GARCH (EGARCH

زمان  lnYit ،tلگاریتم تولید ناخالص داخلنی کشنور  iدر زمنان ( tبنه
عنوان جانشینی برای درآمد واقعی کشور واردکننندو) lnERt ،ننر ارز
رسمی در زمان ( tارزش دالر آمریکا بر حسنب رینال) lnVt ،لگناریتم
نوسانات نر ارز (به عنوان جانشینی برای نااطمینانی نر ارز) در زمان
 tو  Uitجمله خطای رگرسیون μi ،اثرات خاص کشوری است.

بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران …
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ln Eit  i  1 ln Pit   2 ln Yit   3 ln ERt   4 lnVt   ln Ei ,t 1  U it

()2

در رابطه ( β1 ،)2کشش قیمتی تقاضا برای صادرات (بنا عﻼمنت
انتظاری منفی) β2 ،کشش درآمدی (بنا عﻼمنت انتظناری مثبنت)β3 ،

θi=βi/1-λ

()4

که در آن  λضریب بنرآوردی متیینر وابسنته تنأخیری در معادلنه

کشش نر ارز (با عﻼمت انتظناری مثبنت) و  β4کشنش مربنوط بنه

رگرسیونی ( )2و  θiضریب بلندمندت کشنور  iاسنت .برآوردگنر

نوسانات نر ارز (تابعی از درجهی ریس -گریزی بنا عﻼمنت منبهم)

برای کل دادوهای تابلویی توسط روابط زیر قابل محاسبه است:

است .فرض میشود که معادله رگرسیونی ( ،)2همگن از درجه صفر بر
حسب قیمتها است؛ زیرا ،معادله تقاضنای صنادرات تنابعی از قیمنت
نسبی است (و نه قیمت مطلق) .افزون بر این ،در نظر گرفتن فرضنیه
همگنی قیمت باعث کاهش همخطی بین متییرهنای قیمتنی و حفن

N

θ

1
N

N

1
N

()3

i

()2

μ

i 1

i

i 1

MG

θ̂ 

μ̂ 

درجه آزادی میشود .نااطمینانی نر ارز معیاری است که بنه واسنطه

پسران و اسمیت ( )Pesaran & Smith, 1995نشان دادنند کنه

مربوط به نوسانات غیرقابل پیشبیننی ننر ارز را

مدلهای ناهمگن پویای تلفیقی دارای برآوردهای ناسازگاری میباشند

اندازو گرفت .مطابق با معنادالت ( )0و ( ،)5نوسنانات ننر ارز بنا بنه

و مشترک بودن تصریح پویا برای تمام کشنورها غینر قابنل پنذیرش

کارگیری الگوی  EGARCHمحاسبه شدو است:

است؛ اما ،مشترک بودن پارامترهای بلندمدت مدل قابل تصنور منی-

آن میتوان ریس

()0
()5

باشد .آنها برآوردی را پیشنهاد دادند که با تلفیق پارامترهای بلندمدت

lnERt=α0+α1lnERt-1+εt
εt k
σ t k

r

 
k 1

εt  j

p

σt j

i 1

q

lnσ t2  ω   κ j ln(σ t2 j )   ς i
J 1

که  εtجمله خطای رگرسیون ( ln σ 2t ،)0لگاریتم سری وارینان
شرطی ς ، κ ، ω ،و  ضرایب برآوردی میباشنند .تنوان دوم در
سمت چپ معادله ،واریان های شرطی غیرمنفی را محاسبه منیکنند
که از مقادیر به دست آمدو ،به عنوان شاخص نااطمیننانی ننر ارز در

و تخمین مدل به صورت ی

سیسنتم صنورت منیپنذیرد .پسنران و

همکناران ( )Pesaran et al., 1999اینن روش را بنا عننوان PMG
نامگذاری نمودند .تصریح غیرمقید برای سیستمی از معادالت ARDL

