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  چكيده

كننده چـاي     ايران يكي از كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف       
باشد كه بخش اعظم نياز مصرفي را از بازارهـاي جهـاني تـأمين                مي
 سـهم مـصرف چـاي ايـران از          ۲۰۰۵كه در سال      طوري  به. نمايد  مي

 درصد از توليـد     ۴/۱كه فقط      درصد بوده در حالي    ۳/۳مصرف جهاني   
در ايـن مطالعـه ضـمن مـروري مختـصر بـر        . جهاني را داشته است   

هـاي اخيـر آنهـا بـا          هاي تنظيم بازار چاي در ايران در سـال         سياست
هاي اتخاذي در ساير كشورها براي تنظيم بازار ايـن كـاالي       سياست

در اين مطالعه همچنـين     . مهم و اساسي مقايسه و بررسي شده است       
هاي به كار گرفته شـده بـراي تنظـيم             صورت تحليلي اثر سياست    به

بازار اين نوشيدني خانوار بر روند توليد، مصرف، تجارت و قيمت چاي 
همچنين با توجه به    . هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته است        در سال 

هاي بازار اين كاال كه موجب       ترين چالش  روند متغيرهاي فوق، عمده   
رغم افزايش توليد داخلي در برخي  ي عل،خارجيافزايش مصرف چاي 

ها، كاهش مصرف چاي داخلي در خانوارهاي شهري و روستايي    سال
در نهايت در بخش پايـاني ايـن مقالـه          . بندي و ارائه شده است     جمع
ترين راهكارها براي بهبود وضعيت توليد، تجارت و مصرف اين            عمده

ستي ارائـه گرديـده     هاي سيا   محصول مهم در كشور در قالب توصيه      
  .است

 مقدمه

هاي دنيا    ترين نوشيدني   ترين و پرمصرف    چاي از جمله قديمي   
مصرف اين نوشـيدني بـه عنـوان يكـي از مـواد             . رود  به شمار مي  

ــسياري از     ــا در ب ــه خانواره ــود را در بودج ــاه خ ــوراكي، جايگ خ
در ايران نيز مصرف چـاي از       . كشورهاي جهان تثبيت نموده است    

آب، تـانن،   . وح مختلف اجتماعي رواج داشـته اسـت       ديرباز در سط  
 آلبومين، قند پكتين و خاكستر      هاي روغن،    اسانس  ،  )تئين(كافئين  

چـاي عـالوه بـر كـافئين        . باشـند  تركيبات اساسي برگ چاي مي    
 ،  عالوه بر ايـن   . هاي كربن است   داراي مقداري پروتئين و هيدرات    
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 B1 ويتـامين  ملشا B هاي متعددي از گروه ميناتچاي داراي وي
ــل    B2و  ــدار قاب ــز مق ــك و اســيد پانتوتنيــك و ني و اســيد فولي

عالوه بر مصرف چـاي  . باشد مي) نياسين( P ويتاميناي  مالحظه
به عنوان يكي از كاالهايي كه در الگوي مـصرفي مـردم جايگـاه              

اي دارد، كشاورزان توليدكننده برگ سبز و صنايع مـرتبط بـا              ويژه
فرآوري و توزيع آن نقش مهمـي در ايجـاد       بندي،    نگهداري، بسته 

ارزش افــزوده، اشــتغال و تجــارت كــشورهاي توليدكننــده و     
  .نمايند كننده درگير با آن ايفا مي مصرف

حال با عنايت به اهميـت چـاي در كـشور و نقـش مهـم آن در          
ثير آن بر توليد و تجـارت كـشور از          أطرف و ت   الگوي مصرف از يك   

يم بـازار   ظصورت اجمالي و مختصر تن    ه  طرف ديگر در اين تحقيق ب     
توليـد   الزم به ذكـر اسـت     .گيرد   چاي مورد بررسي و تحليل قرار مي      

چاي در ايران با توجه به هدف دولت براي خودكفايي در توليـد ايـن           
 از رشـد بـااليي      ۱۳۷۰، از اوائل دهـه      ۱۳۶۰محصول در اواخر دهه     

ـ          اين موضوع با كم     برخوردار گرديد،  سبت بـه   رنـگ شـدن كيفيـت ن
بنـدي و عرضـه چـاي         كميت در توليد برگ سـبز، فـرآوري و بـسته          

گسترش يافت، بدين ترتيب با عرضه توليدات حاصل از ايـن طـرح،             
با توجه بـه كيفيـت   ( كاهش شديد خريد و مصرف چاي توليد داخل       

نتيجه با  در. كنندگان مشاهده شد توسط مصرف) پايين و نامناسب آن
باه، بـراي ادامـه توليـد چـاي در سـطح        گذاري اشـت    توجه به سياست  
ها، نياز به تخصيص مبالغ بيشتر يارانه و تـسهيالت            گسترده آن سال  

گرديـد     توليد و فرآوري مي    يچرا كه هر سال چاي بيشتر     . بانكي بود 
اما توجه به عدم استقبال مردم در خريد آنها، تنها بر موجودي انبارها             

ريـق توزيـع كـاالبرگي و       اضافه و مقدار كمي از چاي توليـدي از ط         
بـر ايـن    . رسـيد   هاي دولتي به فـروش مـي        توزيع به ادارات و تعاوني    

اساس با حذف كيفيت در نظام تهيه، تدارك و توزيـع چـاي داخلـي،      
گذاري براي بهبود مزارع چـاي و در          عدم توجه كشاورزان به سرمايه    

قابـل ذكـر اسـت      . شدن باغات چاي را موجب شده است       نتيجه پير 
هاي دولت موجب عـدم توجـه باغـداران بـه             گونه كه سياست   همان

له أگذاري بـراي اصـالح و بـازپروري باغـات چـاي بـه مـس                 سرمايه
هـاي قـديمي و      آوري  بازسازي و نوسازي تجهيزات و استفاده از فـن        

مستهلك، در فرآوري و خشك نمودن چاي سـياه گرديـد و در كـل               
ارع نند باغات و مزوضعيت صنايع و كارخانجات فرآوري چاي نيز هما 

  .چاي، مستهلك و فرسوده گرديد
برعكس روند توليد چاي مرغوب داخلي، روند مـصرف چـاي           

ي گذشته در ميان خانوارها افزايش يافت كه با توجه به         ها  سالدر  

عدم لحاظ كيفيت در توليد چاي داخلي، عمده چاي مصرفي مردم 
 شـده   تأمينصورت قاچاق و غيرقانوني       از محل واردات، آن هم به     

ــه، كــه مت  .اســت ــن موضــوع در حــالي صــورت گرفت ســفانه أاي
ــداري،    ــال، نگه ــد انتق ــتي در فرآين ــتانداردهاي الزم و بهداش اس

بندي چاي وارداتي قاچاق، رعايت نشده و حتي در           فرآوري و بسته  
شـود كـه، چـاي نـامرغوب داخلـي را در              برخي موارد اذعان مـي    

بنـدي    و اسانس در بسته   كشورهاي همجوار با اضافه نمودن رنگ       
هاي معروف به نام چاي وارداتي مرغوب به قيمت بااليي            با مارك 

حال بـا توجـه بـه مـوارد فـوق           . نمودند  در بازار داخلي عرضه مي    
توان اذعان داشت كه نظام تهيـه، تـدارك و توزيـع چـاي در                 مي

رفـت از ايـن    است كه براي برون رو به ايران با مشكالت زيادي رو 
 مناسـب تنظـيم     يهـا   سياستزم است دولت از طريق      وضعيت ال 

  .بازار اقدام نمايد
با توجه به مشكالت فراواني كه در فرآينـد توليـد، تجـارت و              

ي نامناسب تنظيم بـازار     ها  سياستمصرف چاي داخلي پيرو اتخاذ      
ي گذشته در ايـران بوجـود آمـده و تـاكنون نيـز ادامـه                ها  سالاز  

كار گرفته شده بـراي ايـن       ه   ب يها  سياست  در اين مطالعه   داشته،
از سـوي ديگـر بـراي شـناخت بيـشتر           . منظور بررسي شده است   

گرفته شده در تنظيم بازار در ديگـر كـشورها،           كار  ي به ها  سياست
ـ        ها  سياست صـورت اجمـالي    ه  ي اعمال شده در اين كشورها نيز ب

ي هـا   سياسـت بررسـي آثـار     . مورد بررسي قرار گرفته شده اسـت      
ي اخيـر بـراي     ها  سالگرفته شده توسط دولت در       كار  اقتصادي به 
 توليـد،    گـذاري،   هـاي مختلـف سـرمايه       چاي از جنبـه    تنظيم بازار 

مصرف، قيمت، صادرات، واردات، بازارهاي موازي و بودجه دولت         
هاي ديگر مورد بررسـي در ايـن مطالعـه           در سطح ملي از قسمت    

  .باشد مي

مروري بر تاريخچه حمايت از بخش كشاورزي . ۱
 در ايران

 ۱۳۴۰حمايت از بخش كـشاورزي در ايـران از اواسـط سـال              
پس از اجراي برنامه اصالحات ارضي اگرچـه بـه صـورت توزيـع              

هاي مورد نياز زارعين از قبيل كود، سم و نظـاير          قيمت نهاده     ارزان
لـيكن قـانون معينـي كـه نـشان از رسـميت چنـين          آن آغاز شد،  

 دولت بـر  ها سالدر همين   . دحمايتي داشته باشد، نگاشته نشده بو     
بازار محصوالت كشاورزي نظـارت داشـته و بـه ويـژه در مواقـع               
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 تـأمين بحراني در روند خريد و فروش گندم و توزيع آرد آن براي             
همچنــين بــه منظــور حمايــت از . نمــود نــان مــردم دخالــت مــي

كنندگان اين محصوالت،  توليدكنندگان بخش كشاورزي و مصرف 
بندي و عرضـه    آوري، بسته   هايي براي جمع    گان ار تأسيساقدام به   

بعــضي از محــصوالت كــشاورزي بــه منظــور تــضمين و تثبيــت 
ها شامل سـازمان مركـزي        هاي خريد نمود كه اين سازمان       قيمت

تعاون روستايي، اتاق اصناف، شوراي عالي تضمين حداقل قيمـت          
هـا و سـازمان    محصوالت كشاورزي و دامي، مركز بررسي قيمـت     

كننـدگان و توليدكننـدگان بـود كـه اكثـر ايـن               ز مصرف حمايت ا 
نمايند  ها تاكنون اقدام به ادامه گسترش وظايف محوله مي  سازمان

هـاي    را سـرآغاز ايجـاد سـازمان       ۱۳۴۰توان دهـه      و به نوعي مي   
 ي تنظيم بازار بخش كـشاورزي ايـران در        ها  سياستبزرگ انجام   

دليـل وقـوع       بـه  ۱۳۶۸بعد از انقالب اسالمي تا سال        .نظر گرفت 
ي جديـدي بـراي حمايـت از بخـش          هـا   سياسـت جنگ تحميلي،   

 بـا تـصويب     ۱۳۶۸كه از سـال       گرفته نشد، تا اين    كار  كشاورزي به 
شامل گندم، جـو،    (قانون تضمين خريد محصوالت اساسي زراعي       

زمينـي، پيـاز،      قنـد، پنبـه وش، سـيب      ر  اي، برنج، چغنـد     ذرت دانه 
 دولت، شكلي قانونمند يافت و      حمايت) هاي روغني   حبوبات و دانه  

كارگيري ابزار حمايتي قيمت تـضميني در كنـار           بدين ترتيب با به   
 بـا اصـالح     ۱۳۷۲در سال   . ها پيگيري شد    پرداخت يارانه به نهاده   

