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 انجیر خشک شده  صادراتی ساختار بازاربررسی 

 1محمد خداوردیزاده
 

 چكيده
 ایران و جهان شدهانجير خشک  بررسی ساختار بازار صادراتینظر به اهميت خشكبار در صادرات غيرنفتی کشور پژوهش حاضر با هدف 

  قيقاین تح استفاده شد. دوره مورد مطالعهنسبت تمرکز و هرفيندال از شاخص های  ساختار بازارصورت پذیرفته است. جهت تعيين 
درصد  21بيش از ساختار بازار صادرات ایران طی دوره مورد بررسی از نوع بنگاه مسلط می باشد و نتایج نشان داد  باشد. می 8112-8112

انجير خشک شده تنها به کشور ویتنام صادر می شود. ساختار بازار صادرات جهانی انجير خشک شده طی تمام سال های مورد بررسی به 
 21که از نوع انحصار چندجانبه بسته می باشد، از نوع بنگاه مسلط می باشد. یعنی طی این سالها بيش از  8112و  8112جز سال های  

های ترکيه، امریكا، افغانستان، ایران، فرانسه، یونان، آلمان، اسپانيا، کشور. هان توسط کشور ترکيه صادر می شوددرصد انجير خشک شده ج
نشان داد که  محاسبات قيمت صادراتیچين، هنگ کنگ بزرگترین صادرکنندگان جهانی انجير خشک شده طی دوره مورد مطالعه بوده اند. 

باشد که هایی که سهم کم دارند دارای قيمت صادراتی پایين میدر صادرات جهانی نسبت به کشور کشور ایران علی رغم داشتن سهم باال
، تنوع صادراتی با افزایش جهت افزایش قدرت چانه زنی ایران شود کهمیپيشنهاد باشد. علت این امرضعف در فرایند بازاریابی جهانی می

 وارد به اقدام مجدد، صادرات هدف با که کشورهایی به شده خشک انجير صادرات در است بهتر . همچنينتعداد شرکا تجاری افزایش یابد
  .کرد نظر تجدید کنند می کردن

 ساختار بازار، هرفیندال.صادرات،  انجير خشک شده،، ایرانهای کليدی: واژه
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 مقدمه

کوشند مختلف می کشورهاي و شودمی برخوردار حجم بیشتري و سرعت از روز به روز جهانی تجارت      

(. به Esfahani, 2006کنند) هماهنگ آن رشد آهنگ با را خود که با افزايش سهم خويش در تجارت جهانی

به  6112میلیارد دالر در سال  01300از  6112-6102هاي طوري که ارزش کل صادرات جهانی طی سال

 223درات محصوالت کشاورزي از افزايش يافته و ارزش کل صا 6102میلیارد دالر در سال  02132بیش از 

نوسانات  از دير باز. 0افزايش يافته است 6102میلیارد دالر در سال  0111به  6112میلیارد دالر در سال 

همه مهمتر پايان پذير بودن منابع  شديد درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام، افزايش جمعیت کشور و از

اين باور رسانده است که توسعه صادرات غیر نفتی و  بهنفتی، سیاستگذاران و برنامه ريزان کشور را 

 صادرات محصوالت کشاورزي به لحاظ. باشد محصولی، ضرورتی اجتناب ناپذير می رهايی از اقتصاد تک

 Dashti)باشداهمیت می ارز آوري و کاهش وابستگی کشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام داراي

et al., 2010.) 

که ارزش اين حجم از  ،(0322)کشاورز و همکاران، درصد است 61ورزي ايران حدود ضايعات بخش کشا

ايجاد صنايع تبديلی و تولید محصوالت خشکبار با میلیارد دالر برآورد می شود.  ٨تا  2 ضايعات بین

. محصوالت کشاورزي ضايعات کشاورزي به شمار می رود تکمیلی مؤثر ترين راهکار براي کاهش حجم

محصوالت  صادرات تولید و .شک نشده ارزش افزوده پايینی نسبت به محصوالت خشکبار دارندتازه و خ

کشاورزي خشک شده به داليل مختلفی از جمله ايجاد ارزش افزوده باال، داشتن ارزش غذايی باال، ايجاد 

د اشتغال، قابلیت نگهداري باال در مقايسه با ساير محصوالت کشاورزي تازه و خشک نشده، ايجا

درآمدهاي ارزي بیشتر براي کشور به علت بیشتر بودن ارزش افزوده نسبت به بازار داخلی در اولويت 

باشد و می پايین در داخل کشور محصوالت خشکبارارزش افزوده کاالهاي صادراتی غیر نفتی قرار دارد. 