به صورت زیر میباشد:
()7

 μ i  ε it

q

i,t  j

 δ X
ij

λ ijlnEi,t  j 

j1

P



lnEit 

j1

کننه  Xi,t-jبننردار  k×2از متییرهننای توضننیحی معادلننه ( )2و μi

معادله ( )2استفادو میشود.
در معادلهی رگرسیونی ( ،)2وجود متییر وابسته تأخیری ()lnEi,t-1
در میان برآوردکنندوها مشخصهی مدل پویای دادوهای تابلویی اسنت

نمایانگر اثرات ثابت است .مدل فنوق را منیتنوان بنه صنورت ین
الگوی  VECMبیان نمود:

ΔlnE it  θ i (lnE i,t 1  βi X i,t 1 ) 

( .)Baltagi, 2005در مدل سادوی پویا ،ناهمگنی تنها ناشی از عرض
از مبدأ انفرادی  μiاست که بر حسب مقاطع مختلن تییینر منییابند.

()8

برآوردهای میان گروهنی 2و مینان گروهنی تلفیقنی 0نناهمگنیهنای

q 1

p 1

j1

j1

 γ ijΔlnE i,t  j   γijΔXi,t  j  μ i  ε it

بیشتری در مدل دادوهای تابلویی در نظر میگیرند .با متوسطگیری از

که  βiپارامترهای بلندمدت و  θiپارامترهنای تصنحیح تعنادل (ینا

MG

خطا) میباشند .قید میان گروهی تلفیقی مشترک بودن اجزای  δمیان

پارامترهای مدل  ARDLبنرای واحندهای انفنرادی ،برآوردگنر

رابطه بلندمدت را محاسبه مینماید .برای مثال در معادله ( ،)2پنارامتر
بلندمدت  θiمطابق بنا روش زینر محاسنبه منیشنود (

& Asteriou

:)Hall, 2007

کشورها است.
لزوم استفادو از دادوهای تابلویی با استفادو از آزمون چناو بررسنی
میشود .در آزمون چاو فرضیه صفر بیانگنر یکسنان بنودن عنرض از
مبدأها (لزوم استفادو از دادوهای تلفیقی) و فرضنیه مقابنل نماینانگنر

)1- Mean Group (MG
)2- Pooled Mean Group (PMG

متفاوت بودن عرض از مبدأها ( لنزوم اسنتفادو از دادوهنای تنابلویی)
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است .همچنین ،از آزمنون خودهمبسنتگی سنریالی وولدریند  2بنرای

نتایج جدول ( )0نشان میدهد که در تمام آزمونهای ایستایی فرضنیه

بررسی پویایی الگوی رگرسیونی استفادو میشود که فرض صنفر اینن

صفر مبنی بنر وجنود ریشنه واحند رد منیشنود و متییرهنای الگنوی

آزمون بیانگر نبود خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در جمﻼت خطنا

رگرسیونی ( )2ایستا میباشند .با توجه به نتنایج آزمنونهنای آمناری،

است.

نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیونی ( )2به روش  PMGدر جدول

روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطﻼعات
کتابخانهای است .دادوهای مربوط به اینن مطالعنه از اتناق بازرگنانی،

( )5ارانه گردیدو است.
نتایج جدول ( )5نشان میدهد ،در کوتاومدت و بلندمدت ،عﻼمنت

صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،سالنامههای آماری گمنرک ،بانن

