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 چکیده
هاي ( و شاخصپذيريهاي مزيت رقابتي)مزيت صادراتي، مزيت تجاري و رقابتشاخص از استفاده حاضر با مطالعه

پذيري ايران و رقباي صادراتي آن در به بررسي رقابت هیرشمن( -هرفیندال و تمركز هاي)نسبت ساختار بازار
پرداخته است. براساس نتايج، ايران در بازار جهاني با  0331-1100زماني  دوره كشورهاي واردكنندۀ پسته ايران در

د منفي روبرو بوده است. همچنین مزيت صادراتي و تجاري بیشتر در مقايسه با ديگر رقبا، با رش داشتن وجود
، ینهزماست. زيرا از ده شاخص بررسي شده در اين  آمريكاترين رقیب صادراتي ايران در بازارهاي هدف، كشور مهم

با ايران در بازارهاي واردكننده پسته ايران است. شايان ذكر است،  آمريكادهندۀ رقابت روزافزون هشت شاخص نشان
كنگ با ايران، هرگاه ايران به هر دلیلي سهم بازاري خود و هنگ آمريكانفي مزيت صادراتي با توجه به همبستگي م

شود. تحلیل رفتار رقابتي صادركنندگان برتر در را از دست بدهد، پسته صادراتي اين دو كشور جايگزين آن مي
 هحوزه خلیج فارس كمتر بود كه فعالیت بازاري رقباي ايران در كشورهاي آن است گويايبازارهاي وارداتي پسته 

كه با توجه به مسافت جغرافیايي اندک ايران با آنها، فرصتي مناسب براي توسعۀ بازار اين محصول در اين  است
سته، در بازار پ به منظور بازيابي قدرت تجاري ايران شود،. براساس نتايج، پیشنهاد ميآيدبه شمار ميكشورها 
ند )بويژه اي كه ارتباط همبستگي منفي نیز با مزيت صادراتي پسته ايران داشتههاي تجاري كشورهاي رقیبسیاست
ي دهاي بهداشت( در بازارهاي هدف همواره مورد بررسي قرار گیرد و همچنین با شناسايي سلیقه و استاندارآمريكا

ي، هاي تجارتحريم غوبهبود روابط اقتصادي با اين منطقه و ل اعمال تمهیدات الزم براي ضمن بازارهاي اروپايي،
 .سهم صادراتي كشور را در بازار جهاني افزايش داد

 JEL: Q1, Q17, D49, N50بندی طبقه

نسبي صادراتي، مزيت تجاري، مزيت رقابتي، ساختار بازار صادراتي و وارداتي، واردكنندگان مزيتهای کلیدی: واژه

 پسته ايران

                                                 
 : دانشجوي كارشناسي ارشد، استاديار، دانشجوي كارشناسي ارشد و كارشناس ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران.به ترتیب 1

Email: milad.amini@ut.ac.ir 
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 مقدمه

، اهمیت صادرات كشور هاي توسعة اقتصاديرنامهتاكید بر گسترش صادرات غیرنفتي در ب

گذاران افزايش داده است. از اين رو شناسايي محصوالت محصوالت كشاورزي را براي سیاست

ي انها در مقايسه با كشورهاي ديگر اهمیت ويژهپذيري آصادراتي داراي مزيت و بررسي رقابت

ه هاي صادركنندرسي رفتار كشوریازمند برن . زيرا نفوذ و توسعه سهم خود در بازارهاي جهانيدارد

 (.1831بهار، )سالمي و پیشو واردكنندگان است

 و باشد كم رقبا شمار و بوده ضعیف رقابت آن در كه است جذاب بازاري است بر اين باور كوپر

ايي هاملبه ع توجه با بايد واردكننده بازارهاي جذابیت درباره هاتصمیم كه است معنا بدين اين

 (.1118)كوپر، باشدترين آنها ميازارها از مهمرقابتي ب موقعیت د كهنجیده شوس

ترين هاي اقتصادي از مهمجنبه رزآوري، ايجاد ارزش افزوده و ديگرمحصول پسته به دلیل ا

ولید و تجارت اين محصول محصوالت صادراتي غیرنفتي ايران است. ايران به طور سنتي، در ت

جهاني داشته است كه در دو دهه اخیر با قدرت يافتن كشورهايي همچون در بازار  سهم بااليي

تنها نیمي از تولید پسته جهان  2111، از قدرت صادراتي ايران كاسته شده است. در سال آمريكا

توسط ايران تامین شده درصد از صادرات اين محصول در بازار جهاني  81در ايران تولید و 

ۀ صادركنند ترين كشورهاي، مهم1جدول  (. براساس2118زي، كشاور و خوارباراست)سازمان 

اند. اين كشورها در دوره كنگ بوده، آلمان و هنگآمريكاايران،  1113-2111 هايدر سال پسته

اند. میانگین صادرات ايران در بازار درصد صادرات جهاني را در اختیار داشته 32مورد بررسي 

درصد بوده  1و  3، 13ه ترتیب كنگ و آلمان ب، هنگيكاآمردرصد و سهم كشورهاي  11جهاني 

 .(2118كشاورزي،  و خوارباراست)سازمان 

 (2611-1992( سهم مقدار صادرات كشورهاي برتر صادركننده پسته)1جدول )

 رشد میانگین 2111 2111 2111 2113 2113 2111 2118 2111 1113 كشور

 -1/11 2/11 1/81 1/83 1/21 1/81 3/11 2/11 1/11 3/11 3/11 ايران

 2/283 1/11 8/21 3/21 2/83 3/21 1/11 3/11 1/3 1/1 3/3 آمريكا

هنگ 

 كنگ

1/3 3/3 1/1 1/3 8/3 1/3 1/1 1/18 3/13 2/3 1/111 

 -3/13 1/1 2/1 1/1 8/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/3 1/18 آلمان

 1/13 1/32 2/33 1/32 8/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/31 1/38 مجموع

 هاي تحقیقسازمان خواربار كشاورزي، يافته: نبعم
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تاكنون مطالعات بسیاري در زمینة صادرات پسته و شرايط رقابتي آن در ايران انجام شده است 

 روند بررسي در( 1831)يزداني و عزيزيشود. از آنها پرداخته مي شماري مروركه در ادامه به 

، گیري كردند، نتیجه1131-2112 هاي سال در ايران پسته صادراتي راهبرد شناخت و صادرات

تجاري در  و تولیدي هايسیاست از ايپیگیري پاره و حساسیت دلیل به 1118 سال از ايران

 ترممنظ صادراتي راهبرد داراي آمريكا، ، امابود شده نزديک صادراتي راهبرد يک به پسته، زمینة

 .است بوده رقبا در مقايسه با تريدقیق و

 مقابل در ايران پسته صادراتي و تولیدي هايمزيت خود مطالعه در ،(1833)رفیعي و حسیني

 كردند. نتايج بیانگر اين بود برآورد 1111-2111 هايسال هايداده استفاده با رقیب كشورهاي

 است، بوده منفي مطالعه هايسال در مزيت اين رشد پسته، صادرات در ايران مزيت با وجود كه

 نسبي مزيت علت هر به چنانچه. اندبوده مثبتي رشد داراي ايران رقباي یشترب كه حالي در

 ينا پسته صادرات و يافته افزايش آن رقباي نسبي مزيت يابد، كاهش ايران پسته صادراتي

 .شد خواهد ايران پسته صادرات جايگزين كشورها،

 بازار ساختار یلتحل و نسبي مزيت تعیین هدف با را خود پژوهش( 1831)همكاران و دشتي

 ادراتيص نسبي مزيت فراوان اختالف دهندهنشان تحقیق نتايج. دادند انجام پسته جهاني صادرات

 هايالس در نسبي مزيت اين اما است، پسته صادركننده كشورهاي ديگر به نسبت ايران كشور

 .است بوده كاهش حال در ورد بررسيم

 پسته صادرات هدف بازارهاي تعیین به خود مطالعه از بخشي در ،(1831)همكاران و امجدي

 هلند، ا،ايتالی اسپانیا، آلمان، كنگ، هنگ لوكزامبورگ، كشورهاي داد نشان نتايج. پرداختند ايران

 اوكراين، ،قبرس كبیر، بريتانیاي اشغالي، فلسطین اسلوواكي، سوريه، هند، اردن، روسیه، فرانسه،

 يرانا صادراتي پستة بازارهاي هدف بهترين بلندمدت در ارمنستان و لیتواني بلژيک، اسلووني،

 .باشندمي

-اولويت را پسته هدف بازارهاي خود پژوهش از بخشي درنیز  ،(1831)نشاط و بشرآبادي مهرابي

 گ،لوكزامبور لبنان، بلژيک، هند، ايتالیا، كنگ، هنگ امارات، آلمان، كشورهاي كه كردند بندي

 كه ستا اصل اين بیانگر نتايج. آنها هستند ترينمهم از هلند و چین فرانسه، انگلیس، اسپانیا،

 از اند،بوده ايران از پسته واردكنندگان بزرگترين از آلمان كه جمله از كشورها از شماري

 .است بوده مؤثر ايران صادراتي جايگاه باشند كه در افتمي نیز محصول اين صادركنندگان
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 باطارت و جهاني بزرگ رقباي برابر در ايران پسته صادرات بينس مزيت ،(1811) باريكاني و رفیعي

 ورهايكش ديگر و ايران در پسته تولید میزان و جهاني بازارهاي در ايران صادراتي مزيت بلندمدت

 ستهپ صادرات در كشور صادراتي مزيت وجود مبین هرچند نتايج. دادند قرار بررسي مورد را رقیب

 .است شدن تضعیف حال در پسته جهاني بازارهاي در ايران موقعیت دهدمي نشان است، اما ايران

 بااليي مزيت نخست هايسال در ايران داشتند، بیان خود مطالعه در ،(1812)همكاران و بهارپیش

 محصول، اين بازار در آمريكا حضور از پس كهحالي در است، داشته صادرات پسته و تولید در

