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چکیده
براي این منظور از الگوي . و تقاضاي صادرات زعفران بررسی شددر این مطالعه اثر جهانی شدن بر عرضه 

شاخص . استفاده شد1361-84ي هاي سري زمانی دورهزمان عرضه و تقاضاي صادرات و دادهمعادالت هم
نتایج حاکی از با کشش بودن توابع . ادغام تجاري نیز به عنوان شاخص جهانی شدن مورد استفاده قرار گرفت

، در این شاخص جهانی شدنچنین متغیر هم. صادرات زعفران نسبت به قیمت صادراتی استعرضه و تقاضاي
ي مبادله با کشورها و رفع موانع تجاري، بر عرضه توابع مثبت و معنادار بوده که بیانگر تاثیر مثبت افزایش رابطه

یمتی و تولیدي براي هاي مناسب قبنابراین در پیش گرفتن سیاست. وتقاضاي صادرات زعفران ایران است
.ناپذیر خواهد بودي صادرات این محصول، امري اجتنابتوسعه
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مقدمه
در زمان کنونی، جهانی شدن به یک فرآیند فراگیر تبدیل شده است و شناخت ابعاد 

جهانی شدن بر . رسداقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن، ضروري به نظر میگوناگون 
آوري و گسترش تجارت جهانی به معناي به هم ي نیروي کار، سرمایه، فنتحرك فزاینده

جهانی شدن موجب افزایش حجم و نوع . پیوستگی بازار ها و گسترش ارتباطات تاکید دارد
چنین تسریع انتقال ي جهانی و همافزایش جریان سرمایهمبادالت مرزي کاالها و خدمات و 

ي اقتصادي با به ثمر نشستن جهانی شدن در عرصه) 1998نوازیش، . (شودآوري میفن
ي عمومی تعرفه و تجارت گات در سال نامهگوهاي دور اروگویه و امضاي موافقتوگفت
ها پس از اجراي توافق. رفتتري به خود گو تشکیل سازمان تجارت جهانی شتاب بیش1994

ي کشاورزي کشورهاي عضو و غیرعضو داشته است تشکیل این سازمان، آثار مهمی بر توسعه
ي کاالهاي کشاورزي است، ضروري و بررسی آن براي ایران که واردکننده و صادرکننده

یز ي اقتصادي و ننظر به اهمیت و نقش تجارت خارجی در توسعه). 1379سالمی، (باشد می
ي بدون اتکا گذاران اقتصادي کشور بر تدوین الگوي توسعهریزان و سیاستتاکیدي که برنامه

هاي داراي مزیت تر به صادرات غیرنفتی از طریق تقویت بخشبه نفت دارند، لزوم توجه بیش
هاي توسعه به عنوان از آن جا که بخش کشاورزي در طول برنامه. یابدنسبی ضرورت می

هاي اقتصادي قرار گرفته است، شناخت مزیت نسبی در محوریت فعالیتبخش داراي 
مندي آن و نیز حضور هاي مزیت نسبی این بخش در جهت حفظ، تقویت و گسترش توانجنبه

موسوي و صدراالشرافی، (گیرد تر کشور در بازارهاي جهانی مورد توجه قرار میگسترده
1386.(

از جمله ارزشمندترین محصوالتی است که با توجه از میان محصوالت کشاورزي، زعفران 
ریا و بی(هاي خاص خود، امکان گسترش تولید و صادرات آن وجود دارد به ویژگی

صادراتارزشکلاززعفرانصادراتسهماول توسعه،يبرنامهدر). 1385عاملی، جبل
کهافزایش یافتهدرصد1بهسوميدر برنامهودرصد6/0دوم يبرنامهدردرصد،3/0غیرنفتی
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روند رو به رشد سهم صادرات زعفران از کل صادرات ).1385پاسبان، (رشد داشته است 
به آن را دو چندان زایی براي کشاورزان لزوم توجه غیرنفتی از یک سو و ایجاد درآمد و اشتغال

.کندمی
ي صادرات در جهت الگوسازي توابع عرضه و تقاضاي تحقیقات انجام گرفته در زمینه

اي از معادلهتر به صورت برآورد تکصادرات، بویژه در کشورهاي در حال توسعه، بیش
ولی در برخی از الگوهاي. ي صادرات، و در برخی موارد، تقاضاي صادرات بوده استعرضه

) زماندر قالب یک سیستم معادالت هم(زمان کالن، عرضه و تقاضاي صادرات به صورت هم
دار  و تورش. ها به صورت انفراديدر این حالت تخمین متغیر. در نظر گرفته شده است

