
 های بازرگانی بررسی  2936آذر و دي  ـ 26 شماره 1

تحوالت ساختاخ  ااخر   اناخخر ت واخ       
 اخر  هخي هدف ت وخي  ي  ن

 

 حسيني... ميرعبدا

 ت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانيأهي عضو

 حبيبه فتحي

 ت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانيأهي عضو

 
بازارهاا   / ساختار بازار / صادرات / واردات / تجارت /  توليد

 ايران و جهان /خرما / هدف 

 چكيده

و   مقاله حاضر با هدف تعيين نوع ساختار توليد و تجارت جهاني

و شناسايي بازارهاا  هادف خرماا      ساختار صادرات خرما  ايران 

نتااي   . تدوين يافتاه اسا    0191-0202صادراتي ايران طي دوره 

دهد كاه سااختار تولياد جهااني خرماا باا        صل از مقاله نشان ميحا

مواجاه   0191-0202انحصار چندجانبه باا نوسااناتي در طاي دوره    

رو به افزايش باوده   0222بوده و سهم ايران از توليد جهاني تا سال 

هاا    اماا در ساال  . و در مقابل سهم توليد عراق كاهش يافته اس 

فتن از اياارانب بعااد از مصاار گاار عربسااتان بااا  يشااي 0202-0222

سااختار تجاارت   . بزرگترين رقيب ايران در توليد جهاني خرما اسا  

جهاني خرما گويا  آن اس  كه ساختار صاادرات جهااني خرماا از    

و از  انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانباه بااز تيييار يافتاه     

و در   قدرت انحصار  صاادركنندگان اصا ي جهااني كاساته شاده      

كرده  بل ساختار واردات جهاني خرما از انحصار چندجانبه  يرو  مقا

. و بر قدرت انحصار  واردكنندگان جهاني خرما افزوده شاده اسا   

دهاد كاه    ماي  خرما نشان  جهاني   و واردات مقايسه ساختار صادرات 

خرما اس  تا صاادركنندگان    (واردكنندگان)خريداران  انحصار از آنِ

صادرات خرماا  اياران گوياا  آن اسا  كاه      مطالعه ساختار . آن

اناد و طاي    واردكنندگان خرما از ايران از ثبات نسبي برخوردار نبوده

زناي اياران در باازار      يوساته از قادرت چاناه    0539-89هاا    سال

با ورود تعاداد  0589-12ها   صادرات خرما كاسته شدهب اما در سال

ر  واردكننادگان  كشور به جمع واردكنندگان از قدرت انحصا  زياد 

خرما از ايران كاسته شده اس  لكن همچناان از وضاعي  مط او     

و غالباً عمده واردكنندگان خرماا از ايارانب كشاورهايي      فاص ه اس 

كشاور    02مضافاًب . كنند هستندكه به صادرات مجدد آن اقدام مي

عنوان بازارها    ها  بازار هدف خرما  ايران را دارندب به كه ويژگي

 . اس   خرما  صادراتي ايران معرفي شدههدف 



 مقدمه

و هاوايي منطقاه     سازگار با شرايط آ   باغي خرما از محصوالت

هاا  غاذايي    خاورميانه اس  كه دارا  ارزش غذايي باالو فارآورده 

مطابق جديدترين گزارش توليد جهاني خرماا بارا    . اس  متعدد  

شود  ن برآورد ميمي يون ت 85/7ب كل توليد جهاني خرما 0202سال 

كشور مصرب عربستانب ايرانب امارات متحدهب الجزايارب عاراقب    9كه 

و سودان به ترتيب مهمترين توليدكنندگان خرما در جهان    اكستان

درصاد از تولياد    77مي يون تن معادل  85/3محسو  شده و جمعاً 

 7/07مي يون تن توليد خرما  53/0مصر با . جهاني را در اختيار دارند

عربستان سعود  با تولياد   . درصد از توليد جهاني را در اختيار دارد

دوماين توليدكنناده عماده    ( درصد 03/07)مي يون تن  0029حدود 

 .اس  0202خرما  س از مصر در سال 

هاا  جناوبي و    و هاوايي بششاي از اساتان    خرما با شارايط آ  

 خرما يكاي از محصاوالت بااغي   .  مركز  ايران كامالً سازگاراس 

و   ارزآور كشور اس  كه صادرات آن طي چناد دهاه اخيار باا افا      

  خيزها  زياد مواجه بودهب اما طي يك دهه اخيار تولياد و صاادرات   

 0202نحو چشاميير  افازايش يافتاه و در ساال      هخرما در ايران ب

مهام   و صاادركننده    ايران بعد از مصار و عربساتان در مقاام ساوم    

 .شود جهاني خرما محسو  مي

ترديد باا افازايش چشاميير تولياد و عرضاه خرمااب بادون         بي

آنب   مرتبط باا و صنايع    بند  رسانيب بسته گذار  در امور بازار سرمايه

شادت رو باه نقصاان گذاشاته و در نتيجاه       هقيم  آن محصول با 

برا  مثال هم ايناك  . توليدكنندگان آن محصول زيان خواهند ديد

بند  آن  كيفي   ائين بسته از مسايل اساسي صادرات خرما  ايران

ها  بزرگ و به صورت ف اه باه كشاورها      اس  كه غالباً در بسته

 شاود  و تركيه صادر مي  همسايه نظير امارات متحده عربيب  اكستان

تر به بازارهاا    و با قيم  مناسب  بند  شده و در آن كشورهاب بسته

عات باال گردد و به اين ترتيب افزون بر ضاي مصرف نهايي روانه مي

از ارزش افازوده خرمااب    يند بازار رساانيب بشاش مهماي    آدر كل فر

و   عالوه بر آنب كمبود امكاناات حمال  . شود نصيب آن كشورها مي

غااذايي  محصااول  دار باارا   ويااژه كانتينرهااا  سااردخانه نقاال بااه

و شاناخ     فساد ذير  نظير خرماب صانايع فارآور  و صاادرات آن    

خرما در كاهش قيم  صادراتي خرماا     ناكافي از بازارها  مصرف

 .ايران اثرگذار هستند

االت اس  كه ساختار تولياد  سؤمقاله حاضر در  ي  اسخ به اين 

هاا    جهااني خرماا در فاصا ه ساال    ( واردات و صادرات)و تجارت 

اسا   و سااختار    چه تييير و تحوالتي را شاهد باوده  0202-0191

  ن از كشور به چه نحو باوده صادرات خرما  ايران يا واردكنندگان آ

اس   و بازارها  هدف خرماا  صاادراتي اياران چاه كشاورهايي      

توانند باشاند  و چاه اقادامات و تمهياداتي بارا  توساعه باازار         مي

 بايستي فرآهم آيد  صادرات خرما  ايران به آن كشورها مي

هااب ايان مقالاه شاامل مقدماهب مبااني        در  اسخ به اين  رسش

در دو محور ساختار بازار و بازارهاا   )ي تحقيق شناس نظر  و روش

واردات و )ب ساااختار توليااد جهاااني خرماااب ساااختار تجااارت (هاادف

جهاني خرماب ساختار صادرات خرماا  اياران باا شاركا      ( صادرات

گيار  و   خرما  صاادراتي اياران و نتيجاه    تجار ب بازارها  هدف 

 .ها  سياستي اس  توصيه

 همباحث نظري و روش مطالع. 1

 ساختار بازار. 1-1

ساختار هر باازار  را در مياان دو شاكل انتزاعاي انحصاار و      

هر يك از آن ساختار بازارها دارا  . توان جا  داد رقاب  كامل مي

خروجب وجاود   هاب درجه آزاد  ورود و نظير تعدّد بنياه   هايي ويژگي

 ...و  اطالعات كاملب درجه هميني كاال و ميزان ساود اقتصااد    

آن خصوصاياتب عامال تفكياك بازارهاا از يكاديير        هستند كاه 

 تاوان  گفتني اس  در دنيا كمتر باازار  را ماي  . شوند محسو  مي

سااختار باازارب   . ياا انحصاار  باشاد     رقابتي صد در كه صد ياف   

و باه كماك ايان     باشاد  معرف خصوصايات ساازماني باازار ماي    

سااختار  . ماود توان مششص ن خصوصيات رابطه اجزا  بازار را مي

بازار در واقع آن دسته از خصوصيات سازماني باازار اسا  كاه باا     

گاذار  و رقابا  در باازار را     توان ماهي  قيم  شناسايي آنها مي

 .مششص نمود

تاوان   ها و خصوصيات سازماني بازار ماي  ترين جنبه از برجسته

به تمركز فروشاندگانب تمركاز خريادارانب شارايط ورود و درجاه      

درجه تمركز فروشندگان در باازار توساط   .  اشاره نمودتفاوت كاال

. شاود  ها تعياين ماي   تعداد فروشندگان و چيونيي توزيع اندازه آن
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تمركز خريداران نيز يكي از خصوصيات سازماني باازار اسا  كاه    

. كناد  نقش مؤثر  در ماهي  و ميازان رقابا  در باازار ايفاا ماي     

ار باين خرياداران   تمركز خريداران اشاره به توزياع محصاول بااز   

هرچه درصد بيشتر  از محصول توليد شده توساط  . مشت ف دارد

تعداد كمي از خريداران خريد شود درجه تمركز خرياداران بيشاتر   

خواهد بود و توليدكنندگان قاادر باه تعياين و تثبيا  قيما  باه       

در حال  قطبي كه يك خريادار تماامي   . دلشواه خود نشواهند بود

 .كند با انحصار خريد مواجه اس  ار  ميخريدرا محصول بازار 

تفااوت كااال   . تفاوت كاال از متييرها  ساختار  باازار اسا   

اشاره به اين موضوع دارد كه آيا محصوالت فروشندگان رقياب از  

يا خيار  تفااوت در كيفيا       اس و همين   نظر خريدارانب مشابه

ت در و ياا تفااو    بناد   و بساته   رقيبب تفاوت در طراحي كاالها  

و اباداع    و تب يياات   ها  سنيين تحقيقاات  شهرت و اعتبارب هزينه

را تارجي    رخاي ب  شود خرياداران  ها  جديد توليد باعث مي روش

 .دهند

شرايط ورود بيانير سشتي و يا ساهول  ورود باه ياك باازار     

هاا  موجاود در    تر باشدب بنياه چه ورود به بازار سش  اس  و هر

گارفتن رفتاار غيار       و تبااني و در  ايش  آن بازار قادر به همكار

 .باشند رقابتي مي

گفتني اسا  دو عامال در سااختار باازار از اهميا  اساساي       

آن ( مقياا  )ها و ديير  انادازه   يكي تعداد بنياه: برخوردار اس 

ها كمتر باشدب احتمال عم كرد  اندازه تعداد بنياه هر. ها اس  بنياه

هب وقتي ياك بنيااه بازرگ و    عالو هب. انحصار  بازار بيشتر اس 

چندين بنياه كوچك در يك بازار حضور دارندب احتمال انحصار  

بودن آن بازار بسيار بيشتر از حالتي اسا  كاه تنهاا چناد بنيااهب      

 .ها  كم و بيش مساو  در آن حضور دارند منتهي با اندازه

 نااوع ساااختار بااازار  كاااربرد ب باارا  تشااشيص در اقتصاااد

تاوان باه    جاود دارد كاه از آن مياان ماي    ها  متعدد  و شاخص

 ها  ساود  ب نرخ[0] ب شاخص لرنر[0]ها  تبعيض قيمتي شاخص

اره كارد  اشا   [3] و شااخص هرفينادال   [7] ها  تمركز ب نسب [5]

هاا    هاا و شارك    ها  ارايه شده اساساً برا  بنيااه  شاخص .[8]

