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بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریمهای
تجاری
*2
زاده

علیرضا کرباسی 1و میالد امینی
تاریخ پذیرش59/12/29 :
تاریخ دریافت59/11/22 :
چکیده
پسته مهمترین محصول صادراتی کشاورزی ایران است که در دهه اخیر با کاهش صادرات و
رقابتپذیری روبهرو بوده است .در این دوره ،دو پدیده تحریمهای اقتصادی و پیدایش قدرت
صادراتی چون آمریکا از مهمترین اتفاقات بوده است .حال پرسش این است آیا این عوامل و
همزمانی آنها دلیل تضعیف صادرات پسته ایران در سالیان اخیر بوده است؟ بدین منظور صادرات
پسته به شرکای تجاری در دوره  2112-1559با استفاده از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار گرفت.
بر پایه نتایج ،متغیرهای اندازه اقتصاد و درآمد کشورهای واردکننده اثری فزاینده و متغیرهای فاصله
و تفاوت اقتصادی اثری کاهنده بر صادرات پسته داشتهاند .همچنین ،تحریمهای تجاری اتحادیه
اروپا و افزایش قدرت صادراتی آمریکا اثری منفی و معنیداری بر صادرات پسته داشتهاند .در نتیجه
همزمانی افزایش قدرت صادراتی آمریکا و تحریمهای تجاری موجب شد که ایران از اتحادیه اروپا
بهعنوان ب ازار هدف اصلی صادرات خارج شود و آمریکا با توجه به تعامالت اقتصادی باال جایگاه خود
را تقویت کند .لذا ،پیشنهاد میشود سیاستگذاران برای جلوگیری از اثر کاهشی تحریمهای تجاری
بر صادرات پسته و رقابت پذیری ایران در بازار جهانی ،شناسایی بازارهای هدف مناسب را در دستور
کار قرار دهند.
طبقهبندي Q17 ،F51 ،C23 :JEL

واژههاي كليدي :تحریم های تجاری ،الگوی جاذبه ،برآوردگر درستنمایی شبه بیشینه پوآسن،
صادرات پسته ،ایران.