.ناسازگار خواهد بود
و هاي نسبی ي صادرات از دو متغیر قیمتي الگوي عرضهي مطالعات هنگام ارایهدر کلیه

یکی از . سطح تولید محصول مورد نظر به عنوان دو متغیر مهم توضیحی استفاده شده است
است که از آن ) 1978(ترین الگوهاي مربوط به صادرات، الگوي گلدشتاین و خان معروف

در . زمان استفاده شده استبراي برآورد توابع عرضه و تقاضاي صادرات کاالها از الگوي هم
لگاریتمی با وجود دو -رضه و تقاضا براي یک کشور به صورت تابع خطیاین الگو توابع ع

. الگوي تعادلی و غیرتعادلی در نظر گرفته شده است
تاثیر آزادسازي تجاري را بر واردات برخی کشورهاي در حال ) 2002(سانتوز پائولینو 
در حال توسعه کشور 22اي را بر واردات وي تاثیر کاهش موانع تعرفه. توسعه مطالعه کرد

هاي نسبی، عوامل تعیین کننده در رشد بررسی کرد و نشان داد که درآمدهاي داخلی و قیمت
این امر اثرات . دهدافزون بر این، عوارض گمرکی رشد واردات را کاهش می. واردات نیستند

ن داد چنین نتایج این مطالعه نشاهم. متفاوتی، مطابق منطقه و نوع رژیم تجاري هر کشور دارد
.که حذف موانع تجاري، داراي تاثیر قوي و مثبت بر رشد واردات است

طی تحقیقی به بررسی اقتصادي صادرات زعفران و نقش آن در اقتصاد ) 1381(تاجیانی
ایران پرداخته و تخمین توابع عرضه و تقاضاي صادرات زعفران  و عوامل موثر بر تجارت این 

.  بررسی کرده است1353-79ي زمانی زمان طی دورههممحصول را به کمک سیستم معادالت 



نتایج این مطالعه نشان داد که قیمت صادرات زعفران ایران، درآمد واقعی کشورهاي تولیدکننده 
و نرخ واقعی ارز، عوامل تاثیرگذار بر تقاضاي صادرات بوده است و قیمت صادراتی، قیمت 

چنین تقاضاي هم. ي صادرات استبر عرضهداخلی و تولید داخلی زعفران از عوامل موثر 
. جهانی براي زعفران ایران، نسبت به قیمت صادراتی و درآمد واقعی با کشش است

نیز به بررسی آثار جهانی شدن بر الگوي تقاضاي واردات ایران ) 1383(کاران صامتی و هم
زا به دلیل ی برونپرداخته و نشان دادند که الگوي سنتی قیمت نسب1338-1381هاي طی سال

چنین هم. هاي وارداتی، الگوي مناسبی براي تخمین تابع تقاضاي واردات نیستمحدودیت
.شودجهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی سبب افزایش واردات ایران می

نیز آثار جهانی شدن را بر عرضه، تقاضا و واردات گندم ) 1386(االشرافی موسوي و صدر
، بررسی و به منظور تحلیل اثر جهانی شدن از شاخص ادغام 1359-83ي رهدر ایران طی دو

.نتایج حاکی از معناداري اثر جهانی شدن بر تقاضاي واردات گندم است. تجاري استفاده کردند
ي الگوهاي عرضه وتقاضاي صادرات و ي حاضر این است که پس از مطالعههدف مطالعه

ها در توابع عرضه و تقاضاي ارد کردن این شاخصهاي جهانی شدن اقتصاد، با وشاخص
صادرات زعفران، تاثیر جهانی شدن بر تجارت زعفران بررسی شود تا با شناخت عوامل 

هاي جهانی فراهم تر این محصول در بازاري ارتقاي توانمندي هر چه بیشتاثیرگذار، زمینه
.شود

روش تحقیق
رو، ایناست، ازمقدماتیهايگامدرهنوزصاداقتشدنجهانیگیرياندازهکهاستمسلم

. استشدهمطرحشاخصعنوانبهگوناگونیمتغیرهايوداردوجودمتفاوتینقطه نظرات
ها آنازبرخیکهاندکردهبررسیعمومیمصرفبرراشدنجهانیها، اثراتمقالهازتعدادي
و) 1997(کوین ،)1997(نک سوا،)1997(کوساك ،)1995،1998(رت اگ: ازاندعبارت

پارچگی بازار جهانی بر رفتار مصرف به دنبال بررسی اثرات یککه)1997،1998(رودریک 
دیده جهانی شدن معرفی متغیرهاي مطالعات، اختالف زیادي در این در . ندهستعمومی 



