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 بررسی جایگاه ایران و ساختار بازار جهانی چای

 ، هیات علمی دانشگاه آزاد جیرفت و دانشجوی دکتری دانشگاه باهنر*عباس پرور

 حسین مهرابی بشرآبادی، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 استادیار دانشگاه شهید باهنرکرمانحمید رضا میرزایی خلیل آباد، 
   a.parvar55@gmail.com 

 

 چکیده

همواره سیاستگذاران بخش کشاورزی، از وضعیت کنونی کشور که از یک طرف وجود پتانسیل باالی تولید به جهت اقلی  

د و صادرات مناسب بوده و از طرف دیگر افزایش نرخ دالر در سطح کالن کشور، به عنوان وضعیتی مطلوب جهت تولی

اند. ولی توجه به ساختار بازارجهانی و قیمت های تمام شده محصوالت همواره مورد توجه قرار کاالهای کشاورزی یاد کرده

نگرفته است. در این راستا، در تحقیق حاضر ساختار بازار جهانی چای صادراتی ایران با استفاده از شاخص های نسبت 

تعیین شد و سپس با استفاده از الگوی پیش بینی قیمت  1386-2119ل های هیرشمن، طی سا-تمرکز و هرفیندال

ARIMA بینی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت چای ایران در قیمت چای صادراتی ایران در سال های آتی پیش

و یا بسته بوده  سال های آینده افزایش می یابد، ضمن اینکه ساختار بازار این محصول در گذشته به صورت انحصار باز

 های کاهش قیمت و افزایش مازاد تولید جهت صادرات این محصول توصیه می گردد. است. بنابراین توجه به سیاست

 بینی قیمت، چای، ساختار بازارپیشواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه

بعنوان کشوری مسلط در  تواند جایگاه خود راهای فراوان در بخش کشاورزی میایران نیز بعنوان یک کشور با پتانسیل

ارتقا بخشد. صادرات محصوالت کشاورزی اهمیت درخور توجهی در سبد صادرات غیر محصوالت کشاورزی صادرات  یعرصه

بخشیدن به جایگاه صادرات این بخش در عرصه  ءگذاری مناسب در جهت ارتقانفتی ایران دارد و از آنجایی که سیاست

ه بینانه و کاربردی است، ابتدا باید شناخت جامع و کاملی از ساختار بازار بحقیقات واقعجهانی مستلزم داشتن اطالعات و ت
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خود، مکان فیزیکى  یهبازار در طول سالیان طوالنى معانى مختلفى داشته است. بازار به معناى اولی یهواژ دست آورد.

شوند. از نظر یک اقتصاددان، ه دور هم جمع مىخاصى است که در آن خریداران و فروشندگان براى مبادله کاال و خدمات ب

یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال دادوستد کاالها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک 

ان و اى از خریداریک کاال وجود دارد. بازار، مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یهبازار مجموع ،بازاریاب

به شوند. بازار بالقوه، ی کلی تقسیم میدسته 1ی بازاریابی، بازارها به ت. از نظر رشتهاى از فروشندگان اسصنعت، مجموعه

بازار در د. دهنمندى نشان مىشود که نسبت به کاال یا خدمتى خاص یک نوع عالقهکنندگان اطالق مىاى از مصرفمجموعه

مند هستند، داراى شود که نسبت به یک کاال یا خدمتى خاص عالقهکنندگان اطالق مىفاى از مصربه مجموعه ،دسترس

اى از از مجموعه د. بازار دردسترس واجد شرایطدرآمد نیز هستند و همچنین به کاال و خدمت دسترسى نیز دارن

شرایط الزم براى خرید کاال یا مندی، صاحب درآمد بودن و دسترسی، از شود که عالوه بر عالقهکنندگان تشکیل مىمصرف

اى از خریداران است که در حال حاضر محصول را مجموعه شده(،)رخنه بازار تسخیرشدهد. خدمت نیز برخوردار هستن

بندی د. تقسیمکنبازار هدف، قسمتى از بازار در دسترس واجد شرایط است که شرکت براى فعالیت انتخاب مىت. خریده اس