 جايگاه تضعیف دهندۀنشان امر اين كه است كرده پیدا كاهش جهاني بازارهاي در ايران سهم

 يصادرات قیمت مانند عواملي كردند بیان آنان. است محصول اين الملليبین بازارهاي در ايران

 صادراتي سهم بر منفي تاثیر 2111 سال در آفالتوكسین سم وجود از برآمده شوك و ايران پسته

 .داشته است ايران

هاي پذيري صنايع مختلف با استفاده از شاخصي بسیاري در زمینه رقابتخارج هايپژوهش

انجام گرفته كه در ادامه به  (RC)رقابتي مزيت و (RTA)تجاري مزيت ،(RCA)صادراتي مزيت

 هايشاخص از استفاده با خود مطالعه در( 2112)هوبارد  و فرتوشود. بخشي از آنها پرداخته مي

(RCA)، (RTA) و (RC) در اروپا اتحاديه مجارستان در كشاورزي پذيريرقابت میزان ررسيب به 

 در توجه قابل تغییرات وجود با كه دهدمي نشان نتايج.  پرداختند 1113-1112 دوره زماني

 اين كشور تجاري هايشاخص ،(1111 دهه)بررسي مورد هايسال طول در مجارستان كشاورزي

 اآن با اتحاديه اروپ خارجي تجارت بر چنداني تاثیر ساختاري تغییرات و بوده ثابت به نسبت

 .است نداشته

 RCA، RTA)هاي رقابتيشاخص از استفاده با خود مطالعه نیز در( 2112)كیالوز  و آتالي تاپكو

 عهمطال در آنان. پرداختند اروپا بازارهاي در تركیه تولید بخش پذيريرقابت بررسي به (RC و

 محصوالت كه داد نشان نتايج. كردند بررسي را متفاوت هايفناوري با صنايع از گروه چهار خود

 هايفناوري صنايع با و بوده داراي مزيت در صادرات متوسط و پايین هايفناوري با تولیدي

 .ندارند رقابتي مزيت اروپا بازارهاي در و نداشته صادرات در مزيت پیشرفته

 خارجي تجارت مورد در آشكار نسبي مزيت بررسي به خود مقاله در( 2118)اسموتكا  و ايشچكووا

روسیه  كه داد نشان نتايج. پرداختند 2111-1113 زماني دوره در كشاورزي محصوالت در روسیه

 كشورهاي با رابطه در نسبي مزيت داراي هاي رقابتي محاسبه شده،شاخص همهبا توجه به 

 .است آنها باخوب  تجاري روابط و آن جغرافیايي موقعیت علت به آسیايي
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هاي اخیر به داليلي با كاهش قدرت پیشین نشان داد، ايران در سال هايپژوهشهمان طور كه 

و  مدتكوتاه هايبرنامه كشور نیازمند طراحي ، بنابرايندر بازار جهاني پسته روبرو بوده است

 ده از سويترين تهديدهاي بیان شيكي از مهم .استتجاري با توجه به شرايط بازار  بلندمدت

در بازارهاي هدف پسته  آمريكاتوسعه تجارت ايران، حضور رقباي صادراتي پسته همانند سازمان 

باشد. چرا كه در سالیان اخیر با توجه به داليلي مانند ممنوعیت واردات پسته ايران از ايران مي

دركننده اول در اين و خود را به عنوان صا كردهاز اين فرصت استفاده  آمريكاسوي اتحاديه اروپا، 

است. مطالعات مختلفي در زمینه شناسايي بازارهاي هدف پسته  كردهمنطقه صادراتي عنوان 

( و مهرابي بشرآبادي و 1831توان به مطالعات امجدي و همكاران)صورت گرفته كه مي

( اشاره نمود. بازارهاي هدف صادراتي شناسايي شده در اين مطالعات با توجه به 1831نشاط)

ه و ب اكنون از واردكنندگان پسته ايران بودهآمارهاي صادراتي)ماتريس صادرات پسته ايران( هم

اند. از اينرو در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت حضور موفق ايران در بازارهاي فعلیت رسیده

 آن استجهاني، همچنین باتوجه به اهمیت تداوم قدرت انحصاري كشور در اين بازارها، هدف 

صادركنندگان در اين بازارها تعیین و در نهايت همبستگي ايران و رقبا با  ديگریزان حضور م

بررسي  هايبا توجه به شاخص پايانپذيري محاسبه شود. در واردكنندگان به منظور تعیین رقابت

-شده، رقباي صادراتي ايران در بازار اين محصول، به ترتیب جايگاه رقابتي در هر شاخص اولويت

 شوند.ندي ميب

 روش تحقیق
از جمله تمركز فروشندگان، تمركز خريداران، شرايط  ،سازماني بازار هايويژگيساختار بازار معرف 

گذاري، رقابت در بازار توان ماهیت قیمتها ميورود و درجه همگني كاال است كه با شناسايي آن

(. شاخص نسبت 1831هومن،  حسیني وو نوع بازار بین رقابت و انحصار كامل را مشخص كرد)

ترين كشورهاي موجود تا از بزرگ nبیانگر نسبت مجموع اندازه فروش  nCRبنگاهي  nتمركز 

. شاخص استآن ة ترين مزيت اين شاخص سادگي محاسبدر بازار به كل اندازه بازار است. مهم

 (:2112جاكوب و همكاران، ارائه كرد ) 1 ةتوان به صورت رابطفوق را مي

(1) 
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 iS بزرگ، تعداد كشورهاي n، پستهعرصه بازار جهاني  در فعال كشورهاي تعداد kرابطه  اين در

باشد. گفتني است، براي سنجش رقابت كشور مي nنسبت تمركز  nCRام و iسهم بازار كشور 
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رقابت  ةدرج 2ابطة براساس رنسبت تمركز را از عدد يک كم كرد تا  ۀتوان مقدار محاسبه شدمي

 (:2111اسالم، ) در بازار به دست آيد

(2) CRQ
n

1  

هاي وارد بر شاخص كاستيبراي رفع  هرفیندالوارده به شاخص نسبت تمركز،  پس از ايرادهاي

ز مجموع توان دوم گیري قدرت بازار پیشنهاد كرد كه اهاي تمركز، شاخصي را براي اندزهنسبت

 به دست 8. اين شاخص از رابطه شودعال در عرصه جهاني محاسبه ميكشورهاي ف همهر سهم بازا

 (:2112گجورل و پرادهان، ) آيدمي

(8) 



k

i
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1

2  

 ام است.iسهم بازار كشور  iSو  پستهبازار جهاني  ةتعداد كشورهاي فعال در عرص kكه در آن، 

 ويارد و هرچه به عدد صفر نزديک شود بازار به ساين شاخص بین دو عدد صفر و يک قرار د

ز انحصاري شدن)تمرك ويرقابتي شدن)تمركز كمتر( و هر چه به عدد يک نزديک شود بازار به س

 دهد.كند. عكس اين شاخص ساختار بازار را نشان ميبیشتر( حركت مي

 آن هايویژگیساختار بازارها و ( 2)جدول 

 ويژگي اصلي بازار رشمنهی-هرفیندال نسبت تمركز بازار

𝐶𝑅1 رقابت كامل → 0 𝐻𝐻𝐼 →0 
بنگاه رقیب بدون در انحصار داشتن  11بیش از 

 سهم در خور توجهي از بازار وجود دارند.

𝐶𝑅1 رقابت انحصاري < 10 (1 𝐻𝐻𝐼⁄ ) →10 
درصد  11هاي رقیب، بیش از كدام از بنگاههیچ

 بازار را در انحصار ندارند.

𝐶𝑅4 چندجانبه باز انحصار < 40 6 < (1 𝐻𝐻𝐼⁄ )  درصد بازار را در انحصار دارند. 11بنگاه حداكثر  1 10 ≥

انحصار چندجانبه 

 بسته
𝐶𝑅4 > 60 3 < (1 𝐻𝐻𝐼⁄ )  درصد بازار را در انحصار دارند. 11بنگاه حداقل  1 6 ≥

𝐶𝑅1 بنگاه مسلط ≥ 50 1 < (1 𝐻𝐻𝐼⁄ )  بازار در انحصار يک بنگاه است. درصد 11بیش از  3 ≥

𝐶𝑅1 انحصار كامل → 100 𝐻𝐻𝐼  يک بنگاه كل بازار را در انحصار دارد. 1 →

 1111،  : ماداال و همكاراننبعم

گذاران و روي سیاستترين مسائل پیشالملل از مهمبین تجارت در كشورها اقدام چگونگي

ا ب نسبي مزيت قانون كه كردند ارائه هاينظريه نانباشد. از همین رو اقتصاددااقتصاددانان مي

. رددا ايويژه جايگاه زمینه اين در نظريه برترين عنوان به كماكان هايي كه دارد،وجود كاستي

 يگردرا به نسبت  آنها توانندمي كه دارند كاالهايي صدور به گرايش كشورها اين نظريه، براساس

 .كنند عرضه و به جهان تولید ريتپايین هايهزينه با صادركنندگان
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 11 در نسبي مزيت وجود بررسي براي را ايساده شاخص 1113اليزنر در سال  نخستین بار

 روپاييا كشور يک با تنها را انگلستان صادرات آنكه دلیل به اما برد، كار به انگلستان صنعت

ر ب اددانان ايرادهايياقتص ،كرد بررسي شاخص اين توسط را صنعت يک تنها نیز و كرد مقايسه

 به را نسبي صادرات شاخص 1111 سال در باالسا. برآمدند آن تكمیل درصدد و كردهآن وارد 

 صنعتي كاالهاي صادرات سهم بر كشور يک توسط خاص كاالي يک صادرات سهم كسر صورت

 راتصاد و تولید بر تنها اينكه دلیل به نیز باالسا شاخص بر. كرد تعريف صنعتي كشور 11 در

 كمیلت زير صورت به را آن والراس و شد گرفته هايياشكال كرد،مي تمركز پیشرفته كشورهاي

 (:1111)والراس، كرد

(1) 
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و مخرج كسر سهم كاالي  بررسيصورت كسر سهم كاالي صادراتي از كل صادرات كشور مورد 

 مزيت نداشتنۀ دهندصفر تا يک نشان زهاين شاخص در با صادراتي از كل صادرات جهان است.

