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چکیده
همواره سیاستگذاران بخش کشاورزی ،از وضعیت کنونی کشور که از یک طرف وجود پتانسیل باالی تولید به جهت اقلی
مناسب بوده و از طرف دیگر افزایش نرخ دالر در سطح کالن کشور ،به عنوان وضعیتی مطلوب جهت تولید و صادرات
کاالهای کشاورزی یاد کردهاند .ولی توجه به ساختار بازارجهانی و قیمت های تمام شده محصوالت همواره مورد توجه قرار
نگرفته است .در این راستا ،در تحقیق حاضر ساختار بازار جهانی چای صادراتی ایران با استفاده از شاخص های نسبت
تمرکز و هرفیندال-هیرشمن ،طی سال های  1386-2119تعیین شد و سپس با استفاده از الگوی پیش بینی قیمت
 ARIMAقیمت چای صادراتی ایران در سال های آتی پیشبینی شده است .نتایج نشان می دهد که قیمت چای ایران در
سال های آینده افزایش می یابد ،ضمن اینکه ساختار بازار این محصول در گذشته به صورت انحصار باز و یا بسته بوده
است .بنابراین توجه به سیاستهای کاهش قیمت و افزایش مازاد تولید جهت صادرات این محصول توصیه می گردد.

واژه های کلیدی :پیشبینی قیمت ،چای ،ساختار بازار

مقدمه
ایران نیز بعنوان یک کشور با پتانسیلهای فراوان در بخش کشاورزی میتواند جایگاه خود را بعنوان کشوری مسلط در
عرصهی صادرات محصوالت کشاورزی ارتقا بخشد .صادرات محصوالت کشاورزی اهمیت درخور توجهی در سبد صادرات غیر
نفتی ایران دارد و از آنجایی که سیاستگذاری مناسب در جهت ارتقاء بخشیدن به جایگاه صادرات این بخش در عرصه
جهانی مستلزم داشتن اطالعات و تحقیقات واقع بینانه و کاربردی است ،ابتدا باید شناخت جامع و کاملی از ساختار بازار به
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دست آورد .واژهی بازار در طول سالیان طوالنى معانى مختلفى داشته است .بازار به معناى اولیهی خود ،مکان فیزیکى
خاصى است که در آن خریداران و فروشندگان براى مبادله کاال و خدمات به دور هم جمع مىشوند .از نظر یک اقتصاددان،
یک بازار ،شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال دادوستد کاالها یا خدمات خاصى هستند .از نظر یک
بازاریاب ،بازار مجموعهی تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کاال وجود دارد .بازار ،مجموعهاى از خریداران و
صنعت ،مجموعهاى از فروشندگان است .از نظر رشتهی بازاریابی ،بازارها به  1دستهی کلی تقسیم میشوند .بازار بالقوه ،به
مجموعهاى از مصرفکنندگان اطالق مىشود که نسبت به کاال یا خدمتى خاص یک نوع عالقهمندى نشان مىدهند .بازار در
دسترس ،به مجموعهاى از مصرفکنندگان اطالق مىشود که نسبت به یک کاال یا خدمتى خاص عالقهمند هستند ،داراى
درآمد نیز هستند و همچنین به کاال و خدمت دسترسى نیز دارند .بازار دردسترس واجد شرایط از مجموعهاى از
مصرفکنندگان تشکیل مىشود که عالوه بر عالقهمندی ،صاحب درآمد بودن و دسترسی ،از شرایط الزم براى خرید کاال یا
خدمت نیز برخوردار هستند .بازار تسخیرشده (رخنهشده) ،مجموعهاى از خریداران است که در حال حاضر محصول را
