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 مقدمه و طرح مسئله 

ر جهان و دز آب اصرفي تمام اقشار جامعه است. چاي پرمصرف ترين نوشيدني پس يک کاالي استراتژيک و از اقالم م چاي

 هاي ايرانيانواريکي از با اهميت ترين محصوالت نقدينه آفرين در بخش کشاورزي است. چاي همواره در سبد پذيرايي خ

توان گفت ر کشور ميداين صنعت هزار ميليارد توماتي  3تا   2است و با توجه به گردش مالي اي بودهداراي جايگاه ويژه

اي هن فرصتهاي جدي به بخش کشاورزي و معيشت کشاورزان، از بين رفتتواند آسيبتوجه نکردن به اين محصول مي

ر پي بي دآنکه  هاي پايدار در بخش توليد، فرآوري، صنايع بسته بندي و فروش بوجود آورد ضمنايجاد اشتغال و شغل

دي گري دولت قانون اساسي ) کاهش تص 44ت و اتخاذ سياست هاي اصولي که مغاير با اصل اي و عدم حمايت دولتوجه

بخش  وانبي جدر بخش اقتصاد ملي ( عالوه بر کاهش توليد، افزايش نرخ بيکاري در بخش کشاورزي و صنايع تبديلي 

 خدمات ، افزايش واردات و قاچاق را نيز به همراه خواهد داشت.

طق در جهان به کشور و منا 50ميليارد دالر سهم تجارت چاي در جهان است و حدود  38در حدود در حال حاضر ساالنه 

دت دارند که روسيه کشور جهان به نوشيدن چاي عا 160ميليارد نفر در بيش از  3کشت چاي مي پردازند و تقربيا بيش از 

 نگ چاي درو با توجه به عادت و فره درصد از سهم مصرف چاي در جهان را بخود اختصاص داده اند 10به تنهايي 

يران، امسايگان هکشورهاي حوزه خليج فارس و  ترکيه، عراق، افغانستان، کشورهاي مشترک المنافع،پاکستان، کشورهاي 

 ه بازارهايبسان تر آبا توجه به وجود مناطق ويژه آزاد اقتصادي در نقاط مختلف کشور و دسترسي سريع تر و را کشورمان 

 تواند به يک هاب منطقه اي براي فرآوري و صادرات چاي تبديل کند. همجوار ميکشورهاي 

برهمين اساس گروه اقتصاد مديريت پژوهش خبري معاونت سياسي در راستاي مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي و نقشه راه 

اختصاص سي و  پس از رات هاي ايجاد اشتغال و حمايت از صادخود ذيل محور حمايت از توليدات داخلي و بررسي ظرفيت

مسئوالن دولتي، بخش خصوصي توليد و فروش با حضور  "نگاهي به وضع بازار چاي ايران "هفتمين نشست خود با عنوان

 75  کشور  4درصد صادرات چای دنیا در اختیار  60درصد تولید و 

  میلیارد نفر در جهان عادت به نوشیدن چای دارند 3بیش از 

  کشور جهان واردکننده چای هستند 160بیش از 

  میلیارد دالری چای در جهان  38تجارت 

  هزار میلیارد تومانی صنعت چای در ایران  3گردش 

 وقعیت استثنایی ایران برای ایجاد پایگاه صادرات چای به کشورهای عمده مصرف کننده م 

  اشتغال نیم میلیون نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت چای ایران 
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اقتصاد چاي در ايران "ايران نگاهي هم به وضعيت ضمن بررسي  وضعيت توليد ، فرآوري و صنايع جانبي صنعت چايچاي 

 .انداخته است "و جهان

  وضعيت کنوني کشت و صنعت چای ايران وضعيت کنوني کشت و صنعت چای ايران ؛ ؛ بخش اولبخش اول
هزار  21دار حدود مقهزار هکتار باغ چاي در دو استان گيالن و مازندران قرار دارد که از اين  26در حال حاضر حدود 

ارداد با سازمان چاي کارخانه چاي سازي از طريق انعقاد قر 160هکتار مورد بهره برداري قرار مي گيرد. همه ساله حدود 

ومن در استان گيالن شهر گيالن و مازندران از ف 10در زمينه توليد چاي خشک فعاليت دارند. باغات چاي ايران در  کشور

ايکار در اين دو استان چروستا پراکنده است. تعداد خانوارهاي  900گرفته تا در کالرآباد تنکابن در مازندران در بيش از 

هزار نفر در بخش کشت  220نفر در نظر بگيريم نزديک به  4هر خانوار را فرضا هزار خانوار است که اگر تعداد  55بر لغ با

د که شتغال دارنهزار خانوار نيز در بخش کارخانجات توليد چاي خشک و مشاغل مرتبط با آن ا 2چاي و چيزي در حدود 

عت چاي از مرحله در صنقيم هزار نفر بطور مستقيم و غير مست 500يا هزار خانوار  100در کل براورد مي شود در حدود 

زيع و ات توکشت، برداشت و توليد برگ سبز چاي تا عرضه به کارخانجات چاي سازي ، صنايع بسته بندي و بخش خدم

 فروش اشتغال دارند.