ضریب تخمینی قیمت نسبی صادرات (کشش قیمتی) مطابق با انتظار

مرکزی ایران ،سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد 0و شاخصهای

منفی است .بنابراین ،افزایش قیمت زعفران صادراتی ایران نسبت بنه

توسعه جهانی 5جمعآوری شدواند .با توجه به محدودیتهنای آمناری،

کشور رقیب (اسسانیا) باعث کاهش رقابتپذیری صنادرکنندگان اینران

کشورهای استرالیا ،امارات متحندو عربنی ،انگلسنتان ،ایتالینا ،آلمنان،

در بازارهای صادراتی میشود .اما این مسأله نیر حانز اهمیت میباشند

بحرین ،بلژی  ،ژاپن ،سنگاپور ،سنوند ،سنونی  ،عربسنتان سنعودی،

که درآمد حاصل از صادرات زعفران ایران در بازارهای جهانی به اندازو

فرانسه ،کانادا ،کویت ،دانمارک و عمنان بنه عننوان بازارهنای مقصند

کشش قیمتی نیز بسنتگی دارد .مقنادیر بنرآوردی کشنش قیمتنی در

انتخاب شدواند .قلمرو زمانی این مطالعه از سال  2572تا  2512است.

کوتنناومنندت ( )2/03و در بلندمنندت ( )2/58حنناکی از آن اسننت کننه

در این مطالعنه بنرای انجنام آزمنونهنای آمناری و تخمنین الگنوی

تقاضای بازارهای مقصد برای زعفران صادراتی ایران از لحاظ قیمتنی

رگرسیونی ( )2از نرم افزارهای  EVIEWS7و  STATA12اسنتفادو

بیکشش است .این یافته مثید آن است که اثنر درآمندی و جانشنینی

شدو است.

ناشی از کاهش قیمت صادرات زعفران ایران به میزان زینادی باعنث
افزایش تقاضا برای زعفران صادراتی ایران نمیشود.
مطابق با انتظار ،اثر درآمد واقعی کشورهای واردکنندو بر صادرات

نتایج و بحث
در این بخش از مطالعه ،نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسنیونی
( )2با توجه با معیارهای آماری و نظریههای اقتصنادی منورد ارزینابی
قرار میگیرد.
نتایج جدول ( )2حاکی از آن است که بر اسا

آزمون چاو ،باید از

دادوهای تابلویی برای تخمین استفادو گردد .همچنین ،نتنایج آزمنون
خودهمبس نتگی سننریالی وولدرینند بیننانگننر آن اسننت کننه الگننوی
رگرسننیونی ( )2را باینند بننه صننورت پویننا تصننریح نمننود (جنندول .)2
همانطور که در بخش مواد و روشها بیان گردیند؛ بررسنی همگننی
ضرایب بلندمدت از طریق آزمون هاسمن قابنل بررسنی اسنت .نتنایج
آزمون هاسمن نشان میدهد کنه منیتنوان از برآوردکننندوی کنارای
 PMGبرای تخمین الگوی رگرسیونی ( )2استفادو نمود (جدول .)2
برای جلوگیری از رگرسیون کاذب با ضنرایب غیرقابنل اعتمناد از
آزمونهای ایستایی بریتانگ ،لوین ،لین و چنو ،اینم ،پسنران و شنین،
دیکی فولر تعمیم یافته فیشر و فیلیس

پرون فیشر استفادو میگنردد.

1- Wooldridge
)2- Food and Agricultural Organization (FAO
)3- World Development Indicator (WDI

زعفران ایران مثبت است .در کوتاومدت ،درآمد کشنورهای واردکننندو
اثر معنیداری بر تقاضای صادرات زعفران ایران ندارد ،در حالی که اثر
بلندمدت آن در سطح اطمینان  11درصد معننیدار منیباشند .کشنش
بلندمدت تقاضای صادرات نسبت به درآمد تقریباض برابر با  2/18است و
با ثابت بودن سایر شرایط ،هر ی

درصد افزایش (کناهش) در درآمند

به طور متوسط باعث افزایش (کاهش) تقاضنای صنادرات بنه مینزان
 2/18درصد میشود (جدول  .)5به عبنارت دیگنر ،تقاضنای صنادرات
زعفران ایران نسبت به درآمد واقعنی کشنورهای واردکننندو باکشنش
است .بنابراین ،زعفران صادراتی ایران در بازارهای صادراتی طی ین
دوروی بلندمدت به عنوان ی

