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 مقدمه 

کی از یآن  ه گسترشتجارت خارجی و صادرات در اقتصاد کشورها از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری ک

شود. اهمیت و جایگاه تجارت خارجی در های اقتصادی کشورهای در حال توسعه محسوب میاهداف اصلی برنامه

ور رشد و ای است که صاحب نظران در علم اقتصاد از آن به عنوان مـوترشد و توسعه اقتصادی کشورها به اندازه

ایش پذیری، ایجاد اشتغال در داخل کشور و افزبهبود رقابتکنند؛ زیرا تجارت، سبب توسعه اقتصادی یاد می

دستیابی  ،سعهکی از اهداف اساسی کشورهای در حال توی .(Mehrparvar Hosseini, 2013)شود درآمدهای ارزی می

از  .صاد باشدشد اقترطور مستقیم عاملی برای تواند بهتوسعه صادرات می که باشدبه رشد و توسعه اقتصادی پایدار می

بال ایا به دنها و منابع مالی و کسب درآمد و سایر مزاین رو، این کشورها همواره در راستای بهره مندی از فرصت

عه نظیر به طوری که در بسیاری از کشورهای درحال توس .(Behzadnia et al.,2019)توسعه صادرات خود هستند 

 هایترین مشخصهمهمیکی از  (.Rafiee et al., 2018) شودمیایران، جهش صادراتی به عنوان راهبرد توسعه تعیین 

اد ایران و متکی بودن اقتص(. Ahmadi & Kiyanirad, 2016) اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است

، آسیب قتصادیسایر کشورهای نفتی به درآمدهای حاصل از نفت و تاثیرپذیری این درآمدها از مسائل سیاسی و ا

از سری ترک منجر بهبنابراین هرگونه نوسان در قیمت نفت  ری اقتصاد این کشورها را در پی داشته است.پذی

های مقابله با این چالش، توسعه تولیداتی یکی از راه .(Mehrparvar Hosseini, 2013) خواهد شد آنها هایپرداخت

 صادرات گسترش نابراین،بیرنفتی شود. است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی کشور، سبب افزایش صادرات غ

 لهاز جمی صادرات غیرنفتمحصوالت غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی کشور ضرورت دارد که تشویق 

توسعه (. Ahmadi & Kiyanirad, 2016) گزین مناسبی باشندتوانند راهمیلی یکاالهای کشاورزی و صنایع تبد

 (.Palouch, 2018)شناخت محصوالت بالقوه صادراتی و بازارهای صادراتی است صادرات در بخش کشاورزی مستلزم 

 کنندگان صورتبا رضـایت مصرف همراهصدور کاالها به بازارهای خارجی با هدف کسب سود و درآمد مستمر 

االها، کو صدور  ر تولیدهای هر کشور داز امکانات و توانمندی به غیرپذیرد. در شرایطی که بازارها رقابتی هستند، می

ناسب در اهبرد مراز جمله عوامل موثر در تعیین . ، اهمیت اساسی داردشناخت بازارهای صادراتی و بازارهای هدف

ت است. اقتصادی هر کشور، تحت عنوان راهبرد توسعه صادرات، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و صادرا توسعه

ت و زار، رقابتوان رابطه بین اجزای بای بازار است که به کمک آن میهای سازمانهمچنین ساختار بازار معرف ویژگی

 (. (Mahmoodi &Valibeigi, 2004 گذاری در آن را تعیین کردماهیت قیمت

های صنعتی ترین گروهصنایع غذایی و تبدیلی به عنوان صنایعی وابسته به محصوالت کشاورزی از جمله مهم

تواند در افزایش ی کشورها نقش مهمی ایفا کند. ایجاد و توسعه این صنایع میتواند در توسعه اقتصاداست که می

ای داشته و ارزش صادرات این بخش را نیز افزایش دهد. امروزه صادرات ارزش افزوده محصوالت کشاورزی تاثیر ویژه

کنند ی کشور ایفا میهای صنایع غذایی به عنوان صنایعی وابسته به بخش کشاورزی، نقش مهمی در ارز آورفراورده
(Torkamani & Zoghipour, 2008). 
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ن صادر فرنگی ایران از جمله محصوالت کشاورزی است که به صورت تازه و فراوری شده به کشورهای جهاگوجه

به  (.(Modarresi et al.,2020رات آن در توسعه صادرات غیرنفتی، اهمیت بسیاری دارد شود که توسعه صادمی

