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بررسی روند تولید و تجارت پنبه و ساختار بازار جهانی این محصول

3، امید کرمی2، آرش دوراندیش1زادهناصر آسیابانی، مسعود حسین

چکیده

این محصول از معدود . ترین لیف طبیعی نساجی استترین و با ارزشپنبه یکی از محصوالت عمده کشاورزي جهان و مهم

100کشت پنبه در . گیردمصرف، صادرات و واردات آن در همه مناطق جغرافیایی جهان صورت میمحصوالتی است که تولید، 

این مطالعه به .هاي مختلف، نوسانات بسیاري داشته استکشور جهان رواج دارد و در کشور ما، تولید و تجارت آن در سال

تر در زمینه تولید، صادرات و واردات با استفاده از تحلیل و بررسی روند تولید و تجارت پنبه در جهان، شناسایی کشورهاي بر

هاي نسبت تمرکز، هرفیندال ـ هیرشمن، هانا ـ کی، پردازد و در این راستا، با استفاده از شاخصنمودارها و جداول مختلف می

دهد این تحقیق نشان میهايیافته.شودآنتروپی مرتبه اول شانن و انحراف معیار لگاریتمی ساختار بازار جهانی پنبه بررسی می

ترین که کشورهاي آمریکا، ازبکستان، استرالیا و هند، برترین صادرکنندگان پنبه و چین، ترکیه، پاکستان و اندونزي، بزرگ

هاي محاسبه شده براي بررسی ساختار بازار نشان داد که همچنین شاخص. اندواردکنندگان این محصول طی دهه اخیر بوده

با توجه به تاکید سیاستهاي . د مطالعه بازار از حالت رقابت انحصاري به انحصار چندجانبه تغییر یافته استهاي مورطی سال

تجاري ایران بر توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی، نتایج این مطالعه میتواند براي اتخاذ تصمیمات و سیاست هاي تجاري 

.گزاران قرار دهدمناسب، دیدگاه وسیعی پیش روي سیاست

پنبه، صادرات و واردات، ساختار بازار جهانی، شاخص، نسبت تمرکز:هاي کلیديواژه
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مقدمه

رود، توجه بیشتر به صادرات محصوالت غیرنفتی و در کشور ایران که نفت بعنوان محصول عمده صادراتی به شمار می

تی کهدارایمزیتنسبی بوده و در آینده قابلیت حمایتاصولیوهدفمندازتولیدمحصوالت کشاورزي به ویژه آن دسته از محصوال

روابط تجاري . شودتواند گاممهمیدر توسعهصادراتغیرنفتی محسوبباشند، میصادرات بیشتر را دارا می

تواندبررشد کههرکشوردرسطحبینالمللیباسایرکشورهابرقرارمیکند،می

برنامه توسعه صادرات غیر نفتی در کشور براي .داقتصادیآنکشورتاثیرگذاشتهونقشمهمیدرتعیینوضعیتوآیندهکشورداشتهباش

براي . گزاران و مجریان اقتصادي کشور قرار گیردهاي سیاستبایست در سر لوحه برنامهرهایی از اقتصاد تک محصولی می

دي یکی از موار. توفیق در امر توسعه صادرات الزم است که یک نگرش دقیق و جامع به بازارهاي هدف صادراتی صورت گیرد

ساختار بازار همانند نظامی متشکل از اجزاي هماهنگ و به هم مرتبط . باشدکه باید مورد توجه قرار گیرد ساختار بازار      می

ها و خصوصیات سازمانی بازار، تمرکز فروشندگان، تمرکز خریداران، شرایط ورود و درجه تفاوت ترین جنبهاز برجسته. است

دهنده میزان انحصار هر بنگاه و متاثر از کارکرد اجزاي متشکله ساختار بازار مبتنی بر کز بازار نشاندر واقع تمر. بازار می باشد

تواند زمینه مناسبی براي درك بهتر بنابراین تحلیل تمرکز بازار، می. باشدها در یک اقتصاد میتعداد و نحوه توزیع سهم بنگاه