اجبار به عرضه به  ) ضرر احتمالی در پی افزايش عرضه محصوالت کشاورزي کشاورزان براي جلوگیري از

میوه خشک براي محصول خود ارزش افزوده  توانند با تولیددر برخی از زمانهاي خاص می قیمت پايین(

کار قرار  صادرات را در دستورو پیدا کردن بازارهاي هدف، ايجاد و در پی حمايت از سوي مسئوالن 

  .(Faraji, 2017) دهند

                                           
1 FAO 
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بطوريکه چند  خشکبار از جايگاه ويژه اي برخوردار است، برخی محصوالتصادرکنندگان  ايران در بین

سهم عمده اي  و انجیر خشک شده ، برگه زردآلو، بادامکشمش محصول مهم اين گروه مانند پسته، خرما،

 انجیر محصول دربارهبا توجه به اينکه  (.Rasekh jahromi, 2007) دارد را در اختیار از بازار جهانی

بررسی آمار نموده است.  تمرکز انجیره است، پژوهش حاضر بر روي محصول شد انجام مطالعات کمی

نشان می دهد  6112-610٨مربوط به ارزش صادرات انجیر خشک شده کشورهاي صادرکننده طی دوره 

که کشورهاي ترکیه، افغانستان، ايران، امريک، آلمان، يونان، اسپانیا، هلند و فرانسه بیشترين سهم را از 

درصدي بیشترين سهم را در بازار صادرات جهانی  21ت جهانی دارند. ترکیه با متوسط سهم ارزش صادرا

درصدي در رتبه هاي باالي ارزش صادرات  2.2انجیر خشک شده دارد. کشور ايران با متوسط سهم 

 .  0جهانی قرار دارد

. بهترين جايگاه نوسانات زيادي داشته است 6112-610٨سهم ايران از ارزش صادرات جهانی طی دوره 

درصد کل ارزش  01هزار دالر )  00326با ارزش صادرات معادل  6112ايران طی دوره مورد بررسی در سال 

هزار دالر )  6220با ارزش صادرات معادل  6103صادرات جهانی( و  ضعیف ترين جايگاه ايران هم در سال 

سانات زياد ايران در صادرات انجیر درصد از کل ارزش صادرات جهانی( بوده است. علی رغم نو 03/1

کشور اول صادرات جهانی انجیر خشک شده می باشد. با توجه به آمار  2خشک شده ولی همچنان جزو 

( بررسی شرکاي تجاري فعلی ايران طی دوره مورد بررسی نشان می FAOسازمان خوار و بار کشاورزي )

نگاپور، هنگ کنگ، تايوان، مالزي، چین، استرالیا، دهد که کشورهاي ويتنام، امارات، ژاپن، کره جنوبی، س

قزاقستان، هند، کويت، فرانسه، بلژيک، آلمان و قطر عمده وارد کنندگان از کشور ايران هستند. ويتنام با 

 درصدي بزرگترين مشتري تجاري ايران می باشد. ٨٨سهم 

 ت.مطالعات مختلفی درباره ساختار بازار صادرات و واردات انجام شده اس

Mirbageri et al (2019)  با استفاده از شاخص  6110-610٨ساختار بازار صادراتی زعفران ايران را طی دوره

هیرشمن بررسی کردند. نتايج ساختار بازار جهانی زعفران بیانگر اين مطلب است که بازار -هرفیندال

 Khodaverdizadeh and Mohammadi (2017)زعفران طی دوره مذکور بین چندجانبه بسته و باز می باشد. 

ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارويی منتخب شامل رازيانه، باديان، انیسون و گشنیز را با استفاده 

نتايج بررسی کردند.  6110-6100از شاخص هاي مزيت نسبی آشکار شده متقارن و هرفیندال طی دوره 

دوره مورد بررسی از سه نوع رقابت انحصاري،  نشان داد که بازار صادرات جهانی گیاهان دارويی طی

                                           
1 fao 
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انحصار چندجانبه بسته و باز پیروي می کند. کشور ايران در مقايسه با کشورهايی که سهم ناچیز از 

 بازار ساختار Shengaei et al(2014). صادرات جهانی را دارند، داراي قیمت صادراتی پايینی می باشد

 بازار ساختار داد نشان نتايج دادند. قرار مورد بررسی 6110-6100طی دوره  را ايران کشمش صادراتی

 .شدرقابتی تر  6110نسبت به  6100در اين دوره انحصار چندجانبة بسته بود، اما در سال  ايران صادراتی

Sadeghi et al( 2011)  از  6111-611٨به منظور تعیین ساختار بازار صادرات جهانی زعفران طی دوره

یندال و نسبت تمرکز استفاده کردند. نتايج نشان داد که ساختار بازار صادرات زعفران هاي هرف¬شاخص

با استفاده از  Agom et al (2012)ايران از بنگاه مسلط به انحصار چند جانبه بسته تغییر يافته است. 

 6111 فروشی ماهی منجمد کشور نیجريه در طی سالهاي¬شاخص هرفیندال به تجزيه و تحلیل بازار عمده

پرداختند. مقدار شاخص هرفیندال محاسبه شده براي اين مطالعه در طی دوره مورد بررسی  6101تا 

فروشی ماهی منجمد در کشور نیجريه دهنده اين است که ساختار بازار عمدهبدست آمد که نشان 600/1

 ساختار بررسی به ندالهرفی شاخص از استفاده با Adetunji and Adesiyan (2008)باشد.کامال رقابتی می

بدست آمده و نشان داد که بازار درخت  063/1پرداختند مقدار اين شاخص  نیجريه در چنار درخت بازار

هاي نسبت تمرکز و با استفاده از شاخص Folayan et al (2006)باشد. چنار در اين کشور کامال رقابتی می

بی نیجريه پرداختند وبه اين نتیجه رسیدند که بازار غرهرفیندال به بررسی ساختار بازار کاکائو در جنوب

 باشد. کاکائو در جنوب غربی اين کشور کامال رقابتی می

 انجیر خشک شده مرور مطالعات گذشته نشان می دهد که تاکنون پژوهشی درباره ساختار بازار صادرات

ادرات غیر نفتی کشور، در صورت نگرقته است. لذا با توجه اهمیت صادرات خشکبار در ص جهانايران و 

 اين مطالعه به بررسی اين موضوع پرداخته می شود.