 بازار رقابت کامل: شوند.ی کلی تقسیم میباشد. بازارها از این جهت به چهار دستهاز دید علم اقتصاد میدیگر انواع بازار، 

پردازند. در این داد و ستد می همگن و خاص به کاالی کننده بر سر یکبازاری است که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف

یک تولیدکننده درصد باالیی از سهم بازار را در  هم هر تولیدکننده از تولید آن کاالی خاص اندک است و مثالوع بازار سن

 تواند با استفاده از کم و زیاد کردن تولیدش روی قیمت بازار تأثیر بگذارد.ای نمیاختیار ندارد. در نتیجه هیچ تولیدکننده

ای کاالی خود را با قیمتی باالتر از از قیمت بازار ارائه قیمت کاال در بازار رقابتی به صورت یک داده است. اگر تولیدکننده

ازار انحصار ت. بتر ارائه کند، تمام کاالیش به سرعت فروش خواهد رفکند، خریداری نخواهد داشت و اگر با قیمتی پایین

رقبایی به مفهوم مشهور یا به  ،ر باشد. رقبای مستقیماارد که فقط یک تولیدکننده در بازانحصار کامل وقتی وجود د کامل:

فروشنده مقداری کنترل روی قیمت  ،بازار رقابت انحصاری: به خاطر اختالف در محصول تولیدی .مفهوم تکنیکی وجود ندارد

باشد. در هر حال وجود تعداد زیادی جانشین کاالی مورد نظر داشته و از این جهت مواجه با تقاضایی با شیب منفی می

شود تقاضایش دارای کشش باالتری باشد. اگر نزدیک به هم به طور جدی قدرت انحصاری وی را محدود کرده و موجب می

ها به صورت فردی در بازار رقابت انحصاری قیمت خود را پایین آورند به سمت پایین منحنی تقاضا، با کشش باالتر بنگاه

های موجود در صنعت به طور دهند، در حالی که تمامی بنگاهکنند و فروش خود را به طور عمده افزایش میحرکت میخود 

بازاری  بازار انحصار چندجانبه:د. یابفروش هر بنگاه به میزان کمتری افزایش می ،های خود را پایین آورندهمزمان قیمت

 ،رسانندها به فروش مید. اگر کاالهایی که بنگاهنیرهمگن به فروش برساناست که در آن چندین بنگاه کاالیی همگن، یا غ

تولیدکنندگان نه بسیار زیادند که  ،در این بازار .بازار ناخالص است ،د، بازار خالص است و اگر غیرهمگن باشندنهمگن باش

آن چیزی که مهم است وابستگی  .نقشی در بازار نداشته باشند و نه بسیار کم که یک تولیدکننده انحصارگر کامل باشد

های انحصار چندجانبه های تولیدی به یکدیگر مرکز ثقل بحثهاست. وابستگی متقابل رفتار اقتصادی بنگاهمتقابل بین بنگاه

 .باشدی بحث بر روی تمایز و تنوع تولیدات و یا سادگی یا سختی ورود به بازار میاست. در بازار رقابت انحصاری تکیه

در بازار انحصار . باشدهای تولیدی میهای استراتژیک بنگاهالعملبحث عکس که درانحصار چندجانبه محور درحالی

کردن کاالها به صورت شدیدی جاری است. در های تبلیغاتی، رقابت برای متنوعهای غیرقیمتی مانند رقابترقابت چندجانبه
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ز بستگی دارد، بنابراین در بازار انحصار چندجانبه رقابت شخصی وجود ها نیبازارهای قبلی سود بنگاه به تولید سایر بنگاه

در عمل هیچ بازاری منطبق با شرایط آرمانی د. ها از هم تأثیر بپذیرنآید که بنگاهرقابت شخصی وقتی به وجود می .دارد

رسد. انحصار کامل می ترین شکل آن بهرقابت ناقص است که در نهایی دهددر واقع رخ میرقابت کامل نیست و آنچه 

ها بازارهایی با ساختار گیرد که مشخصه اصلی آنها بین این دو دامنه قرار میبنابراین، انواع بازارها و توزیع و اندازه شرکت

ها عمدتا از سطح تمرکز بازار، مقیاس تولید، درجه تفاوت کاال و سهولت ورود )یا خروج( رقابت ناکامل است. این تفاوت