قانون مذكور برخي محصوالت باغي نظير سيب، كشمش، خرمـا،          
انجير، مركبات و برگه زردآلو تحت پوشش سياست تضمين خريد          

  .رفتقرار گ
هاي   با شروع برنامه تعديل و آزادسازي اقتصادي، قيمت نهاده        

اي افزايش يافـت و عليـرغم         مورد نياز كشاورزان به طور گسترده     
ها، به دليل كنترل قيمت محـصوالت         پرداخت يارانه به اين نهاده    

، در واقع بـه جـاي حمايـت،    ها سالكشاورزي توسط دولت در آن  
طـوركلي    به. ان را نيز متحمل شدند    كشاورزان پرداخت ماليات پنه   

هاي دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادي كـشور،           در قوانين برنامه  
هاي انواع كود، سـم و بـذر اصـالح            تداوم پرداخت يارانه به نهاده    

ضــمن آنكــه دولــت از طريــق بيمــه  .شــده، تأكيــد شــده اســت
محصوالت، پرداخت تسهيالت با نرخ سود حمايت شده، همچنين         

هـاي    سارت به كشاورزان در صورت وارد آمدن خسارت       پرداخت خ 
اعمـال  نظـر    مختلف و خريد تضميني برخـي از محـصوالت مـد          

  . استحمايت نموده

  هاي تنظيم بازار در كشورهاي مختلف سياست .۲

يافته و در حـال      براساس مطالعات متعدد در كشورهاي توسعه     
  كـار    بـه  ، براي تنظـيم بـازار     ها  سياست متنوعي از     توسعه مجموعه 

 با توجه به اهميت كاالهـاي مـورد         ها  سياستاين  . شود  گرفته مي 
. حمايت، وضعيت بازار جهـاني و داخلـي آن كـاال متفـاوت اسـت           

براي مثال در كشورهاي ژاپن، تايوان و اندونزي كه برنج در سبد            
اي   غذايي خانوارها و به عالوه در بخش كشاورزي از اهميت ويژه          

ي گوناگون قيمتي و غيرقيمتي را براي       ها سياستبرخوردار است،   
گيرند، قابل ذكر است در       تنظيم بازار اين محصول مهم به كار مي       

ي هـا   سياسـت يافتـه دامنـه      ي اخير در كـشورهاي توسـعه      ها  سال
ها در سازمان جهاني تجـارت        قيمتي به ويژه به دليل عضويت آن      

يمتـي  ي تنظيمي غيرقها سياستتر شده و بيشتر به دنبال   رنگ  كم
كـار گرفتـه شـده      ي بـه ها سياستدر هر حال برخي از      . باشند  مي

ي اخيـر در    هـا   سـال براي تنظيم بازار در كشورهاي مختلف را در         
در كشور ژاپن تثبيت قيمت با يـك قيمـت          . شود  ادامه بررسي مي  

تــوافقي، حــداقل قيمــت تــضميني، پرداخــت جبرانــي و سياســت 
جنوبي سياست خريد      كره در. شود  صندوق تثبيت به كار گرفته مي     

محصوالت اصلي كـشاورزي، تثبيـت قيمـت، ذخـاير احتيـاطي و             
در كـشور اسـلواكي دخالـت       . پرداخت جبراني استفاده شده اسـت     

اي، فـروش كاالهـاي       دولت براي خريد بر اساس قيمـت مداخلـه        
مورد نياز از طريق كاالهاي خريداري شده، تنظـيم كمـي توليـد،             

  .ي تنظيم بازار بوده استها سياستين تر بازاريابي و مصرف مهم
ي تنظـيم بـازار در كـشورهاي        ها  سياستطور كلي بررسي      به

دهــد كــه نــوع سيــستم و روش حمــايتي و  مختلــف نــشان مــي
ي اخيـر در اكثـر كـشورها تغييـر يافتـه و از              ها  سالاي در     مداخله

حمايت قيمتي به سوي حمايت درآمدي و از حمايت مـستقيم بـه             
جبراني تغيير يافته و يا در حال تغيير است، اما          هاي    سمت حمايت 

ي كشاورزي و نحوه دخالت دولـت در بـازار          ها  سياستدر مجموع   
اين كشورها به صورت مستقيم و در راستاي تنظيم بـازار داخلـي             

ي اخيـر تمركـز بـسياري از        ها  سالقابل ذكر است در     . بوده است 
 و تـالش  كشورها در تنظيم بازار روي تجاري نمـودن كـشاورزي     

بـه عـالوه   . باشـد  براي دستيابي هر چه بيشتر به بازار جهاني مـي       
تر شدن مسائلي مثـل رعايـت اصـول كـشاورزي پايـدار در                جدي

هـا   يگير  توليد، مصرف، امنيت و سالمت غذايي نيز مسير تصميم        
هايي ماننـد     همچنين پديده . ها را تغيير داده است      گذاري  و سياست 

كشاورزي در نقاط مختلـف جهـان بـه    آزادسازي بازار محصوالت    
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هـا را وادار بـه اعمـال          شـرط جهـاني شـدن، دولـت         عنوان پـيش  
ي جديــد و كمرنــگ كــردن دخالــت دولــت در بــازار هــا سياســت

بر اين اساس اين كشورها بـه       . محصوالت كشاورزي نموده است   
افزوده كـشاورزي،     سمت بهينه نمودن مصرف منابع، بهبود ارزش      

ق بخش خصوصي و آزادسازي كـشاورزي       تحقيق و توسعه، تشوي   
  .اند و اصالح ساختار و در نهايت توسعه بازاريابي حركت كرده

 ي تنظيم بازار چاي در هندها سياست. ۱-۲

چاي از جمله محصوالت مهم كشاورزي و صنعتي هندوستان         
هاي اين كشور بـه كـشت ايـن           است كه اقتصاد بسياري از ايالت     
حصول نه تنهـا نقـش مهمـي در    محصول وابسته است، اما اين م  

كنند، بلكه از طريق      توسعه كشاورزي و صنعتي اين كشور ايفا مي       
بـه عـالوه    . صادرات نيز يكي از منابع مهم ارزي اين كشور است         

نظام تهيه، تدارك و توزيع چاي به طـور مـستقيم و غيرمـستقيم              
اشتغال تعداد زيادي از شاغلين اين كشور را ايجاد نموده اسـت، از   

ي ها  سالين رو هرگونه نوسان يا كاهش قيمت اين محصول در           ا
هـاي بزرگـي مواجـه     اخير بخش كشاورزي اين كشور را با بحران     

اين موضوع به ويژه زماني تـشديد شـد كـه اقتـصاد             . نموده است 
هندوستان با اقتصاد جهاني داراي تعامالت بيشتري گرديـد، زيـرا           

 مقداري بر واردات هاي   دولت اين كشور محدوديت    ۲۰۰۱در سال   
ها ايـن محـصوالت       را كه عاملي براي جلوگيري از كاهش قيمت       

اين تحوالت موجب شـد كـه دولـت بـه دنبـال             . بود، حذف نمود  
يي براي حمايت از كشاورزان اين محصول باشـد و بـر            ها  سياست

اين اساس صندوق تثبيت قيمت را ايجاد نمود كه اين صندوق در            
  .نمايد كشاورزان ميام به كمك به سه حالت اقد

  (PSF)] ۱[برنامه تثبيت قيمت. ۱-۱-۲

در ايــن حالــت، متوســط قيمــت جهــاني در هفــت ســال بــا  
بر اساس پيچيدگي بـازار ايـن       . شود  هاي داخلي مقايسه مي     قيمت

 كميتـه   يكاالها و به عالوه آسان نمودن مراحل اجرايـي، اعـضا          
 نوسـانات   گيرند زماني كـه دامنـه       برنامه تثبيت قيمت، تصميم مي    

بنابراين اگـر   .  درصد باشد، در بازار دخالت نكنند      ۲۰قيمت داخلي   
 درصـد   ۲۰هـا در بلندمـدت در         دامنه باال و پايين تغييرات قيمـت      
اي بـراي جبـران ضـرر و زيـان            قيمت اوليه ثابت بمانـد، مداخلـه      

در حالتي كـه اخـتالف بـين قيمـت          . گيرد  كشاورزان صورت نمي  
بايـد از      درصد باشد، دولت مـي     ۲۰از  داخلي و قيمت جهاني بيش      

همچنـين اگـر در     . طريق اين صندوق به كشاورزان كمك نمايـد       
پنج سال كمكي از جانب صندوق به كشاورزان صورت نگيرد و از            
سوي ديگر مقدار اعتبارات كافي در صندوق وجـود داشـته باشـد،            

كمك به كـشاورزان يـا بـر      . كميته بايد به كشاورزان كمك نمايد     
مقدار توليد طي سه سال گذشـته يـا بـر اسـاس عملكـرد               اساس  

  .گيرد منطقه صورت مي

] ۲[ده صندوق تثبيت قيمتــه اصالح شــبرنام. ۲-۱-۲
(MPSF)  

فقـدان  » (PSF)  برنامه تثبيت قيمت   «يكي از مشكالت روش   
زيرا دريافت كمك از كشاورزان براي      . چارچوب محكم اجرايي است   

به عالوه كمـك    .  باشد، مشكل است   ها باال   صندوق زماني كه قيمت   
هايي كه سـودآوري وجـود دارد بـراي           كشاورزان به صندوق در سال    

هـا    ثبات كار صندوق حايز اهميت است و اگر به هـر دليلـي كمـك              
  .كاهش پيدا كنند، صندوق توانايي تثبيت نخواهد داشت

له، اطمينان بخشيدن به كشاورزان بـراي       أحل اين مس   يك راه 
ود در هر سال براي سال بعد، اين است كه دولت            خ  پرداخت سهم 

تـر از دامنـه پـاييني      هـا پـايين     يي كه قيمت  ها  سالمتعهد شود در    
در  ايـن توافـق،   . التفاوت را پرداخت نمايد     باشد، به كشاورزان مابه   

عمل مشكل و ممكن است براي كشاورزان مطلوب نباشـد، مگـر            
ها از جانب   كمكها به شكل برگشت    هايي براي آن    اين كه انگيزه  

با در نظر گرفتن اين جنبه، شكل اصالح شـده          . دولت فراهم شود  
  .اندركاران آن ايجاد گرديد صندوق تثبيت به وسيله دست

هـاي    داراي زمـين  (اين سياست تنها براي كشاورزان كوچك       
بنـابراين سـطح    . رود  بـه كـار مـي     ) كشاورزي چهار هكتار و كمتر    

داد كمتري از كشاورزان ايـن      پوشش اين صندوق كمتر شده و تع      
 روپيه  ۵۰۰براي اين كار هر كشاورز بايد،       . شود  كشور را شامل مي   

كه قابل برگشت نيست به عنوان هزينه ورود به صندوق پرداخت           
هـاي بـازاري بـاالتر از         ي عادي زماني كه قيمت    ها  سالدر   .نمايد

 روپيه در ايـن حـساب       ۵۰۰ها است، هر كشاورز بايد        دامنه قيمت 
از سوي ديگر دولت از بهره حاصل از درآمدهاي ايـن           . خيره كند ذ

 روپيـه بـه حـساب هـر كـشاورز واريـز             ۵۰۰صندوق هر سال تـا      
كل كمك دولت به همه كـشاورزان از درآمـد حاصـل از             . كند  مي

هـاي    زمـاني كـه قيمـت     . صندوق در آن سال بيشتر نخواهد بـود       
ده در هفت سال    هاي تعيين ش    بازاري بيشتر از دامنه بااليي قيمت     