 روش تحقیق

)(بنگاه nتمرکز از دو شاخص نسبت براي تعیین ساختار بازار در اين مطالعه nCRو شاخص 

 استفاده می شود. HI)(هرفیندال

  (iCR) 0کزنسبت تمر -0

هاي موجود در تا از بزرگترين بنگاه n( مبین نسبت مجموع اندازۀ فروشnCRبنگاه ) nنسبت تمرکز

باشد. اما اين یترين مزيت اين شاخص سهولت و سادگی محاسبه آن مبازار به کل اندازه بازار است. مهم

                                           
1 Concentration Ratio 
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هاي کند و فقط به اطالعات مربوط به بنگاهشاخص از کلیه اطالعات موجود در يک بازار استفاده نمی

بزرگ توجه دارد. بدين ترتیب اگر هر تغییري در بازار صورت گیرد و بنگاه بزرگ از اين تغییرات متأثر 

باشد. شاخص فوق را ضعف اين شاخص می ترين نقطهنشود، اندازه شاخص تغییر نخواهد کرد که اين مهم

 (:Hoseiny and Houman, 2007توان به صورت رابطه زير ارائه کرد)می




n

i
in sCR

1

            ki ,...1         nk                                             )0( 

ام و iسهم بازار بنگاه isهاي بزرگ،تعداد بنگاه nهاي فعال در صنعت، تعداد بنگاه kدر اين رابطه 

nCR  نسبت تمرکزn توان از انحصار اين شاخص می باشد. بازارهاي واقعی را با توجه به مقداربنگاه می

بندي کرد. اگر يک بنگاه تمامی بازار را در اختیار داشته باشد، شاخص تمرکز کامل تا رقابت کامل تقسیم

درصد بازار را در  011تا  21کامل نام دارد. بازاري که يک بنگاه آن بین  درصد بوده و بازار انحصار 011آن 

 011-21نام دارد. بازاري که سهم تجمعی چهار بنگاه برتر آن جمعاً  0مسلطاختیار داشته باشد، بازار بنگاه 

)محکم( و بازاري که سهم چهار بنگاه برتر آن در مجموع کم تر  6درصد باشد، به انحصار چند جانبه بسته

 (.Hoseiny and Houman, 2007))سست( معروف است 3درصد باشد، به انحصار چند جانبه باز 11از 

 (HI)1رفیندالشاخص ه -6

هاي تمرکز، توسط هرفیندال پیشنهاد شد. شاخص اين شاخص در واقع براي رفع برخی نواقص نسبت      

هاي موجود و نوع ساختار بازار را به مراتب بهتر از نسبت مزبور چگونگی توزيع اندازه بازار در بین بنگاه

شاخص طوري هست که از تمامی اطالعات موجود در بازار استفاده  سازد. ساختار اينتمرکز مشخص می

کند. شاخص مزبور از پايه نظري قوي برخوردار است به طوري که اقتصاددانانی مانند آدلمن، کالرک و می

-، هانا و کی براي اين شاخص مبانی نظري ارائه کردند. عکس اين شاخص نوع بازار را نشان می2ديويس

که در رابطه زير نشان داده شده است شاخص هرفیندال عبارت است از مجموع توان دوم طور دهد. همان

هاي فعال تعداد بنگاه nام وiسهم بازار بنگاه isهاي فعال در صنعت. در رابطه زير سهم بازار کلیه بنگاه

 :(Repkova, 2012باشد)در صنعت می

                                           
1- Dominant Firm Market   
2- Tight Oligopoly   
3- Loose Oligipoly  
4 Herfindahl Index 
5- Klark and Davies 
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در ساختار اين شاخص به سهم بازار هر بنگاه وزنی معادل سهم بازار همان بنگاه تعلق گرفته است؛ يعنی 

تر تأثیر بیشتري در میزان اين شاخص دارند. اين شاخص بین دو عدد صفر و يک قرار هاي بزرگبنگاه

تر( و هر چه به عدد يک بازار به سمت رقابتی شدن)تمرکز کم دارد و هر چه به عدد صفر نزديک شود

 (. Azizi, 2004کند)نزديک شود بازار به سمت انحصاري شدن)تمرکز بیشتر( حرکت می

 ارائه شده است. 0ها در جدول انواع ساختار بازار و ويژگی آن
 هاها از نظر تعداد و اندازه بنگاه(: ساختار بازارها و خصوصیات آن0جدول)

شاخص هرفیندال  هاي تمرکزنسبت شرح

)(HI 

 ويژگی اصلی بازار

0iCR رقابت کامل  0HI  بنگاه رقیب بدون در انحصار داشتن  21بیش از

 سهم در خور توجهی از بازار وجود دارند.

