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كرده و بر قدرت انحصاري واردكنندگان   پيروي چندجانبه خرما از انحصار واردات جهاني
خرما   جهاني  و واردات  مقايسه ساختار صادرات. جهاني خرما نيز افزوده شده است

 .صادركنندگان آننه خرماست  دهدكه انحصارازآن واردكنندگان مي نشان
ان خرما از ايران ثبات آن است كه واردكنندگمبين  ساختار صادرات خرماي ايران 

زني ايران در ميان واردكنندگان   پيوسته از قدرت چانه68-1358و طي سالهاي اند  نداشتهنسبي 
 با ورود تعداد ،در برنامه اول توسعهويژه به ، 79-1368طي سالهاي لي  و،كاسته شده خرما
و عمده است  از قدرت انحصاري آن كشورها كاسته شده ،كشوربه جمع واردكنندگان زيادي

اقدام محصول ن اي كه به صادرات مجدد ندا بودهكشورهايي  واردكنندگان خرما از ايران،
  به بازار هدف خرماي صادراتي ايرانمشابه با  كشور داراي ويژگيهاي 29سرانجام . اند كرده

 جمعبندي، تحقيق حاضر با .اند عنوان بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران معرفي شده
 .بديا مي  مالحظات پاياني خاتمه و  اهپيشنهاد هاي سياستي، توصيه

 
 :ها كليدواژه

ت جهاني، بازارهاي هدف، انحصار چندجانبه، صادرات اجهاني، صادرات و وارد بازار
 خرماي ايران

 
 مقدمه

سازگار با شرايط آب وهوايي منطقه خاورميانه است كه ارزش  خرما از محصوالت باغي
از ي يهااين محصول با شرايط آب و هوايي بخش .داردهاي غذايي متعددي  ردهفراوغذايي باال و 

خرما يكي از محصوالت باغي ارزآور  . است سازگار استانهاي جنوبي و مركزي ايران كامالً
اما طي  مواجه بوده، كه طي چند دهه گذشته با افت و خيزهاي زياد آيد شمار ميه كشور ب

 و هم اكنون ه استدر ايران افزايش چشمگيري يافت آن راتصاد و توليد 1370 سالهاي دهه
 به شمارمهم جهاني خرما كنندگان صادر و )بعد از مصر در مقام دوم( ايران از توليدكنندگان

 و  رساني گذاري در اموربازار بدون سرمايه (توليد و عرضه خرمازياد ترديد با افزايش  بي. آيد مي
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و در نتيجه است گذاشته كاهش  رو به به شدت ن محصولاي قيمت )آن صنايع پسين
 كيفيت ،اساسي صادرات خرماي ايرانشكالت براي مثال از م. اند ديدهتوليدكنندگان زيان 

اي به  هاي بزرگ و فله غالباً در بستهاين محصول كه به طوري  ،بندي آن است  بستهپايين
شود و در آن كشورها،   صادر ميكشورهاي همسايه نظير امارات متحده عربي، پاكستان و تركيه

شود و به اين  تر به بازارهاي مصرف نهايي صادر ميباالبندي و با قيمت  بستهبه صورت مناسب 
ن اينصيب  افزوده اين محصول لذيذ، مقوي وسرشار از ويتامين از ارزش  ترتيب بخش مهمي

 ومناسب  فراوريايع صنو نبود ، كمبود امكانات حمل و نقل اينعالوه بر . دگرد مي كشورها
 .خرما دركاهش قيمت صادراتي خرماي ايران اثرگذارند شناخت ناكافي از بازارهاي مصرف

واردات و ( ساختار توليد و تجارت :االت استؤمقاله حاضر در پي پاسخ به اين س
ده است؟  كر چه تغيير و تحوالتي 2001-1989جهاني خرما در فاصله سالهاي ) صادرات

ت خرماي ايران به چه نحو بوده است؟  بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران ساختار صادرا
توانند باشند؟ چه اقدامات و تمهيداتي براي توسعه بازار صادرات خرماي  چه كشورهايي مي

 فرآهم آيد؟ د باي ن كشورها ميايايران به 
 در(  تحقيقشناسي اين مقاله شامل مقدمه، مباني نظري و روش  فوق،االتؤسدر پاسخ به 

واردات ( تجارت ،ساختار توليد جهاني خرما، ساختار)بازارهاي هدف و بازار ساختار دو محور
خرماي صادراتي  جهاني خرما، ساختار صادرات خرماي ايران، بازارهاي هدف )و صادرات

 .هاي سياستي است گيري و توصيه ايران،و نتيجه
 

 شناسي تحقيق  مباني نظري و روش
 زارساختار با. 1

د نظير تعد  يژگيهاييوبا دو شكل انتزاعي انحصار و رقابت كامل به ساختار هر بازاري را 
بنگاهها، درجه آزادي ورود وخروج، وجود اطالعات كامل، درجه همگني كاال و ميزان سود 

 .شوند مي يكديگرمحسوب از ازارها ب تفكيك  عامل هاويژگي  اين .تقسيم كرد  توان مي  اقتصادي
 .يا انحصاري باشد  رقابتي كه صددرصد يافت توان ي است در دنيا كمتر بازاري را ميگفتن
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 رابطه ،به كمك اين خصوصيات واست ساختار بازار معرف خصوصيات سازماني بازار 
در واقع ساختار بازار آن دسته از خصوصيات سازماني . دكرتوان مشخص  اجزاي بازار را مي

 .توان ماهيت قيمتگذاري و رقابت در بازار را مشخص نمود ها ميكه با شناسايي آناست بازار 
توان به تمركز فروشندگان،  ها و خصوصيات سازماني بازار مي ترين جنبه از برجسته

درجه تمركز فروشندگان در . دكرتمركز خريداران، شرايط ورود و درجه تفاوت كاال اشاره 
تمركز خريداران . شود ندازه آنها تعيين ميبازار توسط تعداد فروشندگان و چگونگي توزيع ا

نيز يكي از خصوصيات سازماني بازار است كه نقش مؤثري در ماهيت و ميزان رقابت در بازار 
هرچه . تمركز خريداران اشاره به توزيع محصول بازار بين خريداران مختلف دارد. كند ايفا مي
 درجه ، شوداريخريداران خريد بيشتري از محصول توليدشده توسط تعداد كمي از مقدار

تمركز خريداران بيشتر خواهد بود و توليدكنندگان قادر به تعيين و تثبيت قيمت به دلخواه خود 
 با ،كند خريداري ميرا تمامي محصول بازار چون در حالت قطبي يك خريدار . نخواهند بود

 .انحصار خريد مواجه است
وجود تشابه و تفاوت كاال به .  بازار است تفاوت كاال نيز يكي از متغيرهاي ساختاري

تفاوت در اين باره . كند  اشاره مي محصوالت فروشندگان رقيب از نظر خريدارانهمگني بين
بندي و يا تفاوت در شهرت و اعتبار،  در كيفيت كاالهاي رقيب، تفاوت در طراحي و بسته