، در GDPبهوارداتوصادراتمجموعرودریکوگارتمطالعاتدرکهطوريشود، بهمی
يقدرمطلق نرمال شدهي کوساك جهانی و در مطالعهاستقراض از بازارهاي ي سوانکمطالعه

کلباسی (است گرفتهقراراستفادهموردشاخص، به عنوانگذاريانداز و سرمایهتفاوت بین پس
).1381و جالئی، 

کهعهمطالایندر. است) 1997(کاران و همجاماخیيمهم، مطالعههايپژوهشازیکی
تجارتادغاموجهانیتجارتسطحمعیاردواست، ازگرفتهصورتصنایع شیمیاییبراي

موردنیزمطالعهایندراست کهشدهاستفادهشدنجهانیهايعنوان شاخصبهجهانی
. شدخواهندواقعاستفاده

LIT(1 (جهانیسطح تجارت شاخص ) 1

این شاخص به شرح . دهدت خاص نشان میرا براي صنعجهانیاین شاخص، وسعت ارتباط 
:دشوزیر محاسبه می
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تولید Ptواردات و Mtصادرات،Xt، وسعت ارتباط جهانی صنعت مورد نظر، LITکه 
گیري جهانی شاخص بسیار مناسبی است، اما براي اندازهLITگرچه ا.استصنعت مورد نظر 

. آیده و شرط کافی به شمار نمیشدن اقتصاد شرط الزم بود

IIT(2(جهانیام تجارت غادشاخص ) 2

ام جهانی یک صنعت را غاداست، ) 1975(این شاخص که همان شاخص گروبل و لوید 
:به شرح زیر استشاخصاین . کندگیري میاندازه
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1- Level of international Trade
2- Integration of International Trade



واردات صنعت Mtصادرات وXtتجارت درون یک صنعت، يدهندهنشانIITکه در آن، 
صفر.قرار دارد1و ) 0(بین صفر IITکه شاخص شوددیده می،بنابه تعریف. استمورد نظر 

.استصنعتی کامل بیانگر تجارت درون1تجارت در درون صنعت و نبوديدهنده، نشان)0(
داخلی قرار ي به دلیل این که میزان صادرات تحت تاثیر دو عامل تقاضاي خارجی و عرضه

زمان براي توضیح میزان صادرات زعفران ایران استفاده شد گیرد، از یک الگوي معادالت هممی
جهانی در الگو، اثر جهانی شدن بر الگوي عرضه ام تجارت غادتا بتوان با وارد کردن شاخص 

هاي تجارت، تابع تقاضاي صادرات بر اساس تیوري. و تقاضاي صادرات زعفران بررسی شود
تحت تاثیر متغیرهاي قیمت صادراتی، قیمت صادرکنندگان رقیب و درآمد کشور واردکننده 

).1969هاتاکر و مگی، (گیرد قرار می
ي منفی بین قیمت نسبی صادرات و مقدار تقاضاي رود یک رابطهبنابراین انتظار می

تقاضاي صادرات صادرات مورد انتظار وجود داشته و درآمد جهانی نیز تاثیر مثبت بر مقدار
افزون بر این، نتایج مطالعات تجربی و تیوریکی، اهمیت نرخ ارز را در صادرات . داشته باشد

تواند تاثیر مهمی بر صادرات نوسانات نرخ ارز می. کندمحصوالت کشاورزي خاطرنشان می
به دلیل این که تغییرات نرخ اسمی ارز خارجی ممکن است. محصوالت کشاورزي داشته باشد

اش متعادل شود؛ ي اختالفات نرخ تورم بین کشور صادرکننده و رقباي تجاريبه وسیله
گذارد تري بر تقاضاي صادرات میبنابراین تغییرات واقعی، نسبت به تغییرات اسمی، تاثیر بیش

و ) 2000(کاران ، النگلی و هم)2008(هرچند در برخی مطالعات مانند بایرن ). 1990ساروار، (
.استنشدهاستفادهمجزابه طورارزنرخاز) 1999(درودیان

گلدشتاین و خان، (توان به فرم لگاریتمی زیر نشان داد ي تقاضاي صادرات را میمعادله
1978:(

)3(LnXt
d = a0 + a1LnPXt + a2LnPXWt + a3LnYt + a4LnERt

:در این معادله
Xt

d = مقدار صادرات تقاضا شده در زمانt

PXt = صادراتی در زمان قیمتt



PXWt = در زمان ) قیمت کاالي صادراتی کشورهاي رقیب(قیمت صادرکنندگان رقیبt

Yt = درآمد واقعی کشورهاي واردکننده در زمانt

ERt = نرخ واقعی ارز کشورهاي واردکننده در زمانt

نشان هاي خودقیمتی و درآمدي تقاضاي صادرات رابه طور مستقیم کششa3و a1پارامترهاي 
.دهندمی