 1استاد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
* -نویسنده مسئول مقالهMilad.aminizadeh@mail.um.ac.ir :
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پیشگفتار
کشاورزی از مهمترین محور های پیشرفت و توسعۀ اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به
شمار می رود .در ایران نیز به دلیل وجود تنوع اقلیمی و آب و هوایی ،زمینهای مستعد کشاورزی و
نیروی کار جوان و ارزان قیمت ،بخش کشاورزی از مهمترین بخشهای پویا و مولد اقتصاد است
(اشجاری .)1231،لزوم گریز از صادرات تکمحصولی و رهایی از مشکالت برآمده از آن ،ایجاد تنوع
در محصوالت صادراتی ،تأمین ارز برای سرمایهگذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای
بینالمللی ،اهمیت صادرات غیرنفتی را بیشتر کرده است (مهرپرور حسینی و همکاران .)1252 ،به
گونهای که در برنامههای توسعه اقتصادی ،تأکید بسیاری بر صادرات غیرنفتی بویژه صادرات
محصوالت کشاورزی شده است (امینی زاده و همکاران.)1251 ،
تقویت بخش کشاورزی از دو جنبه داخلی و خارجی به منظور تأمین استقالل سیاسی و
اقتصادی ،کاهش واردات و اجرای سیاستهای گسترش صادرات غیرنفتی برای کسب بخشی از
منابع ارزی مورد نیاز کشور ،بسیار ضروری است .لذا ،پژوهش در زمینۀ بازاریابی و تجارت
محصوالت کشاورزی ،به منظور شناخت پتانسیلها و ظرفیتهای محصوالت صادراتی بمنظور
ارزآوری بیشتر برای اقتصاد کشور اهمیت دارد (مهرپرور حسینی و همکاران.)1252 ،
امروزه که عرضه کاالها در بازارهای خارجی در شرایط رقابتی و قدرت انتخاب باالی
مصرفکنندگان صورت میگیرد ،شناخت عوامل تقویتکننده و تضعیفکننده صادرات به بازارهای
هدف از اهمیت باالیی برخوردار است .در این بازار رقابتی ،برندگان کسانی هستند که بتوانند به
خوبی این عوامل را شناسایی و با یک برنامه راهبردی و هدفمند در راستای تقویت عوامل
پیش برنده و تضعیف عوامل کاهنده عمل کنند .صادرکنندگان بمنظور نفوذ و توسعه سهم خود در
بازارهای جهانی نیازمند بررسی رفتار کشورهای صادرکننده و واردکننده هستند (سالمی و
پیشبهار.)1231 ،
محصول پسته به دلیل ارزآوری ،ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبههای اقتصادی از مهمترین
محصوالت صادراتی غیرنفتی ایران است .ایران به گونه سنتی ،در تولید و تجارت این محصول سهم
زیادی در بازار جهانی داشته که در دو دهه اخیر به دلیل وجود عوامل متعددی ،از قدرت صادراتی
ایران کاسته شده است .از این رو ،پژوهشهای مختلفی در ایران به بررسی عوامل تقویتکننده و
تضعیف کننده صادرات پسته ایران پرداختند .ارزیابی انجام شده گویای این است که عواملی همچون
نوسانات نرخ ارز (مرتضوی و همکاران ،)1251 ،سم آفالتوکسین (پیشبهار و همکاران1252 ،؛ ژنگ
و همکاران2112 ،؛ اشک تراب1251 ،؛ عبداللهی عزت آبادی ،)1235 ،فاصله بین ایران و شرکای
تجاری (شاهنوشی و همکاران ،)2111 ،تولید پسته دیگر کشورها (محمدی و بهرامی نسب،
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 ،) 1252کاهش ارزش پول کشورهای واردکننده پسته (کرباسی و توحیدی )1251 ،اثر منفی و
معنی دار و عواملی همانند تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده (مرتضوی و همکاران1251 ،؛
اشک تراب ،)1251 ،افزایش قیمت داخلی پسته (مرتضوی و همکاران ،)1251 ،نرخ رسمی ارز
(امجدی و همکاران1235 ،؛ بی ریا و جبل عاملی ،)1239 ،کشورهای با درآمد باال (امجدی و
همکاران )1235 ،مقدار تولید داخلی (محمدی و بهرامی نسب1252 ،؛ بی ریا و جبل عاملی،
 ،)1239درآمد سرانه شرکای تجاری (پیشبهار و همکاران1252 ،؛ محمدی و بهرامی نسب،
 )1252اثر مثبت و معنیداری بر صادرات پسته ایران دارد.
بررسی سهم صادرات پسته ایران در بازار جهانی گویای این حقیقت است که با وجود نوسانات
کوتاهمدت (سال 1551؛ ممنوعیت واردات اتحادیه اروپا به دلیل وجود سم آفالتوکسین) ایران سهم
قابل توجهی در بازار جهانی پسته داشته است ،اما آن چیزی که به طور محسوس مشهود است،
روند نزولی و مداوم سهم ایران در بازار جهانی پسته پس از سال  2119است (نمودار  .)1با بررسی
روند صادراتی ایران و پدیدههای پیش آمده در دوره زمانی مورد بررسی این نکته قابل بیان است که
با وجود همه موارد تضعیفکننده پیشروی صادرات ایران که پیشتر نیز اشاره شد ،دو پدیده
تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا از سال  2119و حضور آمریکا به عنوان قدرت نوظهور صادراتی در
این سالها می تواند از دالیل کاهش صادرات پسته ایران باشد .بنابر نمودار  2-1دیده میشود که
سهم صادراتی ایران در دوره تحریم که از سال  2119شروع شده است روند کاهشی به خود گرفته
است .به گونهای که سهم صادرات ایران از  91درصد در سال  2119به  19درصد در سال 2112
کاهش یافته است .همچنین ،با بررسی نمودار  2-1نیز میتوان مشاهده کرد که در همین دوره
آمریکا با افزایش توان صادراتی خود تبدیل به یک صادرکننده عمده پسته در بازار جهانی شده
است .لذا ،میتوان همزمانی این دو موضوع را یکی از مهمترین دالیل کاهش سهم صادراتی ایران در
بازار جهانی دانست .لذا ،هدف پژوهش حاضر در دو بخش تقسیم میشود .نخستین هدف این
پژوهش ارزیابی اثر تحریم های تجاری اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهمترین بازارهای هدف
وارداتی بر صادرات پسته ایران است .دومین هدف این پژوهش بررسی اثر افزایش قدرت آمریکا در
بازار جهانی بر صادرات پسته ایران است.
تحریم اقتصادی یکی از مباحث بحثبرانگیز در دهههای اخیر است که میتوان به صورت "توقف
عمدی یا تهدید به توقف روابط معمول تجاری یا مالی یک دولت" تعریف کرد .امروزه ،با توجه به
جهانی شدن اقتصاد ،تجارت خارجی بخش عمدهای از اقتصاد هر کشور را به خود اختصاص میدهد