شود خريداران  توليد باعث مي جديد فناوريهايهاي سنگين تحقيقات و تبليغات و ابداع  هزينه
 .را ترجيح دهندكاالها بعضي از 

سختي و يا سهولت ورود به يك بازار است و هرچه ورود به بازار مبين شرايط ورود 
گرفتن رفتار  تر باشد، بنگاههاي موجود در آن بازار قادر به همكاري و تباني و در پيش سخت

 . باشند غيررقابتي مي
يكي تعداد بنگاهها و ديگري : دارد ساختار بازار اهميت اساسي گفتني است دو عامل در

ه تعداد بنگاهها كمتر باشد، احتمال عملكرد انحصاري بازار چ هر.ن بنگاههااي) مقياس(اندازه 
 وقتي يك بنگاه بزرگ و چندين بنگاه كوچك در يك بازار حضور به عالوه. بيشتر است
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سيار بيشتر از حالتي است كه تنها چند بنگاه، منتهي با دارند، احتمال انحصاري بودن آن بازار ب
 . در آن حضور دارند،هاي كم و بيش مساوي اندازه

از  ؛شاخصهاي متعددي وجود دارد، نوع ساختار بازار در اقتصادكاربردي براي تشخيص
 5 و هرفيندال4، نسبتهاي تمركز3، نرخهاي سود2، لرنر1شاخصهاي تبعيض قيمتيجمله 

) (Maddala & et al., 1995 . ها و تحليلبراي تجزيه دو شاخص زير از در اين مقاله تنها 
 .)1376حسيني،  (استفاده مي شود

 
  تا از بزرگترين بنگاهها را به كل اندازهi فروش اندازه: (CRi)نسبتهاي تمركز  )الف

نشان ) CR1(ك بنگاهيتتر نسبت تمركز  دهد؛ به عبارت جزئي فروش بازار نشان مي 
  را تشكيل فروش بازار هزدهدكه بزرگترين بنگاه موجود در بازار چه سهمي ازكل اندا يم

 تا از بزرگترين بنگاههاي nنسبت مجموع اندازه مبين  )CRn(بنگاهي nتمركز  نسبت يا و دهد مي
اي از آنجاكه در بازار رقابتي اندازه بازار در بين بنگاهه. كل اندازه بازار است موجود در بازار به

 ،(CR4)، چهاربنگاهي (CR1)بنگاهي  كتزيادي توزيع شده و در نتيجه نسبت تمركز 
در يك بازار لذا ، پايين است ارقامي بسيار (CR16)بنگاهي 16 وحتي )CR8(بنگاهي  هشت

دهد و نسبت تمركز  انحصار كامل، يك بنگاه، كل اندازه بازار را به خود اختصاص مي
تواند انواع ساختار بازار بينابين  مي تاحدودي فوق شاخص. ودنزديك يك خواهد ب بنگاهي كت

ازوضعيت  جامعي براي مثال اطالعاتدارد؛ اين نسبت نواقصي . ند كرا تبيين  وانحصاركامل رقابت
 .(Curry & George, 1983) دهد  نميارائهديگر بنگاههاي موجود در بازار را 

 
نسبت تمركز،   نواقص  برخي  رفع  يبرا  واقع در  شاخص  اين: شاخص هرفيندال) ب

شاخص هرفيندال چگونگي توزيع اندازه بازار در بين بنگاههاي . پيشنهاد شد توسط هرفيندال 
                                                 

1. price discrimination 
2.Lerner index 
3. profit rates 
4. concentration ratio 
5. Herfindahl index 
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شاخص را با اين . سازد مراتب بهتر از نسبت تمركز مشخص ميه موجود و نوع ساختار بازار را ب
HI )∑

=

=
n

i
iSHI

1

 سهم S تعداد بنگاههاي موجود در بازار و nن فرمول ايدر. دهند  نشان مي)2
آنها  نسبي سهمهاي تعداد بنگاههاواندازه فوق در شاخص. بنگاهها از كل اندازه بازار است

هاي نسبي يكسان در بازار  شماري بنگاه با اندازه  اگر تعداد بي1.گيرد درمحاسبه مدنظر قرار مي
 اگرتعدادكمي ليو ؛است به صفر بسياركوچك و نزديك  فوق  باشد، شاخصوجود داشته 
 .بود  نزديك به يك خواهد شاخص باشد، اينوجود داشته هاي نسبي نابرابردربازار  بنگاه با اندازه

تمركز بازار يكي از خصوصيات سازماني بازار است كه به كمك آن ماهيت 
ناسبي تمركز بازار شاخص م. شود قيمتگذاري و درجه رقابت يا انحصار در بازار مشخص مي

هاي اقتصادي و شواهد تجربي  نظريه. كردبررسي را بازار نحوة اداره توان  آن ميا است كه ب
بازارهاي واقعي را . كه رقابت در بازار به شدت متأثر از درجه تمركز بازار استدهد  نشان مي

ري كه براي مثال بازا. دكرتوان از انحصار تا رقابت تقسيم  با توجه به مقدار شاخص تمركز مي
 ،تمامي اندازه بازار را در اختيار داشته باشدآن درصد باشد و يك بنگاه 100شاخص تمركز آن 

درصد بازار را در اختيار 100 تا 50بين آن  بازاري كه يك بنگاه ؛شود گفته ميبازار انحصاري 
 جمعاًن  آبازاري كه سهم تجمعي چهار بنگاه برتر ؛نام دارد“ 2بنگاه مسلط” بازار ،داشته باشد

بنگاه برتر  و بازاري كه سهم چهار) محكم( 3 بستهچندجانبه به انحصار ، درصد باشد60-100
همچنين . معروف است )سست(4درصد باشد، به انحصارچندجانبه باز 40كمتر ازآن در مجموع 
 اينكه بازار دردست تعداد محدودي به دليلدر بازار انحصار چندجانبه بسته، بايد گفت كه 

انواع ساختار بازار و . محتمل است  رقابتي غير رفتار بروز و  ، ائتالف و همكاريقرار دارد بنگاه
 . شده استارائه 1 ويژگي آنها درجدول

                                                 
)( آمار مقدماتي، واريانس    از .1 2δ   به شكل زير داريم   را  سهم بازارها :⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −=δ ∑ 22 11 )

n
(nS

n iپس  ؛ 

n
nHI 12 +δ=.             هـر يـك از      ريانس سهم  به اين ترتيب شاخص هرفيندال نه تنها به تعداد بنگاهها، بلكه به وا 

 .بنگاهها از كل بازار نيز بستگي دارد
2. dominant firm market  
3. tight oligopoly 
4. loose oligopoly 
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 تعداد و اندازه بنگاههانظر  از ها ساختار بازارها و خصوصيات آن.1جدول 