براي معرفی امکان رفتار غیرتعادلی، از مکانیسم تعدیل ارایه شده توسط هوتاکر و تیلر استفاده 
و صادرات tي اي که صادرات به تفاوت بین تقاضا براي صادرات در دورهشده است، به گونه

:شودتعدیل می) t-1(ي واقعی در دوره
)4(∆LnXt = r(LnXt

d – LnXt-1)

0 < r < 1

= LnXt∆ضریب تعدیل و  rدر این رابطه  LnXt – LnXt-1است.
)5(∆LnXt = rLnXt

d – r LnXt-1

)6(r LnXt
d = ∆LnXt + r LnXt-1

)7(r LnXt
d = LnXt – LnXt-1 + r LnXt-1

)8(r LnXt
d = LnXt – (1– r) LnXt-1

)9(LnXt
d = 1/r  LnXt – (1– r)/r  LnXt-1

:آیدبه دست می) 12(ي تخمینی تقاضاي صادرات ، معادله)3(در ) 9(ي انشینی معادلهبا ج
)10(1/r  LnXt – (1– r)/r  LnXt-1 = a0 + a1LnPXt + a2LnPXWt + a3LnYt +

a4LnERt

)11(LnXt = ra0 + ra1LnPXt + ra2LnPXWt + ra3LnYt + ra4LnERt + (1– r)
LnXt-1

)12(LnXt = c0 + c1LnPXt + c2LnPXWt + c3LnYt + c4LnERt + c5LnXt-1

:که در آن
c2 = ra2                                     c1 = ra1                           c0 = ra0

c5 = 1 – r                                  c4 = ra4                           c3 = ra3

هاي صادراتی نسبت به قیمت داخلی، انتظار ، هنگام افزایش قیمتبر اساس استدالل تیوریکی
ي صادرات را به افزایش تقاضاي داخلی، عرضه. ي صادرات وجود داردافزایش در عرضه



بنابراین، . شوددهد و منجر به کاهش در مقدار  صادرات میسمت مصرف داخلی سوق می
ي صادرات وجود ي داخلی با مقدار عرضهي منفی بین مقدار تقاضارود یک رابطهانتظار می

ي صادرات  تابعی از ظرفیت تولید کشور است که با دو چنین مقدار عرضههم. داشته باشد
).1990ساروار، (شود متغیر تولید واقعی و موجودي کاال مشخص می

: توان به فرم لگاریتمی زیر نمایش دادي صادرات را میي مقدار عرضهمعادله
)13(Ln Xt

s = β0 + β1 Ln [ PXt / Pt] + β2 Ln Qt + β3 Ln St

:  که در آن
Xt

s = مقدار صادرات عرضه شده در زمانt

PXt = قیمت صادراتی در زمانt

Pt = در زمان ) فروشییا شاخص قیمت عمده(قیمت داخلی کاالt

Qt = مقدار تولید واقعی کاال در زمانt

St =ن ي کاال در زماموجودي اولیهt

:نرمال کرد) LnPXt(توان بر اساس  قیمت صادراتی این معادله را می
)14(Ln Xt

s = β0 + β1 Ln PXt – β2 Ln Pt+ β3 Ln Qt + β4 Ln St

)15(– β1 Ln PXt = β0 – Ln Xt
s – β2 Ln Pt+ β3 Ln Qt + β4 Ln St

)16(Ln PXt = – β0 / β1 + 1 / β1 Ln Xt
s + β2 / β1 Ln Pt – β3 / β1 Ln Qt –  β4 / β1

Ln St

)17(LnPXt = b0 + b1 LnXt
s + b2 LnPt + b2 LnQt + b4 LnSt

:اند ازي باال ضرایب عبارتکه در معادله
b0 = - β0 / β1 b1 = 1 / β1        b2 = β2 / β1 b3 = - β3 / β1 b4 = - β4 / β1

نسبت به مازاد تقاضا تعدیل شد؛ قیمت ) 4(ي صادرات در معادلههمان طور که مقدار
: شودصادراتی نیز به شرایط مازاد عرضه تعدیل می

)18(∆LnPXt = λ(LnXt - LnXt
s )          λ  > 0



λ ضریب تعدیل و∆LnPXt = LnPXt – LnPXt-1در این حالت قیمت صادراتی به . است
.ط استشکل معکوس با مازاد عرضه مرتب