 2جهان  سهم ایران در بازار صادرات گوجه فرنگی در 2018الملل در سال تجارت بین مرکزس آمار طوری که براسا

هم را داشته و دالر بوده و رتبه د 245000درصد و درآمد ارزی حاصل از صادرات این محصول در همین سال حدود 

در جایگاه هفتم  دالر بوده و 141000درصد و درآمد ارزی حاصل از آن  5/4سهم ایران در بازار صادرات رب گوجه 

دف در ه( وضعیت صادرات گوجه و رب ایران به کشورهای 2( و )1های اشکال )قرار داشته است. چنانچه در نقشه

تر و شود، بازارهای هدف این دو محصول برای ایران متفاوت است. با توجه به قیمت باالمشاهده می 2018سال 

میل فرنگی در مقایسه با محصول خام، تکمحصول کشاورزی از جمله رب گوجه های اینارزآوری بیشتر فراورده

اشد که تواند مؤثر بیزنجیره عرضۀ این محصول در تقویت درآمدهای صادراتی کشور و استفاده بهینه از منابع تولید م

د، به ی هدف صادراتی باشتواند تکمیل زنجیره عرضه در بازارهاهای تجاری کارآمد میدر این راستا یکی از استراتژی

سعه فرنگی دارد، برندسازی و توپذیری در بازار گوجهطوری که در کشورهایی که ایران وضعیت مناسبی از نظر رقابت

یت صول و مزدو مح بازار رب گوجه نیز در دستور کار قرار گیرد. بدین مظور الزم است، ساختار رقابتی بازار این

 گیرد. در هر یک از بازارهای هدف این کشور مورد بررسی و مقایسه قراررقابتی ایران در کل بازار و 

 

 2018( نقشه ی صادرات گوجه فرنگی به جهان در سال 1شکل)
 International Trade Center (2018) منبع:
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 2018فرنگی به کشورهای جهان در سال ی صادرات رب گوجه( نقشه2شکل )

 International Trade Center (2018)منبع:  

فرنگی و پذیری بازارهای جهانی گوجهشناسی مناسب بررسی وضعیت رقابتدر ادامه این مقاله، برای تدوین روش

فرنگی های رقابتی و بازار گوجههای انجام پذیرفته در زمینه ساختار بازار، مزیتبه برخی پژوهش فرنگیرب گوجه

 شود.پرداخته می

Farajzade and Bakhshoddeh (2011)   به بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تاکید بر قدرت بازار ایران

باشد. همچنین پرداختند، نتایج نشان داد که ساختار بازار جهانی پسته به صورت انحصار چندجانبه بسته می

Mehrparvar et al. (2013) مزیت  های نسبت تمرکز و هرفیندال هیرشمن،هش خود با استفاده از شاخصودر پژ

ی زمانی نسبی صادراتی و مزیت نسبی وارداتی به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار خرما در ایران و جهان در بازه

پرداختند. نتایج بیانگر آن بود که ساختار بازار جهانی و ساختار بازار صادراتی ایران در این بازه زمانی  2011-1992

پذیری است. همچنان خرمای ایران در بازار جهانی دارای قدرت رقابتتر شده و با وجود کاهش مزیت، رقابتی

Khodaverdizadeh and Mohammadi (2017)  در پژوهش خود به  تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار

های مورد پرداختند که نتایج نشان داد که طی سال 2000-2011ی صادرات جهانی گیاهان دارویی طی دوره

ت نسبی صادراتی ایران ثبات الزم را نداشته و در نوسان بوده است. همچنین بازار صادرات جهانی گیاهان مطالعه مزی

در مطالعه کند. دارویی طی دوره مورد مطالعه از سه نوع رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه باز و بسته پیروی می

Ahmadi and Kiani Rad (2016) به  نرشمهی –ندالیشاخص هرفو  یصادرات یبنس تیمز یهابا استفاده از شاخص

-2014دوره  یبدست آمده ط جینتا که براساس پرداخته شدفرنگی گوجهدر صادرات رب  رانیا یقدرت رقابت یبررس

عمده  یکه کل کشورها ستی ادر حال نیاست. ا داشته یادینبوده و نوسانات ز تیمز یدارا رانیاصادرات ، 2001

. Modarresi et al داشته اند. یبا ثبات ی( روند صادراتهیپرتقال، ترک ا،یاسپان کا،یآمر ا،یتالیا ن،یصادر کننده )چ