و از دیرباز ابزاری برای دستیابی به محصوالت با کمترین هزینه ممکن و در راستای اهداف رفاهی
حکومتها بوده است .بنابراین ،کشور تحریمکننده نیز ،بمنظور دستیابی به اهداف مدنظر خود،
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سعی میکند از راه وضع تحریم تجاری (محدودیت صادرات و واردات) و تحریم مالی هزینههایی بر
کشور هدف وارد کند (هافبائر و همکاران .)2111 ،از اینرو در سالهای اخیر ،تحریمهای اقتصادی
به یکی ازمهم ترین ابزارهای آمریکا و اتحادیه اروپا تبدیل شده است (نئونکریش و نئومیر2119 ،؛
هافبائر و همکاران2115 ،؛ کوترایت و لوپژ )2111 ،که از آن به عنوان گزینهای جایگزین برای
جنگ بمنظور دستیابی به اهداف خود استفاده میکنند (هافبائر و همکاران.)1551 ،
نخستین تحریم های بر ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران از سوی آمریکا و در سال
 1515وضع شد .تا سال  2119آمریکا تحریمهای گوناگونی بر ایران وضع کرد ،اما از این زمان به
بعد فعالیتهای هستهای ایران زمینه همکاری و همآوا شدن اتحادیۀ اروپا را با آمریکا فراهم ساخت؛
به گونهای که پس از سال  2111با آغاز دور تازهای از تحریمها ،فشارهای اقتصادی علیه ایران در
حوزههای گوناگون به صورت گسترده و با روند پُرشتابی اعمال شد.
از آن جا که تاکنون پژوهشی به ارزیابی اثرات تحریم بر صادرات پسته انجام نشده ،پژوهشهایی
مورد ارزیابی قرار می گیرد که اثر این متغیر را بر صادرات دیگر محصوالت مورد ارزیابی قرار دادهاند.
پوپووا و رسولی نژاد ( )2119در پژوهشی به ارزیابی اثرات تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا بر تجارت
دو جانبه ایران با شرکای تجاری پرداختند .نتایج پژوهش که با استفاده از الگوی جاذبه و برای دو
گروه کشور انجام شد ،نشان دادند که تحریم های اتحادیه اروپا اثری منفی بر تجارت میان ایران و
اتحادیه اروپا داشته است .در حالیکه نتایج گویای این است که تحریمهای اتحادیه اروپا اثری مثبت
بر صادرات ایران با کشورهای آسیایی داشته است .به بیان دیگر  ،نتیجه کلی این پژوهش نشان داد
که تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا موجب تغییر الگوی تجارت ایران از اروپا به آسیا شده است.
کازرونی و همکاران ( )1251در پژوهشی کارایی تحریمهای یک جانبه و چندجانبه را بر تجارت
غیرنفتی ایران ارزیابی کردند .در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت ایران با  12شریک
اصلی تجاری با استفاده از مدل جاذبه سنجیده شد .نتایج نشان دادند که تحریمهای یکجانبه
آمریکا ،روی تجارت خارجی ایران اثر معنی داری نداشته ،ولی تحریمهای چندجانبه اثر منفی و
معنی داری بر تجارت داشته است .در ادامه بمنظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم ،اثر
تحریم اقتصادی بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای ثالث نیز بررسی شد .نتایج نشان دادند
که تحریمهای یکجانبه اثر مثبت و معنیداری بر حجم تجارت ایران با کشورهای ثالث داشته
است .به بیان دیگر ،ایران توانسته است برای مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا از راه گسترش
تجارت خود با کشورهای ثالث اثر این تحریم را محدود و کنترل نماید ،ولی تحریمهای چندجانبه
اثر منفی و معنیداری بر حجم تجارت ایران با این کشورها داشته است.
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آذربایجانی و همکاران ( )1251در پژوهش خود به ارزیابی اثرات تحریمها اقتصادی بر آمریکا و
اتحادیه اروپا بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن پرداختند .این مطالعه با استفاده از
الگوی جاذبه و دادههای مربوط به سال  2111-2111انجام شده است .آنها در این پژوهش گامی
رو به جلو نسبت به دیگر پژوهشهای انجام شده برداشتند و اثر تحریم را فقط بر حجم کلی تجارت
نسنجیدهاند و اثر این متغیر را بر گروههای کاالیی (مواد غذایی و دام زنده ،مواد خام ،مواد
شیمیایی ،تولیدات کارخانه ای و ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل) مورد ارزیابی قرار دادند.
نتایج نشان دادند که تحریمها بر هر یک از الگوها به ویژه بخش کشاورزی اثر منفی و معنیداری
داشته است.
تقوی و همکاران ( )2112در پژوهشی به ارزیابی اثرات تحریمهای اقتصادی بر حجم تجارت
ایران با کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای با استفاده از الگوی جاذبه
پرداختند .نتایج نشان دادند که تحریمهای وضع شده از سوی کشورهای غربی اثری مثبت و
معنی دار بر حجم تجارت ایران با کشورهای عضو این سازمان داشته است .به بیان دیگر ،پس از
اعمال تحریمها سطح تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای افزایش یافته است.
پیشینه پژوهش در ادبیات بینالمللی نیز بیانگر این است که تحریمها اثری منفی بر جریان
تجاری کشورها بویژه کشورهای تحریمشده داشته است .اونت ( )2112در پژوهش خود نشان دادند
که تحریم هایی اعمال شده بر آفریقای جنوبی بویژه از سوی اتحادیه اروپا اثر منفی و معنیداری بر
صادرات آفریقای جنوبی داشته است .یانگ و همکاران ( )2111در پژوهشی با بهرهگیری از الگوی
جاذبه به ارزیابی اثر تحریم های آمریکا بر جریان تجاری آمریکا با شرکای تجاری پرداخت که نتایج
نشان دادند که اثر تحریم های جامع آمریکا بر جریان تجاری منفی بوده است .در حالیکه اعمال
تحریم ها موجب افزایش تجارت میان اتحادیه اروپا و ژاپن با کشورهای تحریمشده از سوی آمریکا
شده است .هافبائر و همکاران ( )2115در پژوهشی با استفاده از الگوی جاذبه به ارزیابی اثر
تحریمها پرداختند که نتایج نشان دادند که تحریمهای اعمال شده از سوی کشورها ،تجارت میان
کشورهای تحریم شده و تحریم کننده را به گونهای معنیدار کاهش داده است .یانگ و همکاران