)19(LnPXt – LnPXt-1 = λ(LnXt – LnXt
s )

)20(LnPXt  = λLnXt – λLnXt
s + LnPXt-1

)21(λLnXt
s  = λLnXt – LnPXt + LnPXt-1

)22(LnXt
s  = LnXt – 1/λ LnPXt + 1/λ LnPXt-1

:آیدبه دست می)  26(ي صادرات ي تخمینی عرضهمعادله) 16(در ) 22(ي با جانشینی معادله
)23(Ln PXt = – β0 / β1 + 1 / β1 (LnXt – 1/λ LnPXt + 1/λ LnPXt-1)   + β1 / β1

Ln Pt – β2 / β1 Ln Qt –  β3 / β1 Ln St

)24(Ln PXt + 1/ λ β1 LnPXt = – β0 / β1 + 1 / β1 LnXt + 1/λ β1 LnPXt-1  + β1 /
β1 Ln Pt – β2 / β1 Ln Qt –  β3 / β1 Ln St

)25(( λ β1+ 1) / λ β1 LnPXt = – β0 / β1 + 1 / β1 LnXt + 1 / λβ1 LnPXt-1 + β1 /
β1 Ln Pt – β2 / β1 Ln Qt –  β3 / β1 Ln St

)26(Ln PXt = d0 + d1 LnXt + d2 LnQt + d3 LnPt + d4 LnPXt-1 + d5 LnSt

:اند ازي باال ضرایب عبارتکه در معادله
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که شامل دو متغیر ) 26(و ) 12(براي به دست آوردن ضرایب ساختاري، معادالت 
گلدشتاین و (شوند زمان حل میزاي قیمت و مقدار صادراتی زعفران هستند به طور همدرون
زمانی از این رو از آزمون هم. زمانی صورت گیردبنابراین الزم است آزمون هم). 1978خان، 

پس . شوندزمان تعیین میهاسمن استفاده شد که مشتمل بر معادالتی است که به صورت هم
زمانی از آزمون قطري بودن جمالت ي میان معادالت، افزون بر آزمون همبراي بررسی رابطه

به صورت زیر استفاده λي در این آزمون از آماره. هاي یاد شده استفاده شدماند معادلهپس
:شد
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بستگیضریب همrijچنین هم. استG(G-1)/2ي آزادي با درجهx2داراي توزیع λکه در آن 
:ي آزمون به صورت زیر استقاعده. تعداد معادالت استGو j ،sijو iمیان معادالت 

H0: تمامی کوواریانس بین معادالت صفر است

H1: ها غیر صفر استدست کم یکی از کوواریانس

براي بررسی اثر جهانی شدن یا آزادسازي تجاري در معادالت توابع عرضه و تقاضاي 
یک متغیر موهومی در الگوي گلدشتاین و صادرات، شاخص ادغام تجارت جهانی به صورت 

زمانی معادالت عرضه و تقاضاي صادرات زعفران با وارد شده سپس امکان هم) 1978(خان 
نتایج آزمون حاکی از آن بود که معادالت . زمانی هاسمن بررسی شداستفاده از آزمون هم

ادالت، از روش برآوردگر زمانی معپس به دلیل ناهم. زمان نیستندعرضه و تقاضاي زعفران، هم
.استفاده شد) 3SLS(3ايمربعات سه مرحله) کمینه(حداقل 

:ي زیر محاسبه شدمتغیر درآمد واقعی بر اساس رابطه
)27(

Σwk = 1 , 



Kj

1k k

kk
CPI

YWY

ام از kسهم واردات کشور Wkي زعفران؛ تعداد کشورهاي واردکنندهkJ، )27(ي طبق رابطه
شاخص قیمت CPIkام و kارزش تولیدات ناخالص داخلی کشور Ykان؛ زعفران ایر

.است) 1369= 100(ام kي کشور کنندهمصرف
:ي زیر محاسبه شدي تقاضاي صادرات نیز طبق رابطهمتغیر نرخ واقعی ارز مربوط به معادله

)28(
Σwk = 1  , 
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3- Three stage least squares



ي آمریکا کنندهشاخص قیمت مصرفCPIusام، kر نرخ ارز اسمی کشوERkدر این رابطه 
. است) 1369= 100(ام kي کشور کنندهشاخص قیمت مصرفCPIkو ) 1369= 100(

هاي سري زمانی متغیرهاي معرفی شده طی هاي مورد استفاده در این مطالعه شامل دادهداده
قیمت . ران به دست آمدي آمار بازرگانی خارجی اینامهبود که از سال1361-1384ي دوره