خریده است .بازار هدف ،قسمتى از بازار در دسترس واجد شرایط است که شرکت براى فعالیت انتخاب مىکند .تقسیمبندی
دیگر انواع بازار ،از دید علم اقتصاد میباشد .بازارها از این جهت به چهار دستهی کلی تقسیم میشوند .بازار رقابت کامل:
بازاری است که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرفکننده بر سر یک کاالی همگن و خاص به داد و ستد میپردازند .در این
نوع بازار س هم هر تولیدکننده از تولید آن کاالی خاص اندک است و مثال یک تولیدکننده درصد باالیی از سهم بازار را در
اختیار ندارد .در نتیجه هیچ تولیدکنندهای نمی تواند با استفاده از کم و زیاد کردن تولیدش روی قیمت بازار تأثیر بگذارد.
قیمت کاال در بازار رقابتی به صورت یک داده است .اگر تولیدکننده ای کاالی خود را با قیمتی باالتر از از قیمت بازار ارائه
کند ،خریداری نخواهد داشت و اگر با قیمتی پایینتر ارائه کند ،تمام کاالیش به سرعت فروش خواهد رفت .بازار انحصار
کامل :انحصار کامل وقتی وجود دارد که فقط یک تولیدکننده در بازار باشد .رقبای مستقیم ،رقبایی به مفهوم مشهور یا به
مفهوم تکنیکی وجود ندارد .بازار رقابت انحصاری :به خاطر اختالف در محصول تولیدی ،فروشنده مقداری کنترل روی قیمت
کاالی مورد نظر داشته و از این جهت مواجه با تقاضایی با شیب منفی میباشد .در هر حال وجود تعداد زیادی جانشین
نزدیک به هم به طور جدی قدرت انحصاری وی را محدود کرده و موجب میشود تقاضایش دارای کشش باالتری باشد .اگر
بنگاه ها به صورت فردی در بازار رقابت انحصاری قیمت خود را پایین آورند به سمت پایین منحنی تقاضا ،با کشش باالتر
خود حرکت میکنند و فروش خود را به طور عمده افزایش میدهند ،در حالی که تمامی بنگاههای موجود در صنعت به طور
همزمان قیمتهای خود را پایین آورند ،فروش هر بنگاه به میزان کمتری افزایش مییابد .بازار انحصار چندجانبه :بازاری
است که در آن چندین بنگاه کاالیی همگن ،یا غیرهمگن به فروش برسانند .اگر کاالهایی که بنگاهها به فروش میرسانند،
همگن باشند ،بازار خالص است و اگر غیرهمگن باشند ،بازار ناخالص است .در این بازار ،تولیدکنندگان نه بسیار زیادند که
نقشی در بازار نداشته باشند و نه بسیار کم که یک تولیدکننده انحصارگر کامل باشد .آن چیزی که مهم است وابستگی
متقابل بین بنگاههاست .وابستگی متقابل رفتار اقتصادی بنگاههای تولیدی به یکدیگر مرکز ثقل بحثهای انحصار چندجانبه
است .در بازار رقابت انحصاری تکیه ی بحث بر روی تمایز و تنوع تولیدات و یا سادگی یا سختی ورود به بازار میباشد.
درحالی که درانحصار چندجانبه محور بحث عکسالعملهای استراتژیک بنگاههای تولیدی میباشد .در بازار انحصار
چندجانبه رقابتهای غیرقیمتی مانند رقابتهای تبلیغاتی ،رقابت برای متنوعکردن کاالها به صورت شدیدی جاری است .در
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بازارهای قبلی سود بنگاه به تولید سایر بنگاهها نی ز بستگی دارد ،بنابراین در بازار انحصار چندجانبه رقابت شخصی وجود