با در نظر گرفتن  یفرنگگوجه یهدف صادرات یبازارها یبندتیبه اولو یعدد ی( با استفاده از روش تاکسونوم2020)
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 نیشتریب هیق، افغانستان و روسعرا جیدو شاخص پرداختند که براساس نتا نیسهم، رتبه و نوسان ا یهاشاخص

 داشتند. 2001-2017را در دوره  تیاولو

 Aminizadeh et al. (2014) ،Ferto and Hubbard (2003) ،Gajurelتوان به از دیگر مطالعات در این زمینه می

and Pradhan (2012)  ،Ishchukova and Smutka (2013) ،Maryam et al. (2018)، Mirbagheri et al. (2019)  و

Capobianco & et al. (2021) پذیری در بازار محصوالت مختلف اشاره کرد که به بررسی ساختار بازار و رقابت

 اند.پرداخته

ورزی و ت کشابا توجه به آنچه در بخش ضرورت تحقیق درباره اهمیت بررسی وضعیت بازارهای صادراتی محصوال

یسه ن شد، هدف از این پژوهش بررسی و مقاصادرات غیرنفتی بیاهای عرضه و نقش آن در توسعه تقویت زنجیره

ن ارزیابی و همچنی 2010-2018های ساختار بازارهای صادراتی گوجه فرنگی و رب گوجه در جهان طی سال

ین های صادراتی ایران در بازارهای هدف صادراتی این دو محصول به منظور شناخت بهتر بازار و تدومزیت

پذیری رقابت باشد. براساس ادبیات نظری، تاکنون در هیچ یک از مطالعات پیشین بهابتی کارآمد میهای رقاستراتژی

وسعه تتواند در انتخاب بازارهای هدف و یک محصول در طول زنجیره عرضه پرداخته نشده است، در حالی که می

یشنهادها په نتایج و بیان روش تحقیق، به ارایاشد. از این رو،  در ادامه پس از بهای زنجیره مؤثر بازار هر یک از حلقه

 شود.پرداخته می

 

 روش تحقیق

هایی الزم است که شامل شناسایی الملل، برای توسعه صادرات در هر کشوری، اقدامهای تجارت بینبنابر نظریه

 Mahmoodiاست گذاری در توسعه صادرات این فعالیت هادار و سرمایهبندی صنایع مزیتهای نسبی، اولویتمزیت

&Valibeigi, 2004) ).  قانون مزیت نسبی در تجارت بدان معناست که اگر کشوری بتواند کاالیی را در مقایسه با

کمتر صادر کند، در مقایسه با دیگر کشورها دارای مزیت نسبی در صادرات است و با ورود به  سایر کشورها با هزینه

 Mehrparvar)مند شود کاالیی که در آن مزیت نسبی دارد بیشتر بهرهتواند از صادرات تجارت جهانی می صحنه

Hosseini et al., 2013.) 

اهیت متوان رابطه بین اجزای بازار، رقابت و های سازمانی بازار است که به کمک آن میساختار بازار معرف ویژگی

های ساختار ترین شاخصشدهناختهشاز جمله . (Gajurel & Pradhan, 2012)گذاری را در آن تعیین کرد قیمت

هستند. لذا در این پژوهش به منظور  )HHI(هیرشمن -و شاخص هرفیندال )nCR( بازار، شاخص نسبت تمرکز

ه معرفی ر ادامدبررسی ساختار بازار جهانی رب گوجه و گوجه فرنگی از دو شاخص ذکر شده، استفاده شده است که 

 شوند:می

 (CRn). نسبت تمرکز 1
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 بازار به کل اندازه بازار در نسبت اندازه فروشمجموع  ینمبد، موجو یهابنگاه ینتا از بزرگتر nتمرکز نسبت 

 & Khodaverdizadeh) رائه کرد( ا1) صورت رابطه به توانیشاخص را ماین  است.ها توسط این بنگاه

Mohammadi, 2017): 

  

     (1) 



n

i
in SCR

1 

ه ب گوجه و گوجردر بازارهای فعال بزرگ )معموال چهار کشور اول صادر کننده(  داد کشورهایتع nاین رابطه  در

 باشد.میبزرگ کشور  nنسبت تمرکز  CRnام و  iسهم بازار کشور  Si، فرنگی

  (HHI)    هیرشمن -هرفیندال . شاخص2

شود. این یازار محاسبه مهیرشمن از مجموع توان دوم سهم بازار همه کشورهای فعال در ب_شاخص هرفیندال

 (.Gajurel & Pradhan, 2012)آید به دست می (2شاخص از رابطه )

     (2) 

 