روند افزايشي شاخص ياد شده در طي  باشد.مي وجود مزيت بیانگرنهايت يک تا بي در دامنه و

 .آن استي دجهانبازار در سطح  كشوردهنده بهبود موقعیت رقابتي يک توان نشانزمان را مي

وان به عنوان معیاري براي نبود ثبات تهاي زياد اين شاخص را طي زمان ميافزون بر اين، نوسان

تجاري يک كشور تلقي كرد. تغییرات در مزيت نسبي ممكن است به داليلي هم چون  نظامدر 

ارز و يا تغییر در موانع تجاري داخلي يا  ةتغییر نسبي هزينه تولید كاال، تغییر در نرخ مبادل

 (.1831بهار،كشورهاي متقاضي كاال باشد)سالمي و پیش

توان آن را شاخص رد واردات نیز شاخص نبود مزيت نسبي مطرح است، به بیان ديگر ميدر مو

 :(1111)والراس، شودميبه صورت زير محاسبه  و آن استمزيت وارداتي د

(1) 
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تر از يک در مورد اين مقادير بزرگ .است ارزش واردات Mو  ، مزيت وارداتيRMAدر اين رابطه، 

ور طتواند بهكه كشور موردنظر در واردات با مزيت همراه بوده و مي خص نیز بیانگر آن استشا

 صادركنندگان تلقي شود. ديگربالقوه بازار هدف مناسبي براي صادرات 
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پس از آن كه بسیاري از كشورها با استفاده از واردات و صادرات مجدد اقدام به حضور در بازار 

ذيري پداشتند بايستي به منظور تعیین رقابت باور، اقتصاددانان كردندي جهاني و توسعه سهم جهان

هايي شاخص 1111گونه كشورها، شاخصي جدا از مزيت صادراتي ارائه كرد. والراس در سال اين

(، 2113(، بوژنس و فرتو)2112ن همانند فرتو و هوبارد )ي از محققاكه بسیار كردرا پیشنهاد 

( و ... 2118(، ايشچكووا و اسموتكا )2112(، آتالي تاپكو و كیالوز )2111برناتونته و نرمانتین )

هاي . شاخص مزيت نسبي تجاري از تفاضل شاخصكردندخود از آن استفاده  هايپژوهشدر 

 :(1111شود)والراس، مزيت صادراتي و مزيت وارداتي محاسبه مي

(1) 












i j ij

i ij

j ij

ij

i j ij

i ij

j ij

ij

ijij

M

M

M

M

X

X

X

X

RMARCARTA
 

ه كرگتر از صفر باشد، بیانگر وجود مزيت تجاري است. در حالياگر مقدار عددي اين شاخص بز

باشد. شاخص دهنده نبود مزيت در تجارت محصول مورد نظر ميمقدار منفي اين شاخص، نشان

 :(1111آيد)والراس، دست ميه مزيت رقابتي از تفاضل لگاريتم مزيت صادراتي و مزيت وارداتي ب

(3) LnRMALnRCARC   

د شاخص مزيت تجاري اگر مقدار عددي شاخص مزيت رقابتي بزرگتر از صفر باشد، بیانگر همانن

ت دهنده نبود مزيوجود مزيت در رقابت بوده و اگر مقدار اين شاخص كوچكتر از صفر باشد، نشان

 باشد.رقابتي مي

وده ر همگن بدر اين مطالعه به منظور برآورد نتايج مربوط به كشورهاي مختلف جهاني، نیاز به آما

 2111-1113ها و اطالعات سازمان خواربار و كشاورزي در بازه زماني كه آمار مورد نیاز از داده

 وري شده است.گردآ
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 نتایج و بحث

 ساختار بازار واردكنندگان جهانی پسته

-هاي نسبت تمركز و معكوس هرفیندالبا توجه به شاخصدهد، نشان مي( 8)جدول كه چنان

هايي اين بازار ها انحصار چندجانبه بوده و در سالدر همة سال تار بازار وارداتيساخ هیرشمن

تر شدن بازار است، به طوري كه نسبت تمركز بازار دهندۀ رقابتيتر شده است. نتايج نشانرقابتي

 كاهش يافته است. 2111در سال  13/1به  1113در سال  11/1از 
 در جهان( ساختار بازار وارداتی پسته 3جدول)

 سال
 هاشاخص

 ساختار بازار واردكننده اصلي بازار 1
𝐶𝑅4 𝑄 𝐻𝐻𝐼 1 𝐻𝐻𝐼⁄  

 انحصار چندجانبه آلمان، لبنان، ايتالیا و فرانسه 31/1 113/1 11/1 11/1 1113

 انحصار چندجانبه كنگ، ايتالیا و فرانسهآلمان، هنگ 11/1 111/1 13/1 12/1 1113

 انحصار چندجانبه كنگ، ايتالیا و فرانسهآلمان، هنگ 11/1 111/1 13/1 18/1 1111

 انحصار چندجانبه كنگ، ايتالیا و اسپانیاآلمان، هنگ 11/1 111/1 13/1 18/1 2111

 انحصار چندجانبه كنگ، اسپانیا و ايتالیاآلمان، هنگ 18/1 111/1 13/1 12/1 2111

 انحصار چندجانبه امارات و اسپانیا كنگ، آلمان،هنگ 81/1 113/1 11/1 11/1 2112

 انحصار چندجانبه كنگ، آلمان، اسپانیا و ايتالیاهنگ 31/3 111/1 11/1 11/1 2118

 انحصار چندجانبه كنگ و آلمانامارات، اسپانیا، هنگ 12/3 111/1 11/1 11/1 2111

 ندجانبهانحصار چ كنگ، آلمان، اسپانیا و ايتالیاهنگ 31/3 111/1 11/1 11/1 2111

 انحصار چندجانبه كنگ و هلندامارات، آلمان، هنگ 11/3 111/1 12/1 13/1 2111

 انحصار چندجانبه كنگ، روسیه و هلندامارات، هنگ 81/1 111/1 11/1 11/1 2113

 انحصار چندجانبه كنگ، روسیه و بلژيکامارات، هنگ 81/1 113/1 11/1 11/1 2113

 انحصار چندجانبه كنگ، آلمان، امارات و هلندنگه 13/1 111/1 11/1 11/1 2111

 انحصار چندجانبه كنگ، آلمان، چین و اماراتهنگ 82/3 183/1 13/1 12/1 2111

 انحصار چندجانبه كنگ، آلمان، امارات، چینهنگ 11/3 121/1 12/1 13/1 2111

 انحصار چندجانبه - 31/3 111/1 11/1 11/1 میانگین

 یقهاي تحق: يافتهمنبع

، 1113شود، نوسان در بازار جهاني پسته قابل توجه بوده و در سه سال طور كه ديده ميهمان

درصد رسیده است. يعني چهار واردكنندۀ نخست،  11نسبت تمركز به بیش از  2111و  2111

اين نسبت  1113-2111هاي كه در سالاند، در حاليبیش از نیمي از بازار را در اختیار داشته

همواره واردكنندگان اصلي پسته از صادركنندگان اصلي اين درصد بوده است. چرا كه  11حدود 

باشند. با توجه به اينكه سهم واردات آنها تنها متأثر نمي كننده نهاييو مصرف اندمحصول نیز بوده
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ر باشد، ساختااز میزان مصرف داخلي نبوده و به میزان صادرات آنها در بازار جهاني مربوط مي

بازار وارداتي پسته با تغییرات عمده روبرو بوده و از اين جهت نوسان بااليي در اين بازار ديده 

( واردكننده اصلي يک كشور 2111و  2111، 1113هاي عنوان شده )شود. در هر يک از سالمي

ته فزني صادركنندگان افزايش يابا كاهش نسبت تمركز بازار وارداتي، قدرت چانهخاص بوده است. 

هاي سنجش رقابت نیز شاخص ديگرو واردكنندگان برتر سهم كمتري از واردات جهاني را دارند. 

هند. دنوسان و افزايش رقابت در بازار واردات پسته را با وجود ساختار انحصار چندجانبه نشان مي

ه د كانكنگ بودهترين كشورهاي واردكنندۀ پسته در دورۀ بررسي، كشورهاي آلمان و هنگمهم

ا اند و بكشاورزي جزو صادركنندگان برتر اين محصول نیز بوده و براساس آمار سازمان خواربار

 .آيندتوجه به تولید اندكشان، از صادركنندگان مجدد پسته به شمار مي

دوره مورد بررسي تغییر يافته است، به طوري  در ه در بازار پسته نیزتركیب كشورهاي واردكنند

ان ترين واردكنندگاهش صادرات ايران به اتحاديه اروپا، فرانسه و ايتالیا كه از مهمكه همزمان با ك

و پس از تمركز صادراتي ايران بر بازارهاي  اند، رتبه وارداتي خود را از دست دادهپسته ايران بوده

كنگ به عنوان يک صادركننده واسطه، كشورهاي امارات و چین كه آسیايي و قدرت يافتن هنگ

اند، به عنوان يكي از بزرگترين كنگ بودهترتیب از بزرگترين بازارهاي هدف ايران و هنگ به

 ازار جهاني قرار گرفتند.بازارهاي هدف در ب

تر از توزيع بازارهاي هدف وارداتي در جهان، توزيع جغرافیايي در ادامه به منظور شناخت دقیق

قرار گرفته است. براساس نتايج، واردكنندگان  مورد بررسي 1اين بازارها و تمركز آن در نمودار 

 11ها اين دو قاره بیش از و در همة سال در دو قاره آسیا و اروپا متمركز هستنداصلي پسته 

 اند.درصد واردات اين محصول را به خود اختصاص داده

 
 ( توزیع جغرافیایی بازارهاي هدف وارداتی پسته در جهان1نمودار)