( )2115به ارزیابی اثر تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا بر مؤلفههای تجارت پرداختند .آن ها نشان
دادند در تحریمهای مشترک التحادیه اروپا و آمریکا ،اثر منفی و وعنیدار بر مؤلفههای تجارت آنها
(تجارت ،صادرات و واردات) داشته است .در حالیکه تحریمهای انفرادی امریکا موجب افزایش
تجارت اتحادیه اروپا با کشورها تحریم شده از سوی آمریکا داشته است .الموته ( )2112با
بهره گیری از الگوی جاذبه به ارزیابی اثر جنگ و تحریم بر صادرات کشور یوگوسالوی پرداخت که
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نتایج این پژوهش نشان دادند که جنگ و تحریم اثر منفی و معنیداری بر تجارت این کشور داشته
که اثر تحریمها بیشتر از چنگ بوده است.
همچنین ،در حوزه رقابت پذیری ایران در بازار جهانی پسته پژوهشهای متعددی انجام شده
است که در هیچ یک از پژوهش ها به ارزیابی مستقیم اثر حضور آمریکا در بازار جهانی به عنوان
قدرت نوظهور پرداخته نشده است .شایان ذکر است پژوهشهای انجام گرفته بیشتر براساس
شاخصهای رقابتی بوده که نتایج آنها بیانگر روند نزولی قدرت صادراتی ایران بوده که بیشتر
محققین دلیل این امر را حضور آمریکا در بازار جهانی دانستهاند.
پس از ارزیابی ادبیات پژوهش در حوزه تحریم و اثر آن بر صادرات و تجارت ایران با شرکای
تجاری ،در ادامه به بررسی پژوهشهایی پرداخته میشود که با استفاده از شاخصهای گوناگون به
ارزیابی رقابتپذیری ایران و دیگر رقبای صادراتی در بازار جهانی پسته پرداختند .عزیزی و یزدانی
( )1239با استفاده از دادههای  2112-1511به بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی
صادراتی پسته ایران و رقبای صادراتی پرداختند که نتایج نشان دادند با وجود نزدیکی ایران به یک
راهبرد صادراتی منظم اما آمریکا از راهبرد صادراتی منظمتر و دقیقتری در مقایسه با رقبا بویژه
ایران برخوردار بوده است.
حسینی و رفیعی ( )1231با استفاده دادههای سالهای  2119-1551نشان دادند که با وجود
مزیت ایران در صادرات پسته ،رشد این مزیت منفی بوده (همسو با نتایج دشتی و همکاران
( ))1235در حالی که بیشتر رقبای ایران همانند آمریکا از رشد مثبتی برخوردار بودهاند .آنها بیان
داشتند که چنانچه به هر علت مزیت نسبی صادراتی پسته ایران کاهش یابد ،مزیت رقبای آن
افزایش یافته و صادرات پسته این کشورها ،جایگزین صادرات پسته ایران خواهد شد.
رفیعی و باریکانی ( ،) 1251در مطالعه خود مزیت نسبی صادرات پسته ایران در مقابل رقبای
بزرگ جهانی و ارتباط بلندمدت مزیت صادراتی ایران در بازارهای جهانی و مقدار تولید پسته در
ایران و سایر کشورهای رقیب را در دوره زمانی  2113-1591مورد بررسی قرار دادند .نتایج هرچند
بیانگر وجود مزیت صادراتی کشور در صادرات پسته ایران است ،اما نشان میدهد موقعیت ایران در
بازارهای جهانی پسته در حال تضعیف شدن است.
پیشبهار و همکاران ( ،)1252در مطالعه خود با استفاده از دادههای  2113-1551بیان داشتند،
ایران در سال های نخست از مزیت باالیی در تولید و صادرات پسته برخوردار بوده است ،در حالیکه
پس از حضور آمریکا در بازار این محصول ،سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته است که این
امر نشاندهنده تضعیف جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی این محصول است .آنان بیان کردند
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عواملی نظیر قیمت صادراتی پسته ایران و شوک برآمده از وجود سم آفالتوکسین در سال 2111
اثر منفی بر سهم صادراتی ایران داشته است.
امینی زاده و همکاران ( )1252در پژوهشی با استفاده از شاخصهای مزیت رقابتی (مزیت
صادراتی ،مزیت تجاری و رقابتپذیری) و شاخصهای ساختار بازار (نسبتهای تمرکز و هرفیندال-
هیرشمن) به بررسی رقابتپذیری ایران و رقبای صادراتی آن در کشورهای واردکننده پسته ایران
در دوره زمانی  2111-1551پرداختند .براساس نتایج ،مهمترین رقیب صادراتی ایران در بازارهای
هدف ،آمریکا است .زیرا از ده شاخص بررسی شده در این پژوهش ،هشت شاخص نشاندهنده
رقابت روزافزون آمریکا با ایران در بازارهای واردکننده پسته ایران بوده است.
بنابر آنچه بیان شد ،به گونه خالصه میتوان بیان داشت که:
 نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه تحریمهای اقتصادی اشاره به اثرگذاری تحریمها برتجارت کل و تجارت بخشی ایران همانند کشاورزی دارد.
 نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه ارزیابی رقابتپذیری ایران در بازار جهانی پستهگویای روند نزولی قدرت صادراتی ایران در سالهای اخیر بوده است که پیشتر برخی از
پژوهشگران هشدار جدی در ارتباط با راهبردهای سیاستی آمریکا و روند رو به رشد آن
در بازار جهانی داده بودند (عزیزی و یزدانی )1239 ،و امروزه تعدادی دیگر با ارزیابیهای
خود بر این باورند که از دالیل اصلی کاهش قدرت صادراتی ایران در بازار جهانی پسته
پیدایش قدرتی نوظهور همانند آمریکا است که از تعامالت بهتری با اتحادیه اروپا به
عنوان بخش عمده بازار هدف پسته در مقایسه با ایران برخوردار است (پیشبهار و
همکاران1252 ،؛ امینی زاده و همکاران.)1252 ،
از این رو ،این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا تحریمهای تجاری اتحادیه
اروپا و افزایش قدرت صادراتی آمریکا در بازار جهانی پسته مطابق با دیدگاههای بیان شده در
پژوهش های پیشین از عوامل کاهش دهنده صادرات پسته ایران و سهم بازاری ایران در بازار جهانی
هستند؟
مواد و روشها
الگوی تجربی مورد استفاده در پژوهش حاضر ،الگوی جاذبه 1است .الگوی جاذبه پس از اینکه
نخستین بار به وسیله تینبرگن ( )1592برای تحلیل جریانهای تجاری بینالمللی بکار برده شد ،به
ابزاری مهم در پژوهشهای مرتبط با جریانهای تجاری تبدیل شد که پژوهشگران بسیاری چون
-Gravity Model