توان علل بروز رفتارهاي رقابتی یا غیر ورد و با بررسی بازار از این دیدگاه، میآارتباط عناصر ساختی و عملکردي بازار فراهم 

).1387زارع، (رقابتی را بهتر تشخیص داد 

پنبه به علت . باشدحال آنکه یکی از محصوالت مهم جهت توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، پنبه می

اي که به این محصول، به دلیل اهمیت به گونه. میت اقتصادي و تجاري بسیار زیادي داردمصارف گوناگون در دنیاي امروز، اه

-همچنین با توجه به اینکه این محصول ماده اولیه صنایع نساجی را تشکیل می. انداقتصادي زیاد آن، لقب طالي سفید داده

یزدانی و (گردد ونی کشور، بیش از پیش آشکار میزا است، اهمیت پنبه در شرایط کندهد و این صنایع از نوع صنایع اشتغال

دانه از جمله محصوالت پنبه هستند و به دلیل اینکه میزان داد و ستد پنبه محلوج، الیاف پنبه و روغن پنبه). 1389همکاران

تجارت و همچنین الیاف پنبه در جهان بیشتر از بقیه محصوالت پنبه است، لذا در این مطالعه به بررسی روند، میزان تولید و 

البته در این زمینه نیز مطالعاتی بر روي محصوالت مختلف صورت گرفته . شدبررسی ساختار بازار جهانی الیاف پنبه پرداخته 

ساختار بازار 1372- 82هاي سري زمانی با استفاده از شاخص هرفیندال و داده) 1387(توان به زارع است که از آن جمله می

راتی بادام ایران و تغییرات آن را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که ساختار بازار جهانی انحصار جهانی و بازار صاد

به کمک دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال ) 1386(حسینی و هومن. کامل و بازار صادراتی ایران شبه انحصاري بوده است

رماي صادراتی ایران را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه تحقیق بر این ساختار بازار جهانی خرما و همچنین بازار هاي هدف خ
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انحصار چند جانبه داشته و سهم ایران در تولید 1989-2001شد که ساختار تولید جهانی خرما با نوسان هایی در طول 

فروشی حلیل بازار عمدهبا استفاده از شاخص هرفیندال به تجزیه و ت) 2012(آگوم و همکاران . جهانی افزایش داشته است

مقدار شاخص هرفیندال محاسبه شده براي این . پرداختند2010تا 2000هاي ماهی منجمد کشور نیجریه در طی سال

فروشی ماهی منجمد در کشور نیجریه کامال رقابتی دهنده این است که ساختار بازار عمدهبدست آمد که نشان211/0مطالعه 

. با استفاده از شاخص هرفیندال به بررسی ساختار بازار درخت چنار در نیجریه پرداختند) 2008(یان آدتونجی و آدس. باشدمی

فوالیان و همکاران . باشدبدست آمد و نشان داد که بازار درخت چنار در این کشور کامال رقابتی می123/0مقدار این شاخص 

غربی نیجریه پرداختند و ه بررسی ساختار بازار کاکائو در جنوبهاي نسبت تمرکز و هرفیندال ببا استفاده از شاخص) 2006(

.باشدبه این نتیجه رسیدند که بازار کاکائو در جنوب غربی این کشور کامال رقابتی می

هامواد و روش

و رقابت در گذاري توان ماهیت قیمتساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با شناسایی آنها می

توان ترین آنها میها قابل ارزیابی است، که از برجستهوضعیت و ساختار بازار، خود به وسیله انواع شاخص.بازار را مشخص کرد

توان از لذا جهت بررسی وضعیت و ساختار بازارهاي صادراتی می. به تمرکز فروشندگان و تمرکز خریداران اشاره نمود

.استفاده نمودهاي درجه تمرکز شاخص

)CRn(کشور nنسبت تمرکز 

:شودباشد و به صورت زیر تعریف میدهنده آن است که صادرات محصول در تمرکز چند کشور میاین شاخص نشان

کشور هایی که بیشترین سهم بازار صادرات (تعداد کشورهاي بزرگ Nتعداد کشورهاي فعال در عرصه جهانی، Kکه در آن 