1997 2000 2005 2010 2011

آفریقا 0.71 1.22 1.43 1.46 1.54

آمریکا 3.61 8.48 3.21 1.47 1.58

آسیا 31.77 39.44 40.33 57.44 56.72

اروپا 63.56 50.38 54.50 38.98 39.59

اقیانوسیه 0.35 0.48 0.53 0.66 0.56
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 82 تنهاو سهم قاره آسیا  شدهدرصد واردات پسته توسط اروپا انجام  11حدود  1113در سال 

ساله تغییرات بسیاري صورت گرفته و سهم  11كه در بازه زماني درصد بوده است. در حالي

درصد رسیده و سهم اروپا به كمتر  11به بیش از  2111و  2111هاي كشورهاي آسیايي در سال

 .درصد كاهش پیدا كرده است 11از 

 ساختار بازار صادركنندگان جهانی پسته و رقباي صادراتی

دهندۀ نوسان نسبت تمركز ( نشان1بازار صادراتي محصول پسته در جدول ) نتايج بررسي ساختار

صورت انحصار چند جانبه بسته بوده است. به كه ساختار بازار بهبازار صادراتي است، در حالي

اين نوسان  2113با كمترين نوسان روبرو بوده و از سال  2111تا سال  1113اي كه از سال گونه

ثباتي سهم صادراتي ايران را به دلیل نوسان قیمت توان دلیل آن را بيبیشتر شده است كه مي

به عنوان يكي از بزرگترين صادركنندگان اين بازار و تغییر  ياد شدهصادراتي و نرخ ارز در سالیان 

 ديدهطور كه . همانآن استه اين محصول به بازار جهاني ددر كشورهاي رقیب و صادركنند

هاي اخیر سهم ايران كشور مسلط بر بازار جهاني بوده كه در سال 2113-1113دوره  درشود مي

ايران براي نخستین  2111اي كه در سال صادرات و تسلط آن بر بازار كاهش يافته است. به گونه

درصد از صادرات در جايگاه  81با  آمريكات داده و در اين سال بار رتبه اول صادراتي خود را از دس

ن زني بیشتري در تعیینخست قرار گرفت. بنگاه مسلط با توجه به سهم خود در بازار قدرت چانه

است  33/2و  38/1هاي نسبت تمركز و هرفیندال به ترتیب برابر با . میانگین شاخصداردقیمت 

ر را پذيري صادركنندگان برتختار بازار صادراتي است كه رقابتكه بیانگر درجه تمركز باالي سا

 دهد.در مقابل رقباي ديگر و واردكنندگان نشان مي

 1113-2111كنگ در دورۀ ، آلمان و هنگآمريكادهندۀ آن است كه كشورهاي ايران، نتايج نشان

ند اصادركنندگان برتر بوده با توجه به سهم صادراتي خود در بازار جهاني و استمرار در اين بازار از

 كشورها به ديگركه براساس آمار سازمان خواربار و كشاورزي، ايران صادركننده مطلق پسته و 

اند. همان طور كه بیان شد، كشورهاي آلمان و بوده (Re-Exporterنوعي صادركننده مجدد)

ند و با واردات و صادرات اكنگ در اين دوره رتبه اول و دوم واردات را به خود اختصاص دادههنگ

 اند.مجدد آن، موقعیت خود را در بازار صادراتي حفظ كرده
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 ( ساختار بازار صادراتی پسته در جهان7جدول)

 سال
 هاشاخص

 ساختار بازار صادركننده اصلي بازار 1
𝐶𝑅1 𝐶𝑅4 𝑄 𝐻𝐻𝐼 1 𝐻𝐻𝐼⁄  

 انحصار چند جانبه بسته و سوريه آمريكان، ايران، آلما 23/1 288/1 21/1 31/1 12/1 1113

 بنگاه مسلط كنگ، آلمان و هنگآمريكاايران،  82/2 181/1 12/1 33/1 18/1 1113

 بنگاه مسلط كنگ، آلمان و هنگآمريكاايران،  12/2 811/1 11/1 31/1 11/1 1111

 مسلط بنگاه كنگ، آلمان و هنگآمريكاايران،  18/2 831/1 11/1 31/1 11/1 2111

 بنگاه مسلط كنگ، آلمان و هنگآمريكاايران،  18/2 831/1 11/1 31/1 11/1 2111

 بنگاه مسلط ، آلمان و اماراتآمريكاايران،  81/2 121/1 11/1 31/1 18/1 2112

2118 11/1 33/1 18/1 113/1 11/2 
، آلمان و آمريكاايران، 

 لوكزامبورگ
 بنگاه مسلط

2111 11/1 31/1 11/1 831/1 13/2 
، آلمان و آمريكاايران، 

 لوكزامبورگ
 بنگاه مسلط

2111 11/1 31/1 11/1 811/1 11/2 
، آلمان و آمريكاايران، 

 لوكزامبورگ
 بنگاه مسلط

 بنگاه مسلط كنگ، آلمان و هنگآمريكاايران،  12/2 111/1 18/1 33/1 11/1 2111

 بنگاه مسلط كنگهنگ ، آلمان وآمريكاايران،  33/2 811/1 11/1 31/1 13/1 2113

 انحصار چند جانبه بسته ، آلمان و بلژيکآمريكاايران،  38/8 211/1 28/1 33/1 18/1 2113

 انحصار چند جانبه بسته كنگ و آلمان، ايران، هنگآمريكا 11/1 211/1 21/1 31/1 81/1 2111

 ر چند جانبه بستهانحصا كنگ و آلمان، هنگآمريكاايران،  33/8 211/1 11/1 31/1 11/1 2111

 انحصار چند جانبه بسته كنگ و آلمان، هنگآمريكاايران،  33/8 213/1 11/1 31/1 11/1 2111

 - 33/2 811/1 13/1 38/1 11/1 میانگین
 انحصار چند جانبه بسته

 )بنگاه مسلط(

 هاي تحقیق: يافتهنبعم

، آلمان و آمريكاي ايران، رهاپس از بررسي ساختار بازار جهاني، ساختار بازار صادراتي كشو

دهندۀ آن است كه ساختار بازار نتايج نشان مورد بررسي قرار گرفت، 1ر جدول كنگ دهنگ

به انحصار چندجانبه تبديل  2111صادراتي ايران انحصار چندجانبة بسته بوده و تنها در سال 

ساختار  2111سال هاي بعد نسبت تمركز افزايش يافته است. در كه در سالشده است، در حالي

كنگ، به تر شده در حالي كه سهم واردكنندۀ نخست، هنگرقابتي 2111بازار نسبت به سال 

د و يابزني ايران كاهش ميافزايش يافته است. با افزايش سهم وارداتي كشورها قدرت چانه 81/1

 آمريكاار ار بازتوانند در زمینة تعیین قیمت بین دو كشور اثرگذار باشند. ساختواردكنندگان مي

 است. براساس نتايج، در بین همه بوده تر از ساير صادركنندگاندوره مورد بررسي رقابتي در
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درت ق دارايبه دلیل بازار رقابتي واردكنندگان پستة خود و تنوع آنان  آمريكاصادركنندگان، 

 گذارياستدهندۀ سیكشورها است كه نشان ديگرزني بیشتري در مقايسه با انعطاف و چانه

 اي كه كشورهاي واردكنندهمناسب اين كشور در تعیین بازارهاي هدف و توسعة بازار است به گونه

اي هنباشند. ساختار بازار پستة آلمان در سال آمريكاقدرت زيادي در تعیین رابطة تجاري با  داراي

رهاي ترين بازاهماخیر به انحصار چندجانبة بسته تغییر يافته است. كشورهاي چین و ويتنام م

اند. كنگ را به خود اختصاص دادهدرصد صادرات هنگ 11باشند كه بیش از كنگ ميهدف هنگ

هاي نسبت تمركز و هرفیندال، بیانگر ساختار انحصار چندجانبة بسته، نزديک به طوري كه شاخص

 به انحصار كامل هستند.

 ( ساختار بازار صادراتی كشورهاي منتخب5جدول)
𝑪𝑹𝟏 𝑪𝑹𝟒 𝑸 𝑯𝑯𝑰 𝟏 سال  𝑯𝑯𝑰⁄  ساختار بازار واردكننده اصلي 1 

ايران
 انحصار چندجانبه بسته آلمان، امارات، ژاپن و ايتالیا 18/1 111/1 81/1 11/1 23/1 1113 

 انحصار چندجانبه كنگ و تركیهآلمان، امارات، هنگ 23/1 111/1 12/1 13/1 21/1 2111

 انحصار چندجانبه بسته كنگ، امارات، آلمان و روسیههنگ 12/1 133/1 81/1 11/1 23/1 2111

 انحصار چندجانبه بسته كنگ، امارات، آلمان و روسیههنگ 12/1 111/1 81/1 11/1 81/1 2111

آمريكا
 

 انحصار چندجانبه كنگ، روسیه، هلند و ژاپنهنگ 21/1 111/1 11/1 11/1 81/1 1113

 انحصار چندجانبه بسته كنگ، بلژيک، آلمان و ژاپنهنگ 13/1 111/1 83/1 12/1 11/1 2111

2111 21/1 18/1 13/1 111/1 13/3 
بلژيک، هلند، فرانسه و 

 لوكزامبورگ
 انحصار چندجانبه

 انحصار چندجانبه كنگ، بلژيک، هلند و چینهنگ 11/3 118/1 18/1 13/1 21/1 2111

آلمان
 

 انحصار چندجانبه انگلیس، اسپانیا، ايتالیا و هلند 11/1 111/1 11/1 11/1 13/1 1113

 انحصار چندجانبه بسته فرانسه، انگلیس، ايتالیا و اسپانیا 82/1 281/1 21/1 31/1 81/1 2111

 انحصار چندجانبه بسته اسپانیا، ايتالیا، فرانسه و انگلیس 81/1 221/1 28/1 33/1 81/1 2111

2111 21/1 11/1 81/1 111/1 11/1 
لوكزامبورگ، ايتالیا، اسپانیا و 

 اسلواكي
 انحصار چندجانبه بسته

گ
هن

گ
كن

 