 ود بازارش یکصفر نزدبه عدد این  . چنانجهقرار دارد یکدو عدد صفر و  ینشاخص ب ینا( 1) مطابق جدول

 یمت انحصارشود بازار به س یکنزد یکبه عدد چنانچه شدن )تمرکز کمتر( و  یبه سمت رقابت محصول مورد نظر

 کند.ی( حرکت میشترشدن )تمرکز ب

 ( انواع ساختار بازار و خصوصیات آن1جدول )

 ویژگی اصلی بازار یرشمنه-هرفیندال نسبت تمرکز بازار

  0  0 رقابت کامل
 بنگاه رقیب بدون در انحصار داشتن سهم در 50بیش از 

 بازار وجود دارند.خور توجهی از 

   10 رقابت انحصاری
را در  درصد بازار 10های رقیب، بیش از کدام از بنگاههیچ

 انحصار ندارند.
 درصد بازار را در انحصار دارند. 40بنگاه حداکثر  4 6  10  40 انحصار چندجانبه باز
انحصار چندجانبه 

 بسته
 درصد بازار را در انحصار دارند. 60بنگاه حداقل  4 3  6  60

 درصد بازار در انحصار یک بنگاه است. 50بیش از  1  3  50 بنگاه مسلط
 یک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد.  1  100 انحصار کامل

 Maddala et al, 1995: خذما
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پذیری در صادرات است گیری رقابتبراساس مبانی نظری، شاخص مزیت نسبی آشکار شده، معیاری برای اندازه

دست ( ب3ی )که چنانچه در بخش قبل مشاهده شد، در مطالعات بسیاری به کار رفته است. این شاخص از رابطه

 .(Salami and Pishbahar, 2001)آید می

(3) 

ij

ij

ij

ij

ij

i

j

i j

X

X
RCA

X

X




 

 

 ∑ijXjه، ارزش کل صادرات کشور مورد مطالع ∑j ،ijXiتوسط کشور  i ارزش صادرات کاالی ijXکه در این رابطه 

سر سهم کارزش کل صادرات جهان است. به بیان دیگر صورت  ∑ijXj∑iارزش صادرات کاالی مورد نظر در جهان و 

ست. اجهان  رد مطالعه و مخرج کسر سهم کاالی صادراتی از کل صادراتکاالی صادراتی از کل صادرات کشور مو

نهایت بیانگر وجود مزیت ی یک تا بیدر بازه صفر تا یک بیانگر عدم مزیت و در بازه ijRCAقرار گرفتن مقدار شاخص 

 روند رو به رشد. (Mehrparvar Hosseini et al,.2013)نسبی و حرکت به سمت تخصصی شدن تجارت است 

ین، ه بر اشاخص یاد شده بیانگر بهبود موقعیت رقابتی یک کشور در سطح بازار جهانی آن محصول است. عالو

توان معیاری برای عدم پایداری در نظام تجاری یک کشور دانست. های زیاد این شاخص طی زمان را مینوسان

ارز و یا  بادلهمر نرخ دنه تولید کاال، تغییر تغییرات در مزیت نسبی ممکن است بنا به دالیلی مانند تغییر نسبی هزی

 .(Salami & Pishbahar, 2001)تغییر در موانع تجاری داخلی یا کشورهای خواهان آن کاال باشد 

 ی هدفدر این پژوهش همچنین مزیت نسبی آشکار شده برای صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه به کشور ها

ایران  iاالی کارزش صادرات  ijX( این بار برای 3ی )که با استفاده از رابطهایران محاسبه گردیده است. بدین صورت 

و  jان به کشور از کل جه iارزش صادرات کاالی  ∑ijXjایران، برای  iارزش کل صادرات کاالی ∑ijXi، برای jبه کشور 

 در جهان در نظر گرفته شده است.   iارزش کل صادرات کاالی  ∑ijXj∑iبرای 

ی صفر تا یک اینکه در شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صادرات، عدم وجود مزیت نسبی در بازهبا توجه به 

توان در کنار این شود؛ جهت متقارن کردن این بازه مینهایت تعریف میی یک تا بیو وجود مزیت نسبی در بازه

 Amirnezhad) شود( محاسبه می4ی )شاخص از شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن استفاده نمود که از رابطه

et al.,2015) . 

(4) 
 



 

775 

بین منفی یک تا صفر قرار  RSCAنفی یک تا مثبت یک است. چنانچه می تغییرات این شاخص بین دامنه

وجود مزیت نسبی  دهندهبگیرد نشان دهنده عدم وجود مزیت نسبی است و اگر بین صفر تا مثبت یک باشد، نشان

 است.