شود. شاید بتوان گفت تمرکز بیشتر موجب رفتار انحصاری بیشتر و تمرکز کمتر موجب ای جدید به بازار ناشی میهبنگاه

  (.1947شود)بخشی، تر میرفتار رقابتی

ای و برخی شود که بسیاری از بازارها دارای خصلت محلی و بعضی منطقهاز سوی دیگر با نگاهی به دنیای واقعی مشاهده می

. در بازارهای جهانی نیز همانند سایر بازارها انواع ساختارهای بازار از رقابتی تا انحصاری قابل مشاهده است. برای اندجهانی

ها( با بکارگیری رفتارهای راهبردی و هماهنگ در صدد انحراف بازار از رقابت به بنگاهمثال بسیاری از کشورها )یا 

سنجش و ارزیابی قدرت انحصاری وتعیین ساختار بازار از جمله  (.1945شهیکی تاش، نبی انحصارند)خداداد کاشی و 

مسائلی است که مورد مطالعه و بررسی بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است و اقتصاددانان بسیاری در راستای ارائه 

اند که از مدهکردن موضوع در جهت دستیابی به شناخت صحیحی از میزان تمرکز بازار برآهای مناسبی برای کمیشاخص

اشاره کرد)خداداد کاشی و  5، استیگلیتز9، شفرد7، بین1(HHIتوان به هرفیندال هیرشمن )ها میمهمترین این شاخص

(. در ایران نیز مطالعات زیادی در جهت شناخت بازار صورت گرفته است که به چند مورد به 1945شهیکی تاش، نبی 

 گردد.صورت اجمالی اشاره می

قرار داده و به  ساختار بازار جهانی تولید و بازار صادراتی پسته ایران و تغییرات ساختاری آن را مورد مطالعه (1926حسینی)

1های هرفیندال ـ هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز)کمک شاخص
nCR .ساختار بازار این محصول را بررسی کرده است ،)

تیجه رسیده است که ساختار بازار خریداران از انحصار چند به این ن 1447ـ1335های سری زمانی وی با استفاده از داده

صنعت کشور را مورد مطالعه قرار داده و  75( هم بازار 1941ابونوری و سامانی پور) جانبه به شبه انحصاری تغییر یافته است.

اند ساختار د. آنان دریافتهاننرمال، نمایی و پارتو( استفاده کرده-های پارامتریک تمرکز )توزیع لگدر این راستا از شاخص

مطالعه کرده و  HHI( بازار داخلی سیمان را به کمک شاخص 1947بخشی ) انحصاری بر بیشتر صنایع کشور حاکم است.

( نیز ساختار بازار صادراتی 1949)زارع دریافته است که بازار صادراتی سیمان دارای ساختار انحصار چند جانبه بسته است.

بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که بازار صادراتی  nCRو شاخص  HHIاستفاده از دو شاخص  را با بادام ایران

( هم تغییرات ساختاری صنعت گوشت خوک امریکا 7444)6پوالبرگ و هالی زعفران دارای ساختار انحصار چند جانبه است.

                                                           
1- Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 
2- Bain 
3- Shepherd  
4- Stigler 
5- Concentration Ratio 
6 -Poarlberg and Haley 
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اند که تمرکز در ه و به این نتیجه رسیدهبررسی کرد nCRو  HHIهای را به کمک شاخص 1341- 1332های در بین سال

بیان و (، جهت بررسی عوامل موثر بر صادرات گیاهان دارویی شیرن1942دیلمی و همکاران) این صنعت افزایش یافته است.