تصرادي مشرابه درصد  باغات چاي ايران در نقاط شيبدار قرار دارند که امکان کشت هيچ محصولي از نظرر اق 70نزديک به 

باعر  حفر   د ندارد. از طرفي باغ هاي چاي به دليل تعامل خاصي که با طبيعت ايرن نرواحي برقررار نمروده انردچاي وجو

 محيط زيست ، جلوگيري از فرسايش خاک و تنوع زيستي شده است.

ي نروين تالش براي تجهيز باغات چاي بره سيسرتم هرا 70بيشتر باغات چاي ايران بصورت ديم کشت مي شود و  در دهه 

کمترر از  اکنرون برهزيرر کشرت هزار هکتار برسد. اما اين سطح  5ري باع  شد تا سطح زير کشت آبي اين محصول به آبيا

 هکتار رسيده است. 400

   ايرانايرانميزان توليد چاي ميزان توليد چاي  

 1395در سرال ي کند. متا پايان مهرماه ادامه پيدا  ابتداي اردبيهشت هر سال آغاز مي شود ودر ايران از معموال توليد چاي 

ودهراي به دليل مناسب بودن نزوالت آسماني و اجراي عمليات هرس در باغات چاي در دو سال قبرل و مصررف مطلروب ک

 140نون به عدد تاک 1389مغذي شاهد افزايش بي سابقه محصول بوده ايم. چندان که مقدار توليد به باالترين حد از سال 

توليرد  مقردار 1394در سرال  تن چاي خشک اسرت. 500هزار و 31هزار تن برگ سبز چاي رسيد و اين رقم معادل توليد 

نويد بخش  مي تواند 1396در سال هزار تن بود. افزايش توليد  20هزار تن و توليد چاي خشک حدود  87برگ سبز حدود 

 رونق اقتصاد چاي و پايداري مناطق روستايي باشد.
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    ايران ايران   واردات چايواردات چاي  

 261 قيمت هب تن هزار 56 بر بالغ گذشته سال در چاي واردات ميزان 1395 لسا در اسالمي جمهوري گمرک آمار طبق

 9.5 دالري يمتق نظر از و درصد 10.4 وزني نظر از گذشته سال در چاي واردات آمار اين طبق. است بوده دالر ميليون

 .استشده داده نشان چاي واردات ايمقايسه آمار زير جدول در. است يافته افزايش درصد

 
 جايگراهي رههمروا کراال ايرن و شده تأمين واردات طريق از چاي به داخل نياز از اي عمده بخش همواره اخير هايسال رد

 اسرت چاي توليدکنندگان جزء خود ايران که درحاليست اين. است داشته کشور کشاورزي بخش وارداتي کاالهاي در عمده

 برا خرارجي چراي از اسرتفاده بره مردم ذائقه تغيير و داخلي توليدات براي مناسب بازاريابي عدم چاي واردات اصلي دليل و

 .است داخلي چاي بهتر کيفيت وجود

 بوده کاهشي 1394 و 1393 سال دو در چاي واردات روند کشاورزي، وزارت توسط شده انجام هايريزي برنامه با اينحال با

 .است بوده روند اين برخالف گذشته سال در چاي واردات درصدي 10 افزايش و

 :است شده داده نشان اخير سال 15 در چاي واردات روند زير نمودار در

 

 
 داتروا زانمير آن از پريش ترا و شرده آغاز 1383 سال از ايران در چاي واردات روند است، مشخص فوق نمودار از چنانچه

 عرر  رد طوريکره بره بروده صعودي شدت به چاي واردات روند 1392 سال تا 1383 سال از. است بوده ناچيز بسيار چاي

 حردودي اتر چراي واردات ميزان 1394 و 1393 هايسال در اينحال با. است رسيده دالر ميليون 325 از بيش به سال 10

 افرزايش يچرا وادرات ميرزان کره هسرتيم آن شاهد دوباره 1395 سال در اما. است شده کاسته آن ميزان از و شده کنترل