101 رقابت انحصاري CR 
10)/1( HI درصد بازار  01هاي رقیب، بیش از هیچ کدام از بنگاه

 را در انحصار ندارند.

404 انحصار  چند جانبه باز CR 
10)/1(6  HI 1  درصد بازار را در انحصار دارند. 11بنگاه حداکثر 

604 انحصار چند جانبه بسته CR 
6)/1(3  HI 1  درصد بازار را در انحصار دارند. 21بنگاه حداقل 

501 بنگاه مسلط CR 
3)/1(1  HI  درصد بازار را در انحصار يک بنگاه است  21بیش از 

1001 انحصار کامل CR 1HI  را در انحصار دارد.يک بنگاه کل بازار 

 Maddala et al (1995)مأخذ: 

 

 روش و ابزار گردآوري اطالعات

 و داده هاي مربوط به اين تحقیق شامل ارزش و مقدار صادرات انجیر خشک شده جهانی از سازمان خوار

را شامل می  610٨الی  6112 هاي( اخذ شده است. دوره زمانی تحقیق سالFAOکشاورزي جهانی) بار

 . جامعه اماري اين تحقیق کل کشورهاي صادر کننده انجیر خشک شده در جهان می باشد.شود

 نتايج و بحث

 بررسی میزان تولید ايران و عمده کشورهاي صادرکننده انجیر خشک شده





n

i

isHI
1

2
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کشورهاي ترکیه، مصر، مراکش، ايران، الجزاير، اسپانیا، سوريه، امريکا،  6102در سال  FAOمطابق آمار 

تعدادي از  6مطابق جدول انستان از بزرگترين تولیدکنندگان انجیر در جهان می باشند. تونس و افغ

کنندگان عمده انجیر خشک شده هستند اما کشورها از جمله آلمان، هلند، بلژيک و اتريش که از صادر

شورهاي دهند. اين کباشند و با وارد کردن از ساير کشورها، صادرات انجام میجز تولیدکنندگان آن نمی

اقدام 0وارد کننده در واقع بازارهاي هدف نهايی انجیر خشک شده دنیا نیستند و با هدف صادرات مجدد 

-به وارد کردن انجیر خشک شده از ديگر کشورها از جمله کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه می

آوري محصوالت صادراتی بندي و فرکنند. چون که در اين کشورها سرمايه گذاري چندانی بر روي بسته

-اي ارز از کشور خارج میشوند و از اين طريق بخش عمدهاي صادر میشود و عمدتاً به صورت فلهنمی

 گردد. لذا بايستی در انتخاب بازارهاي هدف دقت نمود.

 

 ساختار بازار صادرات انجیر خشک شده ايران

انجیر خشک شده ايران به کشورهاي مورد  با توجه به اينکه طبق آمار فائو، آمار مربوط به میزان صادرات

موجود بود لذا فقط براي اين سالها طی دوره  6100و  6102، 6101، 6101، 6112تقاضا فقط براي سال هاي 

 مورد بررسی ساختار بازار تعیین شد.

در نوسان  6112کشور در سال  11تا  6102کشور در سال  30تعداد شرکا تجاري ايران از  3مطابق جدول 

هزار دالر در نوسان می باشد  32122هزار دالر تا  200٨می باشد. ارزش صادرات انجیر خشک شده نیز از 

می باشد.  6112و کم ترين براي سال  6102که بیشترين ارزش صادرات انجیر خشک شده براي سال 

کره جنوبی، به ترتیب کشورهاي هنگ کنگ، ويتنام، روسیه،  6112بزرگترين شرکا تجاري ايران در سال 

شود کشورهاي ويتنام آلمان، تايلند، امارات، هند، سنگاپور، ژاپن می باشند. همان طوري که مشاهده می

                                           
1 Re-Export 

 ()تن(6112-610٨(:متوسط میزان تولید کشورهاي صادر کننده انجیر خشک شده )6جدول )

 آلمان اسپانیا سوريه افغانستان اناير امريکا ترکیه

601130 312٨1 22223 2206 1610٨ 30٨12 1 

  اتريش بلژيک فرانسه يونان مکزيک هلند

1 2300 6101٨ 3036 1 1  

 هاي تحقیقماخذ: يافته
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و هنگ کنگ در طی دوره مورد بررسی از وارد کنندگان اصلی کشور ايران می باشد و بعد از اين دو 

 بوده اند.کشور، کشورهاي ژاپن و امارات از وارد کنندگان عمده از کشور ايران 

درصد می باشد.  22و  12به ترتیب برابر با  6112نسبت هاي تمرکز يک کشوري و دو کشوري براي سال 

درصد به دو کشور  22به کشور هنگ کنگ و  6112درصد از انجیر خشک شده ايران در سال  12يعنی 

رصد بازار صادرات د 12هنگ کنگ و ويتنام ارسال می شود. به عبارت ديگر کشور هنگ کنگ به تنهايی 

و عکس  62/1برابر با  6112انجیر خشک شده ايران را در انحصار دارد. مقدار شاخص هرفیندال در سال 