ها  برخي از اين شاخصفعال در بازار كاربرد دارد كه در اين مقالهب 

يناد  آكشاور باه عناوان ياك بنيااهب در فر       با در نظر گرفتن كال 

. محاسبات ساختار بازار توليد و تجارت جهاني استفاده شده اسا  

هرفيندالب در مقايساه باا    ها  تمركز و شاخص دو شاخص نسب 

ه شاده در محاسابه سااختار باازار جهااني      ئها  ارا ديير شاخص

و دسترسي به اطالعات آن نيز بهتار فارآهم    بيشتر كاربرد داشته

ها  سود و  ها نظير شاخص لرنرب نرخ مضافاًب ديير شاخص. آيد مي

 .ها  فعال در بازار اس  ه تبعيض قيمتي خاص بنيا

بدين ترتيب در اين مقاله تنها دو شاخص فوق مورد بحاث و  

 .[7] شود استفاده مي ها در تح يل

تااا از  i( ساهم فاروش  )  انادازه : (CRi) هبي  مررزب    نسبب   .0

دهاد    فروش بازار نشان مي  بزرگترين بنياهها را به كل اندازه

نشاان  ( CR1) ترب نسب  تمركز يك بنيااهي  به عبارت جزئي

دهدكه بزرگترين بنياه موجود در بازارب چه سهمي از كال   مي

 nتمركاز    دهادو ياا نساب     ماي  فروش بازار را تشاكيل  اندازه 

تا از بزرگترين  nب بيانير نسب  مجموع اندازه (CRn)بنياهي 

از آنجاا كاه   . كل اندازه بازار اس  ها  موجود در بازار به بنياه

هاا  زيااد  توزياع     در بازار رقابتيب اندازه بازار در بين بنيااه 

ب چهاار  (CR1)شده و در نتيجه نسب  تمركاز ياك بنيااهي    

ي بنيااه  08و حتاي  ( 9CR)ب هش  بنياهي (CR4)بنياهي 

(CR16) كاه   و بسيار نازل خواهد بودب در حالي ارقامي كوچك

در مقابلب در يك بازار انحصار كاملب يك بنياهب كال انادازه   

دهد و نسب  تمركز يك بنياهي  بازار را به خود اختصاص مي

شاخص فوقب اناواع سااختار باازار    . يك خواهد بودبه نزديك 

تواناد تبياين    ماي  را تا حادود    بينابين رقاب  و انحصاركامل 

اين نسب  دارا  نواقصي اس ب برا  مثالب اين معياارب  . نمايد 

ها  موجود در بازار را  از وضعي  ديير بنياه جامعي   اطالعات

 .[9] دهد ارايه نمي

برخاي   رفاع   بارا    در واقاع    شاخص اين  :هرفيندال شيخص  .0

 يشانهاد   هرفينادال  . نسب  تمركزب توسط اريسب سي نواقص  

شاخص هرفيندال چيونيي توزياع انادازه باازار در باين     . شد

مراتاب بهتار از   ه ها  موجود و نوع سااختار باازار را با    بنياه

و  HIشاخص هرفيندال را با . سازد نسب  تمركز مششص مي

با فرمول 



n

i

iSHI
1

 nدر آن فرماولب  . دهناد  نشان ماي  2



ها از كل اندازه  سهم بنياه Sها  موجود در بازار و  تعداد بنياه

هاا    سهم ها و اندازه  فوقب تعداد بنياه  در شاخص. بازار اس 

اگار تعاداد   . [1] گيارد  آنها در محاسبه مدنظر قرار ماي   نسبي 

سابي يكساان در باازار باشادب     ها  ن شمار  بنياه با اندازه بي

شاود و اگار    بسيار كوچك و نزديك به صفر مي  فوق  شاخص

ها  نسبي ناابرابر در باازار باشادب     تعداد كمي بنياه و با اندازه

 .نزديك به يك خواهد بود  شاخص اين 

 ها طيف ساختار بازارها و خصوصيات آن از بعد تعداد و اندازه بنگاه -1 جدول

 شرح ردیف
 نسبتهي  مررز 

(CRi )درصد 
 شيخص هرفيندال

(HI )معداد 
 ویژگي اصلي بيزار

0 
 0CR 2HI→ 2 رقاب  كامل

قابل توجهي از بازار را در بنياه رقيبب بدون آنكه سهم  32بيش از 
 .اختيار داشته باشند

0 
درصد بازار را در 02ها  رقيب مؤثر زيادب هيچكدام بيش از  تعداد بنياه 0CR 02 → (HI/0) ˂ 02 رقاب  انحصار 

 .انحصار ندارند

 .دارنددرصد بازار را در انحصار 72بنياهب حداكثر  7CR 02 ≥ (HI/0 )˂ 8 7 ˂ 72 انحصار چندجانبه باز 5

 .درصد بازار را در انحصار دارد82بنياهب حداكثر  7CR 8 ≥ (HI/0 )˂ 7 7 ˂ 82 انحصار چندجانبه بسته 7

 .بازار را در انحصار خود دارد درصد 32يك بنياهب به تنهايي بيش از  0CR 7 ≥ (HI/0 )˂ 0 ˂ 32 بنياه مس ط 3

 .در انحصار دارد يك بنياهب كل بازار را 0CR 0HI ˂ 022 انحصار كامل 8

 283-231صص (. 2331)مدّال، دابسون و ميلر : اقتباس و برگرفته شده از: مأخذ

تمركز بازار يكي از خصوصيات سازماني باازار اسا  كاه باه     

گذار  و درجه رقاب  يا انحصاار در باازار    كمك آن ماهي  قيم 

بازار شاخص مناسبي اس  كه به كماك  تمركز . شود مششص مي

توان تششيص داد كه بازار مورد بررسي به چه شك ي اداره  آن مي

ها  اقتصاد  و شواهد تجربي مؤيد آن هستند كه  نظريه. شود مي

بازارهاا   . رقاب  در بازار به شدت متأثر از درجه تمركز بازار اس 

انحصاار تاا    تاوان از  واقعي را با توجه به مقدار شاخص تمركز مي

برا  مثال بازار  كه شاخص تمركز برا  آن . رقاب  تقسيم نمود

درصد باشد و يك بنياه تمامي اندازه بازار را در اختيار  022معادل 

 022تا  32داشته باشد بازار انحصار  و بازار  كه يك بنياه بين 

و “ [02] بنيااه مسا ط  ”درصد بازار را در اختيار داشته باشد باازار  

درصاد   82-022ر  كه سهم تجمعي چهار بنياه برترب جمعااً  بازا

و بازار  كه سهم ( محكم) [00] باشد به انحصار چند جانبه بسته

درصد باشدب باه انحصاار    72كمتر از  چهار بنياه برتر به رو  هم 

در بااازار انحصااار . معااروف اساا ( سساا ) [00] چندجانبااه باااز

س  تعداد محادود  بنيااه   چندجانبه بستهب بدليل اينكه بازار در د

محتمال   و بروز رفتار غيررقاابتي    و همكار    شدهب ائتالف متمركز

ه شاده  ئا ارا (0)آنهاا در جادول   و ويژگاي    انواع ساختار بازار. اس 

 .اس 

 بازارهاي هدف. 2-1

ها  زيااد  در نيماه دوم ساده بيساتم در      تحقيقات و نظريه

ا   اختصار به  ااره مورد توسعه تجارت صورت گرفته اس  كه به 

 الم  ي هكشرا اوه اينب  بين  نظريه تجارت. شود ها اشاره مي از آن

و منابع طبيعاي تشاري      نسبي عوامل موهب تجارت را برحسب 

و اشاره دارد كه اين تئور    ليندر اين نظريه را نقد كرده. نمايد مي

كاه بارا  تجاارت مهام      را عوامل سيستماتيك وابسته به تقاضا

“ ها تشابه س يقه”معتقد بود كه  بنابراين و  .گيرد اديده مياس ب ن

اگار   .عامل مهمي در تجارت كاالها  صنعتي بين دو كشور اس 

ياا  “تشابه مط وبيا  ” عنوان نمايندهه كشور ب درآمد سرانه بين دو

احتماال  ه در نظر گرفته شودب ب“ كشور تشابه ساختار تقاضا  دو”

خود ( مازاد بر نياز مصرف) داخ ي ركشورها  س از اشباع بازا  قو 

كه با اليو  تقاضا  داخ اي    كشورهايي به بازاررساني آن كاال در

كه تشابه زياد تقاضاا  دو   كنند  چرا آن مشابه اس ب مبادرت مي

كشور در محصوالت تقاضا شدهب گويا   تانسيل تجاار  بيشاتر   

 كمتار  هاا  و هرچه اختالف درآمد سارانه آن  بين آن دو خواهد بود

. [05]شاود  ا واردات باين آن دو بيشاتر ماي     شودب تشابه صادرات

كاه   ين ترتيب ليندر باور داش  كه تجارت در باين كشاورهايي  دب
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هاا   كاه اقتصااد آن    اقتصاد مشابه دارندب در مقايسه با كشاورهايي 

 .[07]تواند تحقق يابد  متنوع و يا مكمل يكديير اس ب بهتر مي

زماني كه يك كشور صادركننده  امكان تجارت كاال  خاصب

بناابراينب  . و ديير  واردكننده خالص باشندب بيشتر اسا    خالص

يكساان نباشاد جرياان تجاارت باين       كشاورها  اگر ساختار توليد

باا   iبعالوه هرچه ساختار تولياد كشاور   . كشورها بيشترخواهد بود

مشابه هم باشاندب  ( تشابه توليد ا مصرف ) jساختار مصرف كشور 

هرچه سااختار صاادرات   . تجارت بين دو كشور بيشتر اس  امكان

مشاابه هام باشاندب امكاان      jبا ساختار صاادرات كشاور    iكشور 

تجارت بين دو كشور كمتر و لذا آن دو كشور رقيب صادراتي هام  

باا   iشوند و بالعكسب هرچه ساختار صاادرات كشاور    محسو  مي

رود جرياان   يانتظاار ما   مشابه هم باشاندب  jساختار واردات كشور 

توانناد   تجار  بيشتر  بين آن دو كشور وجود داشته و آن دو مي

 .ندوتجار  كامل برخوردار ش  از اكمال

 ب ه شاده ئارا  شركا  تجار  طبيعي  اخيراً در اين موردب فرضيه

در باين كشاورها     ناماه تجاار     موافق كه   گويا  آن اس   كه

تواناد   افزايش رفاه را ميمقايسه با ديير كشورها بهتر  همسايه در

 كاه   اسا    [03]ليپساي  ايان فرضايه منات  از نظار    . فراهم آورد

د نا نماي ماي  استدالل  [07]كروگمن نيز و [08]و استرن   دورفردي 

ب (كم جيرافيايي   فاص ه)و نقل   حمل هزينه   بودن  ايين  سبب به  كه 

ت  اب جريانا همساايه   كشاورها    در باين  دارد كه   وجود تمايل  اين 

 .انحراف فراهم آيد بدون   بيشتر    جار ت

مطالب فوق اساساً متييرها و عوام ي كاه در جرياان تجاارت    

اماا   بكند مي  ا  مؤثر هستندب را تبيين بين كشور  و درون منطقه

 ياا  كااال   و تعيين بازارها  هدف  توسعه بازار كااليي  در خصوص

و   اساتفاده از مشااهدات تجرباي    گروه كااليي در ايان مقالاهب باا   

 :مراحل زير صورت گرفته اس  در دستر ب متييرها  موثر

 كااال   تجاارت جهااني    و تولياد  بازار كه در كشورهايي تعداد .0

 .شود حضور دارندب مششص مي نتشبم 

ها  ك يد  بازار از جم ه چهار شاخص زير معرفاي و   شاخص .0

 :تبيين شد

شاورها در واردات جهااني   ك  ميزان يا سهم تقاضا  وارداتي”