 .است يافته

 20 از بريش اسرت شرده موفرق ايران سال همين در که داده رخ درحالي گذشته سال در چاي دالري ميليون 261 واردات

 مشرتري جرذب و بازاريرابي عردم دليرل بره ميرسرد نظر به اينحال با. نمايد صادر کشورها ديگر به چاي انواع دالر ميليون
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 در داخلري برازار عمرده بخش و آورد بدست بايد که طورآن را خود جايگاه است نتوانسته ايراني چاي داخل، بازار در مناسب

 يرک حردود متوسرط طرور به ايراني صادراتي چاي کيلو هر که درحاليست اين. دارد قرارچاي خارجي  واردکنندگان اختيار

 .دارد قيمت وارداتي چاي سوم

 واردات ميرزان برا کره اسرت دزيرا قردري بره کشور داخل به چاي ساالنه قاچاق ميزان رسمي، آمارهاي طبق ديگر طرف از

 .است شده گزارش هم دالر ميليون 500 تا آمارها برخي در و کندمي برابري رسمي

 سرال برا مقايسه در که است بوده تن هزار 31 درحدود 1395 سال در ايران خشک چاي توليد ميزان رسمي آمارهاي طبق

 گفرت يتروانم کشرور داخرل بره چاي قاچاق و واردات آمار احتساب با اينحال با. است داشته تني هزار 10 افزايشي 1394

 ارداتريو مبرادي اسرالمي جمهوري گمرک آمار طبق همچنين .است درصد 30 از کمتر کشور بازار از داخلي توليدات سهم

 1395 السر در ايرران چراي وارداتري مبادي زير جدول در .اندبوده هند و النکاسري کشورهاي گذشته سال در ايران چاي

 :است شده داده شانن

 

 نقرش کشرورها ديگرر و ميشود تأمين هند و النکاسري کشورهاي از ايران چاي عمده است مشخص فوق جدول در چنانچه

 .ندارند ايران چاي واردات در چنداني

هرز ار  26ا تر 24ليد کيلوگرم در نظر بگيريم و با توجه به تو 1.4براساس ميزان مصرف سرانه چاي در ايران به ازاي هر نفر 

از طريق  هزار تن چاي براي مصرف نياز است که بخش بيشتر نياز کشور مي بايست 130تن چاي خشک ساالنه نزديک به 

ترن  743هرزار و  12حدود  1395واردات تامين شود. طبق اعالم گمرگ جمهوري اسالمي ايران در شش ماه نخست سال 

وگرم چراي رهاي مختلف واردات صورت گرفته است. اين يعني هرر کيلرهزار دالر از کشو 700ميليون و  58چاي به ارزش 

 شرش در ايرران گمرک آمار اساس همچنين بر دالر خريداري شده و به کشور وارد شده است. 4.6خارجي به طور متوسط 

 وارد ر دال 4.75دالر و به طور متوسط کيلويي  ميليون 114 ارزش به  چاي تن 24000 از بيش اندکي 1394 سال اول ماه

سرت. برا اهم در ميزان واردات هم در قيمت و ارز پرداختري کراهش داشرته  1395شده است که در مقايسه با سال  کشور

يرا افرزايش  درصدي واردات اتفاق افتاده است اما مشخص نيست ايا در مسير واردات اشکالي ايجراد شرده 50اينکه کاهش 

 واردات شده است.توليد و مصرف چاي داخلي باع  اين کاهش شديد 

 8ري النکرا سردالر ، از  4.6تن چاي به قيمرت کيلرويي  450هزار و  11براساس امار گمرگ در سال گذشته ايران از هند 

کررده اسرت.  دالر وارد 4.5تن چراي بره قيمرت   1234دالر و از امارات عربي متحده  5تن به قيمت کيلويي  824هزار و 

ر سرال هزار تن است که از چين و هنرد وارد شرده اسرت . همچنرين د 115حدود  1395مقدار واردات چاي سبز در سال 

 تن بود که در اين بخش هم شاهد کاهش واردات در مدت مشابه هستيم. 268مقدار واردات چاي سبز  1394
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به قيمرت تن  500هزار و  31ورود چاي از کشور اسلواکي به ميزان  94از نکات قابل توجه در آمار شش ماهه نخست سال 

ات از ايرن دالر است. صرف نظر از اين که اسلواکي يک کشرور چراي خيرز نيسرت و چررا وارد 5.5بسيار گران هر کيلوگرم 

