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چکیده
در این مطالعه برای بررسی اثرات احتمالی آزاد سازی تجاری کشاورزی بر پسته ایران، با 
استفاده از یک مدل دوبخشی و در چارچوب سیستم معادالت همزمان، مکانیزم تعیین قیمت 
ایران تجزیه و تحلیل شده است. در  پسته داخلی  بازار  با  ارتباط آن  بازار جهانی و  پسته در 
بخش اول این الگو، معادالت عرضه و تقاضای پسته در بازار جهانی برآورد شده و در نتیجة 
تعامل این دو مؤلفه با هم، میزان صادرات، واردات و قیمت جهانی پسته تعیین می شود. بخش 
دوم الگو شامل معادالت عرضه و تقاضای داخلی و عرضه و تقاضای صادرات پسته در ایران 
تقاضای  و  با عرضه  قیمت های جهانی  ارتباط  بررسی  به منظور  مدل،  از  بخش  این  در  است. 
داخلی و همچنین عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران، قیمت تعادلی جهانی تعیین شده در 
پیامد  به عنوان یک متغیر تعیین کننده وارد شده است.  مدل اول )مدل جهانی(، در این توابع 
گزینه های سیاستی مختلف بر بخش های داخلی و بین المللی پسته ایران، در قالب سناریو های 
پسته،  جهانی  صادرات  عرضه  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج  می شود.  شبیه سازی  مختلف 
نسبت به قیمت جهانی آن، کشش پذیری باالتری دارد و حساسیت تولید داخلی به تغییرات 
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سطح زیرکشت و قیمت های انتظاری مثبت است. قیمت داخلی پسته به تغییرات میزان مصرف 
و درآمد سرانه داخلی حساسیت نداشته و درعوض، به شدت به تغییرات نرخ ارز و تغییرات 
پسته  صادرات  عرضه  تحقیق،  این  نتایج  براساس  می دهد.  نشان  واکنش  جهانی  قیمت های 
عمده  کشورهای  درآمد  و  جهانی(  قیمت  به  داخلی  )قیمت  نسبی  قیمت  تغییرات  به  ایران 
عرضه  افزایش  برای  کشور  آمادگی  بیانگر  و  می دهد  نشان  مثبت  واکنش  پسته  واردکننده 
صادرات درصورت افزایش قیمت صادراتی پسته است. به این ترتیب، انتظار می رود ایران در 

کوتاه مدت بتواند با افزایش قیمت، سهم نسبی خود را در بازار حفظ کند.

N55, F18 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

مقوله آزادي تجاري یا درجه پیوستن هر کشور به اقتصاد جهاني در طي زمان، موضوع 
مورد توجه اقتصاددانان، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهاي مختلف جهان است. آزادي 
تجاري از یک سو بر پایه عدم دخالت یا حداقل ساختن دخالت هاي دولت در امور تولیدي، 
مشارکت  براي  الزم  زمینه های  فراهم سازی  با  همراه  تجارت،  و  قیمت گذاري  توزیعي، 
به  دیگر  سوي  از  و  بوده  استوار  خصوصي  بخش  فعالیت هاي  توسعه  و  مردمي  نیروهاي 
آزاد سازی صادرات و واردات، حذف یارانه ها و تعرفه ها، یکسان سازی نرخ ارز و حاکمیت 

نظام بازار و رقابتي کردن آن توجه دارد1.
بسیاری از تحقیقات مانند مطالعه باالسا2 و همکاران نشان دهنده وجود یک رابطه مستقیم 
فعالیت های  در  دولتی  دخالت های  محدودکردن  است.  اقتصادی  رشد  و  آزادسازی  بین 
اقتصادی از دو دهه اخیر شروع شده است و جلوگیری از به کارگیری امکانات تولیدی در 
افزایش کارایی از جمله  افزایش رقابت و  افزایش تولید،  بخش دولتی به صورت کم بازده، 

مهم ترین اهداف آن است.
این اساس توسعه یافته است که  بر  بحث آزادسازي تجاري کاالهاي کشاورزي عموماً 
تنها  و  ندارد  براي همه کشورها وجود  تولید همه محصوالت،  براي خودکفایي در  الزامي 
مي توان بر محصوالتي تکیه کرد که از تولید داخلي شان نسبت به واردات مزیت نسبي دارد. 
از  برخي  ندارد.  نسبي   مزیت  داخلی شان  تولید  که  است  مناسب  براي محصوالتي  واردات 
بازارهاي جهاني،  تابع عرضه در  از: 1(  این بحث3 عبارت اند  فروض درنظر گرفته شده در 
کشش بی نهایت دارد و براي هر کشوري در حالت کاهش تولید داخلي، منابع نامحدودي 
در  قیمت  تعیین  و  است  رقابتي  کاماًل  بین المللي  بازار  ساختار   )2 دارد.  وجود  عرضه  براي 
تولید کننده   هیچ   )3 و  است  تقاضا  و  عرضه  نیروهاي  متقابل  اثر  نتیجه  در  بازارهاي جهاني 
منفرد یا گروه تولید کننده  اي آن قدر بزرگ نیست که بتواند قیمت جهاني را تحت تأثیر قرار 

دهد.