دارد .رقابت شخصی وقتی به وجود میآید که بنگاهها از هم تأثیر بپذیرند .در عمل هیچ بازاری منطبق با شرایط آرمانی
رقابت کامل نیست و آنچه در واقع رخ میدهد رقابت ناقص است که در نهاییترین شکل آن به انحصار کامل میرسد.
بنابراین ،انواع بازارها و توزیع و اندازه شرکتها بین این دو دامنه قرار میگیرد که مشخصه اصلی آنها بازارهایی با ساختار
رقابت ناکامل است .این تفاوت ها عمدتا از سطح تمرکز بازار ،مقیاس تولید ،درجه تفاوت کاال و سهولت ورود (یا خروج)
بنگاههای جدید به بازار ناشی می شود .شاید بتوان گفت تمرکز بیشتر موجب رفتار انحصاری بیشتر و تمرکز کمتر موجب
رفتار رقابتیتر میشود(بخشی.)1947 ،
از سوی دیگر با نگاهی به دنیای واقعی مشاهده میشود که بسیاری از بازارها دارای خصلت محلی و بعضی منطقهای و برخی
جهانیاند  .در بازارهای جهانی نیز همانند سایر بازارها انواع ساختارهای بازار از رقابتی تا انحصاری قابل مشاهده است .برای
مثال بسیاری از کشورها (یا بنگاه ها) با بکارگیری رفتارهای راهبردی و هماهنگ در صدد انحراف بازار از رقابت به
انحصارند(خداداد کاشی و نبی شهیکی تاش .)1945 ،سنجش و ارزیابی قدرت انحصاری وتعیین ساختار بازار از جمله
مسائلی است که مورد مطالعه و بررسی بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است و اقتصاددانان بسیاری در راستای ارائه
شاخصهای مناسبی برای کمی کردن موضوع در جهت دستیابی به شناخت صحیحی از میزان تمرکز بازار برآمدهاند که از
مهمترین این شاخصها میتوان به هرفیندال هیرشمن ( ،1)HHIبین ،7شفرد ،9استیگلیتز 5اشاره کرد(خداداد کاشی و
نبی شهیکی تاش .) 1945 ،در ایران نیز مطالعات زیادی در جهت شناخت بازار صورت گرفته است که به چند مورد به
صورت اجمالی اشاره میگردد.
حسینی( )1926ساختار بازار جهانی تولید و بازار صادراتی پسته ایران و تغییرات ساختاری آن را مورد مطالعه قرار داده و به
کمک شاخصهای هرفیندال ـ هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز( ،)CRn1ساختار بازار این محصول را بررسی کرده است.
وی با استفاده از دادههای سری زمانی 1335ـ 1447به این ن تیجه رسیده است که ساختار بازار خریداران از انحصار چند
جانبه به شبه انحصاری تغییر یافته است .ابونوری و سامانی پور( )1941هم بازار  75صنعت کشور را مورد مطالعه قرار داده و
در این راستا از شاخصهای پارامتریک تمرکز (توزیع لگ-نرمال ،نمایی و پارتو) استفاده کردهاند .آنان دریافتهاند ساختار
انحصاری بر بیشتر صنایع کشور حاکم است .بخشی ( )1947بازار داخلی سیمان را به کمک شاخص  HHIمطالعه کرده و
دریافته است که بازار صادراتی سیمان دارای ساختار انحصار چند جانبه بسته است .زارع( )1949نیز ساختار بازار صادراتی
بادام ایران را با استفاده از دو شاخص  HHIو شاخص  CRnبررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که بازار صادراتی
زعفران دارای ساختار انحصار چند جانبه است .پوالبرگ و هالی )7444(6هم تغییرات ساختاری صنعت گوشت خوک امریکا