 چین، ماكائو، ژاپن و سنگاپور 22/1 321/1 1 1 11/1 1113
انحصار چندجانبه بسته 

 )بنگاه مسلط(

 و كره آمريكاچین، ويتنام،  11/1 121/1 1 1 18/1 2111
انحصار چندجانبه بسته 

 )بنگاه مسلط(

 آمريكاويتنام، چین، اسپانیا و  13/1 111/1 11/1 11/1 11/1 2111
انحصار چندجانبه بسته 

 )بنگاه مسلط(

 چین، ويتنام، تايوان و فرانسه 31/1 111/1 11/1 11/1 31/1 2111
انحصار چندجانبه بسته 

 )بنگاه مسلط(

 هاي تحقیقيافته: نبعم

بوده است  آمريكاي پسته از ايران و واردكنندۀ اصل 2111كنگ در سال ، هنگ(1)براساس جدول 

ه المللي)اقتصادي و سیاسي(، امتیاز ويژكه با توجه به شرايط رقابتي اين دو كشور در عرصة بین



 7414/ 6/ شماره 2اقتصاد كشاورزي/ جلد    13

شور ، اين كآمريكارود. در نتیجه با توجه به افزايش چشمگیر سهم براي اين كشور به شمار مي

 ترين رقیب صادراتي ايران است.مهم

ترين واردكنندگان پسته از كشورهاي صادركننده ربارۀ توزيع جغرافیايي مهمد (1)نتايج جدول 

ترين واردكنندگان پسته ايران در دهد، كشورهاي آسیايي مهمهاي مختلف نشان ميآن در قاره

 شود، صادراتمي ديدههستند. با بررسي روند زماني توزيع صادراتي محصول پسته  2111سال 

كه  1113است. در سال  كردهواردكننده بوده و متناسب با آن تغییر ايران همسو با كشورهاي 

بیشترين بازارهاي هدف بالقوه از قاره اروپا بوده است، سهم كشورهاي اروپايي واردكننده پسته 

درصد  21سهم كشورهاي اروپا از صادرات به  2111درصد بوده كه در سال  11ايران حدود 

 تي خود را در آسیا افزايش داده است.كاهش يافته و ايران تمركز صادرا

 ها( توزیع جغرافیایی كشورهاي واردكننده پسته از صادركنندگان برتر جهانی در قاره2جدول)

 1113 بازارهاي هدف كشور
 بزرگترين

 واردكننده
2111 

 بزرگترين

 واردكننده
2111 

 بزرگترين

 واردكننده
2111 

 بزرگترين

 واردكننده

ايران
 

 كنگهنگ 13/38 كنگهنگ 13/18 امارات 13/13 تامارا 12/11 آسیا

 آلمان 12/28 آلمان 11/81 آلمان 11/13 آلمان 13/13 اروپا

 مصر 32/1 مصر 21/1 مراكش 11/1 آفريقاي جنوبي 11/1 آفريقا

 كانادا 33/1 مكزيک 13/1 مكزيک 11/8 كانادا 11/1 آمريكا

 استرالیا 11/1 استرالیا 31/1 استرالیا 11/1 استرالیا 11/1 اقیانوسیه

آمريكا
 

 كنگهنگ 21/83 چین 11/12 كنگهنگ 13/81 كنگهنگ 11/11 آسیا

 بلژيک 11/11 بلژيک 12/32 بلژيک 18/13 اتريش 31/21 اروپا

 الجزاير 81/1 نیجر 23/1 مصر 31/1 مصر 81/1 آفريقا

 كانادا 13/8 كانادا 13/8 مكزيک 11/11 آرژانتین 11/1 آمريكا

 استرالیا 13/2 استرالیا 18/1 استرالیا 21/1 استرالیا 11/1 قیانوسیها

آلمان
 

 هند 88/1 سنگاپور 82/1 كنگهنگ 21/1 كنگهنگ 11/1 آسیا

 لوكزامبورگ 18/11 اسپانیا 13/11 فرانسه 13/11 انگلیس 13/13 اروپا

 - - - - مصر 22/1 آفريقاي جنوبي 11/1 آفريقا

 آمريكا 21/1 - - - - مكزيک 83/1 آمريكا

 - - - - - - - - اقیانوسیه

گ
هن

گ
كن

 

 چین 38/11 ويتنام 13/13 چین 11/11 چین 111 آسیا

 فرانسه 11/1 اسپانیا 11/1 - - - - اروپا

 تونس 81/1 - - - - - - آفريقا

 آمريكا 13/1 آمريكا 21/1 آمريكا 11/1 - - آمريكا

 استرالیا 11/1 استرالیا 11/1 - - - - اقیانوسیه

 هاي تحقیق: يافتهنبعم
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كنگ و آلمان كه رقیب صادراتي هاي اخیر هنگست كه در سالا بیانگر اين (1)نتايج جدول 

ود ش. ديده مياندشدههاي آسیا و اروپا ايران هستند بزرگترين واردكنندگان پسته ايران در قاره

مزيت  و اين كشور در اين منطقه دارايي است بر بازارهاي اروپاي آمريكاكه تمركز صادرات 

ترين داليل آن تمركز ايران بر بازار آسیا و همچنین كاهش صادرات صادراتي است كه از مهم

هاي وضع شده از سوي اتحاديه اروپا در سالیان اخیر است كه موجب ايران به اروپا به دلیل تحريم

-ه است. تمركز كشورهاي آلمان و هنگتقسیم بازار بین اين دو قطب تولید و صادرات پسته شد

كنگ را در مقايسه با توان از اين جهت هنگهاي اروپا و آسیا است كه ميكنگ به ترتیب در قاره

كه چین به عنوان يكي از كشورهاي . چنانآن استايران د پسته تري برايآلمان رقیب جدي

كنگ است. در حقیت اين ي هنگترين واردكنندگان پستة ايران، خريدار همة پستة صادراتمهم

 كند.كشور نقش واسطه را در تجارت پستة ايران به چین ايفا مي

 پذیري كشورهاشناسایی كشورهاي واردكنندۀ پستۀ ایران و بررسی رقابت

بیش از  واردكننده پسته ايرانكشورهاي  شمارها دهد، در همة دورهنشان مي (3)نتايج جدول 

كشورها  حدود يک سوم ايندرصد پسته صادراتي ايران تنها در  11دود كشور بوده است، اما ح 11

توزيع شده است. براساس نتايج، ايران با ثبات بسیاري در كشورهاي واردكننده روبرو بوده است، 

كنگ، امارات، آلمان، روسیه، سوريه، هند، لبنان، كشور)هنگ 12زيرا در چهار دورۀ مورد بررسي 

 اند كه اين موضوع دران، بلژيک و كانادا(، از كشورهاي اصلي وارداتي بودهاسپانیا، تركیه، تايو

ساله  11دوره  سو، از آنجا كه اين بازارها دراست. از يک داراي مزايا و معايبي  شرايط رقابتي

اشند بزني مناسبي توانند داراي قدرت چانهاند، براساس سهم خود ميبررسي، كشور وارداتي بوده

منظور كاهش قدرت واردكنندگان و توزيع ررسي و شناسايي بازارهاي جديد را بهكه اهمیت ب

كند. از سوي ديگر، حفظ سهم بازار در كشورهاي عمدۀ وارداتي به ثبات درآمد صادراتي آشكار مي

 كند.ارزي و كاهش ريسک بازار صادركنندگان كمک مي
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 ( كشورهاي واردكننده پسته ایران2جدول )

1113 2111 2111 2111 

 سهم كشور سهم كشور سهم كشور سهم كشور

 81 *كنگهنگ 8/21 *كنگهنگ 1/21 *آلمان 3/23 *آلمان

 1/18 *امارات 1/13 *امارات 13 *امارات 1/21 *امارات

 1/11 *آلمان 1/11 *آلمان 3/1 *كنگهنگ 3/1 ژاپن

 1/3 *روسیه 1/1 *روسیه 2/1 *تركیه 1/1 ايتالیا

 1/1 *سوريه 1/8 ايتالیا 1 *سوريه 1 آفريقاي جنوبي

 1/8 *هند 2/8 *اسپانیا 1/1 *هند 3/8 *تايوان

 1/2 پاكستان 3/2 پاكستان 3/8 *اسپانیا 1/8 *تركیه

 8/2 *لبنان 8/2 *سوريه 3/8 *تايوان 8 *اسپانیا

 1/1 *اسپانیا 2/2 *تايوان 1/8 ايتالیا 1/2 فرانسه

 1/1 *تركیه 1/2 *لبنان 1/2 *روسیه 3/1 *لبنان

 1/1 *تايوان 1/2 *تركیه 1/2 مكزيک 1/1 *سوريه

 1/1 مصر 1/1 *هند 2 *لوكزامبورگ 1/1 هلند

 1/1 *بلژيک 1/1 اوكراين 2 پاكستان 8/1 *لوكزامبورگ-بلژيک

 1/1 اوكراين 1/1 عربستان سعودي 3/1 *لبنان 2/1 *كنگهنگ

 1/1 چین 3/1 مكزيک 1/1 *كانادا 2/1 *روسیه

 3/1 كويت 3/1 استرالیا 1/1 يونان 1/1 *اكاناد

 3/1 قزاقستان 3/1 *كانادا 1/1 ژاپن 1/1 يونان

 1/1 *كانادا 1/1 ازبكستان 3/1 عربستان سعودي 3/1 مالزي

 1/1 تونس 1/1 *بلژيک 1/1 انگلیس 3/1 *هند

 2/11 مجموع 1/1 قزاقستان 1/1 كويت 1/1 مكزيک

   1/1 لیتواني 1/11 مجموع 1/1 اتريش

 1/1 اسلواكي   1/1 مجارستان
 

 1/1 كويت   8/11 مجموع

   8/11 مجموع    

 13 بازارهاي هدف 31 بازارهاي هدف 11 بازارهاي هدف 11 بازارهاي هدف

 اند(هاي تحقیق )* كشورهايي كه در طي اين دوره بازار هدف اصلي ايران بودهيافته: نبعم

واردات پستة بازارهاي هدف ايران توسط سه رقیب اصلي  چه مقدار از ،دهدنشان مي (3)جدول 