جارت رکز تطالعات مورد نیاز جهت محاسبه مزیت نسبی و بررسی ساختار بازار، از سایت مدر این پژوهش ا

 Excel 2019 ها از نرم افزارشاخص استخراج شده و برای محاسبه 2010-2018های المللی برای سالبین

 استفاده شده است.

 

 بحث و نتایج

وجه گقایسه ساختار بازار جهانی رب گوجه و های پیشین بیان شد، هدف این مطالعه مطور که در بخشهمان

ل در مزیت نسبی آشکار شده برای صادرات این دو محصو فرنگی به عنوان دو حلقه از زنجیره عرضه و محاسبه

طالعات های ساختار بازار با توجه به ادبیات موضوع و مکشورهای هدف ایران است. به این منظور، نخست شاخص

 شود.( مشاهده می2( و )1نتایج آن در جداول ) انجام شده محاسبه شد که

 (2010-2018( ساختار بازار گوجه فرنگی و جایگاه ایران در دوره )1جدول )

 رهبران بازار سال

C
R

1
 C

R
4

 H
H

I
 1
/H

H
I

 

 ساختار بازار

سهم ایران
رتبه ایران 
 

 13 1.80 انحصار چندجانبه باز 8.71 0.11 59 21 هلند،مکزیک، اسپانیا،ترکیه 2010

 12 1.20 انحصار چندجانبه باز 7.92 0.13 61 23 مکزیک، هلند، اسپانیا، مراکش 2011

 13 1.60 انحصار چندجانبه باز 8.19 0.12 61 21 هلند، مکزیک، اسپانیا، مراکش 2012

 14 0.90 انحصار چندجانبه باز 8.37 0.12 60 20 هلند، مکزیک، اسپانیا، مراکش 2013

 12 1.80 انحصار چندجانبه باز 8.74 0.11 59 21 هلند، مکزیک، اسپانیا، مراکش 2014

 13 1.50 انحصار چندجانبه باز 8.32 0.12 61 21 هلند، مکزیک، اسپانیا، مراکش 2015

 13 1.50 انحصار چندجانبه باز 7.87 0.13 62 24 مکزیک، هلند، اسپانیا، مراکش 2016

 13 1.70 انحصار چندجانبه باز 8.12 0.12 62 21 مراکشمکزیک، هلند، اسپانیا،  2017

 10 2.50 انحصار چندجانبه باز 7.91 0.13 63 24 مکزیک، هلند، اسپانیا، مراکش 2018

 12 1.61 انحصار چندجانبه باز 8.23 0.13 61 22   میانگین

 10 0.90 انحصار چندجانبه باز 7.87 0.11 59 21   کمینه

 14 2.50 انحصار چندجانبه باز 8.74 0.13 63 24   بیشینه

 0.09 0.575   0.03 0.18 0.02 0.06   ضریب نوسان

 های پژوهشمنبع: یافته
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فرنگی به طور شود، براساس شاخص هرفیندال، ساختار بازار گوجه( مشاهده می2( و )1چنانچه در جداول )

که سهم چهار  ز بوده است، این در حالی استبه صورت انحصار چندجانبه با 2018تا سال  2010میانگین از سال 

اقع دهنده نزدیکی به ساختار انحصار چندجانبه بسته است و در ودرصد بوده است که نشان 60رقیب برتر بیشتر از 

با  های اندک در حال رقابتکند که چهار کشور برتر سهم چشمگیری در بازار دارند و سایر رقبا با سهمبیان می

ار رب ها هلند، مکزیک، اسپانیا و مراکش و در بازفرنگی در بیشتر سالکشورهای برتر در بازار گوجه یکدیگر هستند.

درت دهد اسپانیا در هر دو حلقه زنجیره دارای قفرنگی، ایتالیا، چین، اسپانیا و آمریکا هستند که نشان میگوجه

  بازاری است.