1. برنوتي و ودر) 1999(؛ ص 3.
2. باالسا ) 1978 (؛ ص 11.

3. سخار )2003(؛ ص 5.
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درحالي که  است؛  بین المللي  بازارهاي  در  کامل  رقابت  فرض  پایه  بر  تئوري  این  البته 
کل  عرضه  تابع  بی نهایت  کشش  نیز  و  مطلب  این  که  دارد  وجود  کمي  تجربي  شواهد 
صادرات را تأکید کند. اما به طورکلی می توان انتظار داشت که تحت یک سناریوي تجارت 
آزاد محصوالت کشاورزي، قیمت کاالهاي کشاورزي و نهاده ها تغییر کرده و روابط قیمتي 
میان محصوالت صادراتي و غیرصادراتي از یک سو و نهاده هاي یارانه ای و غیریارانه ای از 

سوي دیگر برهم  خواهد خورد.
صادرات  درصد  متوسط40  به طور  که  است  ایران  صادراتی  مهم  اقالم  ازجمله  پسته 
کشاورزی ایران و بین 8 تا 11 درصد کل صادرات غیرنفتی را به خوداختصاص داده است. 
و  تولید  نزول  این  که  داشته  نزولی  1387سیر  1385تا  سال های  در  پسته  صادرات  و  تولید 
صادرات در سال 1387 شدت بیش تری به خود گرفته است. با این که تولید و صادرات سال 
1388 نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، اما هنوز به تولید و صادرات سال های 1385 و 
1386 نرسیده است. در حال حاضر، حدود40 درصد بازار جهانی پسته در اختیار ایران است.

با توجه به موقعیت ایران و جایگاهش در تولید، صادرات و بازاریابي پسته و نیز با توجه 
به این که ایران قصد پیوستن دائم به سازمان تجارت جهاني )WTO( را دارد، بسیار ضروري 
بازارهاي  پیامدهاي احتمالی آزادسازي تجاري و مکانیزم تعیین قیمت در  و مهم است که 
بین المللي بر بازار پسته ایران، دقیق تر بررسي شود. مطالعه حاضر، تالشي است در این زمینه 
که با تأکید بر نقش تولید کنندگان و صادر کنندگان عمده بازارهاي جهاني پسته انجام شده 
ایران،  است. بر این اساس، تجزیه و تحلیل آثار احتمالي آزادسازي تجاري بر بخش پسته 
توسط آزمون مکانیزم تعیین قیمت در بازار جهاني پسته و ارتباط آن با بازارهاي پسته ایران، 

در چارچوب یک سیستم معادالت همزمان انجام خواهد شد.

1. بازار پسته ایران

براساس ارقام و اطالعات فائو، عمده ترین کشورهاي تولید کنندۀ پسته در جهان عبارت اند 
از ایران، امریکا، سوریه، ترکیه، چین، یونان، ایتالیا، افغانستان، تونس و ماداگاسکار که در 
بازارهاي  در  مستمر  حضور  و  تولید  مالحظه  قابل  حجم  لحاظ  به  ایران  کشور  میان،  این 
صادرات  در  ویژه اي  جایگاه  پسته  اخیر،  سال هاي  در  دارد.  خاصي  موقعیت  بین المللي، 
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عمده  کاالي  دومین  دستباف،  فرش  از  پس  به طوري که  است  کرده  پیدا  کشور  غیرنفتي 
صادراتي ایران به شمار مي آید.

و  داشت  مالیمي  بسیار  رشد  آهنگ   1353 سال  تا  کشور  در  محصول  این  صادرات 
 1353 سال  در  اما  کرد؛  ایجاد  خود  براي  جایگاهي  کشاورزي  محصوالت  میان  به تدریج 
به علت چندین برابر شدن درآمدهاي نفتي، صادرات پسته بیش از 30 درصد کاهش یافت. 
ایران تا سال 1379 در بازار جهاني پسته، تقریباً بدون رقیب فعالیت داشت. حجم باالي تولید 
و کیفیت مطلوب، عامل اصلي موفقیت ایران در صادرات پسته در این سال ها بوده است. از 
سال 1979 به بعد، ایاالت متحده امریکا که تا آن زمان صرفاً واردکننده پسته بود، با عرضه 
بسته  بندی و  امکانات خود در  به کارگیری  قابل رقابت و  باکیفیت  ایالت کالیفرنیا  محصول 