انادازه باازار     عناوان معارف   هب“زماني معين كاال برا  سال يا دوره

كشور اس   مطابق اين شااخص هرچاه ساهم    ( DM) مصرف

كشور  در تقاضا  واردات جهاني محصاول بيشاتر باشادب باازار     

 .هدف مناسبي در بازار جهاني آن محصول اس  و بالعكس

باه  “ كااال طاي دوره    كشاورها از آن  قاضا  وارداتيت شاخص”

كاه شاروع   (DMI)عنوان شاخص عم كرد اندازه بازار مصرف 

باشادب باازار    022دوره سال  ايه اس   هرچه اين شاخص بيشتر از

 .هدف مناسبي اس 

“ ميزان واردات با هدف مصارف داخ اي آن كشاور از كااال    ”

ii)مصارف نهاايي محصاول    بعنوان معرف باازار   MRX )  كاه از

حاصل نسب  صاادرات بار واردات واردكنناده در آن محصاول را     

دهد كه واحد آن باه درصاد اسا   هرچاه انادازه ايان        نشان مي

شاخص برا  كشور  نزديك صفر باشادب باازار هادف مناسابي     

 .اس 

 در  كاه  كشاور     تقاضا  وارداتي صادركننده از سهم كشور”

كاه در واقاع موقعيا  شاريك      دحضاور دار  كاال  آن  جهاني بازار

را ( iRXjM)تجار  طبيعي كاااليي بارا  كشاور صاادركننده     

باال بودن ارزش عادد  ايان شااخص بارا  هار      . كند تبيين مي

كشورب گويا  آن اس  كه آن كشور بازار هدف مناسابي در باازار   

 .جهاني اس 

عناوان متييرهاا  اساساي باازار هادف       هب اين چهار شاخص

متييرهاا  اثرگاذار در تبياين مناساب     . اناد  شده  محسو   كااليي

 اياران ماورد   خرماا  صاادراتي    كاالييب برا  محصول بازارهدف 

 .اند تح يل شده و محاسبهب

بعد از آنكه چهار شاخص مهم بازار هدف محاسبه شدب آنيااه   .0

دارا  اولويا ب  كشاورها  هادف    ها  فاوق  برحسب شاخص

ب بازارها  هدف با لحاا   (0)مطابق جدول . اند شناسايي شده

 .[09]اند چهار شاخص انتشا  شده هر

مواناع    جم ه در تعيين بازارها  هدف كااليي ساير عوامل از .0

ا   و غيرتعرفاه   ا  مواناع تعرفاه  )موجود در دسترسي به بازار 

ب (الهاا در واردات كا تجار  اعماال شاده از جاناب كشاورها    

و  مقااررات بهداشااتي و بهداشاا  نباااتيب اقاادامات حفااا تي  

ب اساتانداردها  اجباار ب   مقاررات كيفاي و فناي    با  قرنطينه



توان به  اثر گذارند كه بسته به كشور مي... فاص ه جيرافيايي و

صورت يك متيير توضيحي كيفي در محاسبات شاخص ك ي 

 .بازار هدف گنجاند

 هاي معرفي شده تبيين بازارهاي هدف براساس شاخص -2جدول شماره 

 
 نيمنيسب متوسط منيسب بسيير منيسب هي شيخص بيزارهي  هدف

DM DM  (درصد)تقاضا  وارداتي كشورها  0  DM 0 ˂ MD ≤ 03/2 03/2 ˂ DM 

0 
 DMI DMI 0222=022كشورها شاخص تقاضا  وارداتي

022 ˂ DMI ˂ 

003 
003 ˂DMI  ≤ 022 022 ˂ DMI 

5 
 (درصد)كشورها  سهم صادرات از واردات

ii MRX
 

ii MRX
 

  ii MRX
 

003 ˂RXiMi  ˂ 02 03 ≥ RXiMi 

7 
 (درصد)واردكننده    از تقاضا  صادركننده   سهم

iRXjM
 

32 ˂ RXjMi 
022 ˂ RXjMi ˂ 

32 

022 ˂RXiMi  ˂ 

022 
022 ˂ RXjMi 

TMCI TMCI  شاخص ك ي بازار هدف 3 TMCI 32 ˂TMCI  ≤ 03 03 ˂ TMCI 

 نتايج حاصل از تحقيق براساس تجربه، شواهد و ماهيت بازار مورد بحث: مأخذ

 ساختار توليد جهاني خرما. 2

مطابق جديدترين گازارش تولياد جهااني خرماا بارا  ساال       

شاود   مي يون تن بارآورد ماي   85/7ب كل توليد جهاني خرما 0202

مصارب عربساتانب    كشاور  9. شود كشور خرما توليد مي 59كه در 

به ترتيب و سودان    اكستان بايرانب امارات متحدهب الجزايرب عراق

محساو  شاده و جمعااً    مهمترين توليدكنندگان خرما در جهاان  

درصد از تولياد جهااني را در اختياار     77مي يون تن معادل  85/3

در شمال آفريقا تونسب مراكشب ليبيب نيجر و سودان نيز در  .دارند

الا  كاليفرنياا در   در اي. گيرناد  جرگه توليدكنندگان خرما قرار ماي 

خرماا از محصاوالت    نياز   شارقي تركياه   مناطق جناو  آمريكا و 

توليد  در كنار ساير محصوالت كشاورز  اس  و عمده توجه به 

تماايز   .اسا    آن بوده توسعه كش  آن به واسطه صادراتي بودن

بند  خرماا  صاادراتي ايان كشاورها در قيما        كيفي  و بسته

  خرماا   قيما  باه طاور مثاال    .صادراتي از آنها منعكس اسا  

در مقايساه باا خرماا      0202در سال  صادراتي آمريكا و اسرائيل

برابر نياز   00كننده گاه به بيش از  صادراتي كشورها  عمده توليد

در ناواحي درياا  سارخ و اراضاي اشايالي       لاسرائي .اس   رسيده

ها   يشرفته به  همجوار با اردن در باغات تح  آبيار  با سيستم

 . ردازد رها  ارو ايي و روسيه ميتوليد خرما  با كيفي  برا  بازا

درصاد از تولياد    7/07مي يون تن تولياد خرماا    53/0مصر با 

 29/0  حادود  عربستان سعود  با توليد. جهاني را در اختيار دارد

دومين توليدكننده عمده خرما  اس از  ( درصد 03/07)مي يون تن 

در اين كشاور خرماا مهمتارين مياوه     . اس  0202مصر در سال 

مي يون اصا ه نشال در   05از  در كل اين كشور بيش. توليد  اس 

 9هزار هكتار از اراضي به توليد اناواع نشال باه ارزش    037حدود 

ب و دولاا  از طاارق  [01]ازنااد رد مي يااارد ريااال سااعود  مااي  

ها  قيمتي و اعطا  يارانه برا  كاود درصادد بااالبردن     حماي 

كارآيي توليد و كيفي  خرماا  تولياد  و صاادراتي ايان كشاور      

در جوار اين كشورهاب كشورهايي مانند استراليا كاه از نيماه   . اس 

واريتاه   1اص ه نهاال خرماا از    722 با واردكردن 0112اول دهه 

از كاليفرنيا و كاش  آن در نواحي استراليا  مركاز  در   گوناگون

گيار  ازسيساتم آبياار      صدد اشاعه كش  اين محصول با بهره

هر چند هنوز توليدكنناده و ياا صاادركننده    . اس    يشرفته برآمده

 .[02]اند مطرحي در دنيا نشده

ه فارآور  و  كارخان 032عراق  يش از جنگ با ايران بيش از 

 8ايان تعاداد باه     0229داش  كه در سال  رما فعالبند  خ بسته

ها در طاول   با توجه به آسيب جد  نش ستان. ياف كارخانه تنزل 

و   و نزاعات داخ يب در كنار مشاكالتي مانناد كمباود بارق      جنگ

تاوان باه    آالت و خشكساالي ماي   شادن ماشاين   گراني آنب كهنه
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وم خاود  ها  شن كه اكثر باغات اطراف بيداد را زيار هجا   طوفان