1

)- Herfindahl-Hirschman Index (HHI
- Bain
3
- Shepherd
4
- Stigler
5
- Concentration Ratio
6
-Poarlberg and Haley
2

1471

www.SID.ir

Archive of SID

در بین سالهای  1341- 1332را به کمک شاخصهای  HHIو  CRnبررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که تمرکز در
این صنعت افزایش یافته است .دیلمی و همکاران( ،)1942جهت بررسی عوامل موثر بر صادرات گیاهان دارویی شیرنبیان و
زیره از آمار سالهای  1964-47استفاده نمودند .نتایج نشان میدهد که متغیرهای نرخ ارز و نسبت قیمت جهانی به قیمت
داخلی اثر مثبت و معنی داری بر روند صادرات زیره و متغیرهای نسبت قیمت جهانی به قیمت داخلی ،تولید ناخالص داخلی
و نرخ ارز بر صادرات شیرین بیان اثر مثبت و معنیدار دارند .در نهایت اتخاذ سیاستهای ارزی مناسب توصیه شده است.
پزشکیراد و فعلی( )1943در مقالهخود ،جهت بررسی چالش ها و راه کارهای فرآوری ،بازاریابی و صادرات زعفران ایران از
روش دلفی استفاده نمودند .برخی از مهمترین چالشها عبارت بودند از :ضعف در تجارت الکترونیک ،نبود نشان تجاری
(برند ملی) و حضور داللهای زیاد در بازار .همینطور برخی از راهکارها عبارتند از :تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص
برای زعفران صادراتی ایران ،سازماندهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی ،تأمین سرمایهی واحدهای
بستهبندی ،ایجاد موانع برای جلوگیری از صادرات فلهای و ایجاد تشکلهای بازاریابی تخصصی .نصابیان و همکاران(،)1931
در مقالهای جهت بررسی وضعیت مزیتنسبی صادراتی گیاهان دارویی ،شاخص  RSCAرا برای محصوالت رازیانه ،بادیان،
انیسون و گشنیز صادراتی ایران و یازده کشور صادرکنندهی دیگر طی دورهی زمانی  1331-7444محاسبه نمودند .نتایج
تحقیق مذکور نشان میدهد که ایران دارای مزیتنسبی در اغلب سالهای مورد بررسی است ولی قدرت رقابت صادراتی آن
دارای روند نوسانی و نزولی است .شبان و همکاران( ،)1937در پژوهشی جهت تعیین ساختار بازار زعفران از شاخصهای
هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز استفاده نمودند که نتایج نشان میدهد که بازار زعفران استان خراسان رضوی از نوع
انحصار چندجانبه بوده است .دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه از بهرهبرداران ،عمده و خرده فروشان بدست آمده
است.
این تحقیق نیز در جهت کمک به شناخت واقعبینانه ساختار بازار بینالمللی محصوالت کشاورزی که ایران در آنها فعالیت
گستردهای را داراست شک ل گرفته است تا بتواند رویکردی مناسب برای ارزیابی علمی این مساله را ارائه کند .محصول
انتخابی در این تحقیق چای صادراتی ایران می باشد .ضمن برآورد ساختار بازار این محصول در گذشته ،قیمت این محصول
در آینده نیز پیشبینی می شود تا راهکارهای مناسب جهت سیاستگذاران بخش کشاورزی واضحتر ارائه گردد.

روش تحقیق
تعداد بنگاه های فعال در یک صنعت (بازار) و توزیع بازار در میان آنها ،دو بعد مهم از بازار میباشند .در صورتیکه فقط به
نحوه توزیع بازار در میان بنگاهها توجه شود ،معیارهای نابرابری توزیع تمرکز برآورد میشود .ولی اگر به هر دو بعد ساختار
بازار یعنی تعداد بنگاهها و نابرابری اندازهی آنها توجه گردد ،معیارهای معروف به تمرکز برآورد میشود .ساختار هر بازار را
میتوان با توجه به موانع ورود به بازار ،صرفههای مقیاس و نسبت تمرکز شناسایی کرد .چون اکثرا اندازهگیری موانع و
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صرفه های مقیاس دشوار است ،پژوهشگران برای شناخت ساختار بازار از شاخصهای تمرکز استفاده میکنند .برخی از
معروفترین این شاخصها که در این تحقیق استفاده شدهاند ،عبارتند از:
-1شاخص نسبت تمرکز ( :)CRnشاخص نسبت تمرکز  nکشور ( )CRnبه صورت زیر تعریف میشود:
K>N

()1

)(i=1,…..,K

که در آن  Kتعداد کشورهای فعال در عرصه جهانی محصوالت کشاورزی موردنظر N ،تعداد کشورهای بزرگ Si ،سهم بازار
کشور  iام و « CRnنسبت تمرکز»  nکشور است .در اینجا برای بدست آوردن سهم بازار از صادرات هر کشور نسبت به کل
صادرات جهانی استفاده شده است(خداداد کاشی و نبی شهیکی تاش)1945 ،؛ یعنی:
)(i=1,……,K