تبلیغات، به عنوان رقیب بالقوه در بازار جهاني پسته مطرح شد.
با وقوع جنگ تحمیلي و محدودیت هاي اقتصادي و سیاسي پیش آمده، صادرات پسته 
در سال 1359 نسبت به سال 58 حدود دو سوم کاهش یافت و این روند تا دو سال بعد از 
آن نیز کماکان  ادامه داشت. از سال 1362، صادرات پسته ایران با روند تقریباً سریعي رشد 
کشاورزي  محصول  مهم ترین  به عنوان  را  خود  جایگاه   ،1365 سال  از  پس  به ویژه  یافت؛ 
صادراتي بهبود بخشید. رشد سریع صادرات پسته با رشد سریع تولید همراه بوده، به طوري که 
تولید و صادرات پسته در سال 1374 نسبت به سال اول برنامه پنج ساله دولت، دو برابر شد.

 ایاالت متحده امریکا تا سال 1358، بزرگ ترین وارد کننده  پسته ایران محسوب می شد 
به گونه ای که نزدیک به نیمي از صادرات پسته ایران در بازار این کشور به فروش می رفت. 
به  را  ایران  پسته  نیم دیگر صادرات  از  آلمان بخش عمده اي  به ویژه  و  اروپا  بازار مشترك 
خود اختصاص داده بودند؛ اما پس از انقالب و تا سال 1366، پسته ایران عمدتاً به دو کشور 

آلمان غربي و امارات متحده عربي صادر شد.
پس از سال 1367، با این که دامنه صادرات پسته به کشورهاي بیش تري گسترش یافته، 
اما خریدان اصلي مجدداً در چند کشور خالصه شدند و بازار مشترك اروپا، همچنان بازار 
لوکزامبورگ  و  فرانسه  ایتالیا،  انگلستان،  واردات  به شمار مي رود. هرچند  ایران  پسته  اصلي 
افزایش قابل توجهي داشته است، اما آلمان به تنهایي نزدیک به نیمي از پسته صادراتي ایران 
مهم  واردکنندگان  از  یکي  همچنان  عربي  متحده  امارات  آسیا،  قاره  در  مي کند.  را جذب 
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پسته ایران است و واردات ژاپن نیز در سال هاي اخیر رشد قابل مالحظه ای داشته است.
با  که  ایران اند  پسته  اصلی  رقباي  امریکا  و  ترکیه  حاضر  حال  در  جهاني،  بازارهاي  در 
افزایش تولید و صادرات خود، سهم ایران را در بازار جهاني کاهش داده اند. این کشورها در 
برنامه هاي توسعه بازار خود عالوه بر استفاده از بسته بندي هاي مناسب، بر عاري بودن محصول 
خود از سم آفالتوکسین تأکید مي کنند. در مقابل، مشاهده مواردي از سم آفالتوکسین در 

پسته صادراتي ایران، بیش ترین ضربه را بر بازار صادراتي پسته کشور وارد کرده است.

2. روش تحقیق

مطالعات گذشته در رابطه با مدل سازي قیمت در بازارهاي بین المللي، قواعد قیمت گذاري 
مبتني بر رفتار تباني را براي رسیدن به راه حل قیمتي معین به کار گرفته اند. در این مطالعه نیز 
همین چارچوب اما با فرض وجود رقابت کامل در بازار جهانی پسته مدنظر است که در آن 

فرض های زیر در نظر گرفته می شود:

بگذارد.  تأثیر  جهاني  قیمت  بر  بتوانند  که  نیست  بزرگ  آن قدر  اعضا  از  هیچ یک   )1
هرچند بازارهاي بین المللي کشاورزي به طورکلی و بازار پسته به طور خاص، به وسیله 

وجود تعداد کمي عضو محدود شده است.
عرضه  مؤلفه های  تعامل  درنتیجه  جهاني  سطح  در  واردات  مقدار  و  تعادلي  قیمت   )2
رقابت  فرض  بین المللي یک کاال تحت  قیمت  است.  بازارهاي جهاني  در  تقاضا  و 
تابع  تعیین مي شود.  واردات  تقاضاي  و  تابع عرضه صادرات  تعامل  به واسطه  کامل، 
عرضه صادرات تحت تأثیر عواملی است که تقاضا و عرضه داخلي را در کشورهاي 
آن   برخالف  واردات  تقاضاي  درحالي که  مي دهند،  قرار  تحت تأثیر  صادرکننده 

تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضا در کشورهاي وارد کننده  است.