زننده به توليد و صادرات خرما  عراق  عنوان عوامل آسيب بردب به

در چنين شرايطيب قيم   رداختي توسط وزارت تجاارت  . ياد كرد

ها   عراق كه مسئول خريد خرما از باغداران اس ب تكافو  هزينه

كناد و قيما  ماذكور انييازه كاافي بارا  توساعه         توليد را نماي 

تنازل كيفيا    آثار . [00]سازد  نمياهم ها  موجود را فر نش ستان

تي درياافتي ايان   اخرما  صادراتي عراق در كاهش قيم  صاادر 

 .يافته اس كشور تب ور 

درصد از كل توليد جهاني را در اختيار داردب  تونس كه تنها دو

بزرگترين صادركننده اين محصاول در جهاان اسا  كاه بشاش      

ا   ترجيحات تعرفاه اعظم آن را به كشورها  اتحاديه ارو ا تح  

 ب[00]"دج ا  ناور   "و الجزاير  واريته توليد  تونس. كند صادر مي

صاادرات خرماا    . مشتريان وفاادار  در بازارهاا  ارو اايي دارد   

تونس در ايام كريسمس بواسطه تقاضا  بااال در ارو اا و در مااه    

ب باه  رساد  رمضان كه مصرف كشورها  مس مان به اوج خود ماي 

ما از ارزآورترين محصوالت كشاورز  تاونس  خر. رسد حداكثر مي

را  0221كل صادرات بشش در سال ارزش درصد از  08اس  كه 

 از آنجايي كه در ارو ا خرما   اردازش  .دهد به خود اختصاص مي

 33شده  تر از خرما  طبيعي اس ب و خرما   ردازش شده محبو  

دهادب   ماي اختصااص  درصد از خرما  وارداتي را باه خاود    82تا 

 .شاود  بشش اعظم خرما  تونس به شكل فرآور  شده صادر مي

فرآور  شده ممنوع اس  و خرما   از تونس صادرات خرما  ف ه

كي ويي براساا  تقاضاا  باازارب     02گرمي تا  022ها   در بسته

سااز    بند  و ذخياره  تونس با توسعه صنايع بسته. شوند صادر مي

رقاابتي خاود ساود    و  هاا  طبيعاي   نحو احسان از مزيا    هخرما ب

سااز  صانع     و خصوصي در الجزاير نيز آزادساز . [05] جويد مي

هرچناد  . و صاادرات خرماا داشا     خرما تاثير مثبتاي رو  تولياد  

الجزاير بواسطه فقدان تجهيزات فناور  بيشتر خرما  طبيعاي را  

 .كند شده به اتحاديه ارو ا صادر مي به جا  خرما   ردازش

مصاارب  چهااار كشااور   همااان طااور  كااه گفتااه شااد      

از بزرگتارين   و اماارات متحاده عرباي    ساعود ب اياران   عربستان

 در فاصا ه زمااني  . آيناد  توليدكنندگان خرما در جهان بشامار ماي  

كشورها  توليدكنناده خرماا    بزرگترين 0190 ب سال0202-0190

و عاراق بودناد كاه      ترتياب مصارب عربساتان ساعود ب اياران      هب

اهي در بازار توليد جهاني خرما به بني 02و 7 ب0 ها  تمركز نسب 

درصد بوده اسا  و اياران باا احاراز      1/91و  3/80ب 1/08ترتيب 

را از آن خاود    درصد از توليد جهاني 9/07رتبه سوم توليد جهانيب 

درصاد باوده كاه     07/00سالب شاخص هرفينادال    اين در. داش 

چناد  انحصار ” خرما  جهاني توليد گويا  آن اس  كه ساختار بازار

خرماا در باين     جهااني  تولياد  كاه باازار   بود  به اين مفهوم“ جانبه

هاا    در سال. شد ميكشور توليدكننده خرما بطور يكسان توزيع 1

 جهاني افازايش داد  توليد ب ايران ميزان سهم خود را از91-0190

عنوان بزرگتارين توليدكنناده خرماا در تولياد      هب 0199و در سال 

ياف  و اما در اين فاص ه زمااني تيييارات   جهانيب موقعيتش ارتقا 

 دار  در كل ساختار توليد جهاني رخ نداده و سااختار تولياد   معني

هاا    در فاص ه سال. چندجانبه باقي ماند چنان انحصار جهاني هم

ب ايران به رتبه اول توليد جهاني خرما ارتقا ياف  و بعاد  17-0191

د  در مراتاب  ساعو  از ايران كشورها  مصارب عاراق و عربساتان   

هاا    نساب   0117-0202ها   در فاص ه سال. بعد  قرار داشتند

هاا    تمركز يك و دو بطور چشميير  افازايش يافتاه و نساب    

بنياهي تييير محسوسي نكرد و به اين ترتيب ساه   02و 7تمركز 

و ايران با بيش از يك مي يون تان   كشور مصرب عربستان سعود 

هاني را باه خاود اختصااص داده و    ج باالترين سهم ازتوليدتوليدب 

اماارات   ها آيند و كشاور  جد  همديير بشمار مي  همواره رقيب

ها  بعاد  واقاع    و  اكستان در رتبه  ب عراق يب الجزايرمتحده عرب

كشاور مهام توليدكنناده     7عراق يكي از  0117اند و تا سال  شده

جايياهش باه اماارات    0202و  0222ها   سال  طي  خرما بود كه 

بررسااي شاااخص هرفيناادال طااي  .انتقااال يافاا  متحااده عربااي

 توليد كه همچنان ساختار گويا  آن اس  0190-0202 ها  سال

كند  جانبه تبعي  مي از انحصار چندكمترين نوسان  خرما با  جهاني

با كاهش سهم نسبي بازييران مهم در  0223-0202و در فاص ه 

توليد جهانيب قدرت انحصار  توليدكنندگان جهاني كاساته شاده   

 .اس 



 1892-2212هاي  تغييرات ساختار بازار توليد جهاني خرما طي سال -3جدول شماره 

 سيل
اد معد

 زشورهي

 مغييرات شيخص هر فيندال نسبتهي  مررز  و مغييرات آن

نوع 
 سيختير

CR
 CR

 CR
 CR

 

سهم 
 ایران

ب رگترین  
زشورهي  
 موليدزننده

HI 
عكس 

HI 

 مغيير درصد
HI 

0190 09 1/08 5/50 3/80 1/91 9/07 
مصرب عربستانب ايران 

 و عراق
 ا 1/9 07/00

انحصار 
 چندجانبه

0195 52 3/07 8/57 0/80 91 0/07 
مصرب ايرانب عربستان 

 و عراق
77/00 70/9 20/0 

انحصار 
 چندجانبه

0199 50 7/07 7/55 80 9/91 7/07 
ايرانب عربستانب مصر 

 و عراق
05/00 10/9 07/0- 

انحصار 
 چندجانبه

0191 50 7/08 7/50 1/80 7/12 7/03 
مصرب ايرانب عربستان 

 و عراق
07/00 13/9 30/2- 

انحصار 
 چندجانبه

0115 50 0/02 7/53 9/87 3/15 0/02 
ايرانب مصرب عراق و 

 عربستان
03/00 08/9 83/1+ 

انحصار 
 چندجانبه

0117 01 0/08 7/50 7/80 8/91 0/08 
ايرانب مصرب عراق و 

 عربستان
0/00 15/9 38/9- 

انحصار 
 چندجانبه

0222 07 17/09 15/53 70/31 98/93 18/08 
مصرب ايرانب عربستان 
 سعود ب اكستان 

09/00 97/9 70/2+ 
انحصار 
 چندجانبه

0220 07 31/02 72/57 19/82 17/10 90/08 
مصرب ايرانب عربستان 
 سعود ب  اكستان

93/00 77/9 23/3+ 
انحصار 
 چندجانبه

0220 07 80/01 75/53 87 95/18 90/03 

مصرب ايرانب 
عربستانباماراتب 

  اكستان

9/1 0/02 5/07- 
انحصار 
 چندجانبه باز

0225 09 7/02 71/58 573/88 80/18 21/08 

مصرب ايرانب 
عربستانباماراتب 

  اكستان

9/1 0/02 2/2 
انحصار 
 چندجانبه باز

0227 09 09/02 88/58 09/83 73/18 50/03 
مصرب عربستانب ايرانب 
 اماراتب  اكستان

03/05 8/7 09/57+ 
انحصار 
 چندجانبه

0223 09 71/02 71/57 00/88 90/18 70/03 
مصرب عربستانب ايرانب 
 اماراتب  اكستان

50/05 30/7 03/0+ 
انحصار 
 چندجانبه

0202 59 77/07 99/50 73/33 08/12 70/05 
مصرب عربستانب ايرانب 
 اماراتب الجزايروعراق

72/02 85/1 98/00- 
انحصار 
 چندجانبه

  (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx) 2386-6222هاي آماري سالنامه توليد فائو طي سالهاي  محاسبه شده برمبناي داده: مأخذ

 ساختار تجارت جهاني خرما. 3

 سيختير واردات جهيني خرمي( الف

 امااارات و  فرانسااهب اني اايسب  اكسااتان كشااورها  هناادب  

جهااني طاي    بزرگترين واردكنندگان خرماا در باازار    عربي  متحده 

از ايان مياان تنهاا    . شاوند  محسو  ماي  0191-0202 ها  سال

كنناد و   كشور هند اساساً خرما را با هدف مصرف داخ ي وارد ماي 

را با بقيه كشورها از جم ه فرانسهب آلمانب  اكستان و امارات خرما 

طااي دورهب  يوسااته باار . كننااد هاادف صااادرات مجاادد وارد مااي

نحاو  كاه تعاداد     هتعدادكشورها  واردكننده خرما افزوده شده با 

ب 000باه   0191كشاور در ساال    92 خرما از  واردكنندگان جهاني

 ب0111ب 0117هااا   كشااور طااي سااال  073و  020 ب050 ب050

بااا وجااود افاازايش تعااداد  . رساايده اساا  0202و  0223 ب0222

 0222كنندهب ساختار واردات جهاني خرما تاا ساال    كشورها  وارد

ب ساختار واردات جهااني  0222دهه تر شده اس ب اما در  انحصار 

كاه   0191ب در ساال  در واقاع . شاده اسا    تر خرما شديداً رقابتي

بنياااهي در واردات جهاااني خرمااا  7و 0ب 0هااا  تمركااز  نسااب 

ب 0/52درصد باوده كاه باه ارقاام      9/38و 9/77ب 98/07رتيب ت هب

و طاي هماان     افزايش ياف  0117درصد در سال  0/85و  9/37
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درصد رسايد و  9/01درصد به  8/00هاب شاخص هرفيندال از  سال

 قادرت انحصاار  واردكننادگان    بار  0191-17 ها  لذا طي سال

معكاو    0223 و 0227ها  خرما افزوده شد و اين روند در سال

 7و 0ب 0ها  تمركز  شده اس ب چراكه شاخص هرفيندال و نسب 

ب 5/58ب و 30/00ترتيااب از  هبنياااهي در واردات جهاااني خرمااا باا

و  9/09ب 39/07و  51/8باه   0111در ساال   درصد 3/72و  9/85

ب 18/00 ب72/7طااور بااه و همااين 0223در سااال درصااد  51/75

 اهش يافتاه و در شديداً كا  0202درصد در سال  55/59و  79/00

قادرت حاكميا  متقاضايان    از  0222-0202ها   در سالنتيجه 

 .اس  خرما در بازار جهاني شديداً كاسته شده

 1898-2212هاي  تغييرات ساختار واردات جهاني خرما طي سال -4جدول شماره 

 سيل

 مغييرات شيخص هر فيندال مغييرات آنهي  مررز  و  نسب  متغيرهي  بيزار

نوع 
 سيختير

معداد 
 زشورهي

 مي ان
 (ه ارمن)

ارزش 
1CR (دالر ميليون)