ترین رقیب تجاري زعفران ایران، از منابع نیز به عنوان مهم) PXWt(صادرات زعفران اسپانیا 
.استفاده شدEviewsي نرم افزاري براي برآورد توابع از بسته. آوري شداطالعاتی فائو جمع

نتایج و بحث
الزم بود قبل از تخمین، )هابه عنوان کشش(براي تفسیر ضرایب موجود در معادالت 

نخست تمام متغیرها را جهت داشتن ریشه واحد و ایستا بودن آزمون کرد که با استفاده از 
ها در نتایج نشان داد که فرض ریشه واحد براي تمام سري. فولر  انجام شد–ي دیکیآماره

صفر غیرایستایی گیري، فرضي تفاضلبا اولین مرتبه. معنادار بوده و قابل رد نیست% 10سطح 
ها هم انباشته از مرتبه اول بوده و منطقی بنابراین سري. شوددر سطح باالیی از معناداري رد می

زمان معادالت عرضه و تقاضا با نتایج تخمین هم. ها در معادالت وارد شونداست که تمام آن
ضرایب الگو . استنشان داده شده2و 1در جدول 1361-1384ي هاي ساالنهاستفاده از داده

تخمین زده ) 3SLS(اي مربعات سه مرحله) کمینه(با استفاده از روش برآوردگر حداقل 
) بیشینه(در موارد خطی با روش حداکثر 3SLSبر اساس تیوري متقارن، روش . اندشده

).1978گلدشتاین و خان، (نمایی با اطالعات کامل معادل است درست



1361-84برآورد تابع تقاضاي صادرات زعفران ایران، نتایج حاصل از). 1(جدول 
tي آمارهضریبمتغیر

C37/637/4***جزء ثابت
LnPXt39/6-21/2***قیمت صادراتی-

LnPXWt26/093/0قیمت صادراتی کشور رقیب
LnYt42/123/3***درآمد واقعی کشور واردکننده

LnERt26/3-82/0***نرخ واقعی ارز-
LnXt-145/014/2**ي قبلمقدار تقاضاي صادراتی دوره

IIT32/172/2***شاخص ادغام تجاري
FR2

cnR2

131/1473/075/0***هاآماره
درصد 1و 5به ترتیب معنادار در سطح *** و * *

هاي تحقیقیافته: ماخذ
آمده ) 1(ایران در جدول فرانزعصادراتتقاضاينتایج به دست آمده از برآورد تابع

درصد اثر مثبت و 99در سطح اطمینان ) متغیر جهانی شدن(شاخص ادغام تجاري . است
گرایی اقتصاد ایران به سوي معناداري بر تقاضاي زعفران دارد؛ به این معنا که با افزایش هم

که الگوي مورد با توجه به این. رود تقاضاي زعفران افزایش یابداقتصاد جهانی انتظار می
استفاده به صورت لگاریتمی دوطرفه است، بنابراین ضرایب به دست آمده همان کشش یا 

1به ازاي . در مقابل متغیرهاي توضیحی است) تقاضاي صادرات(حساسیت متغیر وابسته 
درصد رشد 32/1درصد رشد در شاخص جهانی شدن، تقاضاي صادرات زعفران ایران 

.یابدمی
رود، قیمت اثر منفی و تاثیرگذاري بر تقاضاي صادراتی زعفران که انتظار میهمان گونه 

رشد در قیمت % 1، داللت بر این دارد که -21/2کشش قیمتی تقاضاي صادرات برابر . دارد
دهد و یا به سخن دیگر کاهش می% 21/2صادراتی زعفران ایران، رشد تقاضاي صادرات را 

ارتباط معناداري بین متغیر قیمت . است21/2درات مدت تقاضاي صاکشش قیمتی کوتاه
اگر چه عالمت . صادراتی زعفران اسپانیا و تقاضا براي صادرات زعفران ایران وجود نداشت



زمان با افزایش قیمت صادراتی زعفران اسپانیا این متغیر مثبت بوده و بیانگر آن است که هم
ران این کشور یک کاالي جانشین زعفران ایران یابد و زعفتقاضا براي زعفران ایران افزایش می

کشش درآمدي تقاضاي جهانی براي زعفران ایران در . شوددر بازارهاي جهانی محسوب می
کشش منفی . به دست آمد که بیانگر لوکس بودن این کاالي مصرفی است42/1مدت کوتاه

ش نرخ واقعی ارز یا تقاضاي صادرات نسبت به نرخ واقعی ارز داللت بر آن دارد که افزای
کاهش قدرت خرید پول ملی کشورهاي واردکننده، تاثیر نامطلوب بر تقاضاي صادرات زعفران 