 شرح
 نسبتهاي تمركز

 )درصد(

 شاخص هرفيندال

 )تعداد(
 ويژگي اصلي بازار

 CRi→0 HI→0  رقابت كامل.1
انحصار داشتن  ر بنگاه رقيب بدون د50بيش از 

 .وجود دارند سهم درخور توجهي از بازار 

 CRi < 10 (1/HI)→ 10 رقابت انحصاري.2
درصد 10بنگاههاي رقيب، بيش از از  كدام هيچ

 .بازار را در انحصار ندارند

  انحصار چندجانبه. 3

 باز
CR4 < 40 6<(1/HI) ≤10 

درصد بازار را در انحصار 40 بنگاه حداكثر 4

 .دارند

انحصار چندجانبه .4

 بسته
CR4 > 60 4<(1/HI)≤6 

درصد بازار را در انحصار  60 بنگاه حداكثر 4

 .دندار

 CRi≥50 1<(1/HI)≤4 بنگاه مسلط. 5
درصد بازار را  50يك بنگاه به تنهايي بيش از 

 .در انحصار خود دارد

 .يك بنگاه كل بازار را در انحصار دارد →CR1→100 1HI انحصار كامل.6

 )Maddala & et al., 1995, 189-195  (مادال و همكاران:  به نقل از)1375( حسيني: خذأم

 بازارهاي هدف. 2

هاي زيادي در نيمه دوم سده بيستم در مورد توسعه تجارت صورت  تحقيقات و نظريه
المللي  نظريه تجارت بين. شود مياي مختصر   اشارهاي از آنها به پارهدر اينجا گرفته است كه 

ليندر اين . ندك هكشر ـ اوهلين تجارت را برحسب كارايي نسبي عوامل و منابع طبيعي تشريح مي
كه براي -راعوامل سيستماتيك وابسته به تقاضا نظريه كه اين كرده است نظريه را نقد و اشاره 

عامل “ ها تشابه سليقه”كه است معتقد ، وي نابراينب .گيرد  ناديده مي-تجارت بسيار مهم است
گفتني است اگر درآمد سرانه بين . باشد ميمهمي در تجارت كاالهاي صنعتي بين دو كشور 

در نظر گرفته “ تشابه ساختار تقاضاي دوكشور”يا “تشابه مطلوبيت” نمايندهبه عنواندوكشور 

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  )ويژة بازارهاي كشاورزي (۵۷ شماره - اقتصاد كشاورزي و توسعه

 ۸

خود به بازاررساني ) مازاد بر نياز مصرف(يكشورها پس از اشباع بازارداخل شود، به احتمال قوي
كه با الگوي تقاضاي داخلي آن مشابه است، روي خواهند آورد؛ چراكه  آن كاال دركشورهايي

تشابه زياد تقاضاي دو كشور در محصوالت تقاضاشده، گوياي پتانسيل تجاري بيشتر بين آن دو 
ابه صادرات ـ واردات بين آن دو خواهد بود و هر چه اختالف درآمد سرانه آنهاكمترشود، تش

نسبت اقتصاد مشابه  با به اين ترتيب ليندر باور داشت كه تجارت در كشورهايي. شود بيشتر مي
صباغ  (تواند تحقق يابد يكديگر، بهتر ميكننده  تكميلو يا متفاوت اقتصاد  با كشورهاييبه 

 .)1380 كرماني و حسيني،
كامالً نامتجانس با  يگروه توسعه  حال در  كشورهاي  كه  اين واقعيتتوجه به با 

باشند، درآمد سرانه نسبي  و اجتماعي متفاوت مي  و با ساختار اقتصادي فرهنگهاي مختلف 
ه بنابراين بهتراست ب تبيين نمايد، مؤثر طوره بين آنها ب را در مطلوبيت تشابه تواند به تنهايي نمي

 .ره جستبه كشور مصرف دو ساختار جاي آن ازتشابه در
و ديگري صرف امكان تجارت كاالي خاص زماني كه يك كشور صادركننده 

 جريان ،بنابراين، اگر ساختار توليدكشورهايكسان نباشد. 1 باشد، بيشتر استصرفواردكننده 
 با ساختار مصرف i هر چه ساختار توليد كشور به عالوه. تجارت بين كشورها بيشترخواهد بود

هرچه . ، امكان تجارت بين دو كشور بيشتر استباشدمشابه )  مصرفتشابه توليد ـ (jكشور 
 مشابه باشد، امكان تجارت بين دو j با ساختار صادرات كشور iساختار صادرات كشور 

عكس، هرچه ساختار ر ب؛شوند كشوركمتر و لذا آن دو كشور رقيب صادراتي هم محسوب مي
رود جريان تجاري بيشتري  انتظار مي اشد، مشابه بj با ساختار واردات كشور iصادرات كشور 

همان  (توانند از اكمال تجاري كامل برخوردار باشند  و آن دو ميبرقرار باشدبين آن دو كشور 
 .)منبع

                                                 
صرف يك گروه صادركننده    (اين موضوع در خصوص تجارت كاالي مورد نظر در بين دو گروه از كشورها               . 1

 .دكمابيش موضوعيت دار نيز) صرفو گروه دوم واردكننده 
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دهد   است كه نشان مي شده ارائه شركاي تجاري طبيعي  فرضيه،بارهاخيراً در اين 
افزايش مي تواند ديگر كشورها بهتر در بين كشورهاي همسايه درمقايسه با  اي ترتيبات منطقه

 3كروگمن نيز و 2واسترن  ديردورف  و  است 1ليپسي اين فرضيه منتج از نظر. افزايش دهدرفاه را 
 اين ،)كم جغرافيايي فاصله(و نقل  حمل   هزينه  بودن پايين  سبب  به  كه دننك مي  استداللهم 

وجود داشتن و  در حالت بيشتري تجاري همسايه،جريان كشورهاي دربين داردكه  وجود تمايل
 .)منبعهمان  ( ايجاد شود انحراف  نداشتن

در جريان تجارت تأثيرگذار گفتني است مطالب فوق اساساً متغيرها و عوامل 
  و تعيين بازارهاي هدف توسعه بازاركااليي درخصوصلي و ،كند مي  اي را تبيين منطقه درون
مراحل زير  ثر،ؤو متغيرهاي م ه بااستفاده از مشاهدات تجربي در اين مقال،گروه كااليي يا كاال

 :صورت گرفته است
 كاالي تجارت جهاني و توليد شود كه دربازار مشخص مي ابتدا تعدادكشورهايي. 1

 .بحث حضور دارند مورد
كننده   متغيرهاي اساسي تعيينبه عنوان )كه به شرح زيرند(هاي كليدي بازار  مشخصه. 2

 خرماي صادراتي ايران محاسبه  براي محصول در تبيين مناسب بازار هدف،  الييبازار هدف كا
 : مي شوندوتحليل  