 2CR
 CR

 10CR
 

مغييرات %
CR4 

ب رگترین 
زشورهي  
 واردزننده

HI 
 عكس
HI 

مغييرات %
HI 

 ا 9/70 9/38 9/77 98/07 9/077 5/700 92 0191

امارات متحده عربيب 
هندب  اكستان و 

 فرانسه

 ا 17/7 31/00
انحصار 
 چندجانبه

0117 000 1/720 5/520 0/52 9/37 0/85 7/77 5/00+ 

امارات متحده عربيب 
هندب فرانسه و 
  اكستان

9/01 27/3 3/37+ 
انحصار چند 
 جانبه بسته

0111 050 5/833 7/525 5/58 9/85 3/72 5/95 8/00+ 

هندب امارات متحده 
عربيب  اكستان و 

 فرانسه

30/00 83/7 0/05+ 
انحصار چند 
 جانبه بسته

0222 050 8/779 077 0/72 7/71 3/82 1/78 8/07- 
هندب امارات متحده 
عربيب  اكستان و 

 فرانسه
81/09 53/3 0/05- 

انحصار چند 
 جانبه بسته

0227 002  7/583 21/07 79/08 27/51 71/80 77/53- 

فرانسهب هندب اني يسب 
مراكشب آلمان و 

 ايتاليا

1/3 17/08 75/89- 
انحصار چند 
 جانبه باز

0223 020  3/590 39/07 9/09 51/75 07/87 07/00 

هندب فرانسهب اني يسب 
و  مراكشب آلمان
 ايتاليا

51/8 83/03 5/9+ 
انحصار چند 
 جانبه باز

0202 073 95/927 57/755 18/00 79/00 55/59 93/30 88/00- 
هندب فرانسهب مراكشب 

و  مالز ب اني يس
 ايتاليا

72/7 75/00 77/08- 
انحصار چند 
 جانبه باز

  2383-6222هاي آماري سالنامه تجارت فائو طي سالهاي  محاسبه شده برمبناي داده: مأخذ

http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor 

اتحاديه ارو ا بازار هدف ك يد  برا  اكثر صادركنندگان خرما 

درصد از كل واردات خرما به لحا  حجام را  02اس ب اگرچه تنها 

اياان اماار . درصااد از ارزش واردات را دراختيااار دارد 52امااا داردب 

هاا  وارداتاي اتحادياه     اس  كه قيم  كننده اين حقيق  منعكس

هرچناد از ساال   . ارو ا بسيار باالتر از متوسط قيم  جهاني اسا  

 .به بعد رشد واردات اين منطقه تقريباا ثابا  ماناده اسا      0118

و   ير با طعميا انواع ديو  Nour Deglet دج   نور  واردات خرما

از )  يا فيداردها  بااال  ك اساتان ب اس  افتهيش يباف  مشابه افزا

ها  محموله ابييرد قاب ي  و  بند  ب بسته( ايينزان آلودگي يجم ه م

هايي اس  كه صادركنندگان به اتحادياه باياد    از مهمترين ويژگي

ها  اكتبار   درصد واردات اتحاديه در ماه 92. باشند در نظر داشته 

 در ايام كريسامسب  تا دسامبر بواسطه  اسشيويي به تقاضا  باال

چنين در ماه رمضان كه اق ي  مسا مان اتحادياه    هم. دهد رخ مي

تقاضا  بااليي بارا  خرماا دارنادب نياز ميازان واردات افازايش       

توليد در اساپانياب    كند به جز مقادير بسيار اندك محسوسي  يدا مي

و صادرات مجدد نيز عمدتا در ميان  اتحاديه خود توليد خرما ندارد



كشورها  ارو ايي اس  و به ندرت باه خاارج از اتحادياه راه    ساير

درصاد واردات   93 آلمان و ايتالياا  فرانسهب اني ستانب. كند  يدا مي

تر مانند دانمااركب ساوئدب    ا  كوچكبازاره. خرما را دراختيار دارند

 .[07] نيز بازارها  در حال رشد  هستند و ب ژيك ايرلند

 و 5/58بترتياب  د سرانه  اائين  ليل جمعي  باال و درآمهند بد

هااا   درصااد از كاال واردات جهاااني خرمااا را طااي سااال  0/72

هاا    ب هرچناد در ساال  باود  به تنهاايي وارد كارده   0222و0111

در واردات جهاني كم شدهب اماا   هند نسبي از سهم 0202و 0223

همچنااان يكااي از دو كشااور باازرگ واردكننااده خرمااا در جهااان 

 .شود محسو  مي

 صيدرات جهيني خرمي سيختير( ب

غالباً كشورها  اص ي توليدكننده خرماب عمده صاادركنندگان  

آيند و در اين ميان كشورهايي در  شمار مي هخرما در بازار جهاني ب

شامار   هكه توليد كننده مهم خرماا با   صادرات جهاني فعال هستند

ر مجادد آن  وآيند و اما با وارد كردن خرماب مباادرت باه صاد    نمي

و   اسارائيل  امارات متحاده عربايب   برا  نمونه فرانسهب)د نماين مي

 يوسااته باار تعااداد  0191-0202هااا   در فاصاا ه سااال(. آلمااان

كشورها  صادركننده خرما اضاافه شاده و تعاداد صاادركنندگان     

 كشور در 050و  77 ب81 ب70به  0191كشور در سال  30خرما از 

بااا .  رساايده اساا [03] 0202و 0223 ب0222 ب0111هااا   سااال

 سام  باازار   باه  صادركنندهب ساختار بازار  افزايش تعداد كشورها 

كه نتاي  محاسبات نيز اين موضاوع را تأيياد     كرده  حرك   رقابتي

 0191كه ساختار صاادرات جهااني خرماا در ساال      نمايد  چرا مي

بنيااهي   02و 7ب 0ب 0هاا  تمركاز    گويا  آن اسا  كاه نساب    

درصد بوده و شاخص هرفيندال  7/95و  5/73ب 83ب 1/33بترتيب 

در نتيجه نوع سااختار باازارب    و  محاسبه شده اس درصد  0/57نيز

 هااا  انحصااار چنااد جانبااه بسااته بااوده اساا  و امااا طااي سااال

ب بااا افاازايش تعااداد كشااورها و انتقااال سااهم از   0117-0222 

به ديير كشورها نظير تونسب ( عراق)بزرگترين كشور صادركننده 

تان و امارات متحده عربي بر قدرت رقاابتي صاادرات   ايرانب  اكس

هاا  تمركاز ياك     جهاني خرما افزوده شاده و در نتيجاه نساب    

 1/33 كاه از   طاور    هكاهش يافته با   طور چشميير  هبنياهي ب

درصد در  52/08و  38/07 ب3/55 ب0/58به  0191درصد در سال 

آن  رسيده اس  و به تباع  0202و  0223 ب0222 ب0117ها   سال

 ب8/01 ب9/01به  0191درصد در سال  0/57شاخص هرفيندال از 

و  0223 ب0222 ب0117هاا    درصد طاي ساال   97/00و  39/07

خرما از انحصار چند   كاهش يافته و ساختار صادرات جهاني 0202

 0202 اا 0119هاا    جانبه بسته به انحصار چند جانبه طي ساال 

 آنتييير كرده و از قدرت انحصار  صادركنندگان در بازار جهاني 

 .كاسته شده اس 

اخير اسرائيل با افزايش ساهم در   دهه كهب در نكته مهمتر اين

 9/72باه   0222مي ياون دالر در ساال    شاش صادرات جهاني از 

ب 0202مي يااون دالر در سااال  79و 0223مي يااون دالر در سااال 

در باازار جهااني   و عربساتان    عد از تونسبزرگترين رقيب ايران ب

و با اين روند افزايشيب ساهم مهماي از باازار جهااني       خرما اس 

 .دس  خواهد آورد هبدر آينده خرما را 

 1898-2212هاي  تغييرات ساختار صادرات جهاني خرما طي سال -5جدول شماره 

 سيل

 مغييرات شيخص هر فيندال هي  مررز  و مغييرات آن نسب  بيزارمتغيرهي  

نوع 
 سيختير

معداد 
 زشورهي

مي ان 
 (ه ارمن)

ارزش 
CR (ميليون دالر)

 CR
 CR

 CR
 

سهم 
 ایران

ب رگترین 
  زشورهي  

 صيدرزننده
HI 

 عكس
HI 

 مغييرات%
HI 

0191 30 9/775 7/053 1/33 13/87 03/73 59/95 11/0 
عراقب عربستانب 
  اكستان و تونس

 ا 15/0 0/57
انحصارچند 
 جانبه بسته

0117 31 7/570 5/070 0/58 7/37 0/77 9/90 7/58 
ايرانب اماراتب  اكستان 

 وعراق 
90/01 23/3 1/70- 

انحصار چند 
 جانبه

0111 70 5/777 7/030 0/70 9/85 7/92 3/18 7/00 
اماراتب ايرانب  اكستان 

 و عراق
3/05 03/7 8/09- 

انحصار چند 
 جانبه 

0222 81 7/500 7/020 3/55 1/37 13/73 1/10 3/55 
تونسب ايرانب  اكستانب 
 عراق و عربستان

38/01 00/3 78/08- 
انحصار چند 
 جانبه
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 سيل

 مغييرات شيخص هر فيندال هي  مررز  و مغييرات آن نسب  بيزارمتغيرهي  

نوع 
 سيختير

معداد 
 زشورهي

مي ان 
 (ه ارمن)

ارزش 
CR (ميليون دالر)

 CR
 CR

 CR
 

سهم 
 ایران

ب رگترین 
  زشورهي  

 صيدرزننده
HI 

 عكس
HI 

 مغييرات%
HI 

0227 17 527 7/583 27/05 25/55 98/77 51/75 27/02 

تونسب ايرانب اسرائيلب 
و  ب  اكستان عربستان

 فرانسه

99/9 03/00 8/37- 
انحصار چند 
 جانبه

0223 77 757 3/590 38/07 09/78 55/88 20/10 75/09 

تونسب ايرانب اسرائيلب 
و  ب  اكستان  عربستان

 فرانسه

39/07 98/8 01/87+ 
انحصار چند 
 جانبه

0202 059 55/978 57/782 52/08 10/75 33/80 51/98 80/07 

تونسب ايرانب عربستانب 
اسرائيلب  اكستانب 
عراقب فرانسهب آمريكاب 

 و الجزاير امارات

97/00 77/7 75/00- 
انحصار 
 چندجانبه
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 شركاي تجاريا ساختار صادرات خرماي ايران ب. 4

 و تيييرات آن  ايران با شركا  تجار   خرما   صادرات ساختار

 در .داده شاده اسا     نشان( 8) جدولدر  0539-12 در طي دوره 

عماده   از  عرباي   متحده  امارات و  كوي  آمريكاب چينب  0539 سال

 02و  7ب 0اند كه نسبتها  تمركز  واردكنندگان خرما از ايران بوده

درصااد بااوده كااه  58/19و  55/97ب 97/79بنياااهي بااه ترتيااب 

كشور صادر  01گويا  آن اس  خرما  ايران هر چند در  اهر به 

خرما  ايران  درصد صادرات 97كشور اول بيش از  7شدب اما  مي

و شااخص هرفينادال محاسابه شاده بارا        داشتند انحصار را در

درصد بوده كه  38/01صادرات خرما  ايران با شركا در آن سال 

گويا  آن اس  بازار خرما  صادراتي ايران در انحصار معادود   

كشور قرار داش   بعبارتي كل صاادرات خرماا  اياران را حادود     

اناد و   كرده طور يكنواخ  وارد مي هكشور ب( 5 > 59/5 >7) 59/5

به اين ترتيب ساختار صادرات ايران متمايل به انحصار چند جانبه 

 .بسته بود

ه نادب مجارساتانب اساتراليا و     0539-89ها   در فاص ه سال

آلمان نيز در زمره مهمترين واردكنندگان خرما  صادراتي اياران  

بنياهي در سال  02و 7 ب0 ها  تمركز اما نسب . اند محسو  شده

 59/18و  90/97ب 88/83بااه  0539در مقايسااه بااا سااال  0589

  طور چشاميير  افازايش يافا  كاه گوياا  آن اسا        هدرصد ب

كاه بعضااً    تعداد معدود متقاضي انحصار خرما  ايران در  صادرات

دارد و ساختار باازار باه    كنندب تمركز مبادرت به صادرت مجدد مي

باا  . كرده اسا    به بنياه مس ط حرك جانبه متمايل  انحصار چند

كشور در ساال   01وجود افزايش تعداد متقاضيان خرما  ايران از 

درصااد از  97ب امااا بايش از  0589كشااور در ساال   03باه   0539

داشا  و   كشاور قارار   7خرما  صادراتي ايران در انحصاار تنهاا   

و آلماان از بزرگتارين      ويژه آنكه دو كشاور اول شاامل اماارات    هب

 .شدند محسو  مير بازار جهاني ورها  صادركننده مجدد دكش

ب هرچناد تعاداد واردكننادگان    0589-75هاا    در فاص ه سال

كشاور در ساال    30باه   0589كشور در سال  03خرما از ايران از 

ب 0ها  تمركاز   طور چشميير  افزايش ياف ب اما نسب  هب 0575

آن اسا   بنياهي و شاخص هرفيندال همچنان گويا   02و 7ب 0

كه هنوز ساختار بازار از درجه انحصار بااال  واردكننادگان خرماا    

درصد از  82مواجه اس  و امارات متحده عربي به تنهايي بيش از 

داد و لاذا   تشكيل مي 0575سال  كل صادرات خرما  ايران را در

ساختار بازار صادرات ايران در بنياه مس طي امارات قرار داشا  و  

ب  اكستان و آلماان  هايي نظير تركيهب اماراتكشور 0575در سال 

ر مجدد باه  وبند  خرما  ايرانب مبادرت به صد با فرآور  و بسته

مضاافاًب هماان كشاورها     . ناد ردك بازارها  مصرف نهاايي ماي  

نحو  كاه   هشدندب ب متقاضي نيز از مشتريان با ثبات محسو  نمي

مشاتريان  سه تا از بزرگترين  0539چينب آمريكا و كوي  در سال 

ب كشااورها  امااارات 0575 خرمااا  ايااران بودناادب امااا در سااال



كننادب   ر مجادد ماي  و اكستان و تركيه كه هر سه مبادرت به صد

اند و به اين ترتيب ايران باازار مصارف    جاييزين آن كشورها شده

متقاضيان با سابقه و قديمي را به نفع بازار مصرف متقاضياني كه 

كننادب از   ازارها  مصرف نهاايي ماي  اقدام به صادرات مجدد به ب

 0575-90ها   فاص ه سال در بطور همينو  [08] اس  دس  داده

به تعداد كشورها  واردكننده خرما از ايران افزوده شاد و سااختار   

جانباه بااز    صادرات اياران از انحصاار مسا ط باه انحصاار چناد      

 هااا  تمركااز يااكب دو و چهااار بنياااهي در تيييركاارده و نسااب 

و اماا همچناان     چشميير  كااهش يافا    طور هب اخير ها  سال

 صادراتي ايران مجدداً خرما را به بازارها  خرما  هاولين واردكنند

 .كند مصرف نهايي صادر مي 

ب 0590رغم توسعه بازار صادرات خرما  اياران تاا ساال     ع ي

گويا  آن اس  كه مجدداً بازار  0512نتاي  محاسبات برا  سال 

 حدودتر شده اس   چرا كه با وجود آن كه نسب صادرات ايران م

و  7بنياهي اندكي كاهش يافته لكن نسب  تمركاز   0و  0تمركز  

شاادت افاازايش يافتااه و متعاقااب آن شاااخص   ه بنياااهي باا 02

هرفيندال نيز روبه افازايش گاذارده كاه مبايّن افازايش انحصاار       

 .متقاضيان وارداتي از بازار صادراتي خرما  ايران اس 

 1359-82هاي  ساختار صادرات خرماي ايران با شركاي تجاري طي سال -6جدول 

 سيختير
 بيزار 

مغييرات شيخص هر 
 )%(فيندال

 متغيرهي  بيزار (درصد)       نسبتهي  مررز  و مغييرات آن

شر
مغييرات %  ح

HI 

عكس 
HI 

HI 

ب رگترین 
 متقيضيين

خرمي  صيدرامي 
 ایران

 مغييرات%

CR
 

CR

 
CR

 
CR

 
CR

 