1
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جانی و سریماگو ( ،)2119ناتاله و همکاران ( ،)2119کاپوراله و همکاران ( ،)2119باراتیری
( )2111و پژوهشگرانی دیگر از آن بهره بردهاند .الگوی جاذبه معرفی شده به وسیله تینبرگن به
صورت رابطه ( )1تعریف میشود:
()1

Tij   0Yi1Y j2 Dij3

که در آن Tij ،سطح تجارت بین دو کشور  iو  Yi ،jتولید ناخالص داخلی کشور  Yj ،iتولید
ناخالص داخلی کشور  jو  Dijفاصله بین دو کشور است .الگوی تجربی مورد استفاده در این
پژوهش به صورت زیر است .روابط ( )2تا ( )1بیانگر الگوهای برآوردی در این پژوهش هستند که به
دلیل کارایی باالی روش برآوردی درستنمایی شبه بیشینه پوآسن 1نسبت به روشهای سنتی که
به وسیله سانتوس سیلوا و تنریرو ( )2119ارایه شد ،از این روش استفاده شده است .از مهمترین
کاربردهای این روش این است که در الگوهای سنتی به دلیل این که متغیر وابسته در الگو به
صورت لگاریتمی وارد میشود ،نمیتوان مقدار صفر به آن داد .گروهی از پژوهشگران با دادن مقدار
کمی سعی در برطرف سازی این مشکل داشتهاند که این موضوع اثری منفی بر نتایج دارد .لذا
سانتوس سیلوا و تنریرو ( ) 2119با ارائه این روش و استفاده از توزیع پوآسن که دربرگیرنده
دادههای صفر است ،این نقص را برطرف کردند .از آنجا در این پژوهش هدف ارزیابی صادرات
پسته ایران به شرکای تجاری است و با توجه به اینکه بعد از تحریمهای تجاری صادرات ایران به
بعضی کشورها که در گذشته سهم باالیی داشتند ،ولی بعد از تحریمها به گونه کامل قطع شد،
استفاده از روشه ای سنتی پیشین ،نتایج پژوهش را با مشکالت اساسی روبرو میساخت .لذا ،در این
پژوهش از برآوردگر درستنمایی شبه بیشینه پوآسن استفاده شده است2.
()2
()2
()1

 Export  C  1 ln( EconomicMa ss)   2 ln( PCGDPpartner )  3 ln( Dis tan ce)
  ln( DisSize)  

4
ij


 Export  C  1 ln( EconomicMa ss)   2 ln( PCGDPpartner )  3 ln( Dis tan ce)
  ln( DisSize)  D Sanction1  

4
1
ij


)Export  C  1 ln( EconomicMa ss)   2 ln( PCGDPpartner )   3 ln( Dis tan ce

  4 ln( DisSize)  D1 Sanction 2   ij

1

-Poisson pseudo Maximum Likelihood
- 2برای مطالعه بیشتر روش برآوردی  Poisson pseudo Maximum Likelihoodکه به اختصار ()PPML
نامیده میشود ،به پژوهش سانتوس سیلوا و تنریرو ( )2119مراجعه شود .یکی از تفاوت های اصلی این روش با
روش های سنتی برای برآورد الگوی جاذبه این است که متغیر وابسته در این روش به صورت عادی (بدون لگاریتم) وارد
میشود.
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()9
()1

1

)Export  C  1 ln( EconomicMa ss)   2 ln( PCGDPpartner )   3 ln( Dis tan ce
  4 ln( DisSize)  D1USA   ij
)Export  C  1 ln( EconomicMa ss)   2 ln( PCGDPpartner )   3 ln( Dis tan ce
  4 ln( DisSize)  D1 Sanction1  D2USA   ij
)Export  C  1 ln( EconomicMa ss)   2 ln( PCGDPpartner )   3 ln( Dis tan ce