در مطالعه حاضر، یک الگوی دو بخشي در نظر گرفته شده است: بخش بین المللي الگو 
که شرایط عرضه ـ تقاضا را در بازارهاي بین المللي شرح مي دهد و در نتیجه تعامل این دو 
مؤلفه بازار جهانی پسته،  مقدار صادرات )واردات( و قیمت آن تعیین می شود. بخش داخلي 
)ایران( الگو، نشانگر وضعیت عرضه ـ تقاضا در اقتصاد داخلي کشور است. عرضه و تقاضا 
در بخش داخلي، تعیین کننده قیمت داخلي کاال هستند و قیمت جهاني )در بخش بین المللي 
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الگو برآورد شده است(، در تعامل با قیمت داخلي، به عنوان تعیین کننده حجم صادرات و 
نسبي  مزیت  به واسطه وجود  تحقیق،  این  در  پسته،  انتخاب محصول  واردات عمل مي کند. 

تولید داخلي آن در ایران است.
در بخش بین المللي الگو، دو معادله به صورت زیر تعریف شده اند:

                                      Ln (U) =Ln(Y)+Ln(k)+Ln(U(-1))+Dum1  )1(

   Ln (Y)=Ln(Ak)+Ln(U)  )2(

به صورت  را   )U( پسته  جهاني  صادرات  که  است  پسته  جهانی  عرضه  تابع   ،)1( معادله 
تابعي از قیمت جهاني پسته )Y(، تولید در دیگر کشورهاي عمده صادرکننده پسته )K( و 
)U(-1)(  ارزش تأخیري صادرات در نظر می گیرد. ارزش تأخیري متغیر وابسته، به این علت 
وارد شده است که ماهیت انقباضي معامالت تجاري ای را به حساب می آورد که از لحاظ 
مالحظات قیمتي از یک سال به سال دیگر تغییر نمي کند. یک متغیر مجازي )Dum1( نیز 

براي نشان دادن شوك هاي وارده بر عرضه جهاني پسته در برخي سال ها وارد شده است.
را   )Y( پسته  جهاني  قیمت  معادله  این  است.  پسته  جهاني  تقاضاي  تابع   ،)2( معادله 
به صورت تابعي از تولید ناخالص داخلي کشورهاي مهم وارد کننده  )AK( و حجم صادرات 
و  کیلوگرم  برحسب  تولید  و  صادرات  متغیرهاي  تمام  می گیرد.  نظر  در   )U( پسته  جهاني 
قیمت نیز برحسب دالر به ازاي هر تن محاسبه شده است. قیمت جهاني پسته نیز از مجموع 
ارزش صادرات و واردات و تقسیم آن بر کل مقدار صادرات و واردات محاسبه می شود. 

هر دو معادله فوق به روش 2SLS برآورد می شوند.
در بخش داخلی الگو و در مورد بازار داخلي پسته نیز چهار مجموعه معادله به شرح زیر 

تصریح شده اند:

Ln (P) = Ln (AF) + Ln(AG) + Dum2  )3(

Ln(AN) = Ln(Z) + Ln(D) + Ln(Y) + Ln(N)  )4(

Ln(MS)=Ln(YAG)+Ln(P(-1))+Ln(M(-1))+ Dum3  )5(
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Ln(MD)=Ln (YAI)+Ln(AK)+Ln(M(-1))+Dum  )6(

معادله )3(، سطح تولید پسته )P( را به صورت تابعي از نسبت زمین هاي زیرکشت پسته به 
کل سطح زیرکشت )AF( و قیمت انتظاري تولیدکنندگان )AG( در نظر مي گیرد. همچنین، 
یک متغیر مجازي براي نشان دادن تغییرات عمده در تولید پسته کشور در برخي سال ها وارد 
شده است. معادله )4(، نشانگر تابع تقاضاي پسته در بازار  داخل است که در آن، قیمت پسته 
)AN( به صورت تابعي از مصرف سرانه داخلي )Z(، GDP حقیقي کشور )D(، قیمت جهاني 