قير  واحد 
 (زيلو/دالر)

ارزش 
 (دالر ميليون)

مي ان 
 (ه ارمن)

معداد 
 شرزي

 38/01 59/5 ا بنياه مس ط
 چينب امريكاب كوي  و
 امارات متحده عربي

 0539 01 50/37 53/05 078/2 97/79 07/87 55/97 85/19 ا

انحصار چند 
 جانبه بسته

33/7- 37/5 00/09 
اني يسب امارات متحده 
 عربيب مجارستانب ه ند

11/7- 73/18 17/90 27/70 50/75 273/0 29/02 00/01 08 0580 

 81/77 05/0 +80/35 بنياه مس ط
عربيب امارات متحده 

 آلمانب ه ند و استرليا
00/0+ 59/18 90/97 70/77 88/83 398/2 9/7 50/05 03 0589 

 27/70 59/0 -01/3 بنياه مس ط

امارت متحده عربيب 
 اكستانب اني يس و 

 تركيه

70/2- 0/15 0/97 0/79 7/80 787/2 58/80 3/057 30 0575 

انحصار چند 
 جانبه بسته

39/79- 85/7 80/00 

متحده عربيب امارات 
 اكستانب تركيه و 

 روسيه

10/77+ 85/91 87/70 07/37 37/70 008/2 9/00 0/020 87 0579 

انحصار چند 
 جانبه بسته

90/7- 20/3 15/01 
امارت متحده عربيب 
 اكستانب تركيه و 

 روسيه
17/3- 39/15 5/89 77/30 95/51 070/2 37/08 75/021 89 0571 

انحصار چند 
 جانبه باز

79/30 38/02 77/1 

امارتب روسيهب 
 اكستانب تركيهب آلمان 

 و اني يس

9/00- 0/87 70/30 98/50 19/09 078/2 39/01 08/002 70 0590 

انحصار چند 
 جانبه باز

7/7- 77/00 77/9 

امارتب  اكستانب آلمانب 
روسيه و  بتركيه

 اني يس

29/- 75/79 01/79 17/55 77/00 019/2 79/57 33/008 72 0590 

انحصار چند 
 جانبه

01/03+ 05/1 13/02 
آلمانب امارتب  اكستانب 
تركيهب روسيه و 

 اني يس
77/83+ 57/99 02/38 08/53 00/01 70/0 81/099 01/057 72 0512 
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به سبب اهمي  موضوع صاادرات مجادد خرماا  ايارانب در     

خرماا   ( نهاايي  مصارف  )بشش بعد  مقالاهب بازارهاا  هادف    

 .صادراتي ايران تبيين و مورد بحث قرار گرفته اس 
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 بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران. 5

صاادراتي ايارانب    منظور شناسايي بازارها  هادف خرماا    به

ي كه دارا  واردات از بازار جهاني خرما بودندب يابتدا ك يه كشورها

گردياد و   كشاور باال     072بايش از  مششص شدند كه به تعاداد  

ب در بازار صادرات خرما  ايران مورد الذكر ها  فوق شاخصسپس 

آنياه برمبنا  شاخص تركيبي بازار هدف باا   ارزيابي قرارگرفتند و

 عناوان باازار   هتوانند ب كه مي كشورهايي ر شاخص فوقبلحا  چها

 .خرما  صادراتي ايران قرار گيرندب معرفي شدند  هدف

 اندازه مقيضي  واردامي. (الف

خرماا درساال     با توجه به اينكه كل تقاضاا  واردات جهااني  

باازار   از ايان انادازه  . هزار تان باوده اسا     9/927 حدود ب0202

 3/2هزارتن معادل بايش از   7با بيش از )كشور  03ابتدا ب واردات

ب هناد  (هازار تان  ) 7/007به ترتيب امارات ( درصد واردات جهاني

ب فرانساه  3/30ب ماراكش  3/70( عضو 07)ب اتحاديه ارو ا 3/015

 ب5/07سااوريه  ب2/09ب مااالز 9/02روساايه  ب17/05ب يماان 0/09

 نيجار  ب9/00آمريكاا   ب9/00ب اني يس 0/05ب تركيه 2/07اندونز  

ب 2/1ب عمان 2/1ب ايتاليا 7/1ب كانادا 3/1ب آلمان 1/02ب چين 8/00

 ب0/8النكاا   سر  ب5/8استراليا  ب7/8ب لبنان 0/7ب اسپانيا 2/9اردن 

هازارتن از كال تقاضاا  وارداتاي را      0/7و ه ناد   0/7عربستان 

 01/77هزار تان معاادل    89/317كشور اول  8تشكيل دادند كه 

كشاورهايي كاه    .تي را در اختيار دارناد درصد از كل تقاضا  واردا

درصد باوده   3/2بيش از   واردات جهاني ميزان تقاضا  وارداتي از

از كال تقاضاا    ( درصاد  10)هازار تان    5/757كشاور   03جمعاً 

بنابراين باه صارف ميازان    . ردات جهاني خرما را در اختيار دارندوا

ها  هدف عنوان بازاره توانند ب كشور مي 03اين  تقاضا  وارداتي

بازارهاا  هادف فاوق از     آيا  اين اس  كه شس راما . ت قي شوند

اناداز   چشام  و اناد   رشد تقاضا  وارداتي چشميير  مواجه باوده 

ب  رساش به چه نحاو اسا   در  اساخ باه ايان      وارداتي تقاضا  

شاخص تقاضا  كشورها  واردكننده خرما ” واردات جهاني خرماب

ماورد بحاث قارار    “ (0220=022) هاا  ماورد مطالعاه    طي سال

 .گيرد مي

 شيخص مقيضي  واردامي. (ب

واردات تمامي كشورهايي كاه در بازارهاا  جهااني     از ميزان

در نظر گرفته شده  022برابر  0220حضور دارندب برا  سال  خرما

ه چاه  با  0202آن شااخص در ساال    كه تعيين شدهاس  و آنياه 

 كشاور  03حال اگر شاخص تقاضا  وارداتاي  . رقمي رسيده اس 

رسايده باشادب آن    022به رقم قابل مالحظاه بايش از   الذكر  فوق

توانند بعنوان بازارها  هدف خرما  صاادراتي اياران    كشورها مي

 03ب شاخص تقاضاا  وارداتاي   (7)مطابق جدول . محسو  شوند

ب اتحادياه ارو اا   0/71ب هناد  3/733مذكور شاامل اماارات    كشور

ب يماان 0/053انسااه ب فر0/777 ب مااراكش0/001( عضااو 07)

انادونز    ب2/733 ساوريه  ب2/077 ب مالز 2/091 ب روسيه5/027

ب نيجاار 7/097آمريكااا  ب7/022ب اني اايس 0/092ب تركيااه 3/010

ب 0/057ب ايتالياا  9/032ب كاناادا  7/032ب آلمان 7/025 ب چين7/11

 ب1/009ب لبناااان 5/072ب اساااپانيا 055/ 2ب اردن2/003عماااان 

و ه نااد  9/7700 عربسااتان ب0/85نكااا ال ب ساار 1/050اسااتراليا 

اس  كه در اين بين به سبب شااخص عم كارد تقاضاا      8/012

النكاا از بازارهاا     كشور نيجر و سار   دو   022وارداتي كمتر از 

طاول دوره   كشورها در برخي از اين يبه عبارت. هدف حذف شدند

ش اند ميزان تقاضا  وارداتي را به بيش از دو برابار افازاي   توانسته

دهند و از بعد شاخص تقاضا  وارداتيب بازارها  هادف خرماا    

البتاه در ايان مياانب    . شامار آيناد   هتوانناد با   صادراتي اياران ماي  

كشااورهايي هسااتند كااه هاام دارا  تقاضااا  وارداتااي قاباال    

و هم از شاخص تقاضا  ( درصد 3/2بيش از ) ا  هستند مالحظه

در (. 003بيش از ) اند وارداتي چشميير  طي دورهب برخوردار شده

اماااراتب اتحاديااه ارو ااا  شااامل كشااور 02باايش از  اياان ميااانب

ب مراكشب فرانسهب روسيهب ماالز ب ساوريهب انادونز ب    (عضو 07)

تركيهب آمريكاب چينب آلمانب كاناداب ايتاليااب عماانب اردنب اساپانياب    

تاوان ناام بارد كاه بعناوان       را ميو ه ند  لبنانب استرالياب عربستان

 و  تقاضاا  وارداتاي  انادازه   بعاد  دو دار از ا  هدف اولويا  بازاره

در كشاورها  ارو اايي    .آيند شاخص تقاضا  وارداتي به شمار مي

قيم  ايران و  اكستان  صنايع غذايي به دنبال خريد خرما  ارزان 

بناد  مجادد    كه نياز باه بساته    واسطه اين ههستندب اين خرماها ب

 .رسند تر بفروش مي هستند و ارزان دارندب از ماليات وارداتي معاف



 بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران از چهار جنبه -7جدول 

 

 شرح
 

 (من)

 
 (من)

درصد از 
واردات 
 جهيني

 شيخص

عرلكرد 
واردامي 

011=1110 

نرخ رشد 
سيالنه 

1101-1110 

 

 شرح
 

 (ه ارمن)

 
 (ه ارمن)