 ال براي سال يا دوره زماني معين ميزان تقاضاي وارداتي كشورها از آن كا -

 ) سال پايه:شروع دوره (مورد بحث  كاال طي دوره كشورها از آن تقاضاي وارداتي شاخص  -

 آن كشور از آن كاال ) سهم صادرات از واردات(ا هدف مصرف داخلي ميزان واردات ب -

 . حضور دارند كاال آن جهاني بازار در كه كشورهايي وارداتي ازتقاضاي كشورصادركننده سهم -
، شاخصهااين كننده بازار هدف كااليي، برحسب  چهار شاخص تعيينمحاسبه بعد از . 3

 بازارهاي هدف )2مطابق جدول  (ديگرسخن  به . شناسايي شدند داركشورهاي هدف اولويت
 .عنوان شاخص كلي بازار هدف ارائه شده است ، تحتبا لحاظ هرچهار شاخص

                                                 
1.Lipsey 
2. Deardorff & Stern 
3. Krugman 
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 ۱۰

  تبيين بازارهاي هدف براساس شاخصهاي معرفي شده.2جدول 

 بازارهاي هدف                  

 شاخصها
 نامناسب متوسط مناسب بسيار مناسب

تقاضاي وارداتي . 1
 كشورها

DM2≥DM 21 <≤ DM 1DM25.0 <≤ DM25.0 > 

شاخص تقاضاي . 2
كشورها  وارداتي

)100=1989( 
DMI200≥DMI200DMI125 <<125DMI100 <≤ 100DMI<

سهم صادرات از . 3
كشورها  واردات

 )درصد(

iiMRX
 

5<iiMRX 10iMiRX5 <≤125iMiRX10 << 25iMiRX ≥ 

سهم كشور . 4
  از تقاضاي صادركننده

 كشورها وارداتي

iRXjM

 
5<iRXjM 

100iMjRX50 <<
200iMjXR100 <<200ijMRX >

شاخص كلي بازار . 5
 هدف

TMCI75≥TMCI 75TMCI50 <≤50TMCI25 <≤ 25TMCI< 

 نتايج تحقيق: مأخذ

موانع موجود در دسترسي به   ساير عوامل ازجمله،در تعيين بازارهاي هدف كااليي. 4
در واردات  شده از جانب كشورها اي اعمال غيرتعرفههاي گمركي و موانع تجاري  تعرفه( بازار

ررات كيفي اي، مق قرنطينه و ، مقررات بهداشتي و بهداشت نباتي، اقدامات حفاظتي)كاالها
 ،)OECDخصوص براي مواد غذايي از طرف كشورهاي ه ب( استانداردهاي اجباري ،وفني

به صورت يك متغير  را هاآنتوان  اثرگذارند كه بسته به كشور مي... فاصله جغرافيايي و
 .توضيحي كيفي در محاسبات شاخص كلي بازار هدف گنجاند

 
 ساختار توليد جهاني خرما

مصر،   كشورهاي ،2001-1982 در فاصله زمانيدهد،   مي نشان3چنانكه جدول 
پاكستان از بزرگترين توليدكنندگان خرما در در اواخر دوره، سعودي، ايران، عراق و  عربستان
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ترتيب مصر، ه كشورهاي توليدكننده خرما ب  بزرگترين1982سالدر . اند هدمآ  به شمارجهان 
 بنگاهي در بازار توليد جهاني خرما 10 و4،1ركزنسبتهاي تمو عربستان سعودي، ايران و عراق 

 درصد 8/14 درصد بوده و ايران با احراز رتبه سوم توليد جهاني، 9/89 و 5/61، 9/16به ترتيب 
 درصد بوده كه 24/11سال شاخص هرفيندال  دراين. ه استرا از آن خود داشت از توليد جهاني

كه  بوده به اين مفهوم“ چندجانبهانحصار ” نوع  ازخرما است ساختار بازارتوليدجهانينشان داده 
در .  يكسان توزيع شده استبه طوركشور توليدكننده خرما 9خرما در بين  بازارتوليدجهاني

به  ،1988و در سال  ، ايران ميزان سهم خود را ازتوليدجهاني افزايش داد 89-1982سالهاي 
در اين در حالي كه  ،قعيتش ارتقا يافت بزرگترين توليدكننده خرما در توليد جهاني، موعنوان

جهاني  فاصله زماني تغييرات معنيداري در كل ساختار توليد جهاني رخ نداد و ساختار توليد
، ايران به رتبه اول 94-1989در فاصله سالهاي . انحصارچندجانبه باقي ماندبه صورت همچنان 

اق و عربستان سعودي در كشورهاي مصر، عرآن  يافت و بعد از  دستتوليد جهاني خرما
بنگاهي به  نسبتهاي تمركز يك و دو 2001-1994در فاصله سالهاي . گرفتندمراتب بعدي قرار 

 بنگاهي تغيير محسوسي نكرد و به 10و4 نسبتهاي تمركز لي و؛ چشمگيري افزايش يافتطور
 و دو نداداين ترتيب دو كشور مصر و ايران باالترين سهم ازتوليدجهاني را به خود اختصاص د

 عراق 1994تا سال . قرار گرفتندهاي سوم و چهارم  و پاكستان در رتبه كشور عربستان سعودي
جايگاهش به  2001و2000سالهاي  طي  ولي، بود خرما   كشور مهم توليدكننده4يكي از 

 ساختاردهد   نشان مي2001-1982 بررسي شاخص هرفيندال طي سالهاي.پاكستان انتقال يافت
 .داشته استانحصار چندجانبه ، كمترين نوسان با خرما  انيجه توليد

 
 ساختار تجارت جهاني خرما

 ساختار واردات جهاني خرما. 1

 عربي متحده امارات و  كشورهاي هند، فرانسه، پاكستاندهد،   نشان مي4چنانكه جدول 
. ندا دهش محسوب 2000-1989 بزرگترين واردكنندگان خرما در بازارجهاني طي سالهايجزو   

پاكستان و امارات متحده عربي لي  كشور، هند و فرانسه با هدف مصرف داخلي و4از ميان اين 
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دوره، پيوسته بر تعدادكشورهاي اين طي . اند خرما وارد كرده ،با هدف صادرات مجدد
 سال در كشور80خرما از  نحوي كه تعداد واردكنندگان جهانيه واردكننده خرما افزوده شده ب

با .  رسيده است2000 و 1999، 1994 سالهاي دربه ترتيب كشور 131 و 132، 112به  1989
به . تترشده اس ، ساختار واردات جهاني خرما انحصاريكنندگانوجود افزايش تعداد وارد

، 86/24  از بنگاهي در واردات جهاني خرما4و 2، 1 نسبتهاي تمركز 1989عبارت ديگر در سال 
 6/12شاخص هرفيندال از و  1994 درصد در سال 2/63و 8/54، 2/30به  درصد 8/56و 8/47

برقدرت انحصاري دهد  افزايش يافته است كه اين مسئله نشان ميدرصد 8/19درصد به 
نيز  2000 و 1999 كمابيش در سالهايامر  اين .جهاني خرما افزوده شده است  واردكنندگان