پسته )Y( و نرخ ارز )N( در نظر گرفته شده است.
معادالت )5( و )6( به ترتیب توابع عرضة صادرات و تقاضاي واردات براي پسته در ایران 
با امریکا و ترکیه در کسب بازارهاي صادراتي دارد.  را نشان مي دهد. ایران رقابت سختي 
بلکه  دارد،  بستگي  ایران  از  صادرات  قابل  عرضه  به  نه تنها  ایران  پسته  صادرات  این رو،  از 
بنابراین، مقدار صادرات  وابسته است.  نیز  تقاضاي کشورهاي عمده وارد کننده   به موقعیت 
پسته ایران، با حل تابع عرضه صادرات )رابطه 5( و تابع تقاضاي صادرات )رابطه 6( برآورد 
)نسبت  صادرات  نسبي  قیمت  از  تابعي  به صورت  صادرات  عرضه   )5( معادله  در  می شود. 
قیمت جهاني به قیمت داخلي )YAG(، متغیر تأخیري تولید )P(-1)( و متغیر تأخیري عرضه 
صادراتي )M(-1)( در نظر گرفته شده است. معادله )6(، تقاضاي صادراتي پسته را به صورت 
تابعي از قیمت صادرات پسته ایران به مجموع قیمت صادراتي پسته ترکیه و امریکا )YAI( و 
GDP حقیقي کشورهاي عمده واردکننده پسته از ایران  )AK( و نیز وقفه اول متغیر وابسته 

)M(-1)( بیان می کند.

3. نتایج و بحث

انجام شده  داده هاي ساالنه در سال های 1355-87  از  استفاده  با  الگو  معادالت  برآورد 
 2LS مربعات  حداقل  مرحله ای  دو  برآوردگر  روش  از  استفاده  با  الگو  ضرایب  تخمین  و 
صورت گرفته است. ایستایی متغیرهاي به کارگرفته شده در معادالت، با استفاده از آزمون 
ریشه  وجود  که  مواردي  در  و  گرفت  قرار  آزمون  مورد   )ADF( تعمیم یافته  فولر  ـ  دیکي 
واحد تشخیص داده شد، متغیرها از نظر درجه همگرایی بررسي شدند و براساس آن، تمام 

متغیرهاي موجود در هریک از معادالت، درجه یکساني داشتند.
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نتایج مربوط به تخمین معادالت عرضه و تقاضاي جهاني پسته به صورت زیر است:

 Ln (Y)= -5/86 + 0/754 Ln(AK) – 0/67 Ln(U)  )7(

)2/99(              )-2/51(

Ln(U)=0/446+1/02Ln(Y)+0/365Ln(K)+0/558Ln(U(-1))+0/88 Dum  )8(

)0/42(            )1/05(              )3/5(              )1/1(             

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره t ضرایب برآورد شده است. همان طور که استنباط 
می شود، نتایج حاصل از مدل هاي تابع تقاضا و عرضه جهاني پسته مطابق با انتظارات قبلي 
است؛ به طوري که کشش عرضه صادرات پسته نسبت به قیمت جهاني مثبت بوده و به میزان 
عرضه  جهاني،  قیمت  در  افزایش  درصد  یک  دیگر،  به عبارت   است.  کشش پذیر  باالیي 
اثر در سطح پنج  این  افزایش می دهد، ولي  به میزان 1/02 درصد  صادرات جهاني پسته را 
متغیر  وقفه  و  تولیدکننده  عمده  کشورهاي  تولید  به  مربوط  ضریب  نیست.  معنادار  درصد 
برای  که  موهومي  متغیر  ضریب  همچنین  است.  مثبت  صادرات(  عرضه  اول  )وقفه  وابسته 
الگو وارد شده، مثبت و  ناگهاني صادرات )در برخي سال ها( در  تغییرات  محسوب کردن 

بی معنا است.
درصد   0/67 حدود  که  مي دهد  نشان  پاییني  نسبتاً  کشش  نیز  جهاني  تقاضاي  تابع 
میزان  و  بوده  مثبت  وارد کننده ،  عمده  کشورهای   GDP به  مربوط  ضریب  همچنین  است. 
با  بنابراین،  است.  شده  برآورد   )0/75( درآمد  به  نسبت  صادرات  تقاضاي  کشش پذیري 
انتظار  ایران، مي توان  از  GDP کشورهاي عمده واردکننده پسته  افزایش یک درصدي در 

داشت که تقاضاي صادراتي 0/75 درصد افزایش یابد. 
در بخش داخلي، نتایج مربوط به تخمین معادالت عرضه و تقاضاي داخلي برای محصول 

پسته به صورت زیر به دست آمده است:
عرضه داخلي پسته:

Ln(P) =13/9 +0/383Ln(AF)+1/11 Ln(AG)+1/21Dum2  )9(
)0/411(           )7/68(           )5/58(                               
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تقاضاي داخلي پسته:

Ln(AN)=-7/524-0/524Ln(Z)+0/258Ln(D)+0/852Ln(Y)+0/1ln(N)  )10(

  )-1/97(          )+0/73(          )1/37(        )1/97(             

بر این اساس، می توان گفت حساسیت تولید به تغییرات سطح زیرکشت پسته نسبت به 
کل سطح زمین هاي زیرکشت و نیز تغییرات قیمت انتظاري تولیدکنندگان مثبت بوده ولي 
اثر سطح زیرکشت، معنادار نیست. متغیر موهومي که در اینجا برای تفکیک آثار مربوط به 
سال هاي خشکسالي در مدل وارد شده بود نیز نشان داد که در سال هاي خشکسالي، تولید 
این کاهش  و  داشته  نرمال کاهش  به سال هاي  نسبت  میزان 1/21 درصد  به  متوسط  به طور 

معني دار است.
همچنین تابع تقاضاي داخلي برای پسته نشان مي دهد، افزایش یک درصدي GDP سرانه 
در کشور، میزان تقاضاي داخلي براي پسته را به میزان 0/25 درصد افزایش می دهد. همچنین 
افزایش قیمت جهاني و نرخ ارز، تقاضا برای پسته را به ترتیب به میزان 0/85 و 0/1 درصد 

افزایش خواهد داد.
توابع عرضه صادرات و تقاضاي صادراتي پسته به صورت زیر تخمین زده شده است.

تابع عرضه صادرات:

  Ln(MS)=2/78+2/958Ln(YAG)+0/118Ln(P(-1))+0/458Ln(M(-1))+0/731Dum  )11(

)0/92(              )1/6(              )8/6(            )4/18(         

تابع تقاضاي صادرات:

Ln(MD)=5/33-0/281Ln(YAI)+0/164LN(AK)+0/762Ln(M(-1))+0/673Dum3  )12(

                 )-1/67(            )0/397(           )3/67(           )11/1(          

در نتایج به دست آمده از الگو، کشش قیمتي تقاضا براي صادرات، کوچک تر از واحد 
است. به دلیل بی کشش بودن تقاضا نسبت به قیمت صادراتي، در کوتاه مدت مي توان انتظار 
از  بیش  میزان  به  و  از فروش  افزایش درآمد حاصل  به  قیمت صادراتي  افزایش  داشت که 
به میزان 0/164 تعیین  افزایش در قیمت منجر شود. کشش درآمدي تقاضا براي صادرات 
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شده است که براساس آن مي توان نتیجه گرفت که تقاضا براي صادرات پسته ایران، متناسب 
درصد  یک  به ازای  به طوري که  نمي یابد.  افزایش  واردکننده  کشورهاي  درآمد  افزایش  با 
از  کم تر  میزان  به  ایران  پسته  براي  تقاضا  میزان  وارد کننده ،  کشورهاي  درآمد  در  افزایش 
یک درصد افزایش مي یابد. ضریب متغیر مقدار تقاضای پسته صادرات در سال قبل بیانگر 
برای  تقاضا  مقدار  میان  وابستگي  نشان دهنده  ضریب  این  است.  پویا  تعدیل  از  درجه اي 

صادرات در سال جاري با صادرات دوره قبل است. 
قیمتي عرضه  می دهدکه کشش  نشان  نیز  تابع عرضه صادرات  برآورد  از  نتایج حاصل 
صادرات در کوتاه مدت برابر 2/95 است. به عبارت دیگر، یک درصد افزایش در قیمت هاي 
با  مسأله،  این  مي شود.  درصد  سه  تقریباً  میزان  به  پسته  صادرات  افزایش  موجب  صادراتي 
توجه به این که سطح تولید پسته ایران بسیار باالتر از صادراتش است، بیانگر آمادگي کشور 

براي افزایش عرضه صادرات درصورت افزایش قیمت صادراتي پسته است.
مقدار آن 0/118  و  بوده  معنادار  ده درصد  پسته در سطح  تولید  تأخیري  متغیر  ضریب 
راه صادرات  بر سر  بیانگر وجود مشکالت موجود  این ضریب مي تواند  بودن  پایین  است. 
این محصول بوده و نشان  دهد که تعیین کننده عمده عرضه صادرات، قیمت نسبي آن است.

4. شبیه سازی سناریوهای سیاستی

در این قسمت، شبیه سازی های عددی مختلفی برای پیش بینی آثار احتمالی سیاست های 
مختلف بر بازار داخلی و جهانی پسته انجام شده است. دو نتیجه عمده مرتبط با آزادسازی 
تجارت جهانی عبارت اند از: الف( سطوح باالتر رشد اقتصادی، در نتیجه تخصیص مجدد 