  روپيه يا هر مقـدار بيـشتر       ۱۰۰۰باشد، سهم كشاورزان حداقل به      
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كند، در اين وضعيت دولت نيـز كمكـي           كه مايل باشد، افزايش پيدا مي     
ها كمتـر از دامنـه پـاييني          نمايد، اما وقتي كه قيمت      به اين حساب نمي   

باشد، كمك كشاورز به صندوق قطع و تنها دولت از محل سـود بهـره               
. نمايـد    روپيه به حساب هر كشاورز واريـز مـي         ۱۰۰۰دوق تا سقف    صن
گـذاري كـشاورزان در ايـن         طوركلي هيچ حدي براي مقـدار سـپرده         به

صندوق وجود ندارد، اما كمك دولت محدود و به سود حاصل از بهـره              
كمك دولت به هر حساب در آخر سـال مـالي و            . صندوق بستگي دارد  

اورز سهم خـود را بـه حـساب واريـز         بعد از اين كه مطمئن شد كه كش       
از سوي ديگر كشاورز حق برداشت از حـساب         . گيرد  نموده، صورت مي  

خود را ندارد و در غير اين صورت تعهـدش را قبـل از تـاريخ شكـسته                  
ها ثابت بمانند، كشاورزان حق برداشت از         هايي كه قيمت    در سال . است

بـه كـشاورز اجـازه      ها كاهش پيدا كرد       حساب را ندارند، ولي اگر قيمت     
  . روپيه در سال مالي از حساب برداشت نمايد۱۰۰۰شود كه تا  داده مي

در حالتي كه كشاورز در انجام تعهدات خـود كوتـاهي نمايـد،             
شود و اگر در دو سال متـوالي كـشاورز           كمكي از جانب دولت نمي    

در پرداخت هزينه كوتاهي نمايد، حق استفاده از حساب را نخواهد         
ويت او در برنامه ملغي و كمك كشاورز به حـسابش           داشت و عض  

برگشت داده و كمـك دولـت نيـز از          ) هاي اجرايي   با كسر هزينه  (
  . شود  صندوق برداشته مي

  ي تنظيم بازار در كشور سريالنكاها سياست. ۲-۲

گذاري در اين كشور بـه دليـل اثراتـي كـه بـر                سياست قيمت 
هايـت توسـعه اقتـصاد      توزيع درآمد، مصرف و توليد كاالها و در ن        

در راسـتاي ايـن     . كشور دارد، از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت          
ي تنظــيم بــازار چــاي اعمــال شــده، هــا سياســتاهــداف، اهــم 

ي حمايت قيمت براي توليدكنندگان اسـت كـه شـامل           ها  سياست
ي هـا   سياسـت اعمال  . سياست قيمت تضميني و قيمت كف است      

ر جهــت كــاهش قيمــت حمــايتي در راســتاي تثبيــت قيمــت و د
هـاي الزم بـراي توليدكننـدگان         هاي زندگي و ايجاد انگيزه      هزينه

  .گيرد اين محصول صورت مي

  هاي تنظيم بازار در كشور چين سياست. ۳-۲

ريزي شـده و   سياست داخلي چين تركيبي از سياست اقتصاد برنامه     
در اغلب محصوالت نوعي از كنترل دولتي در بيشتر         . اقتصاد آزاد است  

هــاي اخيــر  قابـل ذكــر اســت در دهــه . خــورد هـا بــه چــشم مــي بازار
  .هاي فراواني شده است ار دگرگونيهاي كشاورزي چين دچ سياست

  ]۳[سياست قيمت خريد دولتي. ۱-۳-۲

ي تنظـيم بـازار محـصوالت كـشاورزي از          ها  سياستيكي از   
جمله چاي در چين، سياست قيمت خريد تضميني دولتي است كه          

ي عوامل توليد كشاورزي و اهداف دولت ايـن         ها با توجه به هزينه   
كشور در افـزايش توليـد يـا مـصرف كاالهـا، هـر سـاله قيمـت                  

  .شود مشخصي براي خريد تضميني آن كاالها در نظر گرفته مي

   قراردادي دولتسيستم خريد. ۲-۳-۲

ي حمـايتي دولـت     هـا   سياستسيستم خريد كنتراتي از جمله      
 بـه كـار     ۱۹۸۵از سال   چين براي محصوالت كشاورزي است كه       

اين سيستم هم در برگيرنـده سـهميه مقـداري و هـم             . گرفته شد 
در اين سياست دولت در قبال دريافت محصول،        . باشد  كنتراتي مي 

 .دهد  ميارائهدار به كشاورزان  هاي يارانه نهاده

  ي تنظيم بازار چاي در كشور نپالها سياست .۴-۲

يارانه حمـل و    سياست حداقل قيمت براي محصوالت اصلي،       
ها مانند    نقل و قيمت كود شيميايي، يارانه قيمت بذر و ساير نهاده          

بهره براي محصوالتي از قبيل چـاي و قهـوه،            هاي كم   اعطاي وام 
هـاي   تـرين سياسـت    هاي دامي از جمله مهم      وردهآسبزيجات و فر  

  .باشد اعمال شده در اين كشور ميتنظيم بازار 

 تنظيم بازار يها سياست مروري اجمالي بر .۳

  در ايرانچاي 

هـاي    قانون اساسـي كـه فعاليـت       ۴۴در ايران بر اساس اصل      
 تعـاوني و خـصوصي تقـسيم        ،اقتصادي را به سـه دسـته دولتـي        

 دولت به عنوان يك عامـل اجرايـي نقـش مهمـي را در               ،كند  مي
. كند  تنظيم و هماهنگي توزيع و بازاريابي كاالها در كشور ايفا مي          

كننده يارانه بوده و از سوي ديگـر بـه             توزيع اين بخش از يك سو    
  .كند ها و قوانين را تعيين مي كننده، چارچوب عنوان ناظر و كنترل

 بـازار چـاي     ۱۳۳۷تا زمان تـشكيل سـازمان چـاي در سـال            
 هـا   سالبر اساس منابع موجود در اين       . وضعيت مشخصي نداشت  

دولت با نام شركت چاي وزارت دارايي و شـركت چـاي سـازمان              
خريـد چـاي    . برنامه و بودجه نوعي مباشرت در توليد چاي داشت        

 ،كه در هنگام تـراكم بـرگ سـبز         ضوابط خاصي نداشته به طوري    
  ]۴[.يافت قيمت به شدت كاهش مي
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 ، سازمان چاي با هدف رسيدگي به امور كشت        تأسيسپس از   
صنعت و بازرگاني چاي در وزارت گمركات، اسـتانداردهايي بـراي        

 شد و كارخانجات براي خشك كردن برگ سـبز          برگ سبز تعريف  
 به وزارت   ۱۳۴۰اين سازمان در سال     . چاي با دولت قرارداد بستند    

 بـه وزارت توليـدات كـشاورزي و مــواد    ۱۳۴۶دارايـي و در سـال   
 به صورت شركت سهامي چاي ايران به        ۱۳۴۷مصرفي و در سال     

ازمان  س ،۱۳۵۳در سال   . وزارت تعاون و امور روستاها انتقال يافت      
شـكر ادغـام شـده و بـه وزارت           و هاي غله و قند    چاي با سازمان  

 از يكديگر   ۱۳۵۸ در سال    ها مجدداً  اين سازمان . بازرگاني پيوستند 
 بخش كـشاورزي سـازمان چـاي بـه          ۱۳۶۹منتزع شده و از سال      

وزارت كشاورزي منتقل شـد و بخـش بازرگـاني چـاي در وزارت              
هـاي مربـوط بـه        فعاليـت  ها  سالدر طي اين    . بازرگاني باقي ماند  

واردات و صادرات و بازرگاني چاي بـه عهـده وزارت بازرگـاني و              
. هاي مربوط به توليد داخلي به عهـده سـازمان چـاي بـود              فعاليت

 بـراي بخـش خـصوصي ممنـوع         ۱۳۵۹واردات چاي نيز از سـال       
  .اعالم گرديد

ــده    ــاي، عم ــازمان چ ــشكيل س ــان ت ــرد    از زم ــرين رويك ت
 تحت كنترل در آوردن بـازار چـاي داخلـي از            ي دولتي ها  سياست

طريق خريد انحصاري برگ سبز و فرآوري آن و سپس اختالط با            
ي بعد  ها  سالاين سياست در    . چاي خارجي و توزيع آن بوده است      

هر چند كه بـر اسـاس       . از انقالب نيز با تغييرات اندكي دنبال شد       
كنتـرل و  گزارشات موجود به دليل انحصاري بودن خريد و فقدان    

  . كيفيت چاي استحصالي رو به افول نهاد،نظارت كافي
 ، صـنعت  ،بازرگـاني ( كليـه امـور چـاي كـشور          ۱۳۷۱در سال   

امـا در   . در سازمان چاي متمركز شـد     ) كشاورزي و امور پژوهشي   
 در جهــت لغــو انحــصار دولتــي، چــاي از فهرســت  ۱۳۷۹ســال 

كاالهاي تحت پوشش سـبد حمـايتي خـارج شـده و كليـه امـور                
ــد بــرگ ســبز م ــه خري ــه ،ربــوط ب  فــرآوري و بازرگــاني چــاي ب

كارخانجــات چــاي واگــذار گرديــد و ســازمان چــاي فقــط نقــش 
سازي را برعهده     ي خصوصي ها  سياستپژوهشي، نظارت و اجراي     

 ،سازي در ساختار اقتـصاد كـشور       در پي سياست خصوصي   . گرفت
دولت ) ۸۳-۱۳۷۹(مجلس شوراي اسالمي در برنامه سوم توسعه        

سـازي صـنعت چـاي         تمهيداتي جهت خصوصي   ارائهموظف به   را  
نامه  ت وزيران آيين  أ هي ،متعاقب با تصويب اين قانون    . داخلي نمود 

در اين برنامه . سازي صنعت چاي را تصويب كرد اجرايي خصوصي
مقرر شد تا دولت نقدينگي مورد نياز كارخانجـات را در قالـب وام              

صــورت عــدم موفقيــت در اختيــار كارخانجــات قــرار دهــد و در 
ــه قيمــت كارشناســي   كارخانجــات در فــروش محــصول آن را ب

همچنين مقرر شد خريد بـرگ سـبز از كـشاورزان           . خريداري كند 
البته قيمـت پايـه و درجـات        . براساس قيمت توافقي صورت گيرد    

در ضمن دولـت مكلـف      . برگ سبز توسط كميته ناظر تعيين شود      
ور جلـوگيري كـرده و      شود از ورود چاي بدون مجـوز بـه كـش            مي

ييد كميته ناظر كمبود بازار را از طريق واردات         أبراساس مجوز و ت   
  .جبران نمايد

در راستاي برنامه فوق شورايي مركب از سـازمان مـديريت و            
, كنندگان و توليدكننـدگان      سازمان حمايت از مصرف    ،ريزي  برنامه

هاي   وزارت تعاون و ساير دستگاه     ، وزارت كشاورزي  ،وزارت صنايع 
 »طـرح اصـالح ساختارتـشكيالتي چـاي       «ذيربط موظف به تهيه     

اي طراحي و اجرا شود كـه در          بايست به گونه    اين طرح مي  . شدند
 ساله اجرا دولت حداقل ميزان دخالـت را در صـنعت            ۵پايان دوره   