 1999 سال در نگاهي در واردات جهاني خرما ب4و 2، 1چراكه نسبتهاي تمركز ؛ يافته استادامه 
. درصد افزايش يافته است51/21و شاخص هرفيندال نيز به درصد 5/70و 8/63، 3/36به 

 همواره ،...كشورهندبه سبب جمعيت باال و ،2000-1989 طي سالهايشود كه  يادآوري مي
ه ب 2000و  1999طي دو سال كه  يبه طور، هاز واردكنندگان مهم خرما محسوب شد يكي

 .ده استكردرصد از كل واردات جهاني خرما را به تنهايي وارد  2/40 و 3/36ترتيب 
 

 ساختار صادرات جهاني خرما. 2

غالباً كشورهاي اصلي توليدكننده خرما عمده صادركنندگان خرما در تجارت جهاني 
 به شمارخرما هستندكه توليدكننده مهم صادركنندگاني نيز  در اين ميان .آيند  ميبه شمار

براي نمونه امارات (نند ك با وارد كردن خرما، مبادرت به صادرات مجدد آن ميلي آيند و نمي
 پيوسته 2000-1989در فاصله سالهاي  پيداست، 5چنانكه از جدول ). متحده عربي و پاكستان

تعداد صادركنندگان خرما از اي كه  به گونهشده افزوده بر تعداد كشورهاي صادركننده خرما 
با .  رسيده است2000 و 1999سالهاي  دربه ترتيب  كشور 69 و 71 به 1989 كشور در سال 51

كه نتايج  مبدل شده است رقابتي به بازار صادركننده، ساختار بازار افزايش تعداد كشورهاي
 1989رما در سال ند؛ چراكه ساختار صادرات جهاني خك محاسبات نيز اين موضوع را تأييد مي
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درصد  4/83و 3/75، 65، 9/55ترتيب ه  بنگاهي ب10و 4، 2، 1كه نسبتهاي تمركز نشان مي دهد 
 بسته بوده چندجانبه نوع ساختار بازار، انحصار ،ودر نتيجه درصد 1/34و شاخص هرفيندال نيز

گترين كشور ، با افزايش تعداد كشورها و انتقال سهم از بزر2000-1994 و اما طي سالهاي.است
 بر قدرت ،به ديگر كشورها نظير ايران، پاكستان و امارات متحده عربي) عراق(صادركننده 

كاهش  رقابتي صادرات جهاني خرما افزوده شده و در نتيجه نسبتهاي تمركز يك بنگاهي
 درصد در سالهاي 5/33و 1/36 به 1989 درصد در سال 9/55كه از يبه طورچشمگيري يافته 

رسيده درصد  6/19 و 8/19درصد به  1/34 شاخص هرفيندال از ،و به تبع آن 2000و1994
 بسته به چندجانبهخرما از انحصار  ساختار صادرات جهانيطي اين دوره به اين ترتيب . است

و از قدرت انحصاري صادركنندگان خرما در بازار جهاني تغيير يافته  باز چندجانبهانحصار 
 .كاسته شده است

 
 رات خرماي ايرانساختار صاد

 6جدول در  79-1358 زماني فاصله در ايران و تغييرات آن خرماي صادرات ساختار
جمله از عربي متحده  امارات و  ،كويتمريكاآ، چين كشورهاي 1358درسال .داده شده است نشان

 33/87، 87/48بنگاهي به ترتيب  10 و 4، 1نسبتهاي تمركز و عمده واردكنندگان خرما از ايران 
 كشور صادر 19است خرماي ايران هر چند در ظاهر به نشان داده  درصد بوده كه 63/98و 
شاخص .  درصد صادرات خرماي ايران را درانحصارداشتند87 كشور اول بيش از 4شد، اما  مي

است بازار خرماي صادراتي نشان داده  درصد بوده كه 56/29 معادل 58در سال نيز هرفيندال 
 38/3عبارتي كل خرماي ايران را حدود ه ب  معدودي كشور قرار داشته است؛ايران در انحصار

اند و به اين ترتيب ساختار صادرات  كرده  يكنواخت وارد ميبه طوركشور ) 3 > 38/3 >4(
 كشورهاي هلند، 68-1358در فاصله سالهاي .  بسته بوده استچندجانبهايران متمايل به انحصار 

قرار  زمره مهمترين واردكنندگان خرماي صادراتي ايران دران نيز مجارستان، استراليا و آلم
با افزايشي  1358 در مقايسه با سال 1368 بنگاهي در سال 10  و4، 1  اما نسبتهاي تمركز؛گرفتند

خرماي ايران  صادرات كه گوياي آن استرسيد  درصد 38/96 و 81/84، 66/65به چشمگير 
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به  ؛كنند كه بعضاً مبادرت به صادرت مجدد مي دارد  قرار متقاضييدرانحصارتعداد محدود
يادآوري . كرده است ساختار بازار به انحصار چندجانبه متمايل به بنگاه مسلط حركتعبارتي 

 به 1358 كشور درسال 19با وجود افزايش تعداد متقاضيان خرماي ايران از شود كه  مي
كشور  4 اتي ايران در انحصار تنهادرصد از خرماي صادر 84، بيش از 1368كشور در سال 25
متحده عربي و آلمان از بزرگترين   بويژه آنكه دو كشور اول شامل امارات است؛هداشت قرار

 در فاصله سالهاي. ندا هكشورهاي صادركننده مجدد خرما در بازار جهاني محسوب شد
كشور در سال  25از به طور چشمگيري ، هرچند تعداد واردكنندگان خرما از ايران 1368-73
نيز  بنگاهي و 10و 4، 2، 1 افزايش يافت، اما نسبتهاي تمركز 1373 كشور در سال 52 به 1368

 كه ساختار بازار از درجه انحصار باالي واردكنندگان خرما دهند نشان ميشاخص هرفيندال 
 درصد از كل60امارات متحده عربي به تنهايي بيش از اي كه  به گونهاست بوده برخوردار 

اختيار  و لذا ساختار بازار صادرات ايران در ه تشكيل داد1373صادرات خرماي ايران را درسال 
 كشورهايي نظير تركيه، 1373در سال . است هبنگاه مسلط كشور امارات متحده عربي قرار داشت

بندي خرماي ايران، مبادرت به صادرت   و بستهفراوريامارات متحده عربي، پاكستان و آلمان با 
 خرماي صادراتي ايران در انحصار ،ن ايعالوه بر. ندردن به بازارهاي مصرف نهايي كآمجدد 

نيز از مشتريان با ثبات محسوب  كشورها كه البته همين واردكننده قرار داشتهتعداد معدودي 
 سه تا از بزرگترين مشتريان خرماي 1358 و كويت در سال امريكاچين، براي مثال . اند شدهن

 كه هر سه - كشورهاي امارات متحده عربي، پاكستان و تركيه1373 اما در سال؛ودندايران ب
اند و به اين ترتيب ايران بازار  ن كشورها شدهاي جايگزين -اند هدرمبادرت به صادرات مجدد ك