 پراقرص ايررانکشور آن هم با قيمت باال صورت گرفته است در صورتي که چاي وارداتي هندي بوده و هند از مشرتريان پرو

 از هند چاي وارد مي شده است.در واردات چاي است و مي بايست بدون واسطه 

ت جهراني قيمت هاي باالتر از عرف جهاني اسرت. در حرال حاضرر قيمر 95و  94نکته ديگر در چاي وادراتي در سال هاي 

ر جهران از ددالر به ازاي هرکيلوگرم است. البته بخش اعظم چاي سياه توليردي  2.8چاي طبق شاخص سازمان فائو حدود 

مري  ت آن کمتر از چاي ارتدوکس است که بخش اعظم چاي وارداتي ايرران را هرم تشرکيلنوع سي تي سي است که قيم

م خرواني دهد. با اين حال قيمت هاي اعالمي توسط سازمان چاي هند و سري النکا با قيمت هاي ثبت شده در گمررگ هر

 رده است.دالر اعالم ک 3.84ندارد. بطور مثال سازمان چاي هند قيمت چاي فروخته شده به ايران را 

  صادرات چاي از ايرانصادرات چاي از ايران  

 30ود تعرفره به نظر مي رسد صادرات چاي از ايران با توجه به محدوديت توليد و واردات چاي برا قيمرت هراي براال و وجر

ترن  3987مقردار  1395درصدي صادرات امر غريبي باشد. نگاهي به امار گمرگ نشان مي دهد در شرش ماهره اول سرال 

ر صرادر شرده دال 1.3دالر از ايران صادر شده است. يعني چاي ايران با قيمت متوسرط کيلرويي  ميليون 5.2چاي به ارزش 

الر ، د 1.5ترن بره قيمرت  994تن به قيمت يرک دالر ، ازبکسرتان برا خريرد  1255است. کشورهاي تاجيکستان با خريد 

ه هراي اول ترا دالر در رتبر 1.4لرويي تن به قيمرت کي 235دالر و افغانستان با  1.5تن به قيمت حدود  473ترکمستان با 

مت ي با اين قياچهارم کشورهاي وارد کننده چاي از ايران هستند. بيشتر چاي صادراتي ايران به استثناي چاي هاي کيسه 

 دالر فروخته شده است. 3.1تن و به قيمت  230فروش رفته است بجز چاي صادراتي به ترکيه که مقدارش 

دالر( از  1.6 و نيم ميليرون دالر) کيلرويي 19تن چاي به ارزش  44هزار و  12ر شش ماه اول و د 1394از طرفي در سال  

يکستان برا هرکيلوگرم، تاج 1.92تن چاي به قيمت  7858کشورهاي ترکيه با خريد  1394ايران صادر شده است. در سال 

ر و روسريه برا مت کيلويي به قيمت يک دالتن به قي 505دالر، عراق با خريد  1.1تن به قيمت کيلويي  758خريد با خريد 

يمرت قترن چراي بره  428مقردار  1394تن کيلويي يک دالر مهم ترين خريداران چاي بودند. شگفت آنکه در سرال  469

ن بروده و تر 428سنت به هند صادر شده است. قيمت چاي صادراتي ايران به ازبکستان يرک دالر و مقردار آن  80کيلويي 

 40يي سنت به المان صادر شده است. اين در حالي است که فروش چاي به قيمت هراي کيلرو 78 تن چاي به قيمت 397

 سنت نيز در آمار گمرگ قابل مشاهده است.

  

  چایچای  جهانيجهاني  بازاربازار  بررسيبررسي  بخش دوم؛بخش دوم؛
ارزش  2015ميليارد دالر بوده است . در سال  38بالغ بر  2016گردش اقتصادي نوشيدني چاي در جهان در سال 

 کشورهاي ميان ينا در ميليارد دالر شده است. 11هزار تن واردات بالغ بر  150اين محصول فقط در امريکا با اقتصادي 

 ايران واکستان پ،  مصر ،انگلستان آمريکا، روسيه، و محصول اين صادرکنندگان بزرگترين هند و کنيا النکا،سري چين،

 .هستند جهان سطح در چاي واردکنندگان بزرگترين

ي وليردتچراي کره بيشرترين  هسرتندجهان  چاي عمده کننده صادر و کننده توليد کشورهاي سريالنکا و کنيا ند،ه ين،چ

 ود.صادر مي ش هم  کنيا و سري النکاچاي توليدي در بيشترين و  شودکشورهاي خودشان مصرف مي در چين و هند 
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  جهانیجهانی  چايچاي  توليدتوليد  