شود كه بیانگر شدت رقابت و نفوذ ايران در بازار اين كشورهاست. براساس نتايج، در تأمین مي

، دومین تولیدكننده و آمريكابیشترين اشتراك بازارهاي وارداتي ايران با كشور  2111سال 

كشور واردكننده اصلي  11شود از بین مي ديدهر كه طوصادركنندۀ پستة جهان، بوده است. همان
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بازار  1كنگ در اند. همچنین آلمان و هنگواردات پسته داشته آمريكاكشور از  11پسته ايران، 

 اند.براي صادرات محصول پسته خود با ايران رقابت داشته
 (2616ي پسته ایران)ترین بازارها( بررسی اشتراک برترین صادركنندگان پسته جهان با مهم2جدول)

 كشورهاي واردكننده اصلي

 پسته ايران

 اشتراك بازارهاي

 آمريكا با ايران

 اشتراك بازارهاي

 آلمان با ايران

 اشتراك بازارهاي

 كنگ با ايرانهنگ

 كشورهاي واردكننده اصلي

 پسته ايران

 كشور مقدار صادرات )تن( مقدار صادرات )تن( مقدار صادرات )تن( كشور

 - - 28331 11181 كنگهنگ

 - - 1138 13111 امارات

 - - 2183 12212 آلمان

 118 23 111 11111 روسیه

 - - - 1111 سوريه

 831 23 1112 1112 هند

 - - - 8113 پاكستان

 - - 223 2181 لبنان

 - 2383 2188 2131 اسپانیا

 - - 113 2111 تركیه

 1132 - 11 2113 تايوان

 - - 111 1311 مصر

 - 883 11111 1313 ژيکبل

 - - 11 1112 اوكراين

 12323 1 3832 1132 چین

 - - 11 311 كويت

 - - - 1118 قزاقستان

 - - 1112 381 كانادا

 31 - - 111 تونس

 1/33 3/11 3/11 1/11 درصد از كل صادرات

 هاي تحقیقيافته: نبعم

 1/33و  آمريكادرصد صادرات  3/11آن است كه كشورهاي واردكنندۀ پسته ايران،  گوياينتايج 

ازار در ب آمريكااند. بیشترين رقابت ايران با كنگ را در برداشتهدرصد از عرضة صادراتي هنگ

بر بازار كشورهاي بلژيک، چین و كانادا بیشتر از  آمريكاكنگ و اسپانیا و تسلط كشورهاي هنگ

تايوان و چین بیشتر از ايران بوده كنگ بر بازار كشورهاي ايران بوده است. همچنین تسلط هنگ

دهندۀ موفقیت آنها در بازاريابي محصول در اين كشورهاست. به ويژه رقابت ايران است كه نشان
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ترين واردكنندگان پستة ايران در بازارهاي چین و اسپانیا كنگ و آلمان به عنوان مهمبا هنگ

 (.3كند)جدول ميصول آشكار حضعف ايران را در بازاريابي و عرضة مناسب م

 ترین صادركنندگان پسته و بررسی روند رقابت پذیري آنهامزیت صادراتی مهم

پس از شناسايي ساختار بازار صادراتي و وارداتي پسته و اشتراك بازارهاي صادراتي ايران با رقباي 

گر محاسبه شده است. نتايج بیان 1صادراتي پسته، مزيت نسبي صادراتي صادركنندگان در جدول 

ا ت آمريكارو بوده است. همچنین كنگ در صادرات پسته با مزيت روبهكه ايران و هنگ آن است

و از اين سال در صادرات محصول مزيت پیدا كرده  نداشتهمزيت نسبي در صادرات  2118سال 

. ردكاين كشور در تولید و صادرات پسته اشاره  پايدارريزي راهبردي توان به برنامهاست كه مي

نیا با انجمن پسته كالیفرو  اندرا كه بیشتر صادركنندگان بازار پسته، تولیدكننده آن نبودهچ

را از يک كشور واردكننده صرف به دومین صادركننده برتر پسته  آمريكاريزي بلندمدت، برنامه

و به مرور زمان و با افزايش سهم صادراتي خود، اين محصول از سبد وارداتي  كرده استتبديل 

 .ه استدار در اين كشور تبديل شدو به يكي از محصوالت مزيت شد ارجخ

و  2111كه از سال  است مزيت صادراتي بااليي بودهدهد ايران داراي همچنین نتايج نشان مي

)به عنوان رقیب جدي در بازار جهاني( اين مزيت كاهش يافته است كه روند  آمريكاپس از حضور 

هاي تجاري و ممنوعیت واردات چهار ماهه پسته تشديد تحريم به دلیل 2113موجود از سال 

ر و د است ايران در همین سال به دلیل وجود سم آفالتوكسین با شدت بیشتري روبرو بوده

 11كنگ در مزيت صادراتي هنگبه كمترين میزان خود رسیده است.  2111و  2111هاي سال

شود بیشترين رشد مزيت مي ديدهطور كه انداشته است. همبرابري  33/2سال مورد بررسي رشد 

ترين داليل آن افزايش سهم بوده كه از مهم 2111-2111كنگ در دورۀ زماني صادراتي هنگ

همانند چین و  رق آسیاو صادرات مجدد آن به بازارهاي ش آمريكاوارداتي اين كشور از ايران و 

 گكناز اينرو هنگ باشد.مي ستند،كنگ هبا هنگ باالي فرهنگي هايتناسب تايوان كه داراي

مزيت صادراتي و سهم بازاري خود را تقويت كرده و خود را به عنوان يكي از چهار صادركننده 

اي هآلمان به عنوان يكي از بزرگترين صادركنندگان جهاني در سال .كندبرتر در جهان معرفي 

بعد مزيت خود را در بازار جهاني  به 2111صادراتي روبرو بوده و از سال اخیر با كاهش در مزيت 

توان كاهش صادرات ايران به آلمان و ترين داليل اين موضوع را مياز مهم ،از دست داده است

. چرا كه پیش از اين آلمان با توجه به صادرات آن استدر اين منطقه د آمريكاحضور پر رنگ 

 هايفناوري نظام وبا استفاده از ه بود آن استتوپسته ايران به اين كشور،  بندي نشدهو بسته ايفله
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اي اخیر هدر سال لیكن ند،بندي مناسب و با برند خود پسته را به بازارهاي اروپايي صادر كبسته

و شرايط صادراتي مناسب اين كشور و همچنین قیمت پايین صادراتي،  آمريكابا توجه به حضور 

 ه خود اختصاص داده است.بخش زيادي از واردات اين منطقه را در طول دوره ب
 هاي رقابتی صادركنندگان برتر جهانی پسته( بررسی مزیت9جدول)

 سال
 هنگ كنگ آلمان آمريكا ايران

RCA RTA RC RCA RTA RC RCA RTA RC RCA RTA RC 

1992 32/131 32/131 11/1 11/1 11/1 11/2 12/2 32/1- 88/1- 28/1 82/2 31/1 

1992 33/211 33/211 88/1 11/1 12/1 11/8 88/1 13/1- 81/1- 12/1 11/1 11/1 

1999 18/111 18/111 21/1 13/1 11/1 11/8 21/1 11/1- 11/1- 11/1 13/2 83/1 

2666 21/133 21/133 21/1 11/1 13/1 11/8 21/1 11/1- 13/1- 11/1 11/1 12/1 

 81/1 11/1 11/1 -11/1 -38/1 13/1 11/8 18/1 11/1 21/1 88/111 88/111 میانگین

 -31/1 -31/1 13/1 13/1 11/1 -18/1 81/1 11/1 13/1 11/1 11/1 11/1 رشد

2661 13/131 13/131 11/1 11/1 11/1 31/2 11/1 11/1- 12/1- 18/1 11/1- 12/1- 

2662 11/118 11/118 23/1 31/1 31/1 31/8 13/1 11/1- 11/1- 21/2 11/1- 22/1- 

2663 11/131 11/131 28/1 11/1 12/1 81/8 11/1 32/1- 31/1- 11/2 31/11- 33/1- 

2667 12/113 12/113 21/1 22/1 21/1 11/8 18/1 21/1- 23/1- 33/2 83/1- 13/1- 

2665 11/181 11/181 11/1 11/1 13/1 12/1 11/1 11/1- 11/1- 11/1 13/3- 11/1- 

 -18/1 -11/1 23/8 -13/1 -31/1 11/1 11/8 11/1 13/1 13/1 31/133 31/133 میانگین

 81/3 11/18 11/1 12/1 -11/1 -13/1 13/1 11/1 11/1 -11/1 -13/1 -13/1 رشد

2662 21/183 21/183 18/1 23/1 21/1 11/8 38/1 11/1- 31/1- 31/1 31/1- 21/1- 

2662 11/121 11/121 31/1 11/1 12/1 18/8 32/1 81/1- 11/1- 11/1 81/1- 11/1- 

2662 23/121 23/121 31/1 11/1 33/1 81/1 33/1 21/1- 11/1- 21/3 11/8- 11/1- 

2669 21/121 21/121 38/1 8 11/2 81/1 31/1 12/1- 31/1- 11/11 12/1- 11/1- 

2616 38/31 38/31 83/1 13/1 11/1 11/1 33/1 32/1- 11/1- 18/11 33/8- 21/1- 

2611 88/11 88/11 11/1 21/2 11/2 11/1 38/1 32/1- 11/1- 11/11 13/2 11/1 

 -22/1 -13/1 31/1 -31/1 -12/1 38/1 11/1 33/1 11/1 32/1 32/111 32/111 میانگین

 -13/1 -11/2 11/1 -18/1 -13/1 11/1 11/1 31/1 32/1 -13/1 -81/1 -81/1 رشد

 (2611-1992كل دوره)