  .چاي داشته باشد
ــال   ــت در س ــت   ۱۳۸۳در نهاي ــست سياس ــال شك ــه دنب  ب

 منحل اعالم شـد و از       سازي صنعت چاي، سازمان چاي     خصوصي
سـازي صـنعت چـاي متوقـف          سياست خصوصي  ۱۳۸۴آغاز سال   

شده و خريد تضميني چاي تحت نظـر سـازمان تعـاون روسـتايي        
  .آغاز شد

هاي   با نرخ  ۱۳۸۵ و   ۱۳۸۴ي  ها  سالخريد برگ سبز چاي در      
. تضميني اعالم شده از سوي سازمان تعاون روستايي انجـام شـد           

كليـات طـرح اصـالح، نوسـازي و         ت وزيـران    أ هي ۱۳۸۵در سال   
هـاي جهـاد كـشاورزي،        مكانيزاسيون باغات چاي را به وزارتخانه     

ريـزي و     بازرگاني، صنايع و معـادن و سـازمان مـديريت و برنامـه            
بر اسـاس ايـن طـرح وزارت كـشاورزي       . بانك مركزي ابالغ كرد   

متولي اصالح و نوسازي باغات چاي شد و مقرر شـد تـا از سـال                
هاي چايكاران با عضويت همـه چايكـاران تـشكيل            تعاوني ۱۳۸۶

آوري و تبـديل   شده و كليه وظايف خريد برگ سـبز چـاي، عمـل          
چاي خشك، بازاريـابي چـاي داخلـي و واردات چـاي خـارجي را               

  .برعهده بگيرد
هاي سنواتي و    تشكيل بورس چاي، روشن شدن تكليف چاي      

ت قوانين مربوط به واردات چاي خشك و پرداخت تسهيالت جهـ          
  .احياي باغات چاي نيز از ديگر مفاد اين طرح است
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   شرايط تسهيالت اعطايي بابت اصالح و نوسازي باغات چاي-۱جدول 

  موضوع تسهيالت
 مبلغ تسهيالت در

  )هزار ريال( هكتار
  )سال(مدت خواب   نرخ بهره  شرايط واگذاري

مدت بازپرداخت 
  )سال(

  ۱۴۰۰۰  بر هرس كف
 درصد در آغاز و ۵۰

   پيشرفت كاربقيه با
  ۵  ۳  بدون بهره

  ۵۰۰۰  هرس كمر بر
 درصد در آغاز و ۵۰

  بقيه با پيشرفت كار
  ۴  ۲  بدون بهره

آالت و  خريد ماشين
  تجهيزات

  ۳  ۱  بدون بهره  به صورت يكجا  ۴۰۰۰

نگهداري و تغذيه 
  باغات

  ۲  ۲  بدون بهره  به صورت يكجا  ۱۵۶۲

  هاي اقتصادي بانك كشاورزي، دفتر بررسي: ماخذ

  
توجهي به كـشت و فـرآوري ايـن     توان گفت بي     نهايت مي  در

ي ناكارآمـد بـراي افـزايش كمـي         هـا   سياسـت محصول در كنـار     
محصول و به تبع آن اعمال سياست خريد تضميني از كـشاورزان            

گونـه تعهـدي     سبب شده است كه از يك طرف كـشاورزان هـيچ          
براي تحويل برگ سبز چاي مرغـوب از خـود نـشان نـداده و بـا                 

نان از خريد تضميني توسط دولـت، تنهـا سـعي در افـزايش              اطمي
د از طرف ديگـر بـه دليـل وجـو         . كمي محصول خود داشته باشند    

انحصار، به تدريج نـوآوري و رقابـت ميـان توليدكننـدگان انـواع              
مختلف چاي خشك تقليل يافته كه برآيند اين عوامـل در پـايين             

نواع مختلـف   آمدن كيفيت چاي توليدي داخل و افزايش واردات ا        
  .چاي خارجي در دو دهه اخير نمايان شده است

هاي تنظيم بازار دولت در   بررسي اثرات سياست.۴
  خصوص بهبود نظام تهيه، تدارك و توزيع چاي

  گذاري در چاي  سرمايه.۱-۴

شرايط پرداخـت تـسهيالت     )  اسفند ۱۵ (۱۳۸۵در اواخر سال    
سـنتاد بـه    نوسازي باغات چاي از سـوي وزرات كـشاورزي و بـا ا            

بر اين اساس تـسهيالتي بـه       .  اعالم شد  ۱۳۸۵قانون بودجه سال    
هـاي   شرح جدول زير براي اصالح و نوسازي باغات چاي اسـتان          

  :گيالن و مازندران در نظر گرفته شد

 در زماني كـه سـازمان چـاي         ۱۳۸۳پيش از اين در سال      
تـرين قيمـت را    كشور منحل شده بود و برگ سبز چاي پايين    

اي اخير داشت، تسهيالتي به صورت بالعـوض در         ه  طي سال 
هـدف از   .  ساله به كشاورزان پرداخـت شـد       ۵قالب يك طرح    

 ۷كـه در سـال اول پرداخـت مبلـغ           (پرداخت اين تـسهيالت     
كمـك بـه احيـا و نوسـازي      ) ميليون ريال در هر هكتـار بـود       

 ساله بـه دليـل      ۵اجراي اين طرح    . باغات چاي ذكر شده بود    
هاي بعـد متوقـف       يابي به اهداف، در سال    عدم توفيق در دست   

، تسهيالت پرداختي طرح اصالح ساختار چاي       )۲(جدول   .شد
  .دهد كشور را نشان مي

تسهيالت پرداختي طرح اصالح ساختار  -۲جدول 

  چاي كشور

  ميليارد ريال

  ۲۵۰  ۱۳۷۹تسهيالت مصوب در سال 
  ۴۶۱  ۱۳۸۰تسهيالت مصوب در سال 
  ۴۸۱  ۱۳۸۱تسهيالت مصوب در سال 

  ۱۲۶۰  تسهيالت مصوب در سه سال طرح
  ۱۱۲۵  ها تسهيالت پرداخته شده به كارخانه

، اقتصاد چاي از توليد تا مصرف، مؤسـسه         )۱۳۸۴. (الف .نژاد، ع   خسروي: مأخذ
  .ريزي و اقتصاد كشاورزي پژوهشهاي برنامه
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طور كلي سياستگذاري دولت در زمينه تنظـيم بـازار بـراي              به
تدارك و توزيع چاي مربوط      ري در نظام تهيه،   گذا  افزايش سرمايه 

گذاري در بهبود باغات چاي بـوده كـه در بـاال بـه آن                 به سرمايه 
گـذاري مربـوط بـه        اشاره شد، همچنين بخشي ديگـر از سـرمايه        

در حال حاضر با توجه بـه        .بندي بوده است    صنايع فرآوري و بسته   
 در  گـذاري   وضعيت نه چندان خوب اين صـنعت نيـاز بـه سـرمايه            

بهبود باغات چاي و نوسازي صنايع تبديل بـرگ سـبز بـه چـاي               
كه بـسياري از     چرا .بندي آن الزم و ضروري است       خشك و بسته  

 .آوري قـديمي فعاليـت دارنـد        صنايع مرتبط با فرآوري چاي با فن      
گـذاري بـراي اسـتفاده از         براي بهبود چاي توليدي نياز به سرمايه      

  .آوري جديد ضرورت زيادي دارد فن

   توليد چاي.۲-۴

 در حـالي    ۱۳۰۹به منظور تشويق چايكاران به توليد در سـال          
سازي در ايران وجود نداشـت بنگـاه خريـد            كه هنوز كارخانه چاي   

امـا نخـستين كارخانـه     .  شـد  تأسـيس برگ سبز چاي در تنكـابن       
 توسـط دولـت در الهيجـان بـه          ۱۳۱۳سازي ايران در سال      چاي
  ]۵.[برداري رسيد بهره

سـازي در      كارخانه چـاي   ۱۷۴ تعداد   ۱۳۸۲آمار سال   بر اساس   
 كارخانه در استان گـيالن و       ۱۶۱ايران وجود دارد كه از اين تعداد        

ــط  ــت  ۱۳فق ــع اس ــدران واق ــتان مازن ــه در اس ــت .  كارخان ظرفي
 تـن  ۲۷۴ تن و استان مازنـدران      ۳۴۲۶هاي استان گيالن      كارخانه

 ۸هـا،     نـه از جنبـه مالكيـت كارخا     . روز اسـت    برگ سـبز در شـبانه     
كارخانه داراي مالكيت دولتي بوده و تحت نظارت سـازمان چـاي            

ها بـا انحـالل سـازمان         اند كه اين كارخانه     كرده  كشور فعاليت مي  
به عبارت ديگر در    . اند    چاي كشور به بخش خصوصي واگذار شده      

سازي به صورت خصوصي اداره       هاي چاي   حال حاضر كل كارخانه   
  .شوند مي

هـاي    ل در صنعت چاي به دو دسته كارخانـه        هاي فعا   كارخانه
بندي چاي را به عهـده   كردن و درجه    سازي كه وظيفه خشك     چاي

هاي فرآوري كه چاي خـشك شـده را بـا انجـام               دارند و كارخانه  
گيـري و غيـره فـرآوري         زنـي، عـصاره     عمليات غبارگيري، اسانس  

سـازي مـستقيماً بـا        هاي چـاي    كارخانه. شوند  كنند، تقسيم مي    مي
يـابي آنهـا     شاورزان در ارتباط بوده و بنـابراين ظرفيـت و مكـان           ك

بايستي متناسب با محصول برداشت شده از باغات تحت پوشـش           
  .باشد

 ماه  ۶توليد چاي در ايران به دليل شرايط اقليمي در حدود           
شود و همچنين تراكم بـرگ سـبز در همـين             از سال انجام مي   

ــادي دارد  ــز نوســان زي ــه ني ــر ا. دوره شــش ماه ز ســوي ديگ
سازي در نيمي از سـال در تعطيلـي بـه سـر               هاي چاي   كارخانه

بـودن     عدم وجود بازار مناسـب بـراي چـاي و فـصلي           . برند  مي
هـاي   گذاري در جهت افـزايش ظرفيـت كارخانـه       توليد، سرمايه 

ســازي متناســب بــا پيــك توليــد و نوســازي تجهيــزات   چــاي
تناسب ظرفيت  عدم  . ها را با مشكل مواجه ساخته است        كارخانه
شود تا در زمان پيك توليـد،       ها با توليد مزارع باعث مي       كارخانه

كـردن شـوند    هاي چيده شده ديرتر وارد مرحله خشك    هم برگ 
  .تري خشك شوند  پايين و هم با كيفيت

چاي توليد شده در ايران عمدتاً فقط مرحله خـشك كـردن       
آوري تنهـا يـك كارخانـه فـر       . شود  گذراند و فرآوري نمي     را مي 

 آغاز  ۱۳۸۲چاي در ايران وجود دارد كه فعاليت خود را از سال            
در ايـن كارخانـه عمليـات غبـارگيري، اسـتخراج       . نموده اسـت  

بندي چاي صورت     زني و بسته   زني، عصاره  عصاره چاي، اسانس  
  .گيرد مي

برگ سبز چاي بايد بالفاصله پس از برداشت از روي بوتـه            
 بنــابراين فاقــد خاصــيت ســازي قــرار گيــرد و در فراينــد چــاي

اما چاي خشك داراي خاصيت انبارداري بـوده        . انبارداري است 
ـ            توان آن   و مي  ثير أرا تا زماني كه كيفيت محـصول را تحـت ت

به (هاي گذشته     در طي سال  . قرار ندهد در انبار نگهداري نمود     
چـاي خـشك    ) هـاي اجـراي طـرح اصـالح سـاختار           جز سـال  