 21کشور هنگ کنگ، ويتنام، روسیه و کره جنوبی حداقل  1باشد. به عبارتی می ٨/3اين شاخص برابر با 

انجیر خشک شده ايران از نوع انحصار چند درصد بازار را در انحصار دارند. در اين سال ساختار صادرات 

 باشد.  جانبه بسته می

می باشد که مربوط به  20و  ٨2بیشترين نسبت تمرکزهاي تک کشوري و دو کشوري به ترتیب برابر با 

 20درصد انجیر خشک شده ايران فقط به کشور ويتنام و  ٨2می باشد. يعنی در اين سال  6102سال 

و امارات صادر می شد. مطابق جدول زير بزرگترين شرکا تجاري ايران در بقیه  درصد به دو کشور ويتنام

سال هاي مورد مطالعه شامل کشورهاي ويتنام، ژاپن، کره جنوبی،هنگ کنگ، سنگاپور، هند، مالزي، 

 آلمان، کويت، فرانسه، امارات، بلژيک، تايوان، استرالیا و عراق می باشد.

از نوع بنگاه مسلط می باشد.  6100تا  6101شده ايران طی سال هاي  ساختار بازار صادرات انجیر خشک

درصد انجیر خشک شده ايران تنها به يک کشور يعنی ويتنام صادر می  21يعنی طی اين سالها بیش از 

شد. اين حالت در بازار جهانی به نفع کشورهاي وارد کننده و به ضرر کشور صادرکننده ايران می باشد. به 

پذيري بازار صادراتی انجیر خشک شده ايران و قدرت انحصاري متقاضیان انجیر خشک ربهکه ضطوري

يافته است چون قدرت چانه زنی ايران به شدت کاهش می  شده صادراتی ايران)انحصار خريد( افزايش

يابد. به عبارت ديگر طی دوره مورد بررسی عمده بازارهاي هدف تجاري ايران متنوع نبوده و بخش 

ی از صادرات بر روي چند کشور خاص متمرکز بوده است که اين امر موجب عدم ثبات و کاهش در اعظم

گردد. بنابراين هر چه درآمد ارزي حاصل از صادرات و کاهش قدرت چانه زنی ايران در بازار جهانی می

رت چانه زنی نوع بازار صادراتی ايران به حالت رقابتی نزديک شود به نفع کشور ايران خواهد بود و قد

 ايران را هم افزايش خواهد داد.
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 ( 6112-610٨هاي تمرکز و هرفیندال در بازار صادراتی انجیر خشک شده ايران)(: شاخص نسبت3جدول)
 

 ساختار بازار

 

 

  متغیرهاي بازار شاخص نسبت هاي تمرکز و هرفیندال

بزرگترين شرکاي تجاري  

 انجیر خشک شده ايران
HI/1 

 
 

HI 

2CR
 

 

 (درصد)

1CR
 

 

 (درصد) 

 

ارزش صادرات  

 )هزار دالر(

تعداد  

شرکاي 

 تجاري

 سال

انحصار چند 

 جانبه بسته

 -روسیه -ويتنام -هنگ کنگ

 -تايلند -آلمان-کره جنوبی 

 ژاپن -سنگاپور -هند -امارات

٨/3 62/1 22 12 200٨ 11 6112 

-کره جنوبی -ژاپن -ويتنام بنگاه مسلط

 -هند -سنگاپور -هنگ کنگ

 -کويت -آلمان -مالزي

 فرانسه

00/6 12/1 06 20 0200٨ 33 6101 

  -هنگ کنگ -امارات -ويتنام بنگاه مسلط

 -سنگاپور -کره جنوبی

 -تايوان -ژاپن -هند-بلژيک

 مالزي

٨3/0 21/1 ٨1 03 30201 33 6101 

کره   -ژاپن  -اراتام -ويتنام بنگاه مسلط

  -سنگاپور-تايوان   -جنوبی

 -استرالیا -هنگ کنگ-مالزي

 فرانسه

61/0 ٨1/1 20 ٨2 32122 30 6102 

  -ژاپن -هند  -امارات -ويتنام بنگاه مسلط

  -هنگ کنگ  -کره جنوبی

 -عراق –تايوان   -سنگاپور

 مالزي

30/0 02/1 ٨2 ٨0 60233 3٨ 6100 
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 ختار بازار صادرات جهانی انجیر خشک شدهسا

کشور در  22تا  6112کشور در سال  22تعداد صادرکنندگان انجیر خشک شده جهان از  1مطابق جدول 

هزار دالر تا  000616در نوسان می باشد. ارزش صادرات انجیر خشک شده جهان نیز از  610٨سال 

رزش صادرات انجیر خشک شده مربوط به سال هزار دالر در نوسان می باشد که بیشترين ا 206362

 6112می باشد. بزرگترين صادر کنندگان انجیر خشک شده در سال  6112و کم ترين مربوط به سال  6100

به ترتیب کشورهاي ترکیه، امريکا، افغانستان، ايران، فرانسه، يونان، آلمان، اسپانیا، چین، هنگ کنگ می 

، 22به ترتیب برابر با  6112دو کشوري و چهار کشوري براي سال  باشند. نسبت هاي تمرکز يک کشوري،

توسط کشور  6112درصد از انجیر خشک شده جهان در سال  22درصد می باشد. يعنی  2/03و  2/26

درصد توسط چهار کشور ترکیه، امريکا،  2/03درصد توسط دو کشور ترکیه و امريکا و  2/26ترکیه، 

درصد بازار صادرات انجیر  22شود. به عبارت ديگر کشور ترکیه به تنهايی افغانستان و ايران ارسال می 

 خشک شده جهان را در انحصار دارد. 