در اینجا براي به دست آوردن . باشدکشور میnنسبت تمرکز CRnام و iسهم بازار کشور Si، )تیار دارندمحصول را در اخ

:سهم بازار، از صادرات هر کشور نسبت به کل صادرات جهانی استفاده شده است

که مبناي چهار کشور مطالعات تجربی در نسبت هاي تمرکز حاکی از آن است . باشدام میiمیزان صادرات کشورXکه در آن 

را % 40نسبت تمرکز چهار کشوري کمتر از . دهدبرتر، امکان بیشتري براي قضاوت در مورد درجه تمرکز واقعی به دست می
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توان مقدار محاسبه شده گفتنی است که براي سنجش رقابت می. توان تا حدودي به عنوان یک بازار رقابتی به حساب آوردمی

).2001اسالم، (تا درجه رقابت در بازار به دست آید را از عدد یک کم کرد

)HHI(هیرشمن –شاخص هرفیندال 

این شاخص از حاصل جمع . گیردبراي رفع بعضی نواقص وارد بر نسبت هاي تمرکز، شاخص هرفیندال مورد استفاده قرار می

.توان دوم سهم بازار تمامی کشورهاي فعال در عرصه جهانی به دست می آید

این شاخص بین . شاخص هرفیندال استHHIتعداد کشورهاي فعال در عرصه جهانی و Kام، iسهم بازار کشور Siکه در آن 

و هر چه به یک نزدیک ) تمرکز کمتر(دو عدد صفر و یک قرار دارد و هر چه به صفر نزدیک شود بازار به سمت رقابتی شدن 

.دهدعکس این شاخص نوع ساختار بازار را نشان می. کندحرکت می) تمرکز بیشتر (شود بازار به سمت انحصاري شدن 

)H-K(کی –شاخص هانا 

. است HHIیافته شاخص این شاخص، حالت تعمیم

H-Kکی و -شاخص هاناSi سهم بازارi ،امK تعداد کشورهاي فعال در عرصه جهانی وα پارامتري است که محقق آن را

هر چه بزرگتر باشد وزنه اهمیتی کشورهاي بزرگتر در اندازه این شاخص بیشتر خواهد بود و هر چه کوچکتر .کندتعیین می

یعنی تعداد Kبه صفر گرایش یابد، مقدار شاخص به αهنگامی که . یابدباشد وزنه اهمیتی کشورهاي بزرگ کاهش می

گفتنی . به تفاوت در اندازه کشورها حساس نخواهد بودH-Kکند و در چنین حالتی شاخص کشورهاي فعال در بازار  میل می

. کنندپیشنهاد میαرا براي 5/2تا 6/0است که هانا و کی مقدار 

شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن

از . کندشود که اطالعات موجود در توزیع فراوانی یک بازار را اندازه گیري میدر علم آمار شاخص آنتروپی به شاخصی گفته می

.توان به شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن اشاره نمودهاي آنتروپی میاخصش
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در . شودمیآید، به طوري که سهم بازار هر بنگاه معادل این شاخص در واقع از جمع وزنی سهم بازار کشورها به دست می

اگر بازار به صورت . تروپی از عدد یک کم شوداین شاخص براي به دست آوردن اندازه تمرکز باید مقدار عددي شاخص آن

انحصار کامل اداره شود، مقدار عددي شاخص آنتروپی برابر صفر خواهد بود و با کسر نمودن آن از عدد یک، اندازه تمرکز که 

Lnهاي صنعت یکسان باشد، مقدار شاخص آنتروپی معادل اگر اندازه کلیه بنگاه. معادل یک است، به دست خواهد آمد n

.خواهد بود

شاخص انحراف معیار لگاریتمی

.شودشاخص انحراف معیار لگاریتمی به این صورت تعریف می

L = log (

این شاخص نسبی سنجش تمرکز ). 1998لو و همکاران، (ام است iمیزان صادرات کشور fiتعداد کشورها و nدر این رابطه 

جدول زیر مبنایی براي . رودبندي تمرکز به کار میو در بیشتر کارهاي تحقیقاتی در رتبهتنها به بعد نابرابري تمرکز توجه دارد