کاالی لوک

به شمار میرود .از سوی

دیگر ،کششپذیر بودن تقاضای صادرات زعفران ایران نسبت به درآمد
طی دوروی بلندمدت مطابق با این دیدگاو است که صنادرات را منی-
توان به عنوان محرک رشد اقتصادی در نظر گرفت.
طبق نتایج جدول ( ،)5نر ارز در کوتاومدت و بلندمدت اثر مثبت
و معنیداری بر تقاضای صادرات زعفران ایران دارد .زینرا بنا افنزایش
نر ارز ،زعفران ایران برای کشورهای مقصد ارزانتر میشود و تقاضا
برای آن افزایش مییابد .در کوتاومدت ،ننر ارز در مقایسنه بنا سنایر

بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران …

39

متییرهای توضیحی بیشترین اثر را بر تقاضای صادرات زعفران اینران

نر ارز موجب افزایش تقاضنای صنادرات زعفنران اینران حندود 2/2

درصند افنزایش

درصد میشود .بنابراین میتوان چننین اسنتدالل نمنود کنه تقاضنای

نر ارز موجب افزایش افزایش تقاضا برای زعفران صادراتی ایران بنه

صادرات زعفران ایران نسبت بنه تییینرات ننر ارز در کوتناومندت و

میزان  5/0درصد منیشنود .مینزان اثرگنذاری ننر ارز بنر تقاضنای

بلندمدت کششپذیر است و لذا اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی

صادرات زعفران ایران در بلندمدت در مقایسه با کوتاومدت کمتر می-

موجب افزایش قابل توجهی در صادرات زعفران ایران میشود.

دارد به نحوی که با ثابت بودن سایر شرایط ،هر ی

درصد افنزایش

باشد ،به طوری که با ثبات بودن سایر شرایط ،هر ی

جدول  -نتایج آزمونهای آماری
Table 1- Results of statistical tests

ارزش احتمال

مقدار آماره آزمون

آماره آزمون

نام آزمون

P-value

Value of the test statistic

Test statistic

Name of test

0.00

68.73

F

چاو

0.00

68.41

F

0.92

0.93

χ2

Chow

خودهمبستگی سریالی وولدرید
Serial autocorrelation Wooldridge's

هاسمن
Hausman

جدول  -2نتایج آزمون ایستایي متغیرها
Table 2- Results of stationary test of variables

متغیرها

نام آزمون

Variables
V

ER

Y

P

E

-69.72

-12.26

-5.59

-9.76

-18.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5.17

-11.26

-3.58

-5.41

-4.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-103.35

-3.17

-4.98

-6.07

-10.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313.15

57.36

84.86

118.05

160.30

0.00

0.00

0. 00

0.00

0.00

414.38

138.64

247.41

299.46

297.65

0. 00

0. 00

0.00

0.00

0.00

Name of test

لوین ،لین و چو
Levin, Lin and Chu

ارزش احتمال
P-value

بریتانگ
Breitung

ارزش احتمال
P-value

ایم ،پسران و شین
Im, Pesaran, and Shin

ارزش احتمال
P-value

دیکی فولر تعمیم یافته فیشر
Augmented Dickey-Fuller Fisher

ارزش احتمال
P-value

فیلیس

پرون فیشر

Phillips-Perron Fisher

ارزش احتمال
P-value
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جدول  -9نتایج برآورد مدل به روش میان گروهي تلفیقي
Table 3- Results of estimating the model by pooled mean group approach

مقدار برآوردی

دورهی زماني

نام متغیر

The estimated value

Time period

Name of Variable

**-0.387

بلندمدت

*-0.255
***1.983

Long-term

قیمت نسبی صادرات

کوتاومدت

Relative price of exports

Short-term

بلندمدت
Long-term

کوتاومدت

0.016

تولید ناخالص داخلی واقعی
Real gross domestic product

Short-term

***1.100
**3.199
***0.013
***-0.008

بلندمدت
نر ارز

Long-term

کوتاومدت

Exchange rate

Short-term

بلندمدت
نوسانات نر ارز

Long-term

کوتاومدت

Exchange rate fluctuations

Short-term

جمله تصحیح خطا

***-0.611

Error correction term

عرض از مبدأ

***-27.561

Intercept

*** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  22درصد 3 ،درصد و  2درصد.
respectively, significance at the 10%, 5% and 1% levels.