 -81/1 -81/2 83/1 -18/1 -31/1 18/1 11/8 21/1 21/1 11/1 11/111 11/111 میانگین

 -38/1 -11/1 33/2 11/1 11/1 -11/1 21/1 31/2 11/2 -12/1 -13/1 -13/1 رشد

 هاي تحقیقيافته: نبعم

ا توجه به ب آمريكاشاخص مزيت رقابتي و تجاري نیز بیانگر اين موضوع است كه دو كشور ايران و 

كه ، در حالياندشرايط مناسب تجاري بوده داراياند، اينكه تولیدكننده اين محصول بوده

 استمرار در روندكنگ با شود هنگ. ديده مياندداشتهپذيري پايیني كنگ و آلمان رقابتهنگ
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باشد. تجاري خود)واردات و صادرات مجدد( در سال آخر با مزيت در رقابت و تجارت همراه مي

كه در صورت ادامه اين روند بیش از پیش به عنوان رقیبي جدي براي ايران در بازارهاي شرق 

 .خواهد بود آسیا مطرح

همزمان با اجراي  2111-2111براساس نتايج، بیشترين كاهش مزيت صادراتي ايران طي دوره 

توان به دلیل برنامه چهارم توسعه رخ داده است. كاهش مزيت صادراتي و سهم صادراتي را نمي

در شود، تولید اين محصول مي ديده (2)طور كه در نمودار ، زيرا همانآن استكاهش تولید د

(، سهم تولیدي ايران با 8دوره مورد بررسي روند افزايشي داشته است. همچنین براساس نمودار)

كه سهم صادراتي ايران از تولید خود و صادرات جهاني روند افزايشي همراه بوده است، در حالي

 لتوان دلیروند كاهشي داشته كه مي هابدون در نظر گرفتن نوسان 2111-2111در بازه زماني 

هاي نامناسب تجاري در صادرات و عدم توفیق ايران در نفوذ به بازارهاي آن را در پي سیاست

 .آن استوارداتي نسبت به رقباي خود د

 
 (2611-1992( بررسی روند تولید محصول پسته در ایران)2نمودار )

 
 (2611-1992( بررسی روند سهم تولیدي و صادراتی پسته ایران در جهان)3نمودار)
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ده صادركننهاي كشورهاي راهبردپذيري پس از محاسبة مزيت صادراتي، به منظور بررسي رقابت

آن است  گوياي 11پسته، ضريب همبستگي مزيت صادراتي كشورها محاسبه شد. نتايج جدول 

ترين رقباي آن بوده، همبستگي منفي دارد كنگ كه مهمو هنگ آمريكاكه مزيت نسبي ايران با 

باشد. به عبارت ديگر چنانچه به هر علتي مزيت دار ميه در سطح يک درصد معنيكه اين رابط

ين آن تواند جايگزكنگ ميو هنگ آمريكانسبي صادراتي پسته ايران كاهش يابد، صادرات پسته 

شود، زيرا رابطه مزيت صادراتي ايران با دو كشور معكوس است و با كاهش مزيت صادراتي ايران 

 اهرقابت با سهم صادراتي آن ها افزايش يافته و سهم صادراتي پسته ايران درمزيت صادراتي آن

ه ترين واردكنندگان پستكنگ كه از مهمرقابتي هنگ راهبردگیرد. شايان توجه است كه قرار مي

هاي پیشین، تمركز صادراتي ايران بوده، در تقابل با ايران است. همچنین براساس نتايج بخش

تواند در آينده كشورهاي واردكننده پسته ايران را با مي موضوع ا است كه اينكنگ در آسیهنگ

به دلیل  كنگرو سازد. زيرا كیفیت پسته هنگگزينه صادراتي ديگري براي تامین نیاز خود روبه

 واردات از ايران و صادرات مجدد تفاوت چنداني با پسته صادراتي ايران ندارد.

 ت صادراتی صادركنندگان( بررسی همبستگی مزی16جدول)

 كنگهنگ آلمان آمريكا ايران  كشور

 ايران
 -311/1** 121/1 -311/1** 1 ضرايب

 111/1 118/1 111/1  داريسطح معني

 آمريكا
 313/1** -111/1* 1  ضرايب

 111/1 112/1   داريسطح معني

 آلمان
 -211/1 1   ضرايب

 833/1    داريسطح معني

 كنگهنگ
 1    ضرايب

     داريسطح معني

 درصدي( 11و  1داري در سطوح هاي تحقیق)** و * به ترتیب معنييافته: نبعم                          

دهد، همبستگي مزيت صادراتي ايران با آلمان مثبت بوده است. به عبارت همچنین نتايج نشان مي

ت بوده و اين دو كشور بیش از آنكه در ديگر تغییرات مزيت صادراتي ايران و آلمان در يک جه

گري)صادرات اند. يعني با نقش واسطهبازار جهاني با هم رقیب باشند، در يک راستا عمل كرده
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كنندۀ پستة ايران در اروپا در جهت زيان ايران نبوده است )جدول مجدد( آلمان به عنوان توزيع

11.) 

پذیري ایران و ران و بررسی رقابتمزیت وارداتی كشورهاي اصلی واردكننده پسته ای

 رقباي صادراتی در این بازارها

دهندۀ مزيت وارداتي بازارهاي هدف پسته ايران است كه براساس آن بیشتر نشان 11جدول 

كنگ، امارات، آلمان، اند. كشورهاي هنگرو بودهكشورهاي واردكننده پسته ايران با مزيت روبه

اند. كشور روسیه ها در واردات اين محصول مزيت داشتهر همة سالسوريه، هند، لبنان و اسپانیا د

ها مزيت بازارها در بعضي سال ديگردر واردات پسته مزيت پیدا كرده است.  2111نیز از سال 

اند. كشورهاي پاكستان، تركیه، اكراين، قزاقستان، رو بودههايي با نبود مزيت روبهداشته و در سال

 اند.ها مزيت وارداتي نداشتهة سالكانادا و تونس در هم

 ( مزیت وارداتی آشکار شده كشورهاي اصلی واردكننده پسته ایران11جدول)
 رشد 2111 2111 2111 2113 2113 2111 2118 2111 1113 كشور

 1/112 81/11 21/11 11/11 21/11 11/11 11/3 11/12 18/1 12/1 كنگهنگ

 1/11 31/3 11/1 81/1 11/2 12/8 31/11 13/1 - - امارات

 -1/18 11/1 11/1 31/1 11/2 18/2 32/1 81/1 81/2 11/2 آلمان

 3/128 31/1 13/1 11/1 12/8 13/2 33/1 11/1 21/1 31/1 روسیه

 1/211 31/8 11/1 12/1 13/1 18/1 11/2 21/3 81/1 11/1 سوريه

 -31/831/111/111/211/811/881/212/111/211 هند

 831 21/1 81/1 28/1 11/1 11/1 11/1 11/1 81/1 11/1 پاكستان

 -1/31 31/1 31/8 32/1 83/1 31/1 33/1 82/12 31/11 38/21 لبنان

 -2/83 28/1 21/1 18/1 11/1 11/1 12/1 13/2 11/2 11/1 اسپانیا

 -1/11 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 13/1 11/1 13/1 تركیه

 -1/13 31/1 31/1 11/1 18/1 13/1 31/1 82/1 11/1 13/1 تايوان

 -1/8 23/1 31/1 18/1 11/1 21/1 21/1 11/1 18/1 21/1 مصر

 8/21 81/1 12/1 11/1 31/1 11/1 11/1 31/1 13/1 13/1 بلژيک

 8/218 11/1 18/1 81/1 32/1 32/1 13/1 11/1 - - اكراين

 133 32/1 81/1 11/1 11/1 31/1 21/1 11/1 11/1 21/1 چین

 3/31 11/1 13/1 81/1 81/1 18/1 11/1 12/2 12/1 11/1 كويت

 1/212 21/1 13/1 13/1 11/1 11/1 11/1 21/1 11/1 13/1 قزاقستان

 -3/22 11/1 88/1 28/1 81/1 11/1 11/1 11/1 13/1 13/1 كانادا

 -81/111/183/121/183/181/181/111 21/1 11/1 تونس

 هاي تحقیق: يافتهنبعم
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كه از پنج بازار اول وارداتي ايران، چهار بازار، رشد مزيت  اين استبیانگر  (11) نتايج جدول

 مندتواند از آن به منظور توسعة صادرات خود در اين بازارها بهرهاند كه ايران ميوارداتي داشته

تواند به منظور توسعه سهم خود در بازارهايي كه سهم وارداتي شايان ذكر است، ايران ميشود. 

شود، مي ديدهگونه كه ريزي كند. همانها برنامهكمتري دارند با توجه به رشد مزيت آن ه نسبتب

. نكته دانداشتهكشورهاي پاكستان، بلژيک، اكراين، چین، كويت و قزاقستان رشد مزيت وارداتي 

 قابل توجه اين است كه كشورهاي آسیايي سوريه، پاكستان و قزاقستان از میان كشورهاي برتر

يزي و رتواند از اين موضوع با برنامهاند كه ايران ميصادركننده، تنها از ايران واردات پسته داشته

 . كندهاي مناسب صادراتي استفاده راهبرد

در ادامه به منظور بررسي شرايط رقابتي ايران با رقباي صادراتي، ضريب همبستگي مزيت صادراتي 

كنگ با كشورهاي برتر واردكننده پسته ايران و هنگ ، آلمانآمريكاپسته ايران و كشورهاي 

 12دهنده رابطة مثبت مزيت وارداتي ارائه شده است. نتايج برآورد نشان 12محاسبه و در جدول 

ترين كشورهاي همسو با صادرات ايران كشور واردكننده با مزيت صادراتي ايران است. از مهم

درصد صادرات پسته ايران به اين  81كه نزديک به  كشورهاي امارات، آلمان، سوريه و هند بوده

كه با افزايش مزيت وارداتي كشورهاي همسو با ايران، مزيت  آن استكشورها است. نتايج بیانگر 

ي كنگ با مزيت صادراتيابد. شايان ذكر است، رابطه مزيت وارداتي هنگصادراتي ايران افزايش مي