دهد که متغیرهای نرخ ارز و نسبت قیمت جهانی به قیمت استفاده نمودند. نتایج نشان می 1964-47های زیره از آمار سال

داری بر روند صادرات زیره و متغیرهای نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی، تولید ناخالص داخلی اخلی اثر مثبت و معنید

های ارزی مناسب توصیه شده است. دار دارند. در نهایت اتخاذ سیاستو نرخ ارز بر صادرات شیرین بیان اثر مثبت و معنی

ها و راه کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران از بررسی چالش خود، جهت( در مقاله1943راد و فعلی)پزشکی

از: ضعف در تجارت الکترونیک، نبود نشان تجاری  بودند ها عبارتترین چالش. برخی از مهمروش دلفی استفاده نمودند

تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص  کارها عبارتند از:برخی از راه همینطورهای زیاد در بازار. )برند ملی( و حضور دالل

واحدهای ی تأمین سرمایهدهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی، برای زعفران صادراتی ایران، سازمان

(، 1931. نصابیان و همکاران)های بازاریابی تخصصیتشکل دای و ایجابندی، ایجاد موانع برای جلوگیری از صادرات فلهبسته

را برای محصوالت رازیانه، بادیان،  RSCAنسبی صادراتی گیاهان دارویی، شاخص ای جهت بررسی وضعیت مزیتالهدر مق

محاسبه نمودند. نتایج  1331-7444ی زمانی ی دیگر طی دورهانیسون و گشنیز صادراتی ایران و یازده کشور صادرکننده

های مورد بررسی است ولی قدرت رقابت صادراتی آن اغلب سال نسبی دردهد که ایران دارای مزیتتحقیق مذکور نشان می

های (، در پژوهشی جهت تعیین ساختار بازار زعفران از شاخص1937دارای روند نوسانی و نزولی است. شبان و همکاران)

وی از نوع دهد که بازار زعفران استان خراسان رضهیرشمن و نسبت تمرکز استفاده نمودند که نتایج نشان می-هرفیندال

برداران، عمده و خرده فروشان بدست آمده های این تحقیق از طریق پرسشنامه از بهرهانحصار چندجانبه بوده است. داده

 است. 

محصوالت کشاورزی که ایران در آنها فعالیت المللی بینبینانه ساختار بازار جهت کمک به شناخت واقعدر این تحقیق نیز 

محصول  ارائه کند. را ل گرفته است تا بتواند رویکردی مناسب برای ارزیابی علمی این مسالهی را داراست شکاگسترده

انتخابی در این تحقیق چای صادراتی ایران می باشد. ضمن برآورد ساختار بازار این محصول در گذشته، قیمت این محصول 

 تر ارائه گردد. خش کشاورزی واضحبینی می شود تا راهکارهای مناسب جهت سیاستگذاران بدر آینده نیز پیش

 

 روش تحقیق

باشند. در صورتیکه فقط به های فعال در یک صنعت )بازار( و توزیع بازار در میان آنها، دو بعد مهم از بازار میتعداد بنگاه

به هر دو بعد ساختار شود. ولی اگر ها توجه شود، معیارهای نابرابری توزیع تمرکز برآورد مینحوه توزیع بازار در میان بنگاه

شود. ساختار هر بازار را ی آنها توجه گردد، معیارهای معروف به تمرکز برآورد میها و نابرابری اندازهبازار یعنی تعداد بنگاه

گیری موانع و های مقیاس و نسبت تمرکز شناسایی کرد. چون اکثرا اندازهتوان با توجه به موانع ورود به بازار، صرفهمی
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کنند. برخی از های تمرکز استفاده میهای مقیاس دشوار است، پژوهشگران برای شناخت ساختار بازار از شاخصصرفه

 عبارتند از:اند، که در این تحقیق استفاده شدهها ترین این شاخصمعروف

 شود:ی( به صورت زیر تعریف مnCRکشور ) n (: شاخص نسبت تمرکزnCR) شاخص نسبت تمرکز-1

    (i=1,…..,K)     K>N                                  )1( 

سهم بازار  iSتعداد کشورهای بزرگ،  Nتعداد کشورهای فعال در عرصه جهانی محصوالت کشاورزی موردنظر،  Kکه در آن 

کشور نسبت به کل  کشور است. در اینجا برای بدست آوردن سهم بازار از صادرات هر n« نسبت تمرکز» nCRام و  iکشور 

 (؛ یعنی:1945شهیکی تاش، نبی صادرات جهانی استفاده شده است)خداداد کاشی و 

        (i=1,……,K)                                                  )7( 

، دارای سهم کوچکی از بازار هاترین بنگاهتعداد بزرگ nکه عدد حاصل نزدیک به صفر باشد، بیانگر آن است که در صورتی