.هیرشمن است-هاي نسبت تمرکز و هرفیندالتشخیص ساختار بازار با استفاده از شاخص

انواع ساختار بازار و خصوصیات آن. 1جدول

ویژگی اصلی بازارشاخص هرفیندالهاي تمرکزنسبتنوع ساختار بازار

بنگاه رقیب بدون آنکه سهم قابل توجهی از بازار را داشته باشند50وجود بیش از CR10HI0رقابت کامل

ندارنددرصد بازار را در انحصار 10هاي رقیب موثر زیاد که هیچ کدام بیش از تعداد بنگاهCR1>10(1/HI)10رقابت انحصاري

درصد بازار را در انحصار دارند40بنگاه برتر حداکثر CR4>40(1/HI)<=10<64)باز( بازار انحصار چندجانبه

درصد بازار را در انحصار دارند60بنگاه برتر حداکثر CR4>60(1/HI)<=6<44)بسته( بازار انحصار چندجانبه

درصد بازار را در انحصار خود دارد50بنگاه به تنهایی بیش از یک CR1>=50(1/HI)<=4<1بازار بنگاه مسلط

یک بنگاه کل بازار را در انحصار خود داردCR1100HI1بازار انحصار کامل

)1995(ماداال، دایسون و میلر : منبع

فوق براي بررسی ساختار هاي شاخصروند تولید و تجارت الیاف پنبه و همچنین محاسبهآمارهاي استفاده شده براي محاسبه

.باشدمی1997-2007هاي طی سال) FAO(و بار و کشاورزي سازمان ملل متحد بازار، از منبع آماري سایت سازمان خوار

نتایج
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روند تولید الیاف پنبه در جهان. 1

1997-2007هاي میزان و ارزش تولید الیاف پنبه طی سال. 2جدول

)هزار دالر( ارزش تولید )هزار تن( میزان تولید سال
19971903619727192317
19981815865325952419
19991821114126027436
20001850926526453515
20012107673830122958
20021888578126991633
20031946787327823562
20042453110735059956
20052447614734981407
20062444968334943585
20072512971235915485

میلیارد تن در 19درصدي از 2/3جدول فوق بیانگر آن است که در این دوره ده ساله مقدار تولید با نرخ رشد متوسط سالیانه 

قابل ذکر است که نرخ رشد متوسط سالیانه قیمت این . رسیده است2007میلیارد تن در سال 25به بیش از 1997سال

میلیارد دالر در 27نیز همگام با نرخ رشد تولید پیش رفته است به طوریکه ارزش کل تولید الیاف پنبه در جهان از محصول 

هاي مورد کشورهاي برتر تولید کننده الیاف پنبه در سال. رسیده است2007میلیارد دالر در سال36به حدود 1997سال

و ایاالت متحده امریکا ) درصد کل جهان25(میلیارد دالر 6/7ید مطالعه به ترتیب کشورهاي چین با متوسط ارزش تول

باشند و بعد از این دو کشور، هند، پاکستان و ازبکستان به ترتیب با متوسط ارزش می) درصد کل جهان20(میلیارد دالر 6

درصد 6/0(میلیون دالر 177ید کشور ما با متوسط ارزش تول. هاي بعدي قرار دارندمیلیارد دالر در رده5/1و 6/2، 5/3تولید 

هاي مورد مطالعه نتوانسته است جایی در بین تولیدکنندگان برتر درصد متاسفانه در سال4/2و با نرخ رشد منفی ) کل جهان

.الیاف پنبه براي خود پیدا کند

روند کاهشی ارزش تولید الیاف پنبه در ایران. 1نمودار 

1997

1998

1999

2000



٧

بیشترین ارزش تولیدي . .دهدرا نشان می2007تا 1997هاي پنبه در کشورمان در سالنمودار فوق روند ارزش تولید الیاف

با ارزش 2006میلیون دالر و کمترین آن مربوط به سال 229با ارزش تقریبی 2000الیاف پنبه در ایران مربوط به سال 