  4 ln( DisSize)  D1 Sanction 2  D2USA   ij

بمنظور دستیابی به اهداف مطالعه ،معادالت ( )2تا ( )1برآورد شد .معادله ( )2بیانگر الگوی پایه
جاذبه است که ابتدا برآورده شده است .معادالت ( )2و ( )1به ارزیابی اثر تحریمهای تجاری بر
صادرات پسته ایران پرداخته است .تفاوت این دو معادله در دوره زمانی تحریمهاست .در معادله ()2
متغیر تحریم از سال  2112-2119بوده است .در حالیکه در معادله ( )2متغیر تحریم از سال
 2112-2111بوده است .در معادله ( )9به بررسی اثر ایاالت متحده امریکا ( )USAبر صادرات
پسته ایران پرداخته شده است .معادالت ( )9و ( )1مشابه با معادالت ( )2و ( )1بوده است که متغیر
( )USAبه ان ها اضافه شده است .در ادامه متغیرهای توضیحی استفاده شده در الگو معرفی
میشوند.
 -1اندازه اقتصاد (:)Economic Mass
در این پژوهش بمنظور ارزیابی اثرات بزرگی اقتصاد از متغیر اندازه اقتصاد استفاده شده است .به
بیان دیگر ،این متغیر بیانگر این است که هر مقدار که کشورهای صادرکننده و واردکننده از حجم
اقتصاد بزرگتری برخوردار باشند ،اثرگذاری آن بر حجم صادرات بیشتر است .لذا ،در این پژوهش
از متغیر اندازه اقتصاد  -که ضرب دو متغیر تولید ناخالص داخلی صادرکننده و واردکننده است-
استفاده شده است.
 -2درآمد سرانه کشورهای واردکننده پسته ایران (:)PCGDPpartner
برخی از پژوهشگران متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت را به گونه جدا در الگو وارد
کرده اند ،در حالی که در مطالعاتی که از متغیرهای گوناگونی استفاده شده ،پژوهشگران به دلیل
جلوگیری از افزایش تعداد متغیرها ،درآمد سرانه را در الگوی خود قرار دادهاند .در این مطالعه نیز
متغیر درآمد سرانه شرکای تجاری که بیانگر اثر درآمدی آنها بر مقدار تقاضای پسته ایران به
واسطه این گروه کشورها است ،استفاده شده است.
 -2فاصله بین ایران و شرکای تجاری (:)Distance
بر اساس با تئوری الگوی جاذبه که مسافت بر مقدار تجارت اثرگذار است ،مسافت فیزیکی بین
کشورها در نظر گرفته شده است .به بیان دیگر ،با افزایش فاصله جغرافیایی بین دو کشور ،حجم
روابط تجاری بین آنها کاهش مییابد ،چرا که هزینه حمل و نقل بین کشورها افزایش مییابد.
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 -1شاخص تفاوت ساختار اقتصادی (:)DisSize Index
متغیر تفاوت اقتصادی بین ایران و شرکای تجاری متغیر دیگری است که در این مطالعه مورد
استفاده قرار گرفته است .تشابه بیشتر دو کشور در محصوالت مبادلهای ،نشاندهنده پتانسیل
تجاری بزرگتر است و هر چه شکاف در ساختار اقتصادی کمتر شود ،تشابه صادرات و واردات بین
آنها بیشتر میشود .به عبارتی ،کشورهای مشابه تمایل بیشتری به تجارت با یکدیگر نسبت به
کشورهای غیرمشابه دارند .شاخص تفاوت اقتصادی در این مطالعه از طریق رابطه ( )3محاسبه شده
است .این شاخص در مطالعاتی همانند اولنجین و همکاران ( ،)2119کاهولی و مکتوف ( )2111و
آنتونوسی و مانزوچی ( )2119استفاده شده است.
()3