()7

در صورتیکه عدد حاصل نزدیک به صفر باشد ،بیانگر آن است که  nتعداد بزرگترین بنگاهها ،دارای سهم کوچکی از بازار
میباشند و عدد یک مبین وجود فقط یک بنگاه در بازار است .مطالعات تجربی در نسبتهای تمرکز صنعتی حاکی از آن
است که مبنای  5بنگاه برتر ،امکان بیشتری برای قضاوت در مورد درجه تمرکز واقعی به دست میدهد .نسبت تمرکز 5
بنگاهی ،نسبت ارزش فروش بزرگترین  5بنگاه آن صنعت است .نسبت تمرکز  5بنگاه بیش از ( ،4/6یا  64درصد) بیانگر
یک بازار کامال متمرکز است که تحت تسلط چند بنگاه در حالت الیگوپولی است .نسبت تمرکز کمتر از ( 4/5یا  64درصد)
را می توان تا حدودی به عنوان یک بازار رقابتی به حساب آورد .جدول زیر معیارهای تقریبی داده شده به وسیله بین در
اندازهگیری تمرکز صنایع کارخانهای است(بخشی.)1947 ،

جدول ( -)1معیارهای استاندارد صنایع تولیدی
درصد بازار  5بنگاه

درصد بازار  4بنگاه

درجه تمرکز

 21و بیشتر

 34و بیشتر

بسیار باال

61-21

41-34

باال

14-61

24-41

نسبتا باال

91-14

51-24

نسبتا پایین

مأخذ :بخشی1947 ،
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دامنه نسبت تمرکز از صفر تا  144متغیر است که در دو سر طیف حاالت حدی رقابت کامل تا انحصار کامل را شامل می-
شود .در جدول( )7انواع ساختار بازار بر اساس این نسبت آورده شده است.

جدول ( -)2خصوصیات ساختار بازارها از نظر تعداد و اندازه بنگاهها
ویژگیهای اصلی

نوع بازار
رقابت کامل

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

رقابت انحصاری

تعداد رقبای موثر زیاد و هیچ کدام بیش از  14درصد بازار را در انحصار ندارند.

آلیگاپولی باز

 5بانگاه حداکثر  54درصد بازار را در انحصار دارند.

آلیگاپولی بسته

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

بازار یا بنگاه مسلط

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

انحصار کامل

یک بنگاه  144درصد بازار را در انحصار خود دارد.

منبع :مادال()1331

-7شاخص هرفیندال -هیرشمن( :)HHIاین شاخص به لحاظ پایههای نظری قویترین و مستدلترین شاخص محاسبه
تمرکز بوده و از جامعیت الزم برخوردار است ،چرا که تمام کشورهای فعال در بازار یک محصول یا صنعت خاص را در نظر
می گیرد ،و به همین دلیل در بسیاری از مطالعات تجربی در داخل و خارج کشور از آن استفاده شده است(ابونوری و سامانی
پور .)1941 ،این معیار به وسیله جمع مربعات درصد سهم بازار همه شرکتها (سهم بنگاه تقسیم بر کل بازار) در بازار
محاسبه میشود:
()9
مربع سهم بازار بنگاه  iام میباشد که از طریق تقسیم سهم بنگاه به کل بازار بدست میآید و  ،iتعداد بنگاه-
که در آن
های موجود در بازار است(ابونوری و سامانی پور.)1941 ،
وجود تعداد زیادی بنگاه با سهم مساوی در بازار ،این شاخص را به صفر نزدیک میکند و عدد  1بیانگر وجود حالت
انحصاری است .شاخص هرفیندال در دههی  ،44زمانی که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا ( )FTC1برای طبقهبندی بازار از
آن استفاده کرد ،بسیار عمومیت یافت(بخشی .)1947 ،جدول زیر درجهی تمرکز و نحوه برخورد دایره ضد تراست آمریکا را
با پیشنهاد ادغام نشان میدهد.
1

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

وضعیت تمرکز

اندازه HHI

از نظر دولت ،ادغام بالمانع است.

غیر متمرکز

کمتر از 4/41

اگر ادغام ،شاخص  HHIرا بیش از  4/41واحد افزایش دهد با ادغام برخورد میشود.

متمرکز مالیم

بین4/41تا 4/14

اگر ادغام ،شاخص  HHIرا بیش از 4/1واحد افزایش دهد ،با ادغام برخورد میشود.