های تمرکز صنعتی حاکی از آن مبین وجود فقط یک بنگاه در بازار است. مطالعات تجربی در نسبت یکباشند و عدد می

 5دهد. نسبت تمرکز بنگاه برتر، امکان بیشتری برای قضاوت در مورد درجه تمرکز واقعی به دست می 5است که مبنای 

بیانگر  درصد( 64، )یا 6/4بنگاه بیش از  5بنگاه آن صنعت است. نسبت تمرکز  5ترین ش بزرگبنگاهی، نسبت ارزش فرو

درصد(  64)یا  5/4یک بازار کامال متمرکز است که تحت تسلط چند بنگاه در حالت الیگوپولی است. نسبت تمرکز کمتر از 

یر معیارهای تقریبی داده شده به وسیله بین در توان تا حدودی به عنوان یک بازار رقابتی به حساب آورد. جدول زرا می

 . (1947ای است)بخشی، گیری تمرکز صنایع کارخانهاندازه

 معیارهای استاندارد صنایع تولیدی -(1)جدول                   

 درجه تمرکز بنگاه 4درصد بازار  بنگاه 5درصد بازار 

 بسیار باال و بیشتر 34 و بیشتر 21

 باال 34-41 21-61

 نسبتا باال 41-24 61-14

 نسبتا پایین 24-51 14-91

  1947 : بخشی،أخذم            
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-متغیر است که در دو سر طیف حاالت حدی رقابت کامل تا انحصار کامل را شامل می 144دامنه نسبت تمرکز از صفر تا 

 ( انواع ساختار بازار بر اساس این نسبت  آورده شده است.7شود. در جدول)

 

 هابنگاه اندازه و تعداد نظر از بازارها ساختار اتیخصوص -(2) جدول           
 های اصلیویژگی نوع بازار

 رقیب بدون اینکه سهم قابل توجهی از بازار را داشته باشند.  14بیش از  رقابت کامل

 حصار ندارند. درصد بازار را در ان 14تعداد رقبای موثر زیاد و هیچ کدام بیش از  رقابت انحصاری

 درصد بازار را در انحصار دارند.  54بانگاه حداکثر  5 آلیگاپولی باز

 درصد بازار را در انحصار دارند.  144تا  64بنگاه  5 آلیگاپولی بسته

 درصد بازار را در انحصار خود دارد.  144تا  14یک بنگاه به تنهایی  بازار یا بنگاه مسلط

 درصد بازار را در انحصار خود دارد.  144یک بنگاه  انحصار کامل

 ( 1331)مادال: منبع          

 

ترین شاخص محاسبه ترین و مستدلهای نظری قوی(: این شاخص به لحاظ پایهHHIهیرشمن) -شاخص هرفیندال-7

اص را در نظر تمرکز بوده و از جامعیت الزم برخوردار است، چرا که تمام کشورهای فعال در بازار یک محصول یا صنعت خ

گیرد، و به همین دلیل در بسیاری از مطالعات تجربی در داخل و خارج کشور از آن استفاده شده است)ابونوری و سامانی می

ها )سهم بنگاه تقسیم بر کل بازار( در بازار (. این معیار به وسیله جمع مربعات درصد سهم بازار همه شرکت1941 ،پور

  :شودمحاسبه می

                                )9( 

-، تعداد بنگاهiآید و باشد که از طریق تقسیم سهم بنگاه به کل بازار بدست میام می i مربع سهم بازار بنگاه که در آن 

 (.1941 ،های موجود در بازار است)ابونوری و سامانی پور

بیانگر وجود حالت  1کند و عدد بازار، این شاخص را به صفر نزدیک میوجود تعداد زیادی بنگاه با سهم مساوی در 

بندی بازار از ( برای طبقه1FTC، زمانی که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا )44ی انحصاری است. شاخص هرفیندال در دهه

یره ضد تراست آمریکا را تمرکز و نحوه برخورد دا یدرجه(. جدول زیر 1947آن استفاده کرد، بسیار عمومیت یافت)بخشی، 

 دهد.با پیشنهاد ادغام نشان می

                                                           
1- Federal Trade Commission 
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 اندازه ی تمرکز و نحوه ی برخورد دایره ضدتراست آمریکا -(9)جدول 

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز نحوه برخورد با عمل ادغام

 41/4 کمتر از غیر متمرکز از نظر دولت، ادغام بالمانع است.