میزان . برآورد شده است-82/0مقدار این کشش .  کاهدها میایران دارد و از قدرت خرید آن
بت و معنادار ي زمانی نیز در تابع تقاضاي صادرات داراي تاثیر مثصادرات زعفران با یک وقفه

ي قبل ي جاري با دورهي وابستگی بین میزان صادرات دورهدهندهاین ضریب نشان. است
.است

نشان داده شده است که در آن متغیر ) 2(ي صادرات ایران در جدول نتایج تابع عرضه
ي مقادیر به دست آمده در جدول بیانگر آن است که عرضه. استصادراتیوابسته قیمت

پذیر است و شرایط بازار داخلی و قیمت داخلی زعفران نیز تاثیر قابل عفران کششمحصول ز
ضریب متغیر تولید داخلی زعفران در تابع . ي صادرات این محصول داردتوجهی بر عرضه

ي صادرات نرمال شده بر اساس قیمت صادراتی، در سطح باالیی معنادار بوده و داراي عرضه
رسی نداشتن به آمار مربوط به در این مطالعه به علت دست. عالمت مطابق با تیوري است

ضریب قیمت صادراتی با . ي زعفران در ایران، این متغیر در الگو لحاظ نشدموجودي اولیه
و معنادار از لحاظ آماري است که پویایی تعدیل در قیمت صادراتی را منعکس 57/0وقفه، 

.کندمی



1361-84ي صادرات زعفران ایران، تابع عرضهنتایج حاصل از برآورد). 2(جدول 
tي آمارهضریبمتغیر

C3/28/4***جزء ثابت
LnXt31/09/4***ي صادراتمقدار عرضه
LnPt74/096/5***قیمت داخلی کاال
LnQt5/3-63/0***مقدار تولید واقعی کاال-

LnPXt-157/052/4***ي قبلقیمت صادراتی دوره
IIT33/011/3***ص ادغام تجاريشاخ

FR2
cnR2

934/1166/068/0***هاآماره
معنادار در سطح یک درصد *** 
هاي تحقیقیافته: ماخذ

درصد، داراي تاثیر مثبت و معنادار بر 99تجاري در سطح اطمینان ادغاممتغیر شاخص
تشویق صادرات طی هاي ي صادرات زعفران است که بیانگر اثر مستقیم سیاستعرضه
به دست آمد که 33/0مقدار ضریب این متغیر . اجتماعی است-ي اقتصاديهاي توسعهبرنامه

ي صادرات زعفران ایران دهد با یک درصد رشد در شاخص جهانی شدن، عرضهنشان می
.یابددرصد رشد می33/0

، براي بررسی )-ωو 1(در فاصله R2ي زمان، به علت تغییر آمارهدر سیستم معادالت هم
استفاده carter-nagerدیگري موسوم به R2ي خوبی برازش هریک از معادالت از آماره

: شوداین آماره به شکل زیر تعریف می). 1384تاجیانی و کوپاهی، (کنیم می
)29(]1[
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σ2میانگین مربع خطا و MSEکه در آن 
Yي با محاسبه.واریانس متغیر وابسته استRcn

در 2
شود که هر یک از توضیح دهندگی باالیی در الگو برخوردار هر یک از معادالت، دیده می

.هستند



نهادهاگیري و پیشنتیجه
با استفاده از عرضه و تقاضاي صادرات زعفران، سنجش اثرات جهانی شدن اقتصاد بر براي
تقاضاي و عرضهتوابع )3SLS(ي امربعات سه مرحله) کمینه(برآوردگر حداقل روش 

نتایج حاصل از . دبرآورد شجهانیام تجارت غاددن شاخصکرلحاظبا زعفرانصادرات
توابع عرضه و و معناداري برشاخص جهانی شدن اقتصاد، اثر مثبتدهد برآورد نشان می

گرایی افزایش همبیانگر افزایش میزان صادرات از طریق که داردزعفرانصادراتتقاضاي 
ي اثر شاخص ادغام تجاري بر توابع عرضه و مقایسه. ی استبخش کشاورزي با اقتصاد جهان

تري بر تابع تقاضا نسبت به تابع دهد که جهانی شدن تاثیر بیشتقاضاي زعفران نشان می
ي بندي زعفران، مطالعهي ایجاد صنایع بستهگذاري در زمینهعرضه دارد بنابراین افزایش سرمایه