متمرکز

باالی 4/14

مأخذ :بخشی1947 ،

در این تحقیق با استفاده از آمار صادرات کشورهای صادرکنندهی چای و محاسبهی شاخصهای آمده در فوق ،ساختار بازار
جهانی چای در سالهای گذشته تعیین می شود .با تعیین ساختار بازار این محصول ،وضعیت فعلی و جایگاه ایران مشخص
می شود .پس از آن باید با توجه به قیمت این محصول در گذشته ،قیمتهای آتی پیشبینی خواهد شد .بنابراین میتوان
ضمن ارائهی تصویری از گذشته و پیشبینی وضعیت برای آینده ،توصیههای سیاستی را برای آینده ارائه کرد .در ادامه
نحوهی پیشبینی نتایج بدست آمده در قبل ،ارائه میشود.
پیشبینی متغیرهای اقتصادی یکی از ملزومات اصلی برای سیاستگذاری و برنامهریزیهای مناسب برای آینده محسوب
میشود .در واقع پیشبینی و ترسیم وقایعی که در آینده اتفاق میافتد ،موجب میشود تا فرآیند تصمیمگیری به نحو
مناسبی صورت پذیرد .اهمیت این بحث موجب شده است که در دهههای اخیر ،روشها و الگوهای مختلفی برای پیشبینی
معرفی شده و توسعه یابد .در حالت کلی میتوان الگوهای معمول پیشبینی را به دو دسته کلی پارامتری و غیرپارامتری
تقسیمبندی کرد .الگوهای غیرپارامتری شامل الگوهای میانگین متحرک و انواع روشهای تعدیل نمایی می باشد .الگوهای
پارامتری نیز خود به دو دسته الگوهای علی و غیرعلی تقسیم میشود .از جمله الگوهای غیرعلی میتوان به الگوی
 ARIMAاشاره کرد .یک سری زمانی ممکن است دارای ویژگیهای دو فرآیند خودتوضیح ) (ARو میانگین متحرک
) (MAباشد .در چنین شرایطی استفاه از هر یک از این الگوها به تنهایی نمیتواند ساختار پویای سری موردنظر را نشان
دهد .به همین دلیل در چنین مواردی از الگوی  ARIMAاستفاده میشود .این الگو ترکیبی از الگوهای خودتوضیح و
میانگین متحرک است .به عبارت دیگر در یک الگوی  ARIMAفرض میشود که مقدار متغیر در زمان جاری ،تابعی از
مقادیر گذشتة خود متغیر و شوکهای وارد بر آن در زمان حال و گذشته است .بنابراین ،اگر متغیری به وسیله مقادیر p
دوره از گذشته خود و شوکهای وارد بر آن در زمان جاری تا  qدوره قبل توضیح داده شود ،از یک فرآیند تبعیت میکند ،که
شکل عمومی آن ) ARMA(p.qبه صورت زیر است:
()5
که در آن  pمرتبة جمله وقفه خود متغیر و  qمرتبه جمله اخالل بوده و  utجمله باقیمانده تصادفی می باشد .این الگو بر این
فرض استوار است که سری زمانی متغیر مورد مطالعه ایستا است .در حالی که در بسیاری موارد سریهای زمانی اقتصادی
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غیرایستا هستند .بنابراین قبل از استفاده از چنین الگوهایی ضروری است تا سری از حالت غیرایستایی خارج شود .یکی از
روشهای اصلی برای رفع غیرایستایی ،تفاضل گیری است اگر سری زمانی پس از  dمرتبه تفاضل گیری ساکن شود و سپس
توسط فرآیند ) ARMA(p,qالگوسازی شود ،در این صورت سری از یک فرآیند ) ARIMA(p,d,qتبعیت می کند .که
در آن  dنمایانگر درجة انباشتگی می باشد .البته قبل از برآورد الگوی  ARIMAباید ایستایی متغیرها با استفاده از آماره-
های دیکی-فولر و یا فیلیپس-پرون آزمون گردد.
نتایج
در این تحقیق با استفاده از آمار صادرات چای ایران و سایر کشورهای رقیب ،ساختار بازار جهانی این محصول تعیین خواهد
شد .سپس با است فاده از الگوی مناسب قیمت چای صادراتی ایران پیش بینی خواهد شد .در جدول زیر نتایج محاسبه ی
شاخص هرفیندال هیرشمن و نسبت تمرکز ،همچنین جایگاه ایران در بازار جهانی به لحاظ میزان صادرات(ارزش و مقدار)،
سهم و رتبه ارائه شده است .مطابق با جدول( )7و نتایج جدول زیر ،اعداد بدست آمده برای شاخص نسبت تمرکز نشان می
دهند که نوع بازارجهانی چای در دوره ی مورد بررسی به صورت آلیگاپولی باز و یا بسته بوده است .چرا که در اکثر سال
های مورد بررسی شاخص نسبت تمرکز چهاربنگاهی بین  14و  144درصد بوده است .ستون شاخص هرفیندال-هیرشمن
نیز نت ایج شاخص نسبت تمرکز را تایید می کند .در ستون جایگاه ایران ،رتبه جهانی ایران در بین صادرکنندگان سال های
مختلف ارائه شده است .بهترین رتبه ایران 73 ،بوده است .این امر نشانگر این است که علیرغم وجود پتانسیل باالی تولیدی
و ارقام اختصاصی چای کشت شده در کشور ،به دلیل عدم مدیریت صحیح در صادرات و کشت ،نتوانسته چای ایرانی جایگاه
مناسبی را در بازار جهانی این محصول داشته باشد .مطابق ستون های بعدی بیشترین میزان صادرات ایران حدود  11هزار
تن و با ارزشی بالغ بر  15میلیون دالر ،در سال  7419بوده است .سهم ایران از بازار جهانی همواره میزانی کمتر از یک
درصد بوده است که این سهم روندی رو به افزایش را در سال های مورد بررسی داشته است .بیشترین سهم کشورمان از این
بازار برای سال  7419و بالغ بر  4/72درصد می باشد.