 14/4 تا41/4بین متمرکز مالیم شود.واحد افزایش دهد با ادغام برخورد می 41/4را بیش از  HHIاگر ادغام، شاخص 

 14/4 باالی متمرکز .شودواحد افزایش دهد، با ادغام برخورد می 1/4را بیش از HHIاگر ادغام، شاخص 

  1947: بخشی، أخذم  

 

های آمده در فوق، ساختار بازار شاخص یی چای و محاسبهدر این تحقیق با استفاده از آمار صادرات کشورهای صادرکننده

شود. با تعیین ساختار بازار این محصول، وضعیت فعلی و جایگاه ایران مشخص های گذشته تعیین میجهانی چای در سال

توان بینی خواهد شد. بنابراین میهای آتی پیششود. پس از آن باید با توجه به قیمت این محصول در گذشته، قیمتمی

های سیاستی را برای آینده ارائه کرد. در ادامه بینی وضعیت برای آینده، توصیهی تصویری از گذشته و پیشهضمن ارائ

 شود. بینی نتایج بدست آمده در قبل، ارائه میی پیشنحوه

 وبمحس آیندهی برا مناسبی هاریزیبرنامهی و گذارسیاستی برا اصلی ملزوماتز ا یکی اقتصادی اییرهمتغ بینیشپی

 نحو به گیریتصمیم فرآیند تاد شومی موجب افتد،می اتفاق آینده در کهی وقایع ترسیم و بینیپیش واقع در. شودمی

 بینیپیش برای مختلفی الگوهای و هاروش اخیر، هایدهه در که است شده موجب بحث این اهمیت. پذیرد صورت مناسبی

 غیرپارامتری و پارامتری کلی دسته دو به را بینیپیش معمول الگوهای نتوامی کلی حالت در .یابد توسعه و شده معرفی

 الگوهای. باشد می نمایی تعدیل هایروش انواع و متحرک میانگین الگوهای شامل غیرپارامتری الگوهای. کرد بندیتقسیم

 الگوی به توانمی علیغیر الگوهای جمله از. شودمی تقسیم غیرعلی و علی الگوهای دسته دو خود به نیز پارامتری

ARIMA  فرآیند خودتوضیح دو هایویژگی دارای است ممکن زمانی سری یک. کرد اشاره(AR)  متحرک  میانگین و

(MA) نشان را موردنظر سری پویای ساختار تواندنمی تنهایی به الگوها این از یک هرز اه استفا شرایطی چنین در .باشد 

 و خودتوضیح الگوهای از ترکیبی الگو این. شودمی استفاده ARIMA الگوی از دیموار در چنین دلیل همین به .دهد

 از تابعی جاری، زمان در متغیر مقدار که شودمی فرض ARIMA الگوی یک در دیگر عبارت به. است متحرک میانگین

 pمقادیر  وسیله به تغیریم اگر بنابراین، .است گذشته و حال زمان در آن بر وارد هایکو شو متغیر خود گذشتة مقادیر

 که، کندمی تبعیت فرآیند یک از ،شود داده توضیح قبل دوره q تا جاری زمان در آن بر وارد هایکوش و خود گذشته از دوره

 :است زیر صورت به  ARMA(p.q) آن عمومی شکل

           )5( 

 این بر الگو این .باشد می تصادفی باقیمانده جمله tuاخالل بوده و  مرتبه جمله qو  متغیر خود وقفه جمله مرتبة pآن  در که

 اقتصادی زمانی هاییسر موارد بسیاری در که حالی در .است ایستا مطالعه مورد متغیر زمانی سری که است استوار فرض

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

1476 

از  یکیود. ش خارج یستاییغیرا حالت از سری تا است ضروری الگوهایی چنین از استفاده از قبل بنابراین .هستند غیرایستا

سپس  و شود ساکن گیری تفاضل مرتبه d از پس زمانی سری اگر است گیری تفاضل غیرایستایی، رفع برای اصلی هایشرو