كه اقدام از دست داده است نفع بازار مصرف متقاضياني  به راسابقه و قديمي پرمصرف متقاضيان 
 ر ب79-1373وامادرفاصله سالهاي . 1اند هدربه بازارهاي مصرف نهايي كخرما مجدد به صادرات 

                                                 
 درجـه   ر، با وجود افزايش تعداد واردكنندگان خرماي صـادراتي ايـران، بـ            73-1358 كلي طي سالهاي     به طور . 1

 ي كشـور تعـداد معـدود   انحصاري واردكنندگان خرما از ايران افزوده شد و صادرات خرمـاي ايـران در انحصـار                 
 . قرارگرفت-داشتند كه وضعيت باثباتي نيز ن-
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ايران افزوده شد و ساختار صادرات ايران از انحصار مسلط  خرما از تعداد كشورهاي واردكننده
به طور  و نسبتهاي تمركز يك، دو و چهاربنگاهي تغيير يافتبه انحصار چندجانبه بسته 

 كاهش يافت  درصد3/68 و 8/51، 8/39درصد به  2/84 و 1/78، 7/62 به ترتيب ازچشمگيري 
سه تا از اولين واردكنندگان خرماي صادراتي ايران مجدداً خرما را به بازارهاي باز هم و 

 .ندردمصرف نهايي صادر ك
به سبب اهميت موضوع صادرات مجدد خرماي ايران، در بخش بعدي مقاله، بازارهـاي              

 .و مورد بحث قرار گرفته استشده نهايي خرماي صادراتي ايران تبيين  )نهايي  مصرف(هدف 
 

 بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران
 149(به منظور شناسايي بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران، ابتدا كليه كشورهايي 

سپس چهار شاخص . اند مشخص شدند كه داراي واردات از بازار جهاني خرما بوده) كشور
ث يك به يك در بازار صادرات خرماي ايران ارزيابي شدند و آنگاه برمبناي شاخصي مورد بح

 . شوند  خرماي صادراتي ايران محسوب  هدف توانند بازار مي معرفي شدندكه تركيبي،كشورهايي
 6/478 (2000خرما درسال  از كل تقاضاي واردات جهاني: اندازه تقاضاي وارداتي. 1
، جمعاً ) درصد6/9(و سوريه )  درصد2/15(، هند ) درصد7/14( كشورهاي فرانسه )هزارتن
شان  كشورهايي كه ميزان تقاضاي وارداتي.  درصد را به خود اختصاص دادند5/39حدود 

 چهارم سه حدود ، جمعا1ً)كشور11( درصد بوده 2 و بيش از 5/7ازواردات جهاني كمتر از 
از ميزان تقاضاي . ز آن خود كردنداز كل تقاضاي واردات جهاني خرما را ا) درصد8/73(

 .واردات جهاني را به خود اختصاص دادند   درصدكل2 تا 8/0 2 كشور9وارداتي، 

                                                 
انگلـيس  ، )1/2(، سـوئيس )6/3(، اسـپانيا )2/2(،مـراكش )2/4(،آلمـان )1/2(كنگ ، هنگ )7/2(كانادا كشورهاي    .1
 )2/2(و يمن) 1/6(، امريكا)3/4(امارات متحده عربي، )8/4(، ايتاليا )1/6(
ــتراليا.2 ــنگالدش)6/1(كشــورهاي اس ــورگ   ، بلژيــك)8/1(، ب ــارك، )7/1(، چــين)4/1( ـ لوكزامب ، )88/0(دانم

 )2/1(و هلند) 9/0(، مالزي)5/1(، اردن)2/1(اندونزي
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درصد از كل تقاضاي  86با  ، كشور فوق23 به صرف ميزان تقاضاي وارداتي، ،بنابراين
بازارهاي  آيا ال اين است كهؤاما س. توانند بازارهاي هدف تلقي شوند واردات جهاني خرما، مي

انداز تقاضاي  چشم در واقع و اند رشد تقاضاي وارداتي چشمگيري مواجه بودهبا هدف فوق 
 از طريق  واردات جهاني خرما،الؤاست؟ در پاسخ به اين سچگونه بوده ن بازارها ايوارداتي 

مورد “ )1989=100( 2000-1989 شاخص تقاضاي كشورهاي واردكننده خرما طي سالهاي”
 .گيرد بحث قرار مي

در  حاضر  تمامي كشورهاي1989ميزان واردات سال  :شاخص تقاضاي وارداتي. 2
پرداخته  2000در سال به تعيين اين رقم  در نظر گرفته و آنگاه 100برابر  بازارهاي جهاني خرما

 كه مقدار نددهدف خرماي صادراتي ايران محسوب ش  بازارييكشورهادر اين باره . شد
، شاخص تقاضاي 7مطابق جدول .  بوده است100ي آنها بيش از شاخص تقاضاي واردات

 رسيده است؛ به عبارت ديگر اين كشورها 200 به بيش از 2000در سال  كشور 24وارداتي 
لذا اند ميزان تقاضاي وارداتي را به بيش از دو برابر افزايش دهند و   توانسته2000-1989 دردوره

البته در اين ميان كشورهايي .  آيندبه شمارتي ايران بازارهاي هدف خرماي صادرامي توانند 
و هم از ) بيش از يك درصد(اي هستند هستند كه هم داراي تقاضاي وارداتي قابل مالحظه

بين در اين ). 125بيش از (اند شاخص تقاضاي وارداتي چشمگيري طي دوره برخوردار شده
، اندونزي، ايتاليا، مراكش، پاكستان، كشورهايي نظير استراليا، بنگالدش، فرانسه، آلمان، هند

وشاخص  تقاضاي وارداتي عدب دو توان نام برد كه از اسپانيا، سوريه، انگلستان و يمن را مي
 .آيند دار به شمار مي  بازارهاي هدف اولويت،تقاضاي وارداتي

چراكه ممكن است ؛البته دو شاخص فوق نيزكافي نيست   : مصرف داخلي  واردات باهدف . 3
واردات را بـا هـدف      لي  باشند و باال داشته   شد تقاضاي وارداتي    رهايي تقاضاي وارداتي و     كشور

كشـورهايي كـه كـاالي وارد شـده را بـه بازارهـاي مصـرف                مانند   (انجام ندهند مصرف داخلي   
اي و صادرات مجدد       نقش واسطه  ،و اساساً در بازار تجارت جهاني     ) كنند  نهايي مجدداً صادر مي   

كنـگ، سـنگاپور و مـالزي          نمونه در بازار تجارت جهاني خرما كشورهاي هنگ        براي. نندكايفا  
 قبرس، فرانسه، هلند،    ؛ تركيه، پاكستان، لبنان و امارات متحده عربي در خاورميانه         ؛در شرق آسيا  
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سـاله بخشـي از     همـه امريكـا  و مكزيك در قـاره  امريكا اياالت متحده   ؛بلژيك و آلمان در اروپا    
و لذا ضرورت دارد جهتگيري  نندك مي دداً به بازارهاي مصرف نهايي صادرواردات خرما را مج