و  61/1و سهم ایران  6و  12فرنگی و رب به ترتیب وجهگر بازار د 2010-2018زمانی  ایران در بازه یانگین رتبهم

 دهد.فرنگی نوسان بیشتری را در مقایسه با رب گوجه نشان میدرصد بوده است که در بازار گوجه 30/5

 (2010-2018گوجه و جایگاه ایران در دوره )( ساختار بازار رب2جدول )

 رهبران بازار سال

C
R

1
 C

R
4

 H
H

I
 1
/H

H
I

 

 ر بازارساختا

سهم 

ایران
رتبه  

ایران
 

 7 3.70 انحصار چندجانبه باز 6.09 0.16 69 27 چین، ایتالیا، اسپانیا،آمریکا 2010

 6 5.00 انحصار چندجانبه بسته 5.88 0.17 70 29 چین، ایتالیا،آمریکا، اسپانیا 2011

 6 6.10 انحصار چندجانبه باز 6.14 0.16 68 29 چین، ایتالیا،آمریکا، اسپانیا 2012

 6 4.90 انحصار چندجانبه باز 6.29 0.16 69 27 چین، ایتالیا،آمریکا، اسپانیا 2013

 6 5.50 انحصار چندجانبه باز 6.65 0.15 68 26 چین، ایتالیا،آمریکا، اسپانیا 2014

 6 5.80 انحصار چندجانبه باز 6.70 0.15 68 26 چین، ایتالیا،آمریکا، اسپانیا 2015

 6 6.40 انحصار چندجانبه باز 7.31 0.14 65 23 چین،آمریکا، اسپانیا ایتالیا، 2016

 6 6.20 انحصار چندجانبه باز 7.54 0.13 64 22 ایتالیا، چین، اسپانیا،آمریکا 2017

 7 4.50 انحصار چندجانبه باز 7.32 0.14 65 23 ایتالیا، چین، اسپانیا،آمریکا 2018

 6 5.30 دجانبه بازانحصار چن 6.66 0.15 67 26   میانگین

 6 3.70 انحصار چندجانبه بسته 5.88 0.13 64 22   کمینه

 7 6.40 انحصار چندجانبه باز 7.54 0.17 70 29   بیشینه

 0.07 0.17   0.09 0.09 0.03 0.10   ضریب نوسان

 های پژوهشمنبع: یافته

فرنگی ایران گوجه و گوجهرب ( نتایج مربوط به شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صادرات3در جدول )

 2010زمانی سال  فرنگی در بازهگوجه و گوجهشود که براساس آن، ایران در صادرات هر دو محصول ربمشاهده می

گوجه مزیت نسبی بسیار بیشتری برای ایران داشته از مزیت نسبی برخوردار بوده است. اما صادرات رب 2018تا 

شتر این محصول فراوری شده صنایع غذایی در مقایسه با گوجه فرنگی تازه ایران پذیری بیاست که بیانگر رقابت

 است.
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 2010-2018گوجه در بازه زمانی فرنگی و رب( مزیت نسبی ایران برای صادرات گوجه3جدول)

 فرنگیرب گوجه فرنگیگوجه 

 مزیت نسبی آشکار شده متقارن مزیت نسبی آشکار شده مزیت نسبی آشکار شده متقارن مزیت نسبی آشکار شده سال

2010 3.98 0.60 7.96 0.77 

2011 2.92 0.50 12.27 0.84 

2012 3.81 0.58 13.99 0.86 

2013 2.74 0.47 13.7 0.86 

2014 3.98 0.60 12.18 0.84 

2015 3.50 0.56 13.11 0.85 

2016 3.50 0.56 14.04 0.86 

2017 3.98 0.60 14.62 0.87 

2018 6.35 0.73 11.27 0.83 

 0.84 12.57 0.57 3.87  میانگین

 0.77 7.96 0.47 2.74 کمینه

 0.87 14.62 0.73 6.35 بیشینه

 0.03 0.16 0.12 0.26  ضریب نوسان

 های پژوهشمنبع: یافته 

 

ترین فرنگی و رب آن در مهم(، مزیت صادراتی آشکار شده ایران برای دو محصول گوجه5( و )4در جداول )

دهند. در بین کشورهای هدف، شود که بیشتر آنها را کشورهای همسایه تشکیل میرهای هدف ایران مشاهده میبازا

خص یاد فرنگی به ترکمنستان به طور میانگین بیشترین مزیت را داشته است و روند رو به رشد شاصادرات گوجه

پذیری دهد رقابتیمار این کشور است و نشان شده با وجود نوسان، بیانگر بهبود موقعیت رقابتی ایران در سطح باز

دارای بیشترین  89/16فرنگی، ایران در افغانستان با میانگین ایران در این بازار بهبود یافته است. در بازار رب گوجه

دات این ی وارقدرت رقابتی در بین سایر رقبای حاضر در بازار این کشور است. همچنین عراق با وجود حجم باال

سبی قرار ر مزیت ناز نظ از ایران در مقایسه با سایر بازارهای هدف ایران، در جایگاه سوم بازارهای هدف ایران محصول