منابع تولیدی و ب( بازتاب واقعی تر قیمت های جهانی در بازارهای داخلی.
تقاضای  تابع  انتقال  به دلیل  واردکننده،  داخلی کشورهای  ناخالص  تولید  می رود  انتظار 
واردات، بر مقادیر تعادلی واردات و صادرات در سطح جهانی و در نتیجه بر قیمت جهانی 
تقاضا،  بر  تأثیر  به واسطه  داخلی  ناخالص  تولید  می رود  انتظار  همچنین  باشد.  مؤثر  پسته 
مقابل  در  )قیمت جهانی  نسبی  قیمت  آورد.  به وجود  داخلی  بازارهای  در  مشابهی  عملکرد 
نوبه خود،  به  و  است  واردات  و  مهم صادرات  تعیین کننده های  از  یکی  نیز  داخلی(  قیمت 

میزان دسترسی خالص به بازارهای داخلی را تعیین می کند.
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داخلی  ناخالص  تولید  شامل  شده اند  انتخاب  شبیه سازی  برای  که  متغیرهایی  این رو،  از 
کشورهای واردکننده در بخش بین المللی و متغیرهای قیمت نسبی و تولید ناخالص داخلی 
کشور در بخش داخلی الگو هستند. سال مبنا برای محاسبه، سال 1994 انتخاب شده است؛ 
تولید  ساختار  در  عمده ای  تغییرات   ،WTO توافقات  نتیجه  در  بعد،  به   1995 سال  از  زیرا 
تحقیق  این  در  مختلف  سناریوی  سه  است.  افتاده  اتفاق  توسعه یافته  کشورهای  از  بسیاری 
آزموده شده  و تمام تغییرات محاسبه شده برای سال 2008 با توجه به سال مبنا صورت گرفته 

است. سناریوهای درنظرگرفته شده عبارت اند از:

نرخ رشد گذشته  با همان  متغیرها  این سناریو فرض می شود همه  پایه: در  1( سناریوی 
خود رشد می کنند. این نرخ رشد با استفاده از یک تابع رشد نمایی و بر پایه اطالعات 

سال های 1980-1994 محاسبه شده است.
2( سناریوی یک: در این سناریو، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده 
1/4 درصد در سال فرض می شود. برای تولید ناخالص داخلی نیز فرض شده است 

که با همان نرخ رشد گذشته خود رشد کند.
ثابت  نسبی در سطح یک  اما در آن قیمت  مانند سناریوی یک است  3( سناریوی دو: 
قیمت های  که  است  شده  فرض  وضعیت  این  در  دیگر،  به عبارت  می شود.  فرض 

داخلی به طور کامل در توازن با قیمت های جهانی اند.
4( سناریوی سه: مانند سناریوی یک است اما در آن فرض شده است که تولید ناخالص 
قیمت های  با  توازن  در  هم  نسبی  قیمت  دارد.  درصدی  دو  ساالنه  رشد  نیز  داخلی 

جهانی فرض می شود.

نتایج حاصل از اجرای سناریوهای مختلف در هردو بخش داخلی و بین المللی در جدول 
)1( آمده است.

براساس نتایج به دست آمده، هر حرکتی به سمت راست در تابع تقاضای واردات کل در 
نتیجه افزایش درآمد در کشورهای واردکننده )که حاصل آزادسازی تجاری است( منجر به 

حرکت رو به باال در قیمت جهانی پسته می شود. 
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جدول 1ـ نتايج اجرای سناريوهای مختلف 

سناریوی سهسناریوی دوسناریوی یکسناریوی پایهمتغیر درونزا

0/161/031/091/6قیمت جهانی

2/12/712/752/9تولید داخلی
1/365/615/67/2صادرات

0/65/15/15/5-قیمت داخلی

منبع: یافته های تحقیق.

متوسط  به طور  مختلف  سناریوهای  براساس  داخلی  تولید  رشد  نرخ  داخلی،  بخش  در 
2/9 درصد رشد دارد. عرضه صادرات نیز نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. به گونه ای که 
افزایش در قیمت های جهانی می تواند اثری مثبت و مؤثر بر صادرات پسته بگذارد. به نظر 
می رسد قیمت نسبی نیز اثر معنا داری بر صادرات پسته ندارد )مقایسه سناریوهای یک و دو(.

اجرای سناریوی سه نشان  دهنده افزایش بیش تری درتولید داخلی پسته و درنتیجه افزایش 
به  نسبت  دو،  سناریوی  است.  دیگر  سناریوی  دو  اجرای  به  نسبت  محصول  این  صادرات 
سناریوی یک تغییر زیادی در تولید داخلی و صادرات نشان نمی دهد. همچنین در اجرای 
از رشد  بیش تر  افزایش قیمت داخلی هستیم؛ زیرا نرخ رشد صادرات  سناریوی سه، شاهد 
کم تر  می د هد.  نشان  را  تغییری  داخلی  قیمت  دو،  سناریوی  در  ولی  است؛  داخلی  تولید 
افزایش  موجب  می تواند  صادرات،  رشد  نرخ  با  مقایسه  در  داخلی  تولید  رشد  نرخ  بودن 
قیمت داخلی و درنتیجه کاهش مصرف سرانه داخلی شود و این مسأله با افزایش تقریبأ پنج 

درصدی نرخ رشد قیمت داخلی در سناریوهای مختلف نشان داده می شود.