***

and

** *

,

نوسانات نر ارز در کوتاومدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبتنی

طبق نتایج جدول ( ،)5جمله تصحیح خطا دارای عﻼمت منفنی و

بر تقاضای صادرات زعفران ایران دارد و این اثرات در سطح اطمیننان

از لحاظ آماری در سطح اطمینان  11درصد معنیدار میباشد که اینن

 11درصد معنیدار میباشند (جدول  .)5در کوتاومدت ،غیرقابل پیش-

امر نمایانگر وجود ی

رابطه تعادلی بلندمدت مینان متییرهنا اسنت.

بینی بودن نوسانات نر ارز موجب افزایش درجهی ریسن -گرینزی

مقدار جمله تصحیح خطا نشاندهندو سرعتی است که در آن تعادل در

صادرکنندگان زعفران ایران ،کاهش مطلوبیت نهایی مورد انتظار درآمد

مدل مجدداض برقرار میشود .بر این اسا

میتوان استدالل نمنود کنه

صادراتی و افزایش هزینه مبادله میشود و بنابراین آنها در مواجه بنا

برای رسیدن به تعادل بلندمدت ،حدود  22درصد از عدم تعادل کوتاو-

این امر ترجیح میدهند که صنادرات خنود را در کوتناومندت کناهش

مدت تقاضای صادرات زعفران ایران تصحیح میگردد .به بیان دیگنر،
سال و نیم طول میکشد تا تقاضای صادرات زعفران ایران

دهند .اما در بلندمدت با غلبه اثر درآمدی بر اثر جانشینی ،نوسانات نر

حدود ی

ارز با ایجاد فرصتهای سودآوری تأثیر مثبتی بر صادرات زعفران دارد.

به وضعیت تعادلی بلندمدت خود بازگردد.

زیرا؛ صادرکنندگان با انتقال محصوالت خود میان بازارهنای داخلنی و
خارجی میتوانند از نوسانات نر ارز منفعنت ببرنند .بننابراین ،ضنع
عمدو اغلب مطالعات پیشین در استفادو از رویکردهنای سنری-مقطنع
زمانی (نادیدو گرفتن ناهمگنی میان کشورها) و/یا عدم تفکی

اثنرات

کوتاومدت و بلندمدت (استفادو از مندلهنای تعنادلی و برآوردگرهنای
سنتی دادوهای تابلویی) است .در این مطالعه با رفنع اینن دو نقیصنه،
نتایج نشان داد که اثر نوسانات نر ارز بر تقاضای صادرات تحت تأثیر
ناهمگنی میان کشورها و طول دورو زمانی نیز قرار میگیرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از مسانل مهم در حوزو تجنارت بنینالملنل -بنه خصنوص
تجارت محصوالت کشاورزی -میزان و نحوو اثرگذاری نوسانات ننر
ارز بر رفتار صادرکنندگان است .با توجه به نوسانات ننر ارز در طنول
سالهای اخیر و اهمیت زعفران به عنوان ی

محصول مهم صادراتی

ایران ،هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربی اثر نوسانات نر ارز بنر

بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران …

تقاضای صادرات زعفران در  27بنازار مقصند طنی دوروی 2572-12
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کشش کوتاومدت و بلندمدت تقاضای صادرات نسبت به تیییرات ننر