زارها و برقراري رابطه بین صادرکنندگان و خریداران خارجی و افزایش تبلیغات براي معرفی با
.زعفران ایران به بازارهاي جهانی امري ضروري است

تر نتایج مطالعات تجربی به پایین بودن نسبی کشش یا حساسیت تقاضاي صادرات بیش
ي تواند نتیجهکه این امر میکنندهاي در حال توسعه اشاره میمحصوالت کشاورزي کشور

در نتیجه صادرات محصوالتی که کشش . کرد صادراتی این کشورها باشدپایین بودن عمل
. ي صادرات کمک کنندتوانند به تسریع توسعهها باال است، میقیمتی و درآمدي تقاضاي آن

ي را در توسعهايتواند نقش ویژهزعفران با داشتن این مزیت از جمله محصوالتی است که می
هاي قیمتی و درآمدي صادرات غیرنفتی داشته باشد و نتایج این مطالعه نیز باالبودن کشش

توان به نقش موثر قیمت ي صادرات نیز میدر بعد عرضه. کنندتقاضاي صادرات را تایید می
هاي داخلی باعث افزایشنسبی و تولید داخلی زعفران اشاره کرد و این که افزایش قیمت

بنابراین در پیش گرفتن . شودسودآوري فروش این محصول در داخل و کاهش صادرات می
. ي صادرات استهاي مناسب قیمتی و تولیدي امري ضروري در توسعهسیاست



منابع
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. تخمین توابـع عرضـه و تقاضـاي صـادرات زعفـران ایـران             ). 1384. (و کوپاهی، م  . تاجیانی، ه 
.573-580): 36(، ي علوم کشاورزي ایرانمجله
ی در  تحلیلـ : سیاست آزادسازي تجارت محـصوالت کـشاورزي در ایـران         ). 1379. (سالمی، ح 

مجموعه مقـاالت سـومین کنفـرانس اقتـصاد کـشاورزي ایـران،             . چارچوب تعادل عمومی  
.دانشگاه فردوسی مشهد

آثـار جهـانی شـدن بـر الگـوي تقاضـاي واردات        ). 1383. (و صادقی، ز  . ، جالئی، ع  .صامتی، م 
.32-54): 12(، هاي اقتصاديي پژوهشنامهفصل. ایران

. بررسی اثـرات جهـانی شـدن بـر تجـارت خـارجی ایـران              ). 1381. (و جالئی، ع  . کلباسی، ح 
.73-87): 11(، هاي اقتصادي ایراني پژوهشنامهفصل
انتـشارات دانـشگاه تهـران،      ،ابریـشمی . ح: ي، ترجمـه  مبانی اقتـصادسنجی  ) 1983. (د گجراتی

1378.
دم در  آثار جهانی شدن بر عرضه، تقاضا و واردات گن        ). 1386. (و صدراالشرافی، م  . موسوي، ن 

.101-127): 1(، ي اقتصاد و کشاورزيمجله. ایران



Byrne, J. P., Darby, D. and MacDonald, R. (2008). US trade and exchange rate
volatility: A real scrotal bilateral analysis. Journal of  Macroeconomics, 30:
238–259

Doroodian, K. (1999). Does exchange rate volatility deter international trade in
developing countries? Journal of Asian Economics, 10: 465-474.

Food and Agricultural Organization (FAO), Web page: http://www.fao.org.
Goldestain, M. and khan, M. (1978). The supply and demand for export: A

simultaneous approach. Review Economic and Statistics, 60: 278-286.
Grubeol, H. G. and Lioyd, P. J. (1975). Large versus small price changes and the

demand for imports. IMF Staff  Paper, 23: 200-225.
Hothaker, H. S. and Magee, S. P. (1969).  Income and price Elasticity in world

Trade. Review Economic and Statistics, 1: 111-125.
Langley, S. V., Giugale, M., Meyers, W. H. and Hallahan, C. (2000). International

Financial Volatility and Agricultural Commodity Trade: A Primer. America
Journal of Agricultural Economics, 82: 695–700.

 Makhija, M. V., Kim, K. and Willimson, S. D. (1997). Measuring globalization of
industrial  using a national industry approach: empirical evidence across five
countries and  over time. Journal of international of business studies.

Nawazish, A. (1998). Globalization, its impact on import of Venezuela. Review of
Economics and Statistics, 57: 221-224.

Santos-Paulino, A. U. (2002). Trade liberalization and export performance in
selected developing countries. Journal of Development Studies.

Sarwar, G. and Anderson, D. G. (1990). Estimating the U.S. Soybean: a
simultaneous supply/demand approach. Journal of Economics Studies, 17(1):
41-56.

http://www.fao.org