و بیشترين نسبت هاي تمرکز دو  6103مربوط به سال  22بیشترين نسبت تمرکز تک کشوري برابر با 

می باشد.  6100سال  می باشد که هر دو مربوط به ٨3و  01کشوري و چهار کشوري به ترتیب برابر با 

درصد انجیر خشک شده جهان فقط توسط کشور ترکیه صادر می شود. در سال  22،  6103يعنی در سال 

درصد توسط چهار کشور  ٨3درصد انجیر خشک شده توسط دو کشور هند و فرانسه و  01نیز  6100

کنندگان انجیر خشک صادرترکیه، افغانستان، ايران، امريکا صادر می شود. مطابق جدول زير بزرگترين 

شده جهان در بقیه سال هاي مورد مطالعه شامل کشورهاي ترکیه، ايران، امريکا، يونان، آلمان، فرانسه، 

اسپانیا، سوريه، هلند، اتريش، بلژيک ، مکزيک می باشد. نسبت تمرکز يک کشوري در طی تمامی دوره 

ديگر در تمامی سال هاي مورد بررسی کشور  باشد. به عبارتمورد بررسی در اختیار کشور ترکیه می

 ترکیه باالترين سهم از صادرات جهانی انجیر خشک شده را داشته است.

باشد. به عبارتی کل می 3و عکس اين شاخص برابر با  36/1برابر با  6112مقدار شاخص هرفیندال در سال 

. در اين سال کردندادر میکشور به صورت يکنواخت ص 3،  6112انجیر خشک شده جهان را در سال 

باشد. به عبارت ديگر در اين سال کشور ساختار صادرات انجیر خشک شده ايران از نوع بنگاه مسلط می

درصد بازار صادرات جهانی را در اختیار خود داشته باشد. طی دوره مورد  21ترکیه توانسته است بیش از 

) سال  6/6قدار عکس شاخص هرفیندال بین و م 12/1و  6٨/1بررسی مقدار شاخص هرفیندال بین 

 هاي تحقیقماخذ: يافته
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نسبت به بقیه سال  6103( در نوسان می باشد. بنابراين شدت انحصار در سال 6110) سال  2/3( و 6103

درصد انجیر خشک شده جهان توسط کشور ترکیه صادر  22ها بیشتر بوده است چونکه در اين سال 

درصد انجیر خشک شده  21می باشد که  6110شده است. کمترين حالت انحصار هم مربوط به سال 

جهان توسط کشور ترکیه صادر شده است. با توجه به مقادير شاخص هرفیندال طی دوره مورد مطالعه، 

از نوع انحصار چند جانبه  6110و  6112ساختار بازار صادرات انجیر خشک شده جهان طی سال هاي 

درصد انجیر  21می باشد. يعنی طی اين سالها بیش از از نوع بنگاه مسلط  610٨تا  611٨بسته و از سال 

خشک شده جهان تنها توسط يک کشور يعنی ترکیه صادر می شد. اين حالت در بازار جهانی به نفع اين 

کشور صادر کننده و به ضرر سايرکشورهاي صادرکننده می باشد که سهم کمی از صادرات جهانی انجیر 

 خشک شده را دارند. 
 (6112-610٨هاي تمرکز و هرفیندال در بازار صادرات جهانی انجیر خشک شده ) خص نسبت(: شا1جدول )

 متغیرهاي بازار شاخص نسبت هاي تمرکز و هرفیندال

 ساختار بازار
 بزرگترين

 صادر کنندگان
HI/1 HI 4CR

 2CR
 1CR

 

رزش ا

صادرات  

 )هزار دالر(

 تعداد

 صادرکنندگان
 سال

ترکیه،امريکا، افغانستان،  بنگاه مسلط

ايران، فرانسه، يونان، آلمان، 

 اسپانیا، چین، هنگ کنگ

3 36/1 2/03 2/26 22 0٨0٨02 22 6112 

انحصار چند جانبه 

 بسته

ترکیه، ايران، امريکا، يونان، 

آلمان، فرانسه، اسپانیا، 

 ، اتريشسوريه، هلند

02/3 30/1 ٨1 2/23 21 000616 21 6112 

انحصار چند جانبه 

 بسته

ترکیه، افغانستان، ايران، 

امريکا، آلمان، فرانسه، 

 يونان، اسپانیا، هلند، سوريه

2/3 6٨/1 02 23 21 603300 23 6110 

ترکیه،افغانستان، امريکا،  بنگاه مسلط

آلمان، سوريه، ايران، 

، اسپانیا، فرانسه، يونان

 بلژيک

٨2/6 31/1 02 20 20 6٨320٨ 20 611٨ 

ترکیه،امريکا، افغانستان،  بنگاه مسلط

آلمان، سوريه، اسپانیا، 

 يونان،ايران،هلند، فرانسه

26/6 32/1 02 22 26 613126 22 6112 

ترکیه، امريکا، ايران، آلمان،  بنگاه مسلط 12/6 1/1 02 01 23 621121 20 6101 
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افغانستان، يونان، سوريه، 