 که. کند می تبعیت  ARIMA(p,d,q) فرآیند یک سری از صورت این در ،شود الگوسازی  ARMA(p,q) فرآیند توسط

-باید ایستایی متغیرها با استفاده از آماره ARIMA. البته قبل از برآورد الگوی باشد یم انباشتگی درجة نمایانگر dآن  در

 پرون آزمون گردد. -فولر و یا فیلیپس-های دیکی

 نتایج

در این تحقیق با استفاده از آمار صادرات چای ایران و سایر کشورهای رقیب، ساختار بازار جهانی این محصول تعیین خواهد 

فاده از الگوی مناسب قیمت چای صادراتی ایران پیش بینی خواهد شد. در جدول زیر نتایج محاسبه ی شد. سپس با است

شاخص هرفیندال هیرشمن و نسبت تمرکز، همچنین جایگاه ایران در بازار جهانی به لحاظ میزان صادرات)ارزش و مقدار(، 

اعداد بدست آمده برای شاخص نسبت تمرکز نشان می ( و نتایج جدول زیر، 7سهم و رتبه ارائه شده است. مطابق با جدول)

دهند که نوع بازارجهانی چای در دوره ی مورد بررسی به صورت آلیگاپولی باز و یا بسته بوده است. چرا که در اکثر سال 

هیرشمن -درصد بوده است. ستون شاخص هرفیندال 144و  14های مورد بررسی شاخص نسبت تمرکز چهاربنگاهی بین 

ایج شاخص نسبت تمرکز را تایید می کند. در ستون جایگاه ایران، رتبه جهانی ایران در بین صادرکنندگان سال های نیز نت

رغم وجود پتانسیل باالی تولیدی بوده است. این امر نشانگر این است که علی 73مختلف ارائه شده است. بهترین رتبه ایران، 

دلیل عدم مدیریت صحیح در صادرات و کشت، نتوانسته چای ایرانی جایگاه و ارقام اختصاصی چای کشت شده در کشور، به 

هزار  11مناسبی را در بازار جهانی این محصول داشته باشد. مطابق ستون های بعدی بیشترین میزان صادرات ایران حدود 

همواره میزانی کمتر از یک  بوده است. سهم ایران از بازار جهانی 7419میلیون دالر، در سال  15تن و با ارزشی بالغ بر 

درصد بوده است که این سهم روندی رو به افزایش را در سال های مورد بررسی داشته است. بیشترین سهم کشورمان از این 

 درصد می باشد.  72/4و بالغ بر  7419بازار برای سال 

 (1346-7419ی چای طی سال های )نتایج محاسبه ی شاخص های ساختار بازار و وضعیت ایران در بازار جهان -(4جدول)

 رتبه ایران 4S)%( HHI سال
صادرات 

 ($1444ایران)
 سهم ایران)درصد( صادرات ایران)تن(

1346 24212 1941254 27 96 94 4244 

1342 24224 1552259 53 954 652 4247 

1344 24241 1963211 19 911 114 4247 

1343 63263 1927274 54 312 211 4241 

1334 69244 1146215 16 131 991 4241 

1331 13244 1111231 21 11 24 4244 
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1337 61299 1144252 35 71 71 4244 

1339 12221 1414231 54 275 1452 4245 

1335 64246 1141212 55 1446 1762 4246 

1331 64227 1197256 14 245 113 4245 

1336 13227 1144219 51 323 466 4241 

1332 12249 1416241 95 7141 9743 4215 

1334 69222 1112252 56 1531 7775 4246 

1333 69269 1162215 54 1445 9243 4244 

7444 61247 1425257 51 7456 7576 4244 

7441 64241 1411265 11 1129 1937 4241 

7447 67297 1117275 12 1474 1753 4245 

7449 12236 349231 17 1133 1931 4245 

7445 12215 336211 56 1243 1312 4242 

7441 12292 364261 11 7794 7226 4242 

7446 15232 376212 19 7946 7655 4242 

7442 17222 349216 73 14954 6652 4276 

7444 19279 396253 73 14639 3111 4275 

7443 16276 315211 73 3233 14434 4275 

7414 15272 343219 91 14471 14111 4275 

7411 11226 395295 91 17547 17924 4279 

7417 11261 437214 99 17253 11743 4271 

7419 11211 349291 94 15324 15674 4272 

 منبع: محاسبات تحقیق  

 