درصد از 
واردات 
 جهيني

  شيخص
عرلكرد 
 واردامي

 011=1110 

نرخ رشد 
سيالنه 

1101-1110 

 05/0 11/078 15/5 مالز  20/2 92/021 10/2 0 آرژانتين 0

 23/2 91/077 73/3 مالديو 27/2 82/098 77/8 7 ارمنستان 5

 28/2 20/091 02/00 مالي 77/2 15/050 91/0 8 استراليا 3

 53/2 57/703 39/03 موريتاني 08/2 57/021 87/7 9 اتريش 7

 25/2 07/077 70/5 موريس 28/2 37/000 09/029 02 آذربايجان 1

 -25/2 39/51 93/9 مكزيك 27/2 09/90 28/0- 00 بحرين 00

 51/8 27/777 03/08 مراكش 01/2 10/7 72/00- 07 بنيالدش 05

 00/2 02/573 01/05 نپال 28/2 08/0773 80/052 08 بالرو  03

 30/2 31/012 88/8 ه ند 08/2 72/97 89/0- 09 ب ژيك 07

 02/2 95/030 08/7 نيوزي ند 25/2 87/019 38/00 02 بوسني 01

 -77/0 88/11 25/2 نيجر 29/2 72/055 98/9 00 برزيل 00

 27/2 28/071 22/8 نروژ 27/2 25/075 87/5 07 ب يارستان 05

 23/2 08/009 30/0 ف سطين اشيالي 23/2 00/098 70/8 08 بوركينافاسو 03

 00/0 2/003 99/70 عمان 08/0 90/032 85/1 09 كانادا 07

 -01/2 08/8 50/07  اكستان 58/0 77/025 59/7 52 چين 01

 05/2 81/057 10/9 لهستان 57/2 23/88 28/7- 50 كنگ هنگ 50

 27/2 07/007 82/0  رتيال 25/2 88/072 77/5 57 قبر  55

 75/2 18/097 57/8 قطر 02/2 81/070 80/3 58 چك 53

 21/2 70/592 01/007 روماني 50/2 07/057 00/5 59 دانمارك 57

 31/0 19/099 37/8 روسيه 28/2 51/575 29/07 72 جيبوتي 51

 32/2 71/7700 22/77 عربستان سعود  03/2 53/007 70/9 70 مصر 70

 02/2 77/370 72/09 سنيال 77/2 5/7935 70/37 77 اتيو ي 75

 00/2 53/009 35/0 سنيا ور 07/9 90/007 79/0 73 (00)اتحاديه ارو ا  

 23/2 25/038 33/7 اس واكي 73/9 02/052 87/0 78 (03)اتحاديه ارو ا  

 25/2 07/001 08/9 اس واني 77/9 39/009 33/0 77 (03)اتحاديه ارو ا  

 28/2 77/071 37/1 سومالي 91/9 07/001 82/0 79 (07)اتحاديه ارو ا  

 09/2 37/078 93/3 آفريقا  جنوبي 23/2 81/077 77/3 32 فنالند 71

 99/2 09/072 77/5 اسپانيا 32/5 02/053 23/5 30 فرانسه 30

 -77/2 05/80 71/7 النكا سر  20/2 2/9532 88/33 37 گرجستان 35

 07/2 97/082 28/02 سوئد 09/0 51/032 08/7 38 آلمان 33
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 (من)

 
 (من)

درصد از 
واردات 
 جهيني

 شيخص

عرلكرد 
واردامي 

011=1110 

نرخ رشد 
سيالنه 

1101-1110 

 

 شرح
 

 (ه ارمن)

 
 (ه ارمن)

درصد از 
واردات 
 جهيني

  شيخص
عرلكرد 
 واردامي

 011=1110 

نرخ رشد 
سيالنه 

1101-1110 

 03/2 87/002 12/0 سوئيس 28/2 25/031 73/7 39 يونان 37

 03/0 18/737 58/08 سوريه 28/2 77/059 55/5 82 مجارستان 31

 25/2 71/710 08/08 تاي ند 27/07 07/71 50/0- 80 هند 80

 23/2 77/082 97/7 مقدونيه 00/0 30/010 77/8 87 اندونز  85

 28/2 09/772 17/03 تونس 20/2 15/38 79/3- 88 ايرلند 83

 85/0 23/092 28/8 تركيه 00/0 05/057 11/0 89 ايتاليا 87

 52/2 7/0797 17/52 اوكراين 07/2 91/001 83/0 72 ژا ن 81

 52/09 73/733 57/08 امارات  22/0 2/055 95/9 70 اردن 70

 31/0 7/022 27/2 اني يس 55/2 03/719 70/07 77 قزاقستان 75

 02/2 77/070 37/3 تانزانيا 00/2 05/019 33/00 78 كنيا 73

 77/0 77/097 25/000 آمريكا 23/2 90/00 77/05- 79 كوي  77

 -20/2 05/9 21/00 ازبكستان 27/2 10/001 89/9 92 ليتواني 71

 17/0 55/7 75/2 يمن 71/2 93/009 37/0 90 لبنان 90

 022 25/072 70/5 جهان  09/2 70/709 92/00 ليبي 95

   02/2 39/078 12/5    ليتوني 97

 نتايج حاصل از تحقيق: مأخذ

 واردات بي هدف مصرف داخلي(. ج

كه ممكان اسا     شاخص فوق نيز كافي نيس ب چراالبته دو 

كشورهايي از تقاضا  وارداتاي بااال و از رشاد تقاضاا  وارداتاي      

چشميير  مواجه باشند و اما واردات را با هدف مصارف داخ اي   

با هدف صدور مجدد اقدام باه واردات  كشورهايي كه )نكنند  وارد 

ا  و  هو اساسااً در باازار تجاارت جهاانيب نقاش واساط      ( كنند مي

برا  نمونه در بازار تجارت جهااني  . نمايند صادرات مجدد ايفا مي

تركيهب  اكستانب لبنان و اماارات متحاده    فوق كشور 02از خرماب 

عربي در خاورميانهب فرانسهب ه ندب ب ژيك و آلمان در ارو اب اياالت 

متحده آمريكا و مكزيك در قاره آمريكااب هماه سااله بششاي از     

 نمايناد  مي ا مجدداً به بازارها  مصرف نهايي صادرواردات خرما ر

نحاو    هگير  توسعه صاادرات خرماا با    و لذا ضرورت دارد جه 

داخ اي در اولويا      باشد كه كشورها  واردكننده با هدف مصرف

درصاد  3/2) كه اندازه تقاضا  وارداتي بااال  كشورهايي. گيرند قرار

بيش از )ور توجه شاخص تقاضا  وارداتي در خ ب(از واردات جهاني

 كمتار )كمترين صادرات از ميزان واردات آن كاال را دارند و ( 003

صاادراتي اياران در     خرماا    برا  بازارهاا  هادف  ب (درصد 3 از

ب (عضاو  07)هستندب لذا كشورها  اماراتب اتحاديه ارو ا  اولوي 

مراكشب فرانسهب روسيهب مالز ب سوريهب اندونز ب تركيهب آمريكااب  

مانب كاناداب ايتالياب عمانب اردنب اسپانياب لبناانب اساتراليا و   چينب آل

 .از اين منظر نيز بايستي تجديد نظر صورت گيرد  عربستان

 سهم آن زشورهي از صيدرات ایران(. د

حال سئوال اين اس ب كشورهايي كه در واردات جهاني خرماا  

از صاادرات اياران را باه خاود     ( ساهمي )حضور دارند چه ميازان  

اند و آيا توزيع جهااني تقاضاا  وارداتاي خرماا باا       صاص دادهاخت

توزياع شاركا  وارداتاي     ) توزيع صادرات اياران باه آن كشاورها   

همشواني دارد  و چه كشورهايي بيش از آنچاه در   (خرما  ايران

تقاضا  جهاني خرماا ساهم داشاته باشاندب از اياران خرماا وارد       



توانناد در توساعه    ماي كنند  و از ايان بعادب چاه كشاورهايي      مي

از اين . عنوان بازار هدف محسو  شونده صادرات خرما  ايران ب

نظر كشورهايي كاه نساب  ساهم واردات آن كشاور از صاادرات      

ايران به ساهم واردات آن كشاور از واردات جهااني ارقاام ناازلي      

عنوان كشورها  هدف ه در توسعه صادرات خرما  ايرانب ب بباشد

كه اكثر ايان كشاورها كمتار از آن     گيرند  چرا مي در اولوي  قرار

اياران    خرما   صادرات از خرما دارندب سهمي كه از واردات جهاني 

جز بازارهاا     بايستي كه مي كشورهايي از اين منظر .كنند وارد مي

كاناداب  اتريشب استرالياب  شامل شوندب  محسو   ايران خرما   هدف 

ايتالياب انادونز ب ماالز ب ه نادب     چينب فرانسهب آلمانب هندب ژا نب

و  آمريكاا  وب مراكشب  رتيالب اساپانياب ساوريهب اني ساتانب يمان    

 .شوند ميدانمارك 

 شيخص مرزيبي بيزار هدف .(هب

شود كه چه كشورهايي چهار  هم اينك اين  رسش مطرح مي

عباارتي  اول   هويژگي مورد بحث را بطور مشترك دارا هساتند  با  

درصد از تقاضاا  واردات جهااني را باه خاود      3/2اينكه بيش از 

دوم اينكه شاخص تقاضاا  وارداتاي در طاي    . دهد اختصاص مي

اينكه خرماا را   سوم . افزايش يافته اس  003دوره به رقم بيش از

با هدف مصرف داخ ي وارد كرده و سهم صادرات به واردات خرما 

ر و بااالخره ساهم درخاو    درصد اس   02برا  آن كشور كمتر از 

توجهي از صادرات خرما  ايران را هم اينك به خاود اختصااص   

مراتاب بيشاتر از    هدهد و سهم آن كشور از واردات جهااني با   نمي

(. درصد 32از  بيش)كشور از صادرات خرما  ايران اس   سهم آن 

طاور   هكشور زير عموماً چهار ويژگي فوق را با  03با اين توصيفب 

ب (ستثنا  ويژگي صاادرات مجادد  ا هب)امارات  :مشترك دارا هستند

ب هندب مراكشب فرانسهب روسيهب ماالز ب  (عضو 07)اتحاديه ارو ا 

سوريهب اندونز ب تركيهب آمريكاب چينب آلمانب كاناداب ايتالياب عمانب 

و ه نااد عموماااً اغ ااب   اردنب اساپانياب لبنااانب اسااترالياب عربساتان  

كشاور ماذكور    02به ايان ترتياب   . ها  چهارگانه را دارند ويژگي

هاا   دارترين كشاورها جها  توساعه بازار    ترين و اولوي  مناسب

باازار هادف از چهاار    )ش ايران جديد صادرات خرما  رو به افزاي

شود اين  با دق  در آن كشورها نتيجه مي .شوند محسو  مي( بُعد

يافته هستند و يا جزء كشورها   كشورها يا جزء كشورها  توسعه

خرما  وارداتي آن كشورها متمايز باوده و   و لذا در عمل  اسالمي

 .از كيفي  و قيم  يكساني برخوردار نيس 

و   اسا   فساد ذير  موادغذايي از خرماب  كه گفتني اس  از آنجا

در  از وزن نسبي باااليي دارد و  و تر دارا  ارزش واحد نسبي  ائين

هزينه حمال باااليي مواجاه     با ها  طوالني نتيجهب برا  مساف 

 يكي  و بهداش  نباتي  عالوه هم اينك مقررات بهداشتي هو ب  اس 

 بسايار  از كشاورها    در  موادغاذايي    راه سار  بار   جد   موانع از 

  اساتانداردها  اجباار   روز  و روزباه  شود يافته محسو  مي توسعه 

دب به اين ترتياب  وش مينيز مطرح از گذشته تر  جد و   سرسشتانه

بازار صادرات خرما به كشورها  هادف  مالحظات فوق در توسعه 

 .قرار گيرد توجهنحو  مورد  هب

 بندي و مالحظات  جمع

 تجاارت  تولياد و  اس  كه ابتدا ساختار  در  ي آن مقاله حاضر

 طاي  در را  و روناد تحاوالت آن   جهاني خرما (واردات و  صادرات)

و سااپس  دهااد قاارار  بررسااي و تح ياال 0190-0202 هااا  سااال 

ماورد    اياران را از چناد جنباه     خرماا  صاادراتي  بازارها  هدف 

 دسا  آماده   ه از مقاله حاضر ب كه  نتايجي. تح يل شود و محاسبه 

 :بشرح زير بوده اس   اجمال  هب

 منطقاه  و عراق از  مصرب ايرانب عربستان سعود  كشور چهار .0

جمعااً    كاه  خرما حضور فعالي دارند  جهاني توليد خاورميانه در 

درصاد از تولياد جهااني را     82حادود   تشاب منها   طي سال

دهنااد و باارا  همااان دورهب عكااس شاااخص   تشااكيل مااي

بارا   ( 13/9ا  08/9دامنه )كشور  هش هرفيندال نيز حدود 

گوياا  آن اسا  كاه باا       كه محاسبه شده جهاني خرما توليد

  جهااني  كل بازار خرماب  جهاني كشور در توليد 52وجود حضور

كشاور توزياع شاده     هش  بين يكنواخ  در خرما بطور توليد

چندجانبااه  ساااختار انحصاااراز  كااانو در نتيجااه كما  اساا 

 ساهم اياران از   ب دوره  طاي  .كند تبعي  مي( باكمترين نوسان)