. میلیون دالر بوده است129تقریبی 

تجارت پنبه در جهان. 2

1997-2007هاي ادرات و واردات الیاف پنبه در جهان طی سالمیزان ص. 3جدول 

)هزار تن( صادرات )هزار تن( واردات سال
19976/60459/5492
19982/54911/5724
19998/52187/4948
20001/59225/5683
20019/58851/5961
20027/56158/6131
20034/61619/6757
20048/70285/7361
20051/83109/8805
20069/90382/9090
20072/83763/8663

هزار تن 6045، 1997شود میزان واردات یا به عبارتی تقاضاي وارداتی الیاف پنبه در جهان در سال همان طور که مالحظه می

نرخ رشد ساالنه واردات متوسط . رسیده است2007هزار تن در سال8376بوده است که در طول زمان افزایش یافته و به 

درصد سهم 21ها کشورهاي چین با متوسط در طی این سال.درصد بوده است7/3برابر با 2007-1997الیاف پنبه طی دوره 

درصد بزرگترین واردکنندگان الیاف پنبه در جهان بوده و کشورهاي مکزیک، تایلند، 8درصد و اندونزي با 9جهانی، ترکیه 

درصد از کل 09/0(هزار تن واردات 5/5کشور ما نیز متوسط میزان . اندهاي بعدي قرار گرفتهز در ردهبرزیل و بنگالدش نی

.ها داشته استرا طی این سال) واردات جهان

رسیده است که نرخ 2007هزار تن در سال8376به 1997هزار تن در سال 5493میزان صادرات الیاف پنبه در جهان نیز

هاي مذکور، ایاالت کشورهاي برتر صادرکننده الیاف پنبه طی سال. ها داشته استرا در طی این سالدرصد5رشدي معادل 

درصد سهم جهانی بوده و 9درصد و استرالیا با 13درصد از سهم کل صادرات جهان، ازبکستان با 34متحده امریکا با متوسط 

هزار تن بوده 6/4متوسط میزان صادرات الیاف پنبه کشورمان .هاي بعدي قرار دارندکشورهاي یونان، هند و برزیل در رده

.ایمدرصد از کل صادرات جهان را داشته08/0تنها 1997- 2007هاي است که طی سال
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ساختار بازار تجاري پنبه در جهان. 3

نسبت تمرکز، هاي شاخص1997- 2007هاي براي بررسی ساختار بازار تجاري محصول الیاف پنبه در جهان در سال

و انحراف لگاریتم میانگین محاسبه شد و ساختار بازار این محصول به کی، آنتروپی مرحله اول شانن -هیرشمن، هانا-هرفیندال

:ها شناسایی گردید که نتایج آن در جدول ذیل آمده استکمک این شاخص

1997-2007هاي تمرکز بازار براي الیاف پنبه طی سال هاي شاخص. 4جدول
انحراف معیار لگاریتمیآنتروپی مرحله اول شاننکی-هاناهیرشمن-هرفیندالنسبت تمرکزسال

1997381/0427/0844/0159/0 -188/0

1998309/05/0824/0045/0 -225/0

1999272/0549/0843/0042/0 -355/0

2000324/0485/0817/007/0 -214/0

2001344/0465/0824/01/0 -211/0

2002363/044/0796/015/0 -179/0

2003425/0385/0798/023/0 -156/0

2004522/0349/0106/125/0 -178/0

2005554/0331/0097/129/0 -158/0

2006632/0338/0112/126/0 -175/0

2007585/03/0067/136/0 -116/0

)هاي تحقیقیافته: منبع(

آمده است براي بررسی ساختار بازار جهانی الیاف 4هاي محاسبه شده که در جدولو شاخص1به اطالعات جدول با توجه

:پنبه، نتایج زیر بدست آمد

 ساختار بازار  بصورت بازار رقابت انحصاري بوده است2002تا سال.

 تغییر یافته است) سست(نبه باز ساختار بازار از رقابت انحصاري به انحصار چند جا2005تا سال 2003از سال .