و به انبارهـاي سـازمان چـاي        استحصالي متعلق به دولت بوده      
با ركود بازار چاي ايراني هر ساله به حجم چاي          . شد  منتقل مي 

كه بـر اسـاس آمـار،        در انبار مانده سنواتي اضافه شده تا جايي       
  . هزار تن چاي در انبارها نافروش مانده است۲۵۰اكنون  هم

پــس از شكــست طــرح اصــالح ســاختار چــاي و انحــالل 
، خريد برگ سـبز چـاي بـه         ۱۳۸۳ سازمان چاي كشور در سال    

 ۱۳۸۴اين سازمان از سـال      . سازمان تعاون روستايي واگذار شد    
اي آن    متولي خريد برگ سبز چاي از كشاورزان و فروش يارانه         

در طي دو سالي كـه از اجـراي ايـن برنامـه             . ها شد   به كارخانه 
گذرد توليد برگ سبز و چـاي خـشك كـاهش چـشمگيري               مي

ختار توليـد و بهبـود فـرآوري چـاي از           اصالح سـا  . داشته است 
  .هاي اساسي در مورد اين محصول مي باشد جمله سياست
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۳۵  

۳۵  

  
  
  
  
  
  

  

  
  برحسب تن ۱۳۸۵ تا ۱۳۵۵وره در د روند توليد چاي -۱  نمودار

  

ي تنظيم بازار دولـت بـراي افـزايش توليـد           ها  سياستاجراي  
 با اجـراي    ۱۳۶۰برگ سبز و در نهايت چاي خشك در اواخر دهه           

ايـن سياسـت اگرچـه      . ح خودكفايي در توليد چـاي آغـاز شـد         طر
موجب افزايش زياد توليد برگ سبز و چـاي خـشك گرديـد، امـا               
باتوجه به عدم در نظرگرفتن كيفيت در فرآيند توليد و چيدن برگ          

توليـد بـه دسـت آمـده از          آوري چاي خـشك،     سبز و فرآيند عمل   
ن تمـايلي بـه     كننـدگا    مصرف كيفيت كمي برخوردار بوده و عموماً     

 اگرچـه   ۱۳۸۰ و   ۱۳۷۰ي دهـه    هـا   سـال در   . آن نداشـتند    مصرف
  كـار   ي زيادي براي بهبود وضعيت چاي كشور به       ها  سياستدولت  

 موجب اصالح نظام تهيه، تدارك و       ها  سياستگرفته اما هنوز اين     
  .توزيع چاي نگرديده است

   مصرف چاي-۳-۴

هاي دنيا    يترين نوشيدن   ترين و پرمصرف    چاي از جمله قديمي   
مصرف اين نوشـيدني بـه عنـوان يكـي از مـواد             . رود  به شمار مي  

ــسياري از     ــا در ب ــه خانواره ــود را در بودج ــاه خ ــوراكي، جايگ خ
در ايران نيز مصرف چـاي از       . كشورهاي جهان تثبيت نموده است    

بر اساس آمـار،  . ديرباز در سطوح مختلف اجتماع رواج داشته است 
 درصد  ۴/۱ و   ك درصد از جمعيت جهان    ايران با دارا بودن حدود ي     

 درصد از مصرف كل چـاي       ۳/۳ در حدود    از توليد چاي در جهان،    
تا قبل از اينكه كشت چاي در     . دنيا را به خود اختصاص داده است      

ايران رونق پيدا كند چاي مصرفي ايران عمدتاً از طريق واردات از       
 تشكيل  چاي ايراني عمالً با   . شد   مي تأمينكشورهاي چين و هند     

از آن تـاريخ  .  وارد بازار گرديـد  ۱۳۳۷سازمان چاي كشور در سال      
تاكنون بازار چاي ايران دچار تغيير و تحـوالت سـاختاري زيـادي             

در سـاليان  . شده است كه در ساليان اخير به اوج خود رسيده است     

 دولت از طريق سازمان چاي اقـدام بـه          ۶۰قبل از انقالب تا دهه      
از ديـدگاه   . نمود  كنندگان مي    در ميان مصرف   اي  توزيع چاي يارانه  

رفاه عمومي اجراي اين سياست با توجه به توزيع چـاي در ميـان              
هاي درآمدي خود حركتـي در جهـت تـشديد فاصـله            تمامي گروه 

اي كه با قيمتي      تر اينكه چاي يارانه    له مهم أمس. طبقاتي بوده است  
بل چاي عرضـه    شود در مقا    كمتر از قيمت تمام شده وارد بازار مي       

به بيان ديگر   . پرداخت  شده از سوي بخش خصوصي به رقابت مي       
سازي است كه     اقدام روشني عليه سياست خصوصي     ،اين سياست 

 بـا   ي بعـد همگـام    ها  سال اما در    ]۶[در دستور كار دولت قرار دارد     
سفانه در كليه فرآيندهاي مربوطه به توليد       أافزايش توليد چاي، مت   

  .يفيت حذف شده بودرضه چاي خشك، كتا ع

هاي  ميزان مصرف چاي خشك در سال -۳ جدول

 برحسب هزار تن ۱۳۸۵تا  ۱۳۷۹

  (%)رشد ساالنه مصرف   ميزان مصرف  سال

  ــ  ۶/۹۶  ۱۳۷۹
۱۳۸۰  ۷/۹۶  ۱/۰  
۱۳۸۱  ۲/۹۸  ۵/۱  
۱۳۸۲  ۱۰۰  ۸/۱  
۱۳۸۳  ۱۰۰  ۰  
۱۳۸۴  ۴/۱۳۴  ۴/۳۴  
۱۳۸۵  ۱۳۸  ۷/۲  

  )قبل از انحالل (وزارت جهاد كشاروزي، سازمان چاي: مأخذ
  

در زمينه مصرف سرانه چاي در خانوار روستايي الزم به ذكـر            
ـ      ،۱۳۸۰است، به طور متوسط در سال        طـور  ه  هر فرد روسـتايي ب
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  ۸۸ ـ مهر و آبان            ۳۷شماره                  هاي بازرگاني بررسي

  

۳۶  

كـرده در      كيلوگرم چـاي داخلـي و مخلـوط مـصرف            ۶/۰متوسط  
 ميزان مصرف سرانه به طور متوسـط بـه          ۱۳۸۵حالي كه در سال     

 در خـصوص مـصرف سـرانه        . كيلوگرم كاهش يافته اسـت     ۳۳/۰
كـه   چرا چاي خارجي در خانوارهاي روستايي روند برعكس بوده،       

 كيلوگرم از   ۴۶/۱ به طور متوسط هر فرد روستايي        ۱۳۸۰در سال   
انواع چاي خارجي مصرف نموده كه اين ميزان مـصرف بـه طـور              

 . كيلـوگرم افـزايش يافتـه اسـت        ۷۵/۱ به   ۱۳۸۵متوسط در سال    
هـاي اول تـا دهـم         خصوص كليه دهك   مشابه چنين وضعيتي در   

خورد به طوري كه اگرچـه ميـزان مـصرف            روستايي به چشم مي   
 در تمــام ۱۳۸۵ســرانه انــواع چــاي داخلــي و مخلــوط در ســال  

هاي درآمدي كاهش يافته اما مصرف انواع چاي خارجي در            دهك
  .است  افزايش يافته۱۳۸۰ها نسبت به سال ابتداي دوره  اين دهك

نه چاي داخلـي و مخلـوط در خانوارهـاي          متوسط مصرف سرا  
 بـه   ۱۳۸۰ كيلـوگرم در سـال       ۴۱/۰شهري با كاهش مـصرف از       

 ۴۵/۱ و مـصرف چـاي خـارجي از          ۱۳۸۵ كيلوگرم در سال     ۲۳/۰
، افـزايش  ۱۳۸۵ كيلوگرم در سال  ۶۰/۱ به   ۱۳۸۰كيلوگرم درسال   

  .يافته است
همچنين الزم به توضـيح اسـت كـه ميـانگين رشـد سـاليانه           

ع چاي به تفكيك داخلي و مخلوط و چاي خـارجي در            مصرف انوا 
   .است آورده شده جداول مذكور

مقايسه روند مـصرف سـرانه چـاي در خانوارهـاي شـهري و              
هاي اخير مصرف چـاي توليـد         دهد در سال    روستايي نيز نشان مي   

داخل و مخلوط آن رو به كاهش و رونـد مـصرف چـاي خـارجي                
هنـده اهميـت توجـه بـه        د  اين موضوع نـشان   .افزايشي بوده است  

سفانه با سياستگذاري اشـتباه در      أكيفيت در توليد چاي بوده كه مت      
 )۱۳۶۸سال  (هاي قبل به خصوص در طرح خودكفايي چاي           سال

آوري   با خارج ساختن امر كيفيت در كليه مراحـل كـشت و عمـل             
اگرچه توليد چاي داخلي افزايش يافت امـا باعـث شـد        برگ سبز، 

بــر ايــن اســاس  . شــدت كــاهش يابــدمـصرف آن در داخــل بــه 
ريزي و سياستگذاري صحيح و اصـولي و توجـه بـه نكـات                برنامه

كليدي در نظام تهيه و تدارك و توزيع كاالهـاي اساسـي امـري               
ريـزي نادرسـت،     چراكه با يك برنامه    بسيار مهم و ضروري است،    

هـاي    آيـد كـه هزينـه       اي به توليد و مصرف كاالها وارد مي        ضربه
  .ناپذيري را به دنبال خواهد داشت سارات جبرانفراوان و خ

   قيمت چاي.۴-۴

در مورد برگ سبز چاي سياست دولت تا قبل از اجراي طـرح             
 شوراي ها  سالطي اين   . اصالح ساختار بر تثبيت قيمت استوار بود      

اقتصاد با هماهنگي سازمان چاي كـشور اقـدام بـه وضـع قيمـت       
 نيـز خـود رأسـاً       سـازمان چـاي كـشور     . نمود  مصوب تضميني مي  

مسئول خريد برگ سبز از چايكاران بوده و كارخانجات چاي فقط           
طـي ايـن    . كردنـد   در مقابل خشك كردن چاي اجرت دريافت مي       

وري چـاي، انگيـزه عوامـل       آدوره به دليل دولتي بودن خريد و فر       
توليدي در جهت افـزايش كيفيـت محـصول كـاهش يافتـه و در               

هـاي   زم جهت رقابت با چـاي     نتيجه چاي استحصالي از كيفيت ال     
كشاورزان برگ سبز را با كيفيت نـامطلوب        . خارجي برخوردار نشد  

ي فـرآور ها با كيفيت مطلـوب آن را          نمودند و كارخانه    برداشت مي 
با توجه به پايين بودن كيفيت چـاي توليـدي و عـدم             . نمودند  نمي

 بـا   ۱۳۷۹توانايي رقابت آن با محصوالت خارجي، دولت در سـال           
سازي صـنعت    ي طرح اصالح ساختار چاي سعي در خصوصي       اجرا

دار  ها با استفاده از تسهيالت دولتي عهده كارخانه. چاي ايران نمود 
به دليـل   . ي، بازاريابي و فروش چاي شدند     فرآورسبز،     خريد برگ 

سـازي، ايـن     عدم طراحي دقيق و دوران تطبيق كوتـاه خـصوصي         
تـرين    ولين باكيفيـت  بنا به گفته مـسئ    . طرح با شكست مواجه شد    

 ۱۳۷۹ي گذشته در چـين اول سـال   ها سالمحصول توليدي طي   
ـ            . توليد شد  رو  هاما اين چاي كيفي در بازار فروش بـا اسـتقبال روب