جهاني رو به افزايش گذاشاته و در مقابال ساهم تولياد      توليد

و عراق در توليد جهاني رو به كاهش نهاده   عربستان سعود 

و مصاارب   سااهم آن دو كشااور بااه سااهم ايااران و بااا انتقااال

طاور چشاميير  رو باه     هبنياهي با  0و  0ها  تمركز  نسب 
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 .افزايش گذاشته اس 

 ساختار تجارت جهااني خرماا از دو از بعاد صاادرات جهااني      .0

 ب اسارائيل  ب ايرانب  اكستانب عراقامارات حاكي از آن اس  كه

 ها  ي سالجهاني را ط و عربستان بيشترين سهم از صادرات  

و باا كااهش ساهم     اناد  به خود اختصاص داده 0202-0191

بزرگترين كشور صاادركننده در باازار جهااني و نياز كااهش      

شااااخص هرفينااادال طاااي دورهب از قااادرت انحصاااار    

و سااختار صاادرات     كاساته شاده   صادركنندگان جهاني خرما

همچناين باا   . كند تبعي  ميجهاني خرما از انحصار چندجانبه 

خرماا باه     جهااني   صادرات سهم ايران و  اكستان در افزايش

آن باازارب از قادرت    كاهش ساهم عاراق و اماارات در     همراه

همچناينب  . اس كاسته شده  خرما  انحصار  صادرات جهاني

از بعد تقاضا  واردات جهاني خرمااب سااختار واردات جهااني    

و روناد    كارده  طي دوره همواره از انحصار چند جانبه  يارو   

سم  افزايش انحصار  هتحوالت ساختار واردات جهاني خرما ب

كاه ساهم هناد از     طور   هواردكنندگان حرك  كرده اس ب ب

باه   ها  اخيار و در ساال  يافتاه  تقاضا  واردات جهاني افزايش

و دو  دارددرصاد از كال واردات جهااني خرماا را      72تنهايي 

ب مجادداً  كشور امارات و  اكستان با وارد كردن خرما از اياران 

 . كنند به بازارها  مصرف نهايي صادر مي

ساختار واردات جهاني خرماا از سااختار صاادرات جهااني آن      .5

خرمااب انحصاار از آن     تر شده و لذا در بازار جهااني  انحصار 

عاالوه نقاش    هب. تا صادركنندگان آن واردكنندگان خرما اس   

ر بوده و كنندگان عمده در صادرات جهاني خرما كم رنيت توليد

و  اكستان كه سهم ب اسرائيلب آمريكا  كشورهايي نظير امارات

از مصرب ايرانب عاراق و عربساتان در تولياد      مراتب كمتر هب

تولياد خرماا باا هادف      هاجهاني خرما دارنادب اماا آن كشاور   

ا   صادرات و وارد كردن به منظور صدور مجددب نقش واسطه

 .نمايد رما را ايفا ميبين توليدكنندگان و متقاضيان نهايي خ

  طااي تجااار  ساااختار صااادرات خرمااا  ايااران بااا شااركا  .7

 كاه  اوالً متقاضايان خرماا از     بنحو  باوده منتشب  ها  سال

شاركا    و   واردات از اياران برخاوردار نباوده    در  ثبات نسابي 

 اناد   تجار  مهم خرما  صادراتي ايران  يوسته جابجاا شاده  

ابتادا  دوره باه بازارهاا      در  خرما  ايران  كه صادرات چرا

اساتراليا و ه ناد باوده كاه      مصرف نهايي نظير چينب آمريكاب

اما  و   ذيرف  اصوالً واردات با هدف مصرف داخ ي صورت مي

كه واردات باا    تركيه كشورهايي نظير اماراتب  اكستان و بعداً

باه ايان    جااييزين شاده اسا  و    هدف صادرات مجدد بودهب

كاسته  شركا  وارداتي خرما اايران ب  زني نهقدرت چا ترتيب از

و   بنيااهي  02و  7ب 0هاا  تمركاز    ثانيااً نساب   . شده اسا  

شاخص هرفيندال محاسابه شاده بارا  صاادرات اياران باا       

 0539-89 طاي ساالها     كه  گويا  آن اس   شركا  تجار 

زني ايران در مياان متقاضايان وارداتاي      يوسته از قدرت چانه

  كاسته شده و حال آنكه با ورود تعاداد  ييرچشم خرما بطور

 زياد  كشور به جمع واردكنندگان خرما از ايران طي سالها 

ادرات خرماا   در بازار ص قدرت انحصار  شركا از 90-0589

ايران كاسته شده اس  لكن هنوز از وضعي  مط او  فاصا ه   

 .دارد

ر شااخص مهام تعياين باازار     در تبيين بازارها  هدفب چهاا  .3

 032ب در بين بايش از  كه نتاي  حاكي اس  ه بحث شدهدفب 

 02كه در واردات جهاني خرما حضور دارندب به تعداد   كشور 

الياو    كشور از كشورها  با فاصا ه جيرافياايي مناساب باا    

جمعيا   با  ب(غالباً كشورها  مس مان) با خرما مصرف سازگار

تاوان   ماي  متوسط به  اييني را و   و با درآمد سرانه متوسط باال

  هدف در توسعه صادرات خرما  ايران عنوان بازار هكه ب  ياف 

 و هااا توصاايه بنااد ب بااا اياان جمااع .دارنااد اولوياا  قاارار در

 :شود ارايه مي  يشنهادها  زير

و اماارات در    كه مصرب عربستانب عاراقب  اكساتان    اينك هم .الف

جهاني خرما مهمترين رقباا  اياران     و صادرات  توليدب عرضه

هستند و اين كشورها هميي به يك منطقاه از جهاان تع اق    

و صاادرات جهااني در ايان منطقاه      دارند كه بيشترين تولياد 

توانند رقاب  را به  كشورها مي ترتيب اين اين ب بهآيد مي  عمل هب

و  آور  توليااد هااا  فاان و در عرصااه  كاارده همكااار  تبااديل

ثبات قيما ب   گذار  قيمتي و  رور ب صنايع  سينب سياس  به

انتقال نتاي  حاصل از تحقيق و تاروي  در ماورد خرماا باين     



به همكار  با يكديير اهتمام ورزند و ... و   يكدييرب بازاررساني 

يك موسسه بين دولتي برا  خرماا    بنابراين  يشنهاد تاسيس

تشصصاي در تماام    هاا    گير  از متشصصاان حاوزه   با بهره

 ب صاادراتب بازاررسااني و   مراحل توليدب عرضهب صنايع فرآور

 -ع مي   و مشاوره  باكمك( هدف)شناخ  بازار مصرف نهايي 

 يشانهاد   (FAO)خوارباار و كشااورز  جهااني     فني سازمان  

 .شود مي

و  با وجود آن كه اياران ساهم چشاميير  از توليادب عرضاه      .  

غالباً به بازارها  هدف   ايران اما صادرات جهاني خرما را داردب

كندب ب كاه باه كشاورهايي كاه صارفاً نقاش        صادر نميخرما 

شاود   لذا  يشنهاد مي كندو مي  عرضه نمايندب واسطه را ايفا مي 

و   دب بازاررسااني شا ه ئا كه از بازارها  هدف ارا تعريفي مطابق 

كه چهار ويژگاي را مشاتركاً دارنادب     توسعه بازار به كشورهايي

اتي ايران از كه بازارها  هدف خرما  صادر حال. عرضه شود

توان از ساازوكارهايي نظيار    ابعاد مشت ف شناسايي گرديدب مي

ب “ها  دوجانبه ها  ترجيحي در قالب موافقتنامه اعمال تعرفه”

ارتقاا   ” ب“ها  تشصصاي  تب ييات موثرو برگزار  نمايشياه”

ب “و بهداشااا  نبااااتي  و مقاااررات بهداشااا  اساااتانداردها

قااا  كيفيااا   ارت”ب“گاااذار  در صاانايع  ساااين  ساارمايه ”

كننادگان   و سا يقه مصارف    لحا  كاردن ذوق ”و “بند  بسته

به توسعه صادرات خرما  ايران به كشاورها  هادف   “ خرما

 .عمل آورد هنهاي  تالش را ب

اتحاديه ارو ا بازار هدف ك يد  برا  اكثر صادركنندگان خرما  -ج

درصد از كل واردات خرما باه لحاا    02اس ب اگرچه كمتر از 

. درصد از ارزش واردات را در اختيار دارد 52ردب اما حجم را دا

هاا    اسا  كاه قيما     كننده ايان حقيقا     اين امر منعكس

وارداتي اتحاديه ارو ا بسيار بااالتر از متوساط قيما  جهااني     

به بعد رشد واردات ايان منطقاه    0118هر چند از سال . اس 

واع ا انا يا    دج   نور وواردات خرما. تقريبا ثاب  مانده اس 

استانداردها  ب اس   افتهيش يو باف  مشابه افزا  ير با طعميد

 بناد  و  ب بساته ( اايين آلودگي   زانياز جم ه م)  يفيباال  ك

هايي اسا  كاه    ها از مهمترين ويژگي محموله ابييرد قاب ي 

درصاد   92. باشند صادركنندگان به اتحاديه بايد در نظر داشته 

هاا  اكتبار تاا دساامبر بواساطه       واردات اتحاديه ارو ا در ماه

. دهاد   اسشيويي به تقاضا  باال در ايام كريسامسب رخ ماي  

هم چنين در ماه رمضان كه اق ي  مس مان اتحاديه تقاضاا   

بااليي برا  خرما دارندب نيز ميزان واردات افزايش محسوسي 

درصد واردات خرما را  93 و ايتاليا  فرانسهب اني يسبآلمان. دارد

تار مانناد دانمااركب ساوئدب      بازارها  كوچاك . ارنددراختيار د

 .و ب ژيك نيز بازارها  در حال رشد  هستند ايرلند

 پي نوشت

1. Price discrimination. 

2. Lerner Index. 
3. Profit Rates. 
4. Concentration Ratio. 
5. Herfindahl Index. 

 .0113مدال و دييرانب  .8

هاا و   بنيااه ه شده اساسااً بارا    ئها  ارا گفتني اس  شاخص .7

ها  فعال در بازار كااربرد دارد كاه در ايان مقالاهب دو      شرك 

هرفينادالب باا در نظار     ها  تمركاز و شااخص   شاخص نسب 

كشور به عنوان يك بنيااهب در فرايناد محاسابات      گرفتن كل

اين دو . ساختار بازار توليد و تجارت جهاني استفاده شده اس 

اياه شاده بيشاتر    هاا  ار  شاخص در مقايسه با ديير شااخص 

 .آيد دسترسي به اطالعات آن بهتر فرآهم مي كاربرد داشته و

 .0195كور  و جورجب  .9

)(از آمار مقدماتيب واريانس .1 2     سهم بازارهاا باه شاكل زيار

: داريم
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هااب ب كاه    د بنياهاين ترتيب شاخص هرفيندال نه تنها به تعدا

ها از كل بازار نيز بساتيي   ها  يكايك بنياه به واريانس سهم
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تواند باه تنهاايي    درآمد سرانه نسبي نمي باند متفاوتاجتماعي 

هاا بطاور ماؤثر تبياين نمايادب       را در باين آن   مط وبي  تشابه  
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