) بزرگترین مصرف کننده الیاف پنبه در جهان(ها بدلیل آنکه چین هاي موجود در این سالناگفته نماند که طبق آمار

درصد از کل واردات جهان را دارا بود، ساختار 30در رده بزرگترین واردکنندگان قرار گرفت و به تنهایی نزدیک به

.بازار تغییر یافت
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کشور چین، ترکیه، 4در این سال . تغییر یافت) محکم(ساختار بازار به انحصار چند جانبه بسته 2006در سال

درصد از کل الیاف پنبه وارداتی، سهم بزرگی را به خود اختصاص 63بنگالدش و اندونزي در مجموع با وارد کردن 

.داده بودند

در این سال نیز . تغییر یافت) سست(به انحصار چند جانبه باز ساختار بازار مجدد 2007باالخره اینکه در سال

.باشندکشورهاي عمده واردکننده الیاف پنبه چین، ترکیه، بنگالدش و اندونزي می

پیشنهادات

هاي مورد مطالعه میزان تولید و صادرات الیاف پنبه در کشورمان نسبت به میانگین جهانی آن بسیار پایین در سال

دالیل کاهش کشت و تولید پنبه پر . هاي قبل بهتر بوداین در حالی است که وضعیت کشورمان در دههبوده است و 

با توجه به اهمیت این محصول در ارز آوري براي . هزینه بودن تولید این محصول و طوالنی بودن فرآیند تولید است

هاي با کیفیت با قیمتی مناسب، دن نهادههایی از قبیل فراهم کرربط کمکهاي ذيشود که نهادکشور پیشنهاد می

هاي دیگري در جهت هاي ترویجی در جهت مدیریت صحیح مزارع با استفاده از دانش روز و برنامهبکاربردن برنامه

.افزایش تولید پنبه و مرتفع کردن نیاز داخل از واردات انجام دهند

آسیا قرار دارند و این مزیتی براي صادرکنندگان پنبه براي با توجه به اینکه بیشتر واردکنندگان بزرگ پنبه در قاره

شود که راهکارهایی جهت توسعه صادرات از قبیل رود، لذا پیشنهاد میهاي تولیدکننده آسیایی به شمار میکشور

.یارانه صادراتی و اعطاي جوایز صادراتی به صادرکنندگان الیاف پنبه صورت پذیرد

گردد تمهیداتی در زمینه اي اخیر بازار پنبه انحصار چند جانبه بوده است لذا پیشنهاد میهبا توجه به اینکه در سال

کیفیت محصول، استاندارد سازي و شناسنامه دار کردن محصول تولید به همراه ارتقايصادراتبرایجاد شبکه مبتنی 

.جدیت در جهت افزایش سهم صادرات پنبه کشور صورت گیردباشده
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A Study in trend of Cotton lintproduction andtrade andthe global market

Structure ofCotton lint

NaserAsiabani, MasoudHosseinzadeh, ArashDourandish, OmidKarami

Abstract:

Cottonisone of theworld'smajor agriculturalproducts. It's also the most important and

valuablenaturalfibertextile. Cottonisone of the fewproducts that its manufacture,use, imports

and export is done inthe entire world. Today cottonplantingispromotedin100 countries. In

Iran, in different years, the production and trade of cotton has been different. This study tries

to analysis the trend of Cottonproduction andtrade inthe world. Withvariousgraphs andtables,

the study tries to identify top countries in product, export and import of cotton. This article

also study the globalcottonmarket structure whit indicatorsHerfindahl-Hirschman,

HannahKay,first orderShannonentropyandthe logarithmicstandard deviation. The

researchfindingsshowthat America,Uzbekistan, Australia and Indiaare theleadingexporters

ofcotton lintand China, Turkey,Pakistan andIndonesiaarethe largest importersof it,

inrecentdecades. Moreover, indexesare calculatedforthe market structureshown that Market

Changed from Monopolisticcompetition to Oligopolyduring1997-2007. According

toemphasisof Iranian trade policieson developingnon-oilexports, the resultsof thisstudycan

givepolicymakersa wideperspective for makingthe right businessdecisions and policies.

Key word: cotton, export and import, global trade structure, index, concentration ratio