نحوي باشد كـه كشـورهاي واردكننـده بـا هـدف مصـرف داخلـي در                 ه  توسعه صادرات خرما ب   
 ،)درصد از واردات جهـاني    25/0(كه اندازه تقاضاي وارداتي باال      كشورهايي.گيرند اولويت قرار 

از را  و كمترين صـادرات     ) 2000 در سال    120بيش از   (شاخص تقاضاي وارداتي در خور توجه       
 اسـتراليا، اتـريش، بـنگالدش،       :عبارتنـد از  ) درصـد  5 از كمتـر  (اند  شتهميزان واردات آن كاال دا    

برزيل، كانادا، چين، چك، دانمارك، اندونزي، ايتاليا، اردن، مـراكش، نيوزلنـد، نـروژ، سـوئد،                
صــادراتي ايــران در اولويــت   خرمــاي   هــدفكشــورفوق بــراي بازارهــاي17. انگلســتان و يمــن

 .قراردارند
 كشورهايي كه در واردات جهاني :ال اين استؤحال س:سهم كشورها از صادرات ايران. 4

اند و آيا  از صادرات ايران را به خود اختصاص داده) سهمي(خرما حضور دارند چه ميزان 
توزيع شركاي ( ن به آن كشورها توزيع جهاني تقاضاي وارداتي خرما با توزيع صادرات ايرا

در تقاضاي جهاني سهمشان همخواني دارد؟ و چه كشورهايي بيش از  )وارداتي خرماي ايران
توانند در توسعه صادرات  ، چه كشورهايي ميپس؟ و از اين اند كردهخرما از ايران خرما وارد 

كه نسبت سهم  از اين نظر كشورهايي ؟ بازار هدف محسوب شوندبه عنوانخرماي ايران 
 در توسعه ، از واردات جهاني ارقام نازلي باشدشان از صادرات ايران به سهم وارداتشانواردات

گيرند؛ چراكه اكثر اين   كشورهاي هدف در اولويت قرارميبه عنوانصادرات خرماي ايران 
 از اين.كنند ايران وارد مي خرماي  از خرما، واردات جهانيسهمشان در كشورها كمتر از 

:  عبارتند ازشوند محسوب  ايران  خرماي   بازارهاي هدفوجز بايست كه مي منظركشورهايي
 هلند، مالزي،، كانادا، چين، قبرس،فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، ايتاليا، اندونزي اتريش، استراليا،
 .امريكاو يمن انگلستان، سوريه، النكا، سري اسپانيا، پرتغال، مراكش،

 به طورشود كه چه كشورهايي   مطرح ميسؤالهم اينك اين  :ار هدفشاخص تركيبي باز. 5
درصد از تقاضاي 1/0اول اينكه بيش از  عبارتيه ؛ بندمشترك چهار ويژگي مورد بحث را دار

در فاصله شان  دوم اينكه شاخص تقاضاي وارداتياند؛  دادهواردات جهاني را به خود اختصاص 
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اينكه خرما را با هدف مصرف  سوم؛ افزايش يافته است 120به رقم بيش از 2000-1989 زماني
 چهارم و  استبوده درصد 10كمتر از ها داخلي وارد كرده و سهم صادرات به واردات خرما براي آن

 از شانو سهماند  دادهسهم درخور توجهي از صادرات خرماي ايران را به خود اختصاص ناينكه 
 ).درصد 50  از بيش(است بوده از صادرات خرماي ايران  شانسهم از مراتب بيشتره واردات جهاني ب

 : مشترك دارندبه طوربا اين توصيف، كشورهاي زير عموماً چهار ويژگي فوق را 
 

 هلند. 21 اندونزي. 11 آرژانتين. 1

 )4فاقد ويژگي (نيوزلند . 22 ايرلند. 12 استراليا. 2

 پرتغال. 23 )2فاقد ويژگي (ايتاليا . 13 اتريش. 3

 اسپانيا. 24 ژاپن. 14 بنگالدش. 4

 سوئد. 25 )2فاقد ويژگي (اردن . 15 برزيل. 5

 سوريه. 26 كنيا. 16 )2فاقد ويژگي (كانادا . 6

 انگلستان. 27 يونان. 17 چك. 7

 ونزوئال. 28 موريس. 18 دانمارك. 8

 يمن. 29 نروژ. 19 )2فاقد ويژگي (فنالند. 9

  مراكش. 20 هند. 10

دارترين كشورها جهت توسعه   كشور مذكور مناسبترين و اولويت29يب به اين ترت
) بازار هدف از چهار بعد مورد بحث( صادرات خرماي رو به افزايش ايران هاي جديدبازار

 .شوند محسوب مي
شود و ارزش واحد  فسادپذيرمحسوب مي  غذايي ازمواد خرما  كه گفتني است از آنجا

 هزينه حمل بااليي داراي  دارد ودر نتيجه، براي مسافتهاي طوالني وزن نسبي باالوپايين نسبي 
 سرراه بر  جدي  ازموانع  يكي  و بهداشت نباتي مقررات بهداشتيهمچنين نظر به اينكه  و  است

مالحظات فوق در الزم است شود،  توسعه يافته محسوب مي دربسياري از كشورهاي موادغذايي 
.جدي قرار گيردتوجه  مورد  مقتضينحوه شورهاي هدف بتوسعه بازار صادرات خرما به ك
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 هاي سياستي گيري و توصيه خالصه، نتيجه
جهاني خرماو روند )وواردات صادرات(ابتدا ساختارتوليد وتجارت مقاله حاضردر 
ي سپس بازارهاي هدف خرماشد،  وبررسي تحليل 2000-1989 سالهاي طي تحوالت آن

 :شرح زير استه مقاله حاضر بنتايج  .قرار گرفتوتحليل  مورد محاسبه ايران ازچندجنبه صادراتي
 توليد خاورميانه در  منطقه چهاركشورمصر، ايران، عربستان سعودي و عراق از.1
در حول (درصد 60 حدود 2001-1989جمعاً طي سالهاي شته و خرما حضور فعالي دا جهاني

عكس همچنين در اين دوره . اند به خود اختصاص دادهاز توليد جهاني را ) درصد 8/64  تا7/59
 براي توليدجهاني خرمامحاسبه شده) 95/8 ـ 16/8دامنه با ( كشور 8شاخص هرفيندال نيز حدود 

خرما،كل بازارجهاني توليد  كشور در توليدجهاني30با وجود حضوردهد   نشان ميكهاست 
ساختار توليد جهاني ، ر توزيع شده است و در نتيجهكشو8 يكنواخت در بينبه طورخرما 

ه ب(سهم ايران ازتوليدجهاني  دوره اين طي .دارد) با كمترين نوسان (چندجانبهكمابيش انحصار 
رو به افزايش گذاشته و در مقابل سهم توليد عربستان ) خصوص طي سالهاي برنامه اول توسعه