GDPjt
GDPit
( DISSIZE  ln 1 
( )2 
)2 
GDPit  GDPjt
GDPit  GDPjt 


 -9تحریمهای اقتصادی ایران (:)Sanction
بمنطور بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر صادرات پسته ایران ،بنابر پژوهش هافبائر و همکاران
( )2112و آذربایجانی و همکاران ( )1251تحریم اقتصادی ایران به صورت دو متغیر مجازی در الگو
وارد شده است .متغیر نخست از سال  2119تا  2112بوده است و متغیر دوم برای سالها
 2112-2111به صورت مجازی در الگو وارد شده است .چرا که ادبیات پژوهش نشان داده است که
تحریمهای اتحادیه اروپا از سال  2119شروع شده ،ولی این تحریمها ضعیف بود و در سال 2111
شدت تحریمهای افزایش یافته است .از این رو ،برای سنجش اثر تجریمها این دو دوره در دو الگوی
جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
 -9آمریکا به عنوان رقیب اصلی صادراتی (:)USA
همانگونه که بیان شد آمریکا که در دهاههای  91و  11بزرگترین واردکننده پسته ایران بوده
است ،در سالیان اخیر به بزرگترین رقیب ایران تبدیل شده و در دو سال اخیر رتبه اول صادراتی را
به خود اختصاص داده است .از این رو ،در این پژوهش برای ارزیابی اثر حضور آمریکا بر صادرات
ایران از متغیر مجازی استفاده شده است .به گونهای که ،براساس نمودارهای ( )1و ( )2برای
سالهای  2113به بعد که سهم صادراتی ایران به کمتر از  91درصد رسیده و سهم صادراتی امریکا
در حال افزایش است ،عدد یک و سالهای قبل از  2113عدد صفر داده شده است .در جدول 1
عالمت مورد انتظار و منابع اطالعاتی اخذ متغیرهای توضیحی نشان داده شده است.
بمنظور دستیابی به اهداف پژوهش ،صادرات پسته ایران با شرکای تجاری که بیش از  51درصد
صادرات پسته ایران ( 12کشور) را در دوره زمانی  1559تا  2112به خود اختصاص دادهاند ،مورد
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بررسی قرار گرفته است .به منظور برآورد نتایج الگوی جاذبه از بستههای نرمافزاری  Stata13و
 Eviews9بهره برده شده است.
نتایج و بحث
بمنظور برآورد نتایج نیاز است ابتدا ایستایی متغیرها بررسی شود و سپس آزمونهای تشخیصی
الگوهای پانل مورد ارزیابی قرار گیرد .آزمونهای ایستایی برای اجتناب از برآورد رگرسیون کاذب و
برآورد ضرایب قابل اعتماد ضروری است .در این مطالعه برای بررسی آزمون ایستایی از آزمون لوین،
لین و چو استفاده شده است .همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهند تمامی متغیرها در سطح
مانا هستند .پس از بررسی ایستایی متغیرها ،آزمونهای اثرهای فردی  Fو هاسمن بمنظور
تشخیص نوع الگو انجام پذیرفت .با توجه به اینکه در جدول  1مقدار آماره محاسباتی آزمون اثرات
فردی بیشتر از مقدار  Fجدول است ،فرض صفر مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدأها رد میشود.
به بیان دیگر ،عرض از مبدأها متفاوت بوده و استفاده از الگوی  Poolناسازگار و ناکارآمد است .در
مرحله بعد برای مشخص کردن این که برای تخمین مدل از روش اثرهای ثابت یا تصـادفی استفاده
شود ،از آزمـون هاسمن استفاده می شود .نتیجه آزمون هاسمن ،برتری الگوی اثرات ثابت را بر
الگوی اثرات تصادفی نشان میدهد ،لذا ،در این پژوهش الگوی اثرهای ثابت انتخاب شد.
نتایج الگوی جاذبه در جدول  9ارایه شده است .براساس نتایج دیده میشود متغیر اندازه اقتصاد
اثری مثبت و معنیدار بر صادرات پسته ایران با شرکای تجاری دارد .به بیان دیگر ،هر چقدر اقتصاد
کشورهای هدف بزرگتر باشد ،مقدار صادرات ایران به این کشورها افزایش مییابد ،نتایج بدست
آمده همسو با نتایج اولنجین و همکاران ( )2119و پادل و بورک ( )2119است که بیان داشتند که
صادرات به کشورهایی با اقتصاد بزرگتر بیشتر است .براساس نتایج دیده میشود که درآمد
شرکای تجاری که یکی از عوامل اثرگذار بر تقاضای آنها است ،اثر مثبت و معنیداری بر صادرات
پسته ایران دارد .به بیان دیگر ،با افزایش درآمد سرانه کشورها تقاضای آنها برای پسته ایران
افزایش می یابد چرا که محصول پسته یک محصول ضروری نبوده است ،از این رو ،افزایش درآمد
کشورها منجر به افزایش تقاضا برای این محصول میشود .نتیجه بدست آمده همسو با نتایج
پژوهشهای پیشبهار و همکاران ( )1252و محمدی و بهرامی نسب ( )1252است .نتایج گویای
این است که افزایش فاصله مطابق با انتظار و تئوری الگوی جاذبه یکی از موانع صادرات پسته ایران
به شرکای تجاری است چرا که منجر به هزینههای حمل و نقل بیشتری میشود و بازارهای
دوردست جذابیتی کمتر برای صادرات محصول دارند .به گونهای که صادرکنندگان مایل هستند در
صورت برابری شرایط ،کشورهای نزدیکتر را بمنظور برقراری روابط تجاری انتخاب کنند.
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نتایج بیانگر اثر منفی و معنیدار تفاوتهای اقتصادی میان کشورها بر صادرات پسته ایران بر
شرکای تجاری است .به بیان دیگر ،هر چقدر مقدار شباهت میان کشورها بیشتر باشد مقدار
صادرات ایران به این کشورها افزایش یافته در حالیکه هر مقدار که تفاوت میان اقتصادها بیشتر
باشد ،مقدار صادرات ایران به این کشورها کاهش مییابد .نتیجه پژوهشهای اولنجین و همکاران
( )2119و آنتونوسی و مانزوچی ( )2119همسو با نتیجه این پژوهش است که تأکید بر اهمیت
شباهت اقتصادی بر صادرات میان کشورها دارند .همچنین ،نتایج این پژوهش همسو با نتایج
پژوهش کوچک زاده و مهرابی بشرآبادی ( )1252برای گروه محصوالت کشاورزی (پسته ،خرما،
کشمش و گردو) و پژوهش کوچک زاده و کرباسی ( )1251در مورد محصول زعفران است.
یکی از مهمترین اهداف این پژوهش ارزیابی نقش تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا بر صادرات
پسته ایران است .برای دیدن اثر تحریمهای تجاری از متغیر مجازی استفاده شده است .الگوی ()2
بیانگر این است که تحریم اتحادیه اروپا در دوره  2112-2119اثر منفی و معنیداری بر صادرات
پسته ایران دارد .به بیان دیگر ،این تحریمها مقدار صادرات پسته ایران را به کشورهای عضو اتحادیه