  .نشد
له قيمت برگ سبز توجه كافي      أدر طرح اصالح ساختار به مس     

اي متشكل از نمايندگان سـازمان        به موجب اين طرح كميته    . نشد
 سـازمان حمايـت از      ،ريـزي   ن مديريت و برنامه    سازما ،چاي كشور 

, بانك مركزي جمهوري اسالمي, كنندگان و توليدكنندگان مصرف
 نماينـده اتحاديـه كـشاورزان    ،هاي گـيالن و مازنـدران      استانداري

 سنديكاي كارخانجات چاي شمال و اصناف مسئول تعيين ،چايكار
توليد چـاي   اما به دليل ماهيت     . اي براي برگ سبز شدند      نرخ پايه 

كوتاه بودن زمـان اقتـصادي برداشـت در حـد چنـد روز و عـدم                 (
، كـشاورزان از قـدرت      )قابليت انبارداري و نگهـداري بـرگ سـبز        

زني كافي براي فروش محصول خود برخـوردار نبودنـد و در              چانه
تـر از     هـايي پـايين    نتيجه مجبور به فروش محصول خود با قيمت       

با ادامه ايـن وضـعيت، كيفيـت        بدين ترتيب   . شدند  قيمت پايه مي  
چاي استحصالي كاهش و حجم چاي نافروش مانده در انبارها رو           

  .به افزايش گذاشت
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۳۷  

۳۷  

با شكست طرح اصالح ساختار و انحالل سازمان چاي كشور          
، دولت سياست قيمت تضميني را براي برگ سـبز          ۱۳۸۳در سال   

 دولت توسط سازمان تعـاون      ۱۳۸۴در سال   . چاي در پيش گرفت   
ايي متولي خريد برگ سـبز و چـاي خـشك از چايكـاران و               روست

بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد برگ سـبز درجـه          . ها شد   كارخانه
 ريـال در    ۱۸۰۰ هر كيلو    ۲ و برگ سبز درجه      ۲۹۰۰يك هر كيلو    

 ايـن ارقـام بـه       ۱۳۸۵گذاري شد كـه در سـال          قيمت ۱۳۸۴سال  
ـ     ۱۹۰۰ ريال براي برگ سبز درجه يك و         ۳۲۵۰ رگ  ريال بـراي ب

از آنجا كه عمده برگ سبز توليدي كشاورزان        .  رسيد ۲سبز درجه   
 درصـدي قيمـت بـرگ سـبز        ۵/۵از نوع درجه دو است، افـزايش        

 اعتـراض چايكـاران را بـه دنبـال داشـته        ۱۳۸۵درجه دو در سال     
 مقرر شـد تـا   ۱۳۸۵ت وزيران در سال     أبر اساس مصوبه هي   . است

هـاي   ل تعـاوني   وزارت جهاد كـشاورزي بـا تـشكي        ۱۳۸۶در سال   
ي برگ سبز چاي را بـه       فرآورچايكاران وظايف مربوط به خريد و       

هـاي مـذكور، در سـال     آنها واگذار كند اما با عدم تشكيل تعـاوني       
دار خريـد بـرگ سـبز          مجدداً سازمان تعاون روستايي عهده     ۱۳۸۶

بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، برگ سبز درجـه يـك           . چاي شد 
 ريال بـراي هـر      ۱۹۸۰ گ سبز درجه دو    ريال و بر   ۳۴۰۰با قيمت   

  .گذاري شد كيلوگرم قيمت
هـا سياسـتي       به بعد دولـت در مقابـل كارخانـه         ۱۳۸۴از سال   

قبل از اصالح    (۱۳۷۹متفاوت از سياست اجرا شده تا قبل از سال          
ي قبـل از    هـا   سـال داشته است به نحوي كه بـر خـالف          ) ساختار
عمـل خـشك كـردن      ال  ها در مقابل دريافت حق       كه كارخانه  ۱۳۷۹

 به بعـد، دولـت   ۱۳۸۴كردند، از سال  برگ سبز، اجرت دريافت مي 
هـا واگـذار      اي به كارخانه    برگ سبز خريداري شده را به نرخ يارانه       

هـا، چـاي خـشك     كرده و در مقابـل در صـورت تمايـل كارخانـه           
بندي كيفي از آنها خريداري نموده        ي شده را بر اساس درجه     فرآور
 ۱۳۸۵ها در سـال        فروخته شده به كارخانه    قيمت برگ سبز  . است

 و براي هر كيلـو بـرگ        ۱۳۶۰براي هر كيلو برگ سبز درجه يك        
ايـن قيمـت در سـال       .  ريال اعالم شده اسـت     ۶۶۶سبز درجه دو    

همچنـين براسـاس    .  ريـال رسـيده اسـت      ۷۲۰ و   ۱۴۵۰ به   ۱۳۸۶
هـا در     بندي، چاي خشك تهيه شده توسـط كارخانـه          جدول درجه 

  .گذاري شده است  ريال قيمت۹۹۰۰ تا ۵۵۰۰  بين۱۳۸۵سال 
ي گذشــته هــا ســالدر زمينــه برداشــت بــرگ ســبز چــاي از 

در حـال حاضـر نيـز       . استانداردهاي مشخصي وجود داشته اسـت     
گذاري تضميني دولـت بـراي محـصول بـرگ سـبز چـاي                قيمت

در سال جاري بـر     . گيرد  براساس استاندارد برداشت آن صورت مي     
ن شده برگ سبز چاي درجه يك با استاندارد         اساس استاندارد تعيي  

 درصـد يـك غنچـه و سـه       ۲۰ درصد يك غنچه و دو برگ و         ۸۰
 ۶۰ ريال و برگ سبز درجه دو اسـتاندارد بـا            ۲۹۰۰برگ به قيمت    

 درصد تك بـرگ و دو بـرگ   ۱۵درصد يك غنچه و چهار برگ و   
 ريـال توسـط سـازمان تعـاون روسـتايي           ۱۸۰۰لطيف به قيمـت     

  .خريداري شد
اي خشك كردن و فروش چاي خشك نيـز اسـتانداردهاي           بر

سـازي    هاي چاي    كارخانه ۱۳۸۶در سال   . قيمتي تعريف شده است   
ـ  به دو صورت با دولت قرارداد مـي       در روش اول كـه يـك   . ستندب

 دولتي به سبك گذشته است، كل برگ سـبز توسـط            روش كامالً 
چـاي  ناظر سازمان تعاون روستايي خريداري شده و كارخانه تمام          

دهد و در مقابل به ازاي هـر         خشك توليدي را تحويل سازمان مي     
 ريال اجرت خشك دريافت     ۲۰۰۰كيلو چاي خشك تحويلي مبلغ      

به علت هزينه باالي توليد و اجرت كـم تعيـين شـده در              . كند  مي
 كارخانه با استفاده از اين روش مبادرت        ۶ تعداد    صرفاً ۱۳۸۶سال  

ر روش دوم دولت بهـاي بـرگ        اما د . به توليد چاي خشك كردند    
سبز را از طريق سازمان تعاون روسـتايي بـه چايكـاران پرداخـت              

اي بـه     نموده و سپس برگ سبز خريداري شده را به صورت يارانه          
برگ سـبز درجـه يـك بـه مبلـغ           (فروشد    سازي مي   كارخانه چاي 

در ايـن  ).  ريـال ۶۳۰ ريال و برگ سبز درجـه دو بـه مبلـغ      ۱۲۳۰
ها قـرار     دي براي فروش در اختيار كارخانه     روش چاي خشك تولي   

سـازمان تعـاون    (گرفته و در صورت فروش نرفتن در بازار، دولت          
نـرخ قيمـت چـاي      . ول خريد چـاي خـشك اسـت       ئمس) روستايي

 ريـال بـه     ۵۲۰۰قيمت پايه   : خشك نيز به صورت ذيل تعيين شد      
 ريـال بـه ازاي نمـره    ۸۰۰۰ لغايـت   ۵/۸۶ازاي نمره آزمايشگاهي    

 به بـاال بـه ازاي هـر         ۹۰ و از نمره آزمايشگاهي      ۹۰اهي  آزمايشگ
  .شود  ريال به قيمت خريد چاي خشك افزوده مي۲۰۰ مبلغ ۲۵/۰

  )صادرات و واردات( تجارت چاي .۵-۴

تـا اوايـل    ) تشكيل سازمان چاي   (۱۳۳۷واردات چاي از سال     
طـي ايـن    . گرفـت    توسط بخش خصوصي انجام مـي      ۱۳۶۰سال  

ايت از توليدكنندگان داخلي، واردكنندگان دوره دولت به منظور حم
را مجبور به خريد مقداري چاي داخلي از سازمان چاي در مقابـل             

 واردات مـستقيماً توسـط      ۱۳۶۹ تا   ۱۳۶۰از سال   . نمود  واردات مي 
شـد تـا بـا اخـتالط          در اين دوره سعي مي    . گرفت  دولت انجام مي  
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ي ايرانـي   كنندگان به چا    چاي ايراني با چاي خارجي ذائقه مصرف      
 واردات چاي توسـط بخـش       ۱۳۶۹از اواخر سال    . عادت داده شود  

هـاي   خصوصي آزاد اعالم گرديد و در نتيجه بـازار چـاي از چـاي            
ي بعـد دولـت بـا وضـع قـوانين           هـا   سالدر  . خارجي اشباع گرديد  

 بـا   ۱۳۷۹نمـود تـا اينكـه در سـال            اي واردات را كنترل مي      تعرفه
اگرچـه  . ردات چاي ممنوع شد   اجراي طرح اصالح ساختار چاي وا     

 واردات چاي ممنوع بـود امـا گـزارش تحقيـق و             ها  سالطي اين   
تفحص مجلس و برخي منابع ديگر حـاكي از وارد شـدن مقـادير              

در نهايـت بـا     . اي چاي به صـورت قاچـاق بـه كـشور بـود              عمده
شكست طرح اصالح ساختار چـاي و انحـالل سـازمان چـاي در              

اي بـه صـورت كنتـرل شـده و در            بار ديگر واردات چ    ۱۳۸۳سال  
 ۹بـر اسـاس مـاده       .  كيلوگرم آزاد اعالم شد    ۱۰بندي باالي     بسته
ي و بازرگاني چاي مـورخ      فرآورنامه اجرايي ساماندهي توليد،       آئين

، واردات چاي با رعايت مـوارد زيـر و سـاير قـوانين و               ۹/۲/۱۳۸۵
  :مقررات مربوط مجاز است

ر صورت خريد يـك   واردكنندگان چاي د  ۱۳۸۵ در سال    -الف
توانند يـك و نـيم كيلـوگرم         كيلوگرم چاي خشك توليد داخل مي     

  .چاي از خارج از كشور با نرخ تعرفه چهار درصد وارد نمايند
هاي كمتـر از ده كيلـوگرم ممنـوع            واردات چاي در بسته    -ب

  .است
نامه مـذكور، سـتاد مركـزي          آئين ۱۰همچنين بر اساس ماده     

رز، نيـروي انتظـامي جمهـوري اسـالمي     مبارزه با قاچاق كـاال و ا   
ربـط موظفنـد تمهيـدات الزم بـه          هـاي ذي   ايران و ساير دستگاه   

 اين  ۱۱منظور مبارزه با قاچاق كاال اعمال نمايند و بر اساس ماده            
ي بعـد   هـا   سالنامه، نرخ تعرفه ورود چاي به داخل كشور در            آيين