انند رابطة مزيت صادراتي آن با اين كشورهاست. به مثبت است كه م آمريكاايران منفي و با 

كنگ، اين كشور صادركننده ديگري را در بازار خود عبارت ديگر با افزايش مزيت وارداتي هنگ

با  در اين شرايط ،در اين كشور بسیار زياد است آمريكاكند كه احتمال حضور جايگزين ايران مي

به چین، ايران يک بازار بزرگ و رو به رشد آسیايي كنگ در نظر گرفتن صادرات مجدد پسته هنگ

دهنده اين موضوع با كشورهاي واردكننده نشان آمريكارا از دست خواهد داد. ضرايب همبستگي 

ن تريكنگ و روسیه، از مهمكشور واردكننده رابطه مثبت داشته كه هنگ 1است كه اين كشور با 

كنگ در بازار كشورهاي رقابت ايران و هنگ يايگوواردكنندگان ايران هستند. همچنین نتايج 

 باشد.روسیه و چین مي
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 واردكنندگان پسته ایران RMAصادركنندگان با  RCA( بررسی همبستگی 12جدول)

 كشور

 كنگهنگ آلمان آمريكا ايران

 ضرايب
معني 

 داري
 ضرايب

معني 

 داري
 ضرايب

معني 

 داري
 ضرايب

معني 

 داري

 118/1 123/1** - - 113/1 112/1*** 111/1 -311/1*** كنگهنگ

 - - - - 181/1 -221/1 131/1 111/1 امارات

 - - 111/1 313/1*** 811/1 -211/1 331/1 131/1 آلمان

 188/1 112/1** 233/1 -218/1 113/1 113/1** 111/1 -131/1*** روسیه

 - - - - - - 131/1 131/1* سوريه

 112/1 -121/1** 213/1 811/1 112/1 -381/1*** 112/1 123/1** هند

 - - - - - - 131/1 -118/1 پاكستان

 - - - - 111/1 -332/1*** 111/1 311/1*** لبنان

 - - 111/1 112/1 111/1 -111/1** 112/1 321/1*** اسپانیا

 - - - - 831/1 -211/1 181/1 111/1** تركیه

 138/1 -818/1 - - 112/1 -311/1*** 113/1 112/1*** تايوان

 - - - - 121/1 181/1 311/1 -183/1 مصر

 - - 311/1 -181/1 113/1 111/1** 121/1 -118/1 بلژيک

 - - - - 223/1 811/1 118/1 -313/1*** اوكراين

 121/1 133/1** 118/1 -123/1 113/1 111/1** 118/1 -121/1** چین

 - - - - 121/1 -118/1 181/1 118/1 كويت

 - - - - - - 111/1 113/1 قزاقستان

 - - - - 111/1 -381/1*** 111/1 331/1*** كانادا

 311/1 -131/1 - - - - 313/1 131/1 تونس

 درصدي( 11و  1، 1داري در سطوح هاي تحقیق)***، **، * به ترتیب معني: يافتهنبعم

 هاي رقابتی پسته ایران با رقبا در صادرات به بازار جهانیبررسی شاخص

ترين رقباي صادراتي ايران در بازار جهاني پسته دهنده آن است كه مهمنشان (18)ول نتايج جد

كنگ هستند. زيرا براساس نتايج، در ده شاخص رقابتي بیان و هنگ آمريكابه ترتیب كشورهاي 

ترين رقیب صادراتي ايران در بازار جهاني بوده مهم آمريكاشده در اين مقاله، در هشت شاخص، 

 ترين رقیب صادراتي ايران است. كنگ مهماكتور ديگر هنگو در دو ف

هايي كه به طور مشخص رقابت صادركنندگان براي نفوذ به زمینهشود در مي ديدهطور كه همان

براي  نخستاست كه بايستي ايران  آمريكاترين رقیب ايران كشور مهم ،بازار واردكنندگان است

 ها حضور كمتريبازاردر آن  آمريكاكه  يي و گزينش كندشناساصادرات پسته خود بازارهايي را 



 21 ...پذيري صادركنندگان برتر الگوي رقابت

 مريكاآشود با توجه به اينكه كشورهاي مي ديده پیشینهاي دارد. همچنین براساس نتايج بخش

ولي در بازار كشورهاي پردرآمد خاورمیانه  آيندشمار ميبهكنگ در آسیا رقیب اصلي ايران و هنگ

ن فرصت اي از ايند با توجه به نزديكي جغرافیايي و شباهت ذائقهتوانفوذ چنداني ندارند و ايران مي

 . كنداي استفاده منطقه

كنگ نیز از رقباي اصلي صادرات ايران هاي رقابتي صادراتي هنگبا توجه به اينكه در شاخص

هاي تجاري با جايگزيني بازارهاي هدف ريزي و اجراي سیاستبايستي با برنامه آيدشمار ميبه

-كنگ از ايران را كاهش داد. زيرا اكنون بیشترين مقدار صادرات هنگسهم وارداتي هنگ ديگر

اي كشوره حتمال وجود دارد كه اين كشور ديگرهاي آتي اين اكنگ به چین بوده است، اما در سال

 واردكننده پسته ايران را نیز مورد هدف صادرات خود قرار دهد.

 ایران پسته ( رتبه بندي رقباي صادراتی13جدول)

 8رتبه  2رتبه  1رتبه  رقابت زمینه

 آلمان كنگهنگ آمريكا شاخص مزيت نسبي صادراتي

 آلمان كنگهنگ آمريكا شاخص مزيت نسبي تجاري

 آلمان كنگهنگ آمريكا شاخص مزيت رقابتي

 آلمان كنگهنگ آمريكا سهم صادراتي

 - آلمان كنگهنگ صادركننده مجدد پسته ايران

 - كنگهنگ آمريكا ر بازار آسیاتمركز ب

 - آلمان آمريكا تمركز بر بازار اروپا

 آلمان كنگهنگ آمريكا اشتراك واردكنندگان با واردكنندگان پسته ايران

 - آمريكا كنگهنگ همبستگي مزيت صادراتي با ايران

 انآلم كنگهنگ آمريكا همبستگي مزيت صادراتي با مزيت وارداتي واردكنندگان ايران

 هاي تحقیق: يافتهنبعم             

 گیري و پیشنهادهانتیجه
را كه تواند، سودمند باشد چرهاي هدف ميهمواره صادرات به بازار جهاني با تحلیل رقبا و بازا

 گاهنآحضور كمرنگي داشته و  هابايستي بازارهايي در اولويت قرار گیرند كه رقباي صادراتي در آن

منظور توسعه هرچه بیشتر مورد بررسي قرار گیرد. از اين رو در اين در اين  بازارهاي جديد به

 هاي مزيت نسبي صادراتي، مزيت وارداتي، مزيت تجاري، مزيت رقابتي،شاخص از استفاده مقاله با

بازار صادراتي و وارداتي  ساختار به بررسي وضعیت تجاري و هرفیندال، و تمركز هاينسبت
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-مهم آمريكا نتايج نشان داد .شد پرداخته1113-2111دورۀ زماني  طي محصول پسته در جهان

-داراي رقابت آمريكاكنگ نیز پس از ترين رقیب صادراتي ايران در بازارهاي هدف بوده و هنگ

رهاي اباز ويژهبیشتر بازارهاي هدف ايران بهدر  آمريكاشود كه باشد. ديده ميمي پذيري بااليي

تجاري ايران از سوي اتحاديه  هايطور بیان شد به دلیل تحريمهمان ته واروپايي حضور فعال داش

، ودشین بوده است. لذا پیشنهاد مياروپا و ممنوعیت واردات پسته ايران به دلیل سم آفالتوكس

كه در شرايط تحريم لزوم حفظ سهم صادراتي را  خود ايران عالوه بر حفظ بازارهاي هدف سنتي

شود مورد مي آن ديدهدر  آمريكا ويژهدي كه رقباي صادراتي ايران بهجديداشته، بازارهاي هدف 

، وردنیازماستانداردهاي بهداشتي  رعايت با بررسي سلیقه مشتريان و گاهشناسايي قرار داده و آن

 .اعمال شودبندي و تبلیغات متنوعي هاي بازاريابي، بستهروش

د با توانف از مناطق آسیا و اروپا بوده، ايران ميهمچنین با توجه با اينكه بیشترين بازارهاي هد

توسعه روابط سیاسي و اقتصادي بیشتر با بازارهاي هدف واقع در اروپا، سهم بازاري خود را در 

ين ا نظر و تائیدآنها افزايش دهد. همچنین معرفي محصول ايراني با استانداردهاي بهداشتي مورد 

چرا كه ايران با وجود اينكه بزرگترين تولیدكننده و  آيد،يشمار مهاي مهم بهضرورتبازارها از 

صادركننده در بازار جهاني بوده، كماكان محصوالت ايراني آن طور كه الزم است مورد شناسايي 

ايي با جغرافی شود با توجه به نزديكياست. همچنین پیشنهاد مي قرار نگرفتهكنندگان مصرف

 صادرات پسته به اين كشورها كهخیز خاورمیانه، توسعة فتويژه كشورهاي نكشورهاي آسیايي به

 در دستور كار قرار گیرد. دارندهزينة حمل و نقل كمتري 

ز داشته، ا كنگ بوده كه در بازارهاي شرق آسیا حضور پر رنگديگر رقیب صادراتي ايران، هنگ

یقه ايران و متناسب با سلصادرات ايران به بازارهايي در شرق آسیا با برند  شوداينرو پیشنهاد مي

كنگ باشد، توسعه يابد. در پايان مشتريان كه بازدارنده از صادرات مجدد محصول به واسطه هنگ

هاي تجاري كشورهاي رقیبي كه ارتباط همبستگي منفي بررسي مداوم سیاست ،الزم به ذكر است

يران ور حفظ و بهبود موقعیت ا( به منظآمريكاويژه هاند )بنیز با مزيت صادراتي پسته ايران داشته

 در بازارهاي جهاني ضروري خواهد بود.
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