نمود. در بینی های آتی پیشپس از بررسی وضعیت ساختار بازار جهانی چای، می بایست قیمت این محصول را برای سال

  ارائه می شود. ARIMAنتایج براورد الگوی ادامه 

TEAPRICE=C(1)+C(2)*TEAPRICE(-1) 

TEAPRICE=(-0.22)+(1.11)* TEAPRICE(-1) 

                    (0.13)   (0.05) 
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                    [-1.63]   [20.99] 

 

توان قیمت چای ا این معنی داری میفقط معنی دار است. مطابق ب ARهمانگونه که مشاهده می شود در الگوی فوق بخش 

 دالر پیش بینی نمود.  95/1و  41/5، 99/5را برای سه سال بعد از دوره ی مورد بررسی به ترتیب 

 

 پیشنهادها

پتانسیل باالی کشورمان در تولید محصوالت کشاورزی الزما به معنی داشتن جایگاه مناسب در بازار جهانی این محصوالت 

لکرد کارا در این بازارها می بایست به ساختار بازار جهانی و قیمت های در سال های آتی توجه ویژه باشد و جهت عمنمی

هیرشمن و همچنین با استفاده از -نمود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های ساختار بازار نسبت تمرکز و هرفیندال

انی این محصول به صورت آلگوپولی بسته و باز طی دوره داده های صادرات چای ایران و کشورهای رقیب، ساختار بازار جه

قیمت چای صادراتی ایران برای سه سال  ARIMA( تعیین شد. سپس با استفاده از الگوی 1342-7419ی مورد بررسی )

 بعد این دوره تعیین شد. در این باره می توان راهکارهای سیاستی زیر را جهت ارتقاء سطع ایران در بازار جهانی این

 محصول ارائه نمود:

با توجه به اینکه ساختار بازار جهانی این محصول در گذشته به صورت انحصاری بوده است و انحصارگران این بازار عموما  -1

پذیر بوده و نمی کشورهای کنیا، سریالنکا، چین و هند بوده اند و ایران در این بازار سهم ناچیزی را داراست، بنابراین قیمت

نیروهای اصلی بازار جهت تعیین قیمت تاثیر بگذارد. پس می بایست سیسات های کاهش قیمت تولید و افزایش تواند در 

تولید و صادرات در دستور قرار گیرد تا رفته رفته به مانند روندی که در سال های گذشته وجود داشته سهم ایران از این 

 بازار افزایش یابد. 

ایران در سال های آتی نشان می دهد که قیمت این کاال اگر مطابق با الگوی گذشته  نتایج براورد قیمت چای صادراتی-7

باشد، افزایش چشمگیری خواهد داشت. این روند با توجه به جایگاه نامناسب ایران در بازار جهانی این محصول زنگ خطری 

های حمایتی در بخش تولید و تشده این محصول است. پس می بایست سیساگذاران جهت کاهش بهای تمامبرای سیاست

 تسهیل روند صادرات این محصول صورت گیرد تا بهای چای صادراتی ایران کاهش یابد تا بتوان با رقبا بهتر رقابت نمود. 

 

 منابع

 .76، تمرکز در صنعت سیمان ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 1947بخشی، لطفعلی،  ]1[

، سنجش درجه رقابت در بازار جهانی کاالهای منتخـب سـنتی و   1945و محمد نبی شهیکی تاش، خداداد کاشی، فرهاد  ]7[

 .11کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سیزدهم، شماره 
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[3]Bain, J. So, 1968, Industrial Organization, John Wiley, pp. 44. 

ررسی تاثیر سیاسـتهای ارزی و تجـاری بـر سـاختار بـازار      ، ب1941حسینی پور، سید محمد رضا و امیر حسین چیذری،  ]5[

 .6و  1پژوهشی پژوهشای اقتصادی، سال اول، شماره -جهانی پسته ایران، فصلنامه ی علمی
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