جمع بندی و مالحظات

الگوی استفاده شده در این پژوهش، یک مدل دو بخشی است که شامل بخش داخلی 
در  تقاضا  و  عرضه  وضعیت  الگو  داخلی  بخش  است.  پسته  بازار  جهانی  بخش  و  )ایران( 
اقتصاد داخلی و بخش جهانی الگو  شرایط عرضه و تقاضا در بازار بین المللی  پسته را نشان 
تعیین کننده قیمت داخلی پسته است و قیمت نسبی پسته  می دهد. عرضه و تقاضای داخلی 
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)قیمت جهانی به قیمت داخلی( به عنوان تعیین کننده حجم صادرات و واردات عمل می  کند. 
انتخاب محصول پسته به عنوان محصول مورد بررسی این پژوهش به واسطه مزیت نسبی آن 

در تولید داخلی در ایران است.
نتایج به دست آمده از مدل بخش جهانی الگو نشان می دهد که واکنش عرضه صادرات 
یک  جهانی  قیمت  اگر  که  معنا  این  به  است.  و کشش پذیر  مثبت  جهانی،  قیمت  به  نسبت 
درصد افزایش یابد، عرضه صادرات پسته 1/03 درصد افزایش می یابد. همچنین با افزایش 
درآمدکشورهای واردکننده پسته از ایران، تقاضای صادراتی برای پسته نیز افزایش می یابد.

متغیر  تغییرات  به  داخلی  تولید  مثبت  حساسیت  نیز  الگو  داخلی  بخش  نتایج  پایه  بر 
سطح زیرکشت پسته نسبت به کل سطح زمین های زیرکشت و نیز تغییرات قیمت انتظاری 
افزایش  و  صادرات  کاهش  عامل  نیز  داخلی  درآمد  افزایش  می شود.  تأیید  تولیدکنندگان 

تقاضای داخلی است.
واحد  از  کوچک تر  نشان دهنده  صادرات  برای  تقاضا  قیمتی  کشش  از  حاصل  نتایج 
قیمت صادراتی  افزایش  انتظار می رود که  بنابراین، در کوتاه مدت  این کشش است.  بودن 
به افزایش درآمد حاصل از فروش و به میزان بیش از افزایش در قیمت منجر شود. از سوی 
ایران  پسته  صادرات  تقاضای  می دهد  نشان  صادرات  برای  تقاضا  درآمدی  کشش  دیگر، 
متناسب با افزایش درآمد کشورهای واردکننده افزایش نمی یابد؛ به طوری که افزایش درآمد 
نتایج  می دهد.  افزایش  کم تری  میزان  به  را  پسته  برای  تقاضا  میزان  واردکننده  کشورهای 
افزایش در  است که یک درصد  از آن  نیز حاکی  تابع عرضه صادرات  برآورد  از  حاصل 
با  افزایش صادرات پسته حدود سه درصد می شود. این مسأله  قیمت های صادراتی موجب 
بیانگر  توجه به این که سطح تولید پسته در کشور بسیار باالتر از میزان صادرات آن است، 
قیمت  افزایش  درصورت  صادرات،  افزایش  برای  کشور  در  مساعد  شرایط  بودن  فراهم 

صادراتی پسته، است.
داخلی  ناخالص  تولید  درمورد  انجام گرفته  شبیه سازی های  از  به دست آمده  نتایج 
کشورهای واردکننده در بخش بین المللی و قیمت نسبی و نیز تولید ناخالص داخلی کشور 
نیز نشان می دهد که اکثر تغییرها در بازارهای پسته، درنتیجه رشد درآمد کشورهای عمده 
واردکننده و از طریق افزایش قیمت صورت می گیرد. در بخش داخلی، صادرات نرخ رشد 



ازراکاز  سپار  یشاورز  راثار رزمواشی با پتمی ر ارزآ 41

باالیی را نشان می دهد که بیانگر حساسیت عرضه صادرات به اثرات افزایشی ایجادشده در 
باالی  و  مثبت  رشد  نرخ  به همراه  عرضه  باالی  پاسخ  است.  باالتر  جهانی  قیمت های  نتیجه 

صادرات، درنهایت قیمت های داخلی را افزایش می دهد.
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