 سهم آن دو كشور به سهم ايران و مصر، نسبتهاي سعودي و عراق رو به كاهش نهاده و با انتقال
 . چشمگيري رو به افزايش گذاشته استبه طور بنگاهي 2 و 1تمركز 

دهد  نشان ميساختار تجارت جهاني خرما از دو بعد عرضه و تقاضاي جهاني بررسي . 2
از بعد عرضه صادرات جهاني، كشورهاي امارات متحده عربي، ايران، پاكستان، عراق و 

به خود  2000-1989 جهاني را طي سالهاي  صادرات بستان سعودي بيشترين سهم ازعر
 درصد در 56اند و با كاهش سهم بزرگترين كشور صادركننده در بازار جهاني از اختصاص داده

درصد به  1/34 و نيز كاهش شاخص هرفيندال از 2000 درصد در سال5/33 به 1989سال 
ركنندگان جهاني خرماكاسته شده و ساختار صادرات درصد، از قدرت انحصاري صاد6/19

همچنين با افزايش سهم ايران و .  بسته به باز تغيير يافته استچندجانبهجهاني خرما از انحصار 
ن بازار،  ايكاهش سهم عراق و امارات متحده عربي در خرما به همراه جهاني پاكستان درصادرات

 در حالي كه از ،كاسته شده است چشمگيريور  به طخرما از قدرت انحصاري صادرات جهاني
بعد تقاضاي واردات جهاني خرما، ساختار واردات جهاني طي دوره همواره از انحصار 
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 پيروي كرده و روند تحوالت ساختار واردات جهاني خرما به سمت افزايش انحصار چندجانبه
پيوسته  جهاني سهم هند از تقاضاي وارداتبراي مثال . واردكنندگان حركت كرده است

درصد از كل واردات 40 به تنهايي حدود 2000 در سال به طوري كه اين كشورافزايش يافته 
با نيز  دو كشور امارات متحده عربي و پاكستان .جهاني خرما را به خود اختصاص داده است

 جهاني ساختار وارداتبنابراين، . اند صادرات آن پرداختهوارد كردن خرما از ايران، مجدداً به 
 جهاني تر شده و لذا در بازار ن محصول انحصاريايساختار صادرات جهاني نسبت به خرما 
 صادركنندگان تا است بوده خرما )كنندگان مصرف( واردكنندگان آن از انحصار خرما،

 .  آن)كنندگان عرضه(
شركاي تجاري دهد   نشان مي79-1358 ساختار صادرات خرماي ايران طي سالهاي. 3

پيوسته به دليل نبود ثبات نسبي در بازار اين محصول در ايران، خرماي صادراتي ايران مهم 
درابتداي دوره به بازارهاي مصرف نهايي نظير چين،  خرماي ايرانبراي نمونه . اند جا شده هجاب

 كشورهايي نظير امارات متحده عربي، پاكستان وها بعد ولي ،صادر شدهاستراليا و هلند امريكا، 
، 1نسبتهاي تمركز از سويي . ندا شدهشين آنها ناين محصول، جايه با هدف صادرات مجدد ترك

گوياي  شركاي تجاريه  بنگاهي و شاخص هرفيندال محاسبه شده براي صادرات ايران ب10و 4
زني ايران در ميان متقاضيان وارداتي  پيوسته از قدرت چانه 68-1358 طي سالهاي  كه آن است

 كه با ورود تعداد زيادي كشور به جمع ي حالدر ،گيري كاسته شدهچشمبه طورخرما 
در بازار صادرات  قدرت انحصاري شركا از 79-1368 واردكنندگان خرما از ايران طي سالهاي

 .خرماي ايران كاسته شده است
 كشور149ميان  نشان مي دهد از چهار شاخص مهم تعيين بازار هدفنتايج بررسي . 4

فاصله جغرافيايي را مي توان به داليلي همچون  كشور 29هاني خرما در واردات جحاضر 
 درآمد سرانه ،جمعيت باال، )ندغالباً مسلمان(  الگوي مصرف سازگاربا اين محصول،مناسب
  .داد اولويت قرار در هدف هاي  بازاربه عنوان ،متوسط

 :شود  ميارائهپيشنهادهاي زير ،با اين جمعبندي
مصر، عربستان سعودي، عراق، پاكستان و امارات متحده حال كه كشورهاي ) الف

شوند و اين  عربي در توليد، عرضه و صادرات جهاني خرما مهمترين رقباي ايران محسوب مي
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 درصد از توليد و 85تعلق دارند كه بيش از ) خاورميانه(كشورها همگي به يك منطقه از جهان 
توانند رقابت را به همكاري   كشورها مي، اينگيرد صورت ميصادرات جهاني در اين منطقه 

وري توليد و بهپروري خرما، صنايع پسين خرما، سياستگذاري اهاي فن و در عرصهنند تبديل ك
به ...و يكديگر، بازاررساني قيمتي وثبات قيمت، انتقال نتايج حاصل از تحقيق و ترويج بين

ن دولتي براي محصول خرما با  بيمؤسسهيك  سيسأ ت،بنابراين. بپردازندهمكاري با يكديگر 
، فراوريهاي تخصصي در تمام مراحل توليد، عرضه، صنايع  گيري از متخصصان حوزه بهره

فني   -علمي با كمك و مشاوره) هدف(صادرات، بازاررساني و شناخت بازار مصرف نهايي 
FAOشود  پيشنهاد مي. 

غالباً دارد، هاني خرما توليد، عرضه و صادرات جدر ايران سهم چشمگيري اينكه با ) ب
كه صرفاً كند  صادر ميكند بلكه به كشورهايي  نمي به بازارهاي هدف صادراين محصول را 

 مطابق تعريف بازارهاي هدف، بازاررساني و ،شود لذا پيشنهاد مي. نندك نقش واسطه را ايفا مي
 به اشتراك، شدهياد ويژگي چهارِ دارايِكشورهاي در راستاي توسعه بازارخرماي توليدي 

 .صورت گيرد

شد حال كه بازارهاي هدف خرماي صادراتي ايران از ابعاد مختلف شناسايي ) ج
، “هاي دوجانبه هاي ترجيحي در قالب موافقتنامه اعمال تعرفه”ساز و كارهايي نظيربا توان  مي

ت و ارتقاي استانداردها و مقررات بهداش ”،“ثر و برگزاري نمايشگاههاي تخصصيؤتبليغات م”
در نظر ”و “ بندي ارتقاي كيفيت بسته”،“گذاري در صنايع پسين خرما سرمايه”، “بهداشت نباتي

 .پرداختبه توسعه صادرات خرماي ايران “ كنندگان خرما ذوق و سليقه مصرفگرفتن 
 

 منابع
 ساختار بازار جهاني توليد و بازار صادراتي پسته ايران و ،)1376(اهللاحسيني، ميرعبد. 1
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