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

)%(S4

HHI

رتبه ایران

صادرات
ایران()$1444

صادرات ایران(تن)

سهم ایران(درصد)

1346
1342
1344
1343
1334
1331

24212
24224
24241
63263
69244
13244

1941254
1552259
1963211
1927274
1146215
1111231

27
53
19
54
16
21

96
954
911
312
131
11

94
652
114
211
991
24

4244
4247
4247
4241
4241
4244
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1337
1339
1335
1331
1336
1332
1334
1333
7444
7441
7447
7449
7445
7441
7446
7442
7444
7443
7414
7411
7417
7419

61299
12221
64246
64227
13227
12249
69222
69269
61247
64241
67297
12236
12215
12292
15232
17222
19279
16276
15272
11226
11261
11211

1144252
1414231
1141212
1197256
1144219
1416241
1112252
1162215
1425257
1411265
1117275
349231
336211
364261
376212
349216
396253
315211
343219
395295
437214
349291

35
54
55
14
51
95
56
54
51
11
12
17
56
11
19
73
73
73
91
91
99
94

71
275
1446
245
323
7141
1531
1445
7456
1129
1474
1133
1243
7794
7946
14954
14639
3233
14471
17547
17253
15324

71
1452
1762
113
466
9743
7775
9243
7576
1937
1753
1931
1312
7226
7655
6652
3111
14434
14111
17924
11743
15674

4244
4245
4246
4245
4241
4215
4246
4244
4244
4241
4245
4245
4242
4242
4242
4276
4275
4275
4275
4279
4271
4272

منبع :محاسبات تحقیق

پس از بررسی وضعیت ساختار بازار جهانی چای ،می بایست قیمت این محصول را برای سالهای آتی پیشبینی نمود .در
ادامه نتایج براورد الگوی  ARIMAارائه می شود.
)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

همانگونه که مشاهده می شود در الگوی فوق بخش  ARفقط معنی دار است .مطابق با این معنی داری میتوان قیمت چای
را برای سه سال بعد از دوره ی مورد بررسی به ترتیب  5/41 ،5/99و  1/95دالر پیش بینی نمود.