اسننت .در اغلننب مطالعننات گذشننته (در داخننل و خننار از کشننور) از

ارز بزرگتر از ی

رویکردهای سری-مقطع زمانی برای بررسی رفتار صنادراتی اسنتفادو

قابل توجهی بر صادرات زعفران خواهد داشت .از سوی دیگر ،میتوان

شدو است .اما این رویکردها ناهمنگی میان کشورها را در نظنر نمنی-

چنین نتیجه گرفت کنه درجنه انتقنال تییینرات ننر ارز در بازارهنای

به دست آوردن نتایج ارینب و ناسنازگار وجنود

نتایج مطالعه ،نوسنانات

گیرند و هموارو ریس

است .لذا ،اتخاذ سیاست کاهش ارزش پول ملی اثنر

صادراتی زعفران ایران زیاد میباشد .بر اسا

دارد .به منظور استفادو از مزایای سری-زمانی و دادوهای تنابلویی بنه

نر ارز در کوتاومدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبتنی بنر صنادرات

طور همزمان و به دست آوردن ضرایب کوتاومدت و بلندمدت ،در اینن

زعفننران ایننران دارد .نظننر بننه ایننن کننه درجننهی ریسن -گریننزی و

مطالعه از رویکرد پیشرفته  PMGاستفادو شدو است .وجه تمایز دیگنر

استراتژیهای قیمت گذاری صادرکنندگان زعفران تنا حند زینادی بنه

این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین اسنتفادو از الگنوی EGARCH

قابل پیشبینی بودن تیییرات نر ارز بستگی دارد؛ توصیه میگردد که

در چارچوب دادوهای تابلویی است .نتایج مطالعه نشان داد که تقاضای

سیاستهای ارزی به نحوی شفاف و صحیح اتخاذ و اجرا گردند.

صادرات زعفران ایران در کوتاومدت و بلندمندت نسنبت بنه تییینرات
قیمتی بیکشش است .لذا ،به صادرکنندگان زعفران ایران توصیه می-
گردد که به رقابت غیرقیمتی (نظیر؛ بهبود کیفینت ،ارتقنال اسنتاندارد،
تبلییات و بستهبندی) توجه نمایند .همچنین ،نتنایج مطالعنه مثیند آن
است که درآمد کشورهای واردکنندو در بلندمدت اثر قابل تنوجهی بنر
صادرات زعفران ایران دارد .بنابراین ،اتخاذ سیاستهنای بنرون-نگنر
موجب رشد سریع صادرات زعفران خواهد شد .بر اسا

سپاسگزاری
بودجه این طرح ( کد  )52578از محل اعتبار طنرح هنای پژوهنه
معاونت پژوهشی دانشکدو کشاورزی دانشگاو فردوسنی مشنهد تنامین
شدو است که بدینوسیله سساسگزاری میشود.
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Abstract
This study estimate the effect of exchange rate fluctuations on saffron export demand. To
this end, the pooled mean group (PMG) approach is used in order to implement the model of
auto regressive distributed lag model (ARDL) and vector error correction model (VECM) in
the context of panel data. The results showed that, relative price of exports has a negative and
significant effect on Iran's saffron export demand. In the short- and long-term, the estimated
price elasticity suggests that Iranian saffron export demand is price inelastic. The results
indicate that real income effect of importing countries on the export of Iranian saffron is
positive. In the short-term, income importing countries has no significantly effect on Iranian
saffron export demand, while the long-term effect is significant at the 0.01 level. In both
short- and long-term, the results indicate that exchange rate has a significant, positive effect
on Iran's saffron export demand. The exchange rate elasticity of export demand for Iran's
saffron is elastic in both short- and long-term. Therefore, the devaluation of the Rial, Iran's
currency, led to a significant increase in the export of Iranian saffron. Also, the results
showed in the short-term, the unpredictability of exchange rate fluctuations lead to increase
the degree of risk aversion of exporters of Iranian saffron and so they prefer to deal with this
issue by reducing their export. However, in the long-term, the income effect dominates the
substitution effect, and exchange rate fluctuations has a positive effect on the export of
Iranian saffron by creating profit opportunities.
Keywords: International Trade, Exchange Rate Policies, Uncertainty
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