اروپا کاهش داده است .همچنین ،در الگوی ( )2فقط دوره زمانی تحریم تغییر کرده است و دیده
میشود که تحریمها همانند دوره زمانی اولیه اثری منفی و معنیدار بر سطح صادرات پسته ایران
دارند .شایان ذکر است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مهمترین بازارهای هدف پسته برای
صادرکنندگان این محصول بشمار میروند و تحریمهای تجاری باعث شدهاند که مقدار صادرات
ایران به این گروه از کشورها که جزء کشورهای پردرآمد محسوب میشوند با کاهشی چشمگیر
روبهرو شود.
از آنجا که پژوهش های پیشین تأکید بر اثر رقبای صادراتی بر کاهش قدرت صادراتی ایران
داشته اند ،بمنظور ارزیابی اثر آمریکا به عنوان رقیب صادراتی ایران الگو ( )1برآورد شده است .نتایج
بدست آمده برای چهار متغیر اندازه اقتصاد ،درآمد سرانه کشورهای واردکننده ،فاصله و تفاوت
اقتصادی همانند سه الگوی نخست است .بنابر نتایج دیده میشود که حضور آمریکا اثری منفی و
معنیدار بر صادرات ایران داشته است .به بیان دیگر ،با قدرت یافتن آمریکا در بازار جهانی پسته
قدرت صادراتی ایران تضعیف شده است .نتیجه بدست آمده تأیید کننده نظرات پژوهشگرانی
همچون پیشبهار و همکاران ( )1252بوده که بیان داشتند مهم ترین دلیل افت قدرت صادراتی
ایران افزون بر همه موارد بیان شده حضور رقیبی قدرتمند همانند آمریکا در بازار جهانی این
محصول بوده است.
در الگوهای ( )1و ( )9تالش شده است که به گونه همزمان اثر تحریمهای تجاری و حضور
آمریکا به عنوان رقیب صادراتی ،سنجیده شود .نتیجه بدست آمده مطابق با انتظار بوده و نشان
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میدهد که هر دو متغیر اثری منفی و معنیدار بر صادرات پسته ایران داشتهاند .لذا ،نتایج بدست
آمده از فرضیه کاهش چشمگیر سهم صادراتی ایران در بازار جهانی به دلیل همزمانی تحریمهای
تجاری و قدرت یافتن آمریکا در بازار جهانی پسته حمایت میکند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
این پژوهش با هدف ارزیابی تعیینکنندههای صادراتی با تأکید بر شناسایی اثرات تحریمهای
تجاری و قدرت یافتن آمریکا بر صادرات پسته ایران انجام شد .بدین منظور دادههای صادرات پسته
ایران به  12کشور که بیش از  51درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند در دوره زمانی
 2112-1559مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج پژوهش که با استفاده از الگوی جاذبه و برآوردگر
درستنمایی شبه بیشینه پوآسن انجام شد ،نشان دادند که متغیرهای اندازه اقتصاد و درآمد شرکای
تجاری اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای تفاوت اقتصادی بین ایران و شرکای تجاری و همچنین،
فاصله جغرافیایی میان آنها اثر منفی و معنیداری بر صادرات پسته ایران دارد .لذا ،پیشنهاد
می شود که بازارهای هدفی در دستور کار قرار گیرد که افزون بر فاصله جغرافیایی نزدیک با ایران از
سطح درآمد سرانه باالتری نیز برخوردار باشند .گفتنی است که بسیاری از کشورها با اقدام به
واردات و صادرات دوباره محصول بخشی از ارزش افزوده را نصیب خود میکنند .لذا ،ایجاد سبد
بهینه از بازارهای هدف (به ویژه بازارهای مصرفکننده نهایی محصول) برای صادرات پسته ضروری
است .برای مثال ،هنگ کنگ و آلمان بدون تولید پسته رتبه سوم و چهارم جهانی را در بازار
صادرات جهانی به خود اختصاص دادهاند که دلیل این امر واردات پسته از ایران و آمریکا و صادرات
آن به دیگر کشورهاست.
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی اثر تحریمهای تجاری و حضور آمریکا به عنوان قدرت صادراتی
بر صادرات پسته ایران بود که نتایج نشان دادند که تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا یکی از
مهمترین مؤلفههای کاهشدهنده صادرات پسته ایران بوده است .همچنین ،نتایج نشان دادند که
حضور آمریکا در سالیان اخیر از مهم ترین دالیل کاهش قدرت صادراتی ایران بوده و پس از سال
 2119به دلیل تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا و به دنبال آن از دست دادن بزرگترین بازار هدف
صادراتی ایران ،آمریکا از فرصت پیش آمده بهره الزم را برده و هم اکنون به عنوان قدرت نخست
صادراتی در بازار جهانی شناخته میشود .به گونهای که بر اساس نتایج پژوهش امینی زاده و
همکاران ( ) 1252آمریکا بر بازار اروپا به عنوان بازارهای با درآمد و قابلیت ارزآوری بیشتر مسلط
است .لذا ،متناسب با نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که:
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از آنجا که تحریم های تجاری عامل اصلی کاهش دهنده صادرات پسته ایران بشمار میرود ،نیاز
است که سیاست گذاران درصدد برآیند که شرایطی را فراهم آورند که در صورت ادامه دار بودن
تحریمها ،ایران سهم فعلی صادراتی خود را در بازارهای اتحادیه اروپا که بخش قابل توجهی از
واردات پسته را در اختیار دارند ،از دست ندهد ،اما در صورت لغو تحریمهای تجاری نیاز است
اقداماتی بمنظور حضور دوباره در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کسب درآمدهای ارزی بیشتر
در دستور کار قرار گیرد .گفتنی است باید تمهیداتی همانند شناسایی بازارهای هدف جدید بمنظور
جلوگیری از آثار سوء وضع مجدد تحریمها و جایگزینسازی این بازارها در نظر گرفت.
همچنین ،با در نظرگیری پیامدهای بحران پیش آمده در بازار جهانی پسته برای ایران ،انجام
پژوهش هایی با هدف شناسایی بازارهای هدف مناسب برای صادرات پسته ایران با تأکید بر
ویژگی هایی همانند (سهم باالی بازار هدف از واردات جهانی ،توانایی ایجاد ارزآوری باال برای ایران،
نبود قدرت صادراتی قدرتمند همچون آمریکا و دیگر مؤلفههای اثرگذار) بمنظور ایجاد راهبردهای
صادراتی منظم برای بهبود روند رقابتپذیری ایران در کوتاهمدت و تبدیل دوباره به قدرت صادراتی
نخست در بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.
منابع
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