پیشنهادها
پتانسیل باالی کشورمان در تولید محصوالت کشاورزی الزما به معنی داشتن جایگاه مناسب در بازار جهانی این محصوالت
نمیباشد و جهت عم لکرد کارا در این بازارها می بایست به ساختار بازار جهانی و قیمت های در سال های آتی توجه ویژه
نمود .در این تحقیق با استفاده از شاخص های ساختار بازار نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن و همچنین با استفاده از
داده های صادرات چای ایران و کشورهای رقیب ،ساختار بازار جهانی این محصول به صورت آلگوپولی بسته و باز طی دوره
ی مورد بررسی ( )1342-7419تعیین شد .سپس با استفاده از الگوی  ARIMAقیمت چای صادراتی ایران برای سه سال
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:
 -1با توجه به اینکه ساختار بازار جهانی این محصول در گذشته به صورت انحصاری بوده است و انحصارگران این بازار عموما
کشورهای کنیا ،سریالنکا ،چین و هند بوده اند و ایران در این بازار سهم ناچیزی را داراست ،بنابراین قیمتپذیر بوده و نمی
تواند در نیروهای اصلی بازار جهت تعیین قیمت تاثیر بگذارد .پس می بایست سیسات های کاهش قیمت تولید و افزایش
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.
-7نتایج براورد قیمت چای صادراتی ایران در سال های آتی نشان می دهد که قیمت این کاال اگر مطابق با الگوی گذشته
باشد ،افزایش چشمگیری خواهد داشت .این روند با توجه به جایگاه نامناسب ایران در بازار جهانی این محصول زنگ خطری
برای سیاستگذاران جهت کاهش بهای تمامشده این محصول است .پس می بایست سیساتهای حمایتی در بخش تولید و
تسهیل روند صادرات این محصول صورت گیرد تا بهای چای صادراتی ایران کاهش یابد تا بتوان با رقبا بهتر رقابت نمود.

منابع
] [1بخشی ،لطفعلی ،1947 ،تمرکز در صنعت سیمان ایران ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره .76
] [7خداداد کاشی ،فرهاد و محمد نبی شهیکی تاش ،1945 ،سنجش درجه رقابت در بازار جهانی کاالهای منتخـب سـنتی و
کشاورزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال سیزدهم ،شماره .11
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[3]Bain, J. So, 1968, Industrial Organization, John Wiley, pp. 44.
] [5حسینی پور ،سید محمد رضا و امیر حسین چیذری ،1941 ،بررسی تاثیر سیاسـتهای ارزی و تجـاری بـر سـاختار بـازار
جهانی پسته ایران ،فصلنامه ی علمی-پژوهشی پژوهشای اقتصادی ،سال اول ،شماره  1و .6
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.24
][2ابونوری ،اسمعیل و نجمه غالمی ، 1942 ،برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با استفاده از الگوی لگ -نرمـال،
فصلنامه برررسی های اقتصادی ،دوره  ،1شماره .1
[8] Bourguignon, Francois, 1979, Decomposable income inequality measures,
Econometrica, Vol. 47, No.4 PP: 907-919.
] [3دیلمی  .همکاران ،1942 ،بررسی روند و عوامل موثر بر صادرات گیاهان دارویی شیرین بیان و زیره ،شماره،11صفحه
.57-91
][14پزشکی راد ،غالمرضا و سعید فعلی 1943،چالش ها و راهکارهای فرآوری ،بازاریابی و صادرات زعفران ،شماره،1
صفحه112-192
] [11نصابیان و همکاران ،1931مقایسه مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی ایران با سایر کشورهای صادرکننده (مطالعه
موردی :رازیانه ،بادیان ،انیسون و گشنیز)  ،دوره  ،6شماره  ،74صفحه 37-21
][17شبان و همکاران  ،1937بررسی کارایی فنی بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران ،شماره ،7صفحه 141-41
[13] FAO, 2010, Fasostat website, www.fao.org.
[14] Low, Patric & Marcelo Olarreaga & Javier Suarez, 1998, Does globalization cause a
higher Concentration of international trade & investment flows? WTO Working Paper
[15] Paarlberg, D.L. and M.M. Haley. 2000. Market Concentration and Vertical
Coordination in the Pork Industry: Implications for Public Policy Analysis. In Proceedings
of the American Consumer and the Changing Structure in the Food System. Arlington,
Virginia, May 4-5.

1473

www.SID.ir