يـد  به نسبت ميزان واردات چاي در مقابل خريد چاي خـشك تول           
داخل و به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب وزراي عضو           

نامه اجرايـي قـانون مقـررات صـادرات و            آيين) ۱(كميسيون ماده   
  .واردات تعيين مي گردد

 در  ۱۳۸۵ تا   ۱۳۶۹ي  ها  سالآمار صادرات چاي ايران در      روند  
گـردد   گونه كه مشاهده مي    همان. نشان داده شده است   ) ۳(نمودار  

ي اخير، مقـدار  ها سالجز برخي از ه درات اين محصول بمقدار صا 
بيشتر اين صادرات   . كمي نسبت به ميزان واردات چاي بوده است       

گونـه كـه در    زيرا همـان . از نوع نامرغوب و بعضاً خاكه بوده است       
مقدمه اشاره شد همراه با اعمال سياست خودكفايي در توليد چاي           

شدت افزايش يافتـه امـا      ه  ، توليد چاي سياه ب    ۱۳۶۰در اوخر دهه    
باتوجه به حذف كيفيت در توليد و خريد برگ سـبز از كـشاورزان،       

آوري چــاي خــشك در  ي و عمــلفــرآورهمچنــين حــذف آن در 
كنـي، موجـب كـاهش مـصرف آن در           كارخانجات چـاي خـشك    

خانوارهاي شهري و روسـتايي و تمايـل آنـان بـه مـصرف چـاي            
جب افـزايش موجـودي     اين امر در چندين سال مو     . خارجي گرديد 

براين اساس يكي از اقدامات دولـت بـراي         . انبارهاي چاي گرديد  
فروش چاي انباشته شده در انبارها كه بسياري از آنها بدليل مدت          
طوالني نگهـداري، از بـين رفتـه بودنـد، صـادرات آن بـه سـاير                 
كشورها براي مصارف غير خوراكي بـا قيمـت بـسيار ارزان بـوده              

درات چاي ايراني بيشتر مربوط به اقالمي بوده        در نتيجه صا  . است
بر اساس  . كه در بازار داخلي تقاضاي براي مصرف آن نبوده است         

ي اتخاذ شـده در     ها  سياستشود كه     مطالب ذكر شده مالحظه مي    
ي گذشـته از رونـد مـشخص و         ها  سالمورد تجارت چاي در طي      

  .تهدفمندي تابعيت ننموده و دستخوش نوسانات زيادي بوده اس
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۱۳۸۵ تا ۱۳۶۹در دوره  راني ايصادرات چا روند ميزان -۲نمودار 
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   بر حسب هزار تن۱۳۸۵ تا ۱۳۷۳هاي   روند واردات چاي در سال-۳ نمودار

  
   بازارهاي موازي چاي.۶-۴

تـوان    گيرد مي   از ديدگاه كااليي كه مورد خريد و فروش قرار مي         
بخـش اول   .  قسمت متمـايز تقـسيم نمـود       بازار چاي ايراني را به دو     

كننـدگان آن چايكـاران و    شامل بازار برگ سبز چاي است كه عرضه      
در اين بـازار بـين      . سازي هستند     تقاضاكنندگان آن كارخانجات چاي   

. اي به نام سيستم دولتي وجود دارد كننده و تقاضاكننده، واسطه عرضه
ــازار چــاي خــشك اســت كــه عرضــه  ــدگان بخــش دوم، ب  آن كنن

كنندگان داخلـي     سازي و تقاضاكنندگان آن مصرف      هاي چاي   كارخانه
كننـده و تقاضـاكننده،       در اين بازار بين عرضه    . و خارجي چاي هستند   
همچنين در ايـن    . هاي ديگري نيز وجود دارد      عالوه بر دولت واسطه   

البتـه  . بازار، محصول رقيب مهمي به نام چاي خارجي نيز وجود دارد          
با يكديگر در ارتباط مستقيم بـوده و عملكـرد و سـاختار             اين دو بازار    

  .ثر استؤآنها مستقيماً بر يكديگر م
ي اخير شاهد تحوالت بـسيار      ها  سالبازار چاي ايراني در طي      

اساس اين تحوالت در ساختار بازار مربوط       . اي بوده است    گسترده
 و قوانين حـاكم بـر بـازار چـاي           ها  سياستبه تحوالت اساسي در     

 بخش اعظم برگ سبز خريداري شـده        ۱۳۸۶در سال   . استبوده  
سـازي    هـاي چـاي     به كارخانـه  ) اي  به صورت يارانه  (توسط دولت   

ها مسئوليت تبديل، بازاريابي و فروش         شده و اين كارخانه     فروخته
ــورت      آن ــه ص ــري از آن ب ــش كمت ــد و بخ ــده دارن ــر عه را ب

 توليـد  سازي براي دولـت   هاي چاي   كاري توسط كارخانه    العمل  حق
هـاي    در بازار چـاي خـشك توليـدي، دولـت و كارخانـه            . شود  مي

كنندگان   هاي توزيع، چاي را به مصرف      سازي از طريق كانال     چاي
همچنين بر اساس قـوانين، در      . كنند  و يا صادركنندگان منتقل مي    
ها در فروش چاي استحصالي دولت        صورت عدم موفقيت كارخانه   

  .باشد ميموظف به خريد چاي خشك از آنها 
به لحاظ تفاوت كااليي در بازار برگ سبز، چاي بـا دو درجـه              

 قيمت تضمين   ۱۳۸۶در سال   . گيرد  مرغوبيت مورد مبادله قرار مي    
 ۱۸۰۰ ريال و برگ سبز درجه دو  ۲۹۰۰شده برگ سبز درجه يك      

  .ريال به ازاي هر كيلوگرم تعيين شده است
زار را بيشتر   در بازار چاي خشك، ويژگي تفاوت كاال ساختار با        

هـاي   چـاي . دهـد   كنندگان مورد مطالعـه قـرار مـي         از ديد مصرف  
هـاي متنـوع و رنـگ و طعـم متفـاوت از               بنـدي   خارجي بـا بـسته    

هـاي داخلـي كـه عمـدتاً بـا            در مقابـل چـاي     ،هـاي داخلـي    چاي
ي وارد بـازار  فـرآور بنـدي ضـعيف و بـدون انجـام عمليـات              بسته
كننده با يكـديگر رقابـت       گيري در سبد مصرف     اند، براي جاي    شده
 ـي اخيـر   هـا  سـال در اين رقابت عمدتاً چاي ايرانـي در  . كنند مي

هاي اعمال شده بر ورود چاي        ها و ممنوعيت    رغم وجود تعرفه    علي
  . مغلوب شده است ـخارجي

  مالحظاتبندي و  جمع

ي تنظـيم بـازار چـاي در        ها  سياستكلي با مروري بر      طوره  ب
تـوجهي بـه كـشت و         تـوان گفـت بـي       ايران در دو دهه اخير، مي     

ي ناكارآمد براي افـزايش    ها  سياستي اين محصول در كنار      فرآور
كمي محصول و به تبـع آن اعمـال سياسـت خريـد تـضميني از                

گونـه   كشاورزان سبب شده است كه از يك طرف كشاورزان هيچ         
تعهدي براي تحويل برگ سبز چاي مرغوب از خود نشان نداده و            

يد تضميني توسط دولت، تنها سـعي در افـزايش          با اطمينان از خر   
 داز طرف ديگـر بـه دليـل وجـو         . كمي محصول خود داشته باشند    

انحصار، به تدريج نـوآوري و رقابـت ميـان توليدكننـدگان انـواع              
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مختلف چاي خشك تقليل يافته كه برآيند اين عوامـل در پـايين             
ـ           ف آمدن كيفيت چاي توليدي داخل و افزايش واردات انواع مختل

  .چاي خارجي نمايان شده است
طور كلي سياستگذاري دولت در زمينه تنظيم بازار براي      به -۱

گذاري در نظام تهيه، تدارك و توزيع چاي    افزايش سرمايه 
گـذاري در بهبـود باغـات چـاي بـوده،          مربوط به سـرمايه   

گذاري مربوط به صـنايع       همچنين بخشي ديگر از سرمايه    
در حال حاضر با توجه بـه  .بندي بوده است    ي و بسته  فرآور

گذاري   وضعيت نه چندان خوب اين صنعت نياز به سرمايه        
در بهبود باغات چاي و نوسازي صنايع تبديل بـرگ سـبز            

. بنـدي آن الزم و ضـروري اسـت          به چاي خشك و بسته    
ي چـاي بـا     فـرآور كه بسياري از صـنايع مـرتبط بـا           چرا

ـ       .ي قديمي فعاليت دارند   فناور دي براي بهبـود چـاي تولي
ي جديـد   فنـاور گـذاري بـراي اسـتفاده از          نياز به سـرمايه   

  .ضرورت زيادي دارد
ي تنظيم بازار دولت براي افزايش توليد       ها  سياستاجراي   -۲

 با  ۱۳۶۰برگ سبز و در نهايت چاي خشك در اواخر دهه           
ايـن  . اجراي طرح خودكفـايي در توليـد چـاي آغـاز شـد            

 و  سياست اگرچه موجب افزايش زيـاد توليـد بـرگ سـبز           
گـرفتن   چاي خشك گرديد، اما باتوجه بـه عـدم در نظـر           

كيفيـت در فرآينـد توليـد و چيـدن بـرگ سـبز و فرآينـد        
آوري چاي خشك، توليد به دسـت آمـده از كيفيـت              عمل

كنندگان تمـايلي بـه        مصرف كمي برخوردار بوده و عموماً    
 ۱۳۸۰ و   ۱۳۷۰ي دهـه    هـا   سـال در  .  آن نداشـتند    مصرف

زيـادي بـراي بهبـود وضـعيت        ي  ها  سياستاگرچه دولت   
 موجـب   هـا   سياسـت گرفته اما هنوز اين       كار  چاي كشور به  

  .اصالح نظام تهيه، تدارك و توزيع چاي نگرديده است
ي اخير مصرف چـاي خـارجي در كـشور بـه            ها  سالطي   -۳

 ۱۳۸۱كه در سـال      به طوري . سرعت افزايش يافته است   
 درصـد از مـصرف چـاي كـشور متعلـق بـه              ۹۰حدود   در

مسئولين و گزارشات موجود    . ي وارداتي بوده است   ها چاي
له را افت كيفيـت چـاي استحـصالي         أدليل عمده اين مس   

كننـدگان بـه      تغيير ذائقه مصرف  , ي اخير ها  سالداخلي در   
ــاالبودن حاشــيه  مــصرف چــاي اســانس دار خــارجي و ب

انگيـزه  (بازاريابي چاي خـارجي در مقابـل چـاي داخلـي            
  .كنند ذكر مي) قاچاق

د برگ سبز چاي سياست دولت تا قبـل از اجـراي            در مور  -۴
بـا توجـه    . طرح اصالح ساختار بر تثبيت قيمت استوار بود       

به پايين بودن كيفيت چاي توليدي و عدم توانايي رقابـت   
 با اجـراي    ۱۳۷۹آن با محصوالت خارجي، دولت در سال        

سازي صنعت   طرح اصالح ساختار چاي سعي در خصوصي      
ت طـرح اصـالح سـاختار و        بـا شكـس   . چاي ايـران نمـود    

ــت ۱۳۸۳انحــالل ســازمان چــاي كــشور در ســال   ، دول
سياست قيمت تضميني را براي برگ سبز چاي در پـيش           

ــاون ۱۳۸۴در ســال . گرفــت ــت توســط ســازمان تع  دول
روســتايي متــولي خريــد بــرگ ســبز و چــاي خــشك از  