 اسپانیا، مکزيک، هلند

ترکیه، امريکا، ايران، آلمان،  بنگاه مسلط

مکزيک، يونان، افغانستان، 

 هلند، اسپانیا، فرانسه

2/6 31/1 00 22 20 622622 23 6100 

ترکیه، امريکا، آلمان،  بنگاه مسلط

افغانستان، يونان، اتريش، 

هلند، اسپانیا، ايران، 

 مکزيک

1/6 10/1 0٨ 00 21 312326 22 6106 

ترکیه، امريکا، افغانستان،  بنگاه مسلط

آلمان، يونان، اسپانیا، 

اتريش، هلند، فرانسه، 

 سوريه

6/6 12/1 ٨1 06 22 323122 23 6103 

ترکیه، افغانستان، ايران،  بنگاه مسلط

امريکا، آلمان، يونان، 

اسپانیا، مکزيک، اتريش، 

 فرانسه

06/6 32/1 ٨6 01 2٨ 1٨1120 22 6101 

ترکیه، ايران، افغانستان،  نگاه مسلطب

امريکا، يونان، آلمان، 

اسپانیا، فرانسه، اتريش، 

 هلند

1/6 10/1 ٨1 01 23 32٨623 22 6102 

ترکیه، ايران، افغانستان،  بنگاه مسلط

امريکا، آلمان، يونان، 

اتريش، اسپانیا، هلند، 

 فرانسه

0/6 30/1 ٨1 2٨ 22 161116 2٨ 6102 

ه، افغانستان، ايران، ترکی بنگاه مسلط

امريکا، يونان، آلمان، 

اسپانیا، هلند، فرانسه، 

 سوريه

0/6 30/1 ٨3 01 2٨ 206362 20 6100 

ترکیه، افغانستان، ايران،  بنگاه مسلط

امريکا، آلمان، اسپانیا، 

 يونان، سوريه، هلند، فرانسه

0٨/6 32/1 ٨0 00 20 210203 22 610٨ 

 هاي تحقیقماخذ: يافته
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 سی قیمت صادراتی عمده کشورهاي صادر کننده انجیر خشک شده جهانبرر -

متوسط قیمت صادراتی عمده کشورهاي صادرکننده انجیر خشک شده جهان را نشان  2 شماره جدول

دالر به ازاي هر کیلوگرم انجیر خشک شده می  20/6می دهد. متوسط قیمت صادراتی ايران برابر با 

می باشد. کمترين  01/1می باشد که برابر با  6106ايران مربوط به سال باشد. بیشترين قیمت صادراتی 

دالر می باشد. قیمت صادراتی ايران  16/0می باشد که برابر  6112قیمت صادراتی ايران مربوط به سال 

فقط از دو کشور اسپانیا و سوريه باال می باشد. مالحظه می شود که قیمت صادراتی ايران در مقايسه با 

کشورهاي صادرکننده پايین است. هر چند که کشور ايران از نظر ارزش صادرات کل انجیر خشک اکثر 

کشور اول دنیا بوده است ولی در مقايسه با اين رتبه از نظر قیمت صادراتی در  1شده همیشه جزو 

باعث کاهش  دنیا را دارد. از جمله داليلی که می تواند 03اي قرار ندارد و رتبه جايگاه مناسب و شايسته

بندي قیمت صادراتی ايران در تجارت جهانی شود می توان به مواردي هم چون عدم هماهنگی نوع بسته

با ساليق مصرف کنندگان در بازارهاي هدف، نداشتن برند تجاري مناسب در نتیجه نبود استاندارد الزم 

اشاره کرد. همچنین  بندي، ارسال کاال به صورت قاچاقدر زمینه فرآوري، ضعف در صنعت بسته

هاي اقتصادي و سیاسی نیز می تواند تأثیرگذار باشد. صادرکنندگان در اين بخش با مشکالت تحريم

هاي جهانی با صادرکنندگان ايرانی همکاري الزم رو بوده و بانکبانکی در کشورهاي مقاصد صادراتی روبه

نجیر خشک شده به برخی از بازارهاي هدف را نداشته که اين امر مانع صادرکنندگان نسبت به صادرات ا

 مناسب و صدور به بازارهايی می شود که متقاضی انجیر خشک شده ايران با قیمت پايینی هستند.