انستان و ه با افغمقایس دارد. یعنی با وجود حجم زیاد صادرات رب گوجه به عراق، قدرت رقابتی ایران در این بازار در

 اکستان وراق، پعت نسبی در کشورهای افغانستان، ترکمنستان، ترکمنستان کمتر است. عدد بزرگتر از یک برای مزی

 گوجه به کشورهای یاد شده است.امارات، نشان دهنده وجود مزیت نسبی در صادرات رب

-2018فرنگی به کشورهای هدف صادراتی ایران در دوره ( مزیت نسبی آشکار شده ایران برای صادرات گوجه4جدول )

2010 
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 سال

عراق
روسیه 
 

امار
ت

ا
افغانستان 

ترکمنستان 
 

عمان
قزاقستان 

آذربایجان 
ارمنستان 
پاکستان 
گرجستان 
 

قطر
 

2010 27.9 0.2 0.4 43.4 36.6   0.4 15.7 0.3 0.8 0.17 0.1 

2011 54.2 0.1 0.1 23.0 74.6   0.6 24.4 4.5 2.0     

2012 42.9 0.1 0.1 36.8 58.7   1.8 17.4 10.2 0.2 0.24   

2013 53.2 0.2 1.7 74.9 91.5 0.2 1.5 31.3 4.5 0.6 0.10   

2014 33.3 0.1 0.8 38.3 52.4 0.1 1.1 40.8 1.8 0.2 0.07   

2015 50.1 0.2 1.4 46.8 64.4 0.4 0.7 48.1 2.8 0.3 0.11   

2016 47.7 0.8 2.9 32.8 62.7 0.7 2.0 14.3 3.9 0.1 0.07   

2017 44.8 1.0 3.1 56.6 58.3 1.7 1.4 6.3 26.3 22.0 0.08 14.6 

2018 33.7 1.4 7.0 25.3 38.6 3.4 1.2 29.0 8.2 0.3 0.49 11.0 

 2.9 0.1 2.9 7.0 25.3 1.2 0.7 59.9 42.0 2.0 0.4 43.1 میانگین

 14.6 0.5 22.0 26.3 48.1 2.0 3.4 91.5 74.9 7.0 1.4 54.2 کمینه

 0.1 0.1 0.1 0.3 6.3 0.4 0.1 36.6 23.0 0.1 0.1 27.9 بیشینه

 2.0 1.0 2.4 1.1 0.5 0.5 1.6 0.3 0.4 1.1 1.1 0.21  ضریب نوسان

 های پژوهشمنبع: یافته

توان های زیاد شاخص مزیت نسبی آشکار شده طی زمان را میطور که در بخش قبلی ذکر شد، نوسانهمان

دد بدست با توجه به ع. (Salami &Pishbahar,2001)معیاری برای عدم پایداری در نظام تجاری یک کشور دانست 

 فرنگی و رب ایران به ترکمنستان و افغانستان دارایگوجهآمده برای ضریب نوسان، به ترتیب مزیت نسبی صادرات 

و د نفوذ در این پذیری است. از این رو،کمترین نوسان بوده است که بیانگر پایداری در این دو بازار، در عین رقابت

در این دو  ایگاه خودتواند با توجه به برندسازی و جدر اولویت قرار گیرد. همچنین ایران می تواند برای ایرانبازار می

ن در پذیری ایراقابتربازار، بازار سایر محصوالت زنجیره عرضه گوجه را نیز در آنها توسعه دهد. شایان توجه است، 

ت داشته اس فرنگی این کشور، روند کاهشیهبازار رب گوجه ترکمنستان با وجود بهبود وضعیت رقابتی در بازار گوج

 بخشد.فرنگی ایرانی را ضرورت میهای بازاریابی رب گوجه با تاکید بر برند گوجهکه توجه به بهبود فعالیت

 

 2010-2018گوجه به کشورهای هدف صادراتی ایران در دوره ( مزیت نسبی آشکار شده ایران برای صادرات رب5جدول)

 سال

عراق
افغانست 

ان
 

روسیه
پاکستان 

 

ت
کوی

قزاقستان 
 

قطر
ترکیه 

ت 
امارا

ترکمنستان 
آذربایجان 
 

ن
اوکرای

 

2010 12.61 22.51 0.61 6.74 0.45 0.33 0.75 0.01 1.67 22.70 0.04 0.17 
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 سال

عراق
افغانست 

ان
 

روسیه
پاکستان 

 