  .ها شد چايكاران و كارخانه
تا اوايـل   ) تشكيل سازمان چاي   (۱۳۳۷واردات چاي از سال      -۵

طـي  . گرفـت   توسط بخش خصوصي انجام مـي  ۱۳۶۰سال  
اين دوره دولت به منظور حمايـت از توليدكننـدگان داخلـي،           
واردكنندگان را مجبور بـه خريـد مقـداري چـاي داخلـي از              

 تـا   ۱۳۶۰از سـال    . نمـود   سازمان چاي در مقابل واردات مي     
در اين  . گرفت   واردات مستقيماً توسط دولت انجام مي      ۱۳۶۹

شد تا با اختالط چاي ايراني با چـاي خـارجي             دوره سعي مي  
از . كنندگان به چـاي ايرانـي عـادت داده شـود            ذائقه مصرف 
 واردات چاي توسط بخش خـصوصي آزاد        ۱۳۶۹اواخر سال   

هـاي خـارجي     اعالم گرديد و در نتيجه بازار چـاي از چـاي          
اي  هاي بعد دولت با وضع قوانين تعرفه       در سال . اشباع گرديد 

 بـا اجـراي     ۱۳۷۹نمود تا اينكه در سال        اردات را كنترل مي   و
اگرچـه  . طرح اصالح ساختار چاي واردات چاي ممنوع شـد        

ها واردات چاي ممنوع بود اما گزارش تحقيـق           طي اين سال  
و تفحص مجلس و برخي منابع ديگر حـاكي از وارد شـدن             

در . اي چاي به صورت قاچـاق بـه كـشور بـود             مقادير عمده 
 شكـست طـرح اصـالح سـاختار چـاي و انحـالل             نهايت با 

 بـار ديگـر واردات چـاي بـه          ۱۳۸۳سازمان چـاي در سـال       
 كيلـوگرم بـا     ۱۰بندي بـاالي      صورت كنترل شده و در بسته     
چاي صادرشده از ايران بيشتر . رعايت مواردي آزاد اعالم شد

بر اسـاس مطالـب     . از نوع نامرغوب و بعضاً خاكه بوده است       
هاي اتخـاذ شـده در        شود كه سياست    ذكر شده مالحظه مي   

هاي گذشته از روند مشخص  مورد تجارت چاي در طي سال 
و هدفمندي تبعيت ننموده و دستخوش نوسانات زيادي بوده         

  .است
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  هاي سياستي توصيه

براي اصالح نظام تهيه، تدارك و توزيع چـاي كـشور جهـت             
در بهبود كيفيت چاي توليد داخل و وارداتي و حمايـت از اشـتغال              

بندي و ديگر موارد مرتبط بـا بـازار چـاي در              بسته ي،فرآورتوليد،  
كننـدگان و توليدكننـدگان مـوارد ذيـل           جهت حمايت از مـصرف    

  :شود پيشنهاد مي
بايـد    با توجه به كاهش توليد چاي مرغـوب داخلـي، مـي            -۱

يكي از اقدامات اساسي دولت در ايـن زمينـه، حمايـت از             
در اين ارتبـاط    . باشدتوليد چاي مناسب و مرغوب داخلي       

كنـي تحـت      هاي چـاي خـشك      شود كارخانه   پيشنهاد مي 
نظارت كامل دولـت، متـولي خريـد بـرگ سـبز شـوند و               

لين ذيربط با انعقاد قرارداد با آنها، در صـورت توليـد            ئومس
 استانداردهاي مربوطه بايـد قـبالً     (چاي مناسب و مرغوب     

اي هـ   ، اقدام به تـضمين خريـد آن در بـسته          )توافق شوند 
. مناسب همراه با كنترل و نظارت صحيح و اصولي نمايند         

گيـري و   صورت محدود براي شكل بايد به   اين موضوع مي  
 ۵گسترش چاي مرغوب داخلي به صـورت يـك برنامـه            

ساله تدوين شود كه در آن هم بـه محـدود بـودن و هـم       
هـاي    عدم خريد چاي نامرغوب، بـا چايكـاران و كارخانـه          

بايد در ايـن      همچنين مي  .ق گردد توليد چاي خشك، تواف   
سال استانداردهاي مربوط به چاي مـورد خريـد          دوره، هر 

هاي دولتـي ملـزم بـه         دولت ارتقا يابد و ادارات و سازمان      
كــه چــاي  در صــورتي. خريــد چــاي توليــد داخــل شــوند

مـصرف   خريداري شده دولت از اين روش، بيشتر از نيـاز         
گ و غيره، اين كاال     توان از طريق كاالبر     ادارات باشد، مي  

را در بــين عمــوم مــردم بــا اولويــت روســتاييان و اقــشار 
كيـد  أت. پذير با قيمـت حمايـت شـده عرضـه نمـود             آسيب

شود كه اين سياسـت بايـد در زمـان مـشخص بـراي                مي
پاگرفتن توليـد بـرگ سـبز مرغـوب توسـط كـشاورزان،             

هـا    آوري مناسب توسط كارخانـه      ي و عمل  فرآورهمچنين  
و عمل نمودن دولت به تعهداتش و افزايش    صورت پذيرد   

اســتانداردها و معيارهــاي كيفيــت در طــول ايــن دوره در 
بهبود توليد مرغوب چاي داخلي و اصـالح نظـام توليـد و        

  .ثير زيادي داردأي چاي مرغوب تفرآور
تعيين نرخ تعرفه مناسب و كارشناسي شده بـراي واردات           -۲

م براي بهبـود    چاي بهداشتي و سالم از ديگر اقدامات الز       
بر اين اساس نرخ تعرفـه      . تنظيم بازار اين محصول است    

بايد طوري تنظيم شود كه هـم از توليـد            واردات چاي مي  
داخل حمايت گردد و هم موجب كاهش و از بـين رفـتن             

بخشي از درآمد دولـت از محـل        . واردات غيرقانوني گردد  
و تعرفه واردات قانوني چاي، براي تبليغ مزاياي بهداشتي         

پزشكي مصرف چاي سالم و مرغوب داخلـي، نـسبت بـه            
ــي داراي طعــم  چــاي و عطــر غيرطبيعــي و  هــاي واردات

بايـد تبليغـات      مصنوعي اختصاص يابد، در اين ارتباط مي      
هــاي گروهــي و كتــب درســي  مناســب از طريــق رســانه

  .صورت پذيرد...  آموزان در مدارس و دانش
سب براي توليد   بازنگري و تدوين مجدد استانداردهاي منا      -۳

بندي و عرضه چاي توليد داخل و وارداتـي، يكـي             و بسته 
ديگر از اقداماتي است كه بايد براي اصالح نظـام تهيـه،             

در ايـن زمينـه     . تدارك و توزيع چاي كشور انجـام گيـرد        
خصوص   رساني به   بايد استانداردهاي بهداشتي و اطالع      مي

نظـور  م  هـاي الزم بـه      نصب برچسب (بندي    در زمينه بسته  
  .لحاظ گردد) رساني و معرفي كاال اطالع

هــاي  بازســازي، نوســازي و تجهيــز امكانــات و دســتگاه -۴
ــل ــاي     عم ــات چ ــاي در كارخانج ــبز چ ــرگ س آوري ب
كني از ديگر اقداماتي است كه با توجـه بـه پـايين              خشك

 بودن سطح كيفيت چـاي توليدشـده در كارخانجـات بـه            
يــستي با واســطه مــستهلك و قــديمي بــودن تجهيــزات، 

هـاي    كـارگيري تكنولـوژي     در اين ارتباط به   . صورت گيرد 
جديد استحصال و عمل آوري توسط كارخانجات، افزودن        

هــاي طبيعــي و استحــصال محــصوالت متنــوع  اســانس
تواند بر كيفيت و تنوع بخشي به توليد ايـن محـصول              مي

بايـد    اين موضوع نيز نظير بنـد يـك مـي          .مفيد واقع شود  
شـده   ي فـروش محـصوالت توليـد      توسط اين واحد بـرا    

مدت نيـاز بـه       براساس نياز بازار رعايت گردد، اما در كوتاه       
هاي فني و اطالعـاتي دولـت بـه            تسهيالت و كمك   ارائه
ها   ريزي استان   هاي برنامه   گونه واحدها از طريق كميته     اين
  .باشد مي

ي هـا   سياسـت انجام مطالعـات كارشناسـي در خـصوص          -۵
اقض آنها با يكديگر از جمله متخذه توسط دولت و عدم تن

بايد بـه آن دقـت و توجـه بيـشتري             مواردي است كه مي   
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مبذول گردد، كـه از جملـه تناقـضات صـورت گرفتـه در              
توان بـه اعـالم ممنوعيـت ورود چـاي            ي قبل مي  ها  سال

 و از آن طـرف ادامـه        ۱۳۷۹خارجي ابتدا در اوايـل سـال        
 و  ۱۳۷۹مجوزهـاي واردات چـاي در اواخـر سـال            صدور
 و ورود چندين برابر مجوز صادرشده به صورت     ۱۳۸۰سال

  .بندي خارجي، اشاره داشت اي و بسته چاي فله

  ها نوشت پي
1. Price Stabilization Fund 

2. Modified Price Stabilization Fund 

3. Procurement Price Policies 

 .۱۳۸۲. ع .ادهم، س .۴

 .۱۳۶۵. راستين، ب .۵

 .۱۳۷۷. آدم، ن  ادمخ .۶

 منابع

سـازي در ايـران، سـازمان     كاري و چاي ، تاريخ چاي.، ف پيما ارض
  .۱۳۷۸، ۳۳۷ كشور، ص چاي

اداره كل فرهنگي و روابـط عمـومي مجلـس شـوراي اسـالمي،               
تـشارات مجلـس شـوراي      گزارش تحقيق و تفحص چـاي، ان      

  .۱۳۸۳، اسالمي، تهران
ــازار ،چراغــي، داوود ســسه ؤم ،چــاي مطالعــه پــشتيبان تنظــيم ب

  .۱۳۸۷ ،ي بازرگانيها مطالعات و پژوهش
سـسه  ؤ، م  اقتـصاد چـاي از توليـد تـا مـصرف           ،.ا .نژاد، ع  خسروي

، ۲۳۳ريزي و اقتصاد كـشاورزي، صـفحه         هاي برنامه  پژوهش
۱۳۸۴.  

مجلـه  ،  »اصـالحات سـاختاري در اقتـصاد چـاي        «،  .آدم، ن    خادم
  .۱۳۷۷، ۱۲۹-۱۳۰، شماره اقتصادي ـ اطالعات سياسي

رح اصـالح سـاختار چـاي در        نگاهي به عملكـرد طـ     «،  .قاسمي، آ 
، سـال پـنجم   مجله اقتصادي، »ساماندهي صنعت چاي كشور  

  .۱۳۸۵، ۵۲  و۵۱هاي  شماره
ــژوهش ؤم ــات و پ ــسه مطالع ــد   س ــي رون ــاني، بررس ــاي بازرگ ه

 آن بـا تجـارب      ي تنظيم بازار در ايـران و مقايـسه        ها  سياست
  .۱۳۸۴، ساير كشورهاي منتخب

، از  بازار جهـاني چـاي     ،هاي بازرگاني  سسه مطالعات و پژوهش   ؤم
  .۱۳۷۰اي، آبانماهسري انتشارات بازار جهاني چ

نامه خبري تحليلي برنامه، بررسي وضعيت چاي كشور طـي           هفته
 .۱۳۸۶ تا ۱۳۷۹ي ها سال
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