کشورهاي مکزيک، فرانسه، اتريش، آلمان و بلژيک علی رغم اينکه سهم کمی نسبت به کشورهاي 

کشور نسبت  1دارند ولی قیمت صادراتی اين ترکیه، ايران و امريکا در صادرات جهانی انجیر خشک شده 

درصد بازار را در  21به سه کشور ايران، امريکا و ترکیه باال می باشد. کشور ترکیه در اکثر سالها بیش از 

انحصار خود دارد ولی قیمت صادراتی اين کشور نصف کشوري مثل مکزيک است که سهم خیلی کمی در 

نجیر خشک شده دارد. بنابراين مشخص می شود که سهم باال در مقايسه با ترکیه در صادرات جهانی ا

صادرات جهانی تضمینی بر قیمت صادراتی باال نیست و عوامل مهم ديگري که در باال در مورد کشور 

بندي مناسب و ايران ذکر شد از جمله توجه ويژه اين کشورها به ملزومات بازاريابی جهانی از جمله بسته

 ف کنندگان در بازارهاي هدف می تواند موثر بر قیمت صادراتی باشد.مصر توجه به سلیقه

 ()دالر بر کیلوگرم(6112-610٨(:متوسط قیمت صادراتی کشورهاي صادر کننده انجیر خشک شده )2جدول )

 هنگ کنگ چین اسپانیا سوريه افغانستان ايران امريکا ترکیه
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در اين مطالعه ابتدا ساختار بازار صادرات انجیر خشک شده ايران و جهان با استفاده از دو شاخص نسبت 

شورهاي صادرکننده بررسی و سپس قیمت صادراتی ک 6110-610٨هاي تمرکز و هرفیندال طی دوره 

انجیر خشک شده تعیین شد. نتايج  نشان داد که ساختار بازار صادرات جهانی انجیر خشک شده طی 

که از نوع انحصار چندجانبه بسته می باشد، از  6110و  6112تمام سال هاي مورد بررسی به جز سال هاي  

جیر خشک شده جهان توسط کشور درصد ان 21نوع بنگاه مسلط می باشد. يعنی طی اين سالها بیش از 

ترکیه صادر می شود. کشورهاي ترکیه، ايران، افغانستان، امريکا، آلمان، فرانسه، هلند، اسپانیا، يونان، 

سوريه و اتريش بیشترين ارزش صادرات جهانی انجیر خشک شده را دارند. ساختار بازار صادرات ايران 

انجیر خشک شده تنها به کشور ويتنام صادر می شود.  درصد 21از نوع بنگاه مسلط می باشد و بیش از 

-باشد. همچنین کشورلذا کشور ايران از تنوع در صادرات برخوردار نیست و اين به ضرر کشور ايران می

هاي ويتنام، امارات، هنگ کنگ و ژاپن بزرگترين شرکاي تجاري ايران طی دوره مورد مطالعه بوده اند. 

که جهت افزايش قدرت چانه زنی ايران در تجارت جهانی و فروش با قیمت بنابراين پیشنهاد می شود 

صادراتی باال، تنوع صادراتی با افزايش تعداد شرکا تجاري افزايش يابد. جهت افزايش شرکا تجاري می 

توان به بازارهاي نوپا و جديد و بازارهايی که توسط رقباي ايران به میزان کمتري اشباع شده اند، توجه 

 ري کرد. بیشت

بررسی متوسط قیمت صادراتی کشورهاي صادرکننده انجیر خشک شده نشان داد کشور ايران علی رغم 

هايی که سهم کم دارند داراي قیمت صادراتی پايین داشتن سهم باال در صادرات جهانی نسبت به کشور

بندي با ماهنگی نوع بستهباشد. بنابراين هباشد که علت اين امر ضعف در فرايند بازاريابی جهانی میمی

رتباط با بازارهاي نوپا و جديد، برداشته شدن تحريم ها با ، اساليق مصرف کنندگان در بازارهاي هدف

احیاي مجدد برجام، تنوع در بازارهاي هدف صادراتی در جهت کاهش تمرکز روي تعدادي بازار محدود و 

تواند در افزايش قیمت صادراتی، جهانی میخاص با هدف افزايش قدرت چانه زنی ايران در بازارهاي 

افزايش سهم صادراتی ايران و هم چنین باالبردن میزان مزيت نسبی ايران موثر باشد. بنابراين در 

صادرات انجیر خشک شده به شرکا تجاري بايستی اين را در نظر گرفت که حتی المقدور وارد کنندگان 

3/3 02/3 20/6 ٨2/1 3٨/0 06/6 61/1 63/1 

  آلمان اتريش بلژيک فرانسه يونان زيکمک هلند

22/3 23/2 26/3 22/2 00/1 10/2 36/2  
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و از صدور کاال با قیمت صادراتی پايین به کشورهايی که انجیر  خشک شده، مصرف کننده نهايی باشند 

کنند )مثل کشورهاي آلمان، هلند، با هدف صادرات مجدد اقدام به وارد کردن انجیر خشک شده می

-جهت دارد بلژيک و اتريش که تولید کننده نیستند ولی صادرکننده هستند( جلوگیري کرد. لذا ضرورت

جهت افزايش درآمد صادراتی، کشورهايی که عمل صادرات  که دباش به نحوي صادرات توسعه گیري

هم چنین نگرفته و در شناسايی بازارهاي مصرف نهايی دقت کرد.  اولويت قرار مجدد انجام می دهند در

 می توان صادرات به بازارهاي نوپا و جديد را با ايجاد شعبه فروش در آنها شروع و توسعه داد. 
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