ت
کوی

قزاقستان 
 

قطر
ترکیه 

ت 
امارا

ترکمنستان 
آذربایجان 
 

ن
اوکرای

 

2011 10.94 16.98 0.82 5.06 0.23 0.14 0.01   0.16 16.28 0.01 0.09 

2012 9.33 14.45 1.09 0.59 0.28 0.09 0.27 0.03 0.23 13.05 0.01   

2013 9.92 18.05 0.89 1.62 0.39 0.25 0.04 0.05 0.40 11.47 0.01 0.03 

2014 7.89 15.48 1.28 1.69 0.22 0.90 0.10 0.17 3.87 8.19 0.06   

2015 9.44 16.00 0.72 1.79 0.83 0.60 0.06 0.10 1.90 4.44 0.05 0.16 

2016 8.40 14.38 0.72 2.12 1.12 1.56 0.03   1.85 5.95 0.01 0.10 

2017 8.42 14.89 0.63 3.13 1.10 0.58 0.51 0.75 1.40 14.26 0.02 0.95 

2018 7.40 19.29 0.45 3.26 0.89 0.36 1.02 0.51 0.09 9.96 0.02 0.48 

 0.22 0.03 11.81 1.28 0.18 0.31 0.54 0.61 2.89 0.80 16.89 9.37 میانگین

 0.95 0.06 22.70 3.87 0.75 1.02 1.56 1.12 6.74 1.28 22.51 12.61 بیشینه

 0.03 0.01 4.44 0.09 0.01 0.01 0.09 0.22 0.59 0.45 14.38 7.40 کمینه

 1.41 0.70 0.47 0.96 1.48 1.19 0.86 0.61 0.67 0.32 0.16 0.17 ضریب نوسان

 های پژوهشمنبع: یافته

 بندی و پیشنهادهاجمع

رنفتی و بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی آن در ارزآوری کشور، هدف این مطالعه با توجه به نقش صادرات غی

 فرنگی و محاسبهمقایسه ساختار بازار جهانی رب گوجه و گوجه فرنگی به عنوان دو حلقه از زنجیره عرضه گوجه

تایج، مزیت نسبی آشکار شده صادرات این دو محصول در جهان و کشورهای هدف ایران تعیین شد. براساس ن

با وجود سهم باالی چهار قدرت برتر بازار، در بیشتر  2010-2018ساختار بازار جهانی هر دو محصول در دوره 

ها انحصار چندجانبه باز بود که بیانگر سهم اندک بیشتر رقبا و رقابت زیاد بین آنها است. اما با توجه به سهم زیاد سال

های بزرگ برای رقبای کوچک، اندک است. از این رو، پیشنهاد و ثبات رهبری بازار، امکان گرفتن سهم کشور

درصد در بازار رب، تعدادی از بازارها را که در  30/5درصدی در بازار گوجه و  61/1شود، ایران با متوسط سهم می

د. به منظور پذیری بیشتری برخوردار است، برای نفوذ، توسعه بازار و برندسازی در اولویت قرار دهآنها از قدرت رقابت

های صادراتی ایران در بازارهای هدف مهم ایران برای هر دو ایجاد تصویری روشن برای انتخاب بازارهای هدف، مزیت

فرنگی و رب ایران به ترکمنستان و افغانستان دارای گوجهمحصول بررسی شد که براساس نتایج، به ترتیب صادرات 

پذیری و پایداری در این دو بازار یت صادراتی بود که بیانگر رقابتبیشترین مزیت و کمترین نوسان در شاخص مز

تواند برای ایران در اولویت قرار گیرد و با توجه به برندسازی و جایگاه کشور است. از این رو، نفوذ در این دو بازار می

د. با توجه به روند کاهشی در این دو بازار، بازار سایر محصوالت زنجیره عرضه گوجه ایران نیز در آنها توسعه یاب

فرنگی این کشور، توجه پذیری ایران در بازار رب گوجه ترکمنستان با وجود بهبود وضعیت رقابتی در بازار گوجهرقابت
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شود. همجنین با توجه به فرنگی ایرانی توصیه میهای بازاریابی رب گوجه با تاکید بر برند گوجهبه بهبود فعالیت

فرنگی، ارزش افزوده باالتر آن، امکان برندسازی بیشتر و نگهداری و گوجه در مقایسه با گوجه مزیت نسبی باالتر رب

گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره عرضه و بازاریابی، رب شود، با توسعه سرمایهحمل و نقل، توصیه می

 فرنگی در اولویت قرار گیرد.گوجه
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