رصد از کرل د 38ميلون کيلوگرم يا  1998يد شده که از اين ميزان تول 2015ميلون کيلوگرم چاي در سال  5280بيش از 

ي مشارکت دارند کشور در امر توليد و صادرات چا 50گرچه بيش از چاي توليدي به بازارهاي بين المللي صادر شده است. ا

رصرد د 75ر کشرور اما بيشترين توليد و صادرات در اختيار چهار کشور چين ، هند، سريالنکا و کنيا قررار دارد و ايرن چهرا

يتنرام و چرون ودرصد صادرات جهاني را بخود اختصاص داده اند ضمن آنکه در سال هاي اخيرر کشرورهايي هم 60توليد و 

 اندونزي نيز توانسته سهم قابل قبولي در توليد و صادرات چاي بدست آورند.

 

 2015تا  2001میزان تولید جهانی چای بین سال های 

 
 

  جهانتولیدکننده  برتر کشور چهارچای در  تولیدمیزان 
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 2015-2011 چای، جهان کنندهتولید برتر کشور 10 

2015 2014 2013 2012 2011 

 کشور هزار تن  درصد هزار تن درصد هزار تن درصد هزار تن درصد هزار تن درصد

 چین  1623 35.6% 1789.753 38.1% 1924.457 38.5% 2095.57 40.3% 2278 43.0%

 هند 1095.46 24.0% 1135.07 24.2% 1208.78 24.2% 1207.31 23.2% 1208.66 22.8%

 کنیا 377.912 8.3% 369.4 7.9% 432.4 8.7% 445.105 8.6% 399.211 7.5%

 سریالنکا  327.5 7.2% 330 7.0% 340.23 6.8% 338.32 6.5% 328.964 6.2%

 ترکیه  221.6 4.9% 225 4.8% 212.4 4.3% 226.8 4.4% 258.541 4.9%

 ویتنام 206.6 4.5% 211.5 4.5% 217.7 4.4% 228.36 4.4% 170 3.1%

 اندونزی 150.2 3.3% 143.4 3.1% 145.8 2.9% 154.4 .3.0 129.293 2.4%

 ایران 103.89 2.3% 95.272 2.0% 116.818 2.3% 119.388 2.3% 83 1.6%

 آرژانتین 92.892 2.0% 94.6 2.0% - - 85.401 1.6% 76.4 1.4%

 ژاپن 82.1 1.8% 85.9 1.8% 84.8 1.7% - - 66.347 1.3%

 میانمار - - 94.6 2.0% 3.96 1.9% 98.6 1.9% - -

94.02% 5285 96.23% 5195 95.73%  4993 95.46% 4693 93.86%  کل جهان 4561 

 

ن را بخود هزار تن برگ سبز چاي رده هشتم جها 120تا  90با توليد بين  2014تا  2011ايران در طول سال هاي 

ر د 2015ا در سال چاي جهان در اختيار کشورمان بوده ام درصد از سهم توليد 2اختصاص داده است که تقربيا نزديک به 

 ميان ده توليد کننده برتر چاي جاي ندارد.

 

 2015-2011 ،جهان چای کننده صادر برتر کشور 10

2015 2014 2013 2012 2011 

 صادرات هزار تن  درصد هزار تن درصد هزار تن درصد هزار تن درصد هزار تن درصد

 کنیا 388.344 18.08% 380.357 18.65% 448.809 20.30% 458.728 21.60% 410.039 20.52%

 چین 322.58 15.02% 313.484 15.37% 325.806 14.74% 301.484 14.20% 324.949 16.26%

 هند 322.548 15.02% 225.082 11.04% 254.841 11.53% 212.606 10.01% 235.132 11.77%

 سریالنکا 321.074 14.95% 318.397 15.61% 355.25 16.07% 325.141 15.31% 304.835 15.25%

 ویتنام 134.528 6.26% 146.899 7.20% 141.021 6.38% 132.252 6.23% 125.186 6.26%

 آرژانتین 86.65 4.03% 78.056 3.83% 77.335 3.50% 76.892 3.62% 76.029 3.80%

 اندونزی 75.45 3.51% 70.071 3.44% 70.842 3.20% 66.399 3.13% 61.915 3.10%

 انگلیس 62.323 2.90% 55.21 2.71% - - - - - -

 اوگاندا 55.256 2.57% 55.21 2.71% 62.018 2.81% 59.687 2.81% 53.319 2.67%

 ماالوی 46.007 2.14% 42.494 2.08% 43.245 1.96% 48.227 2.27% 38.785 1.94%

- - 3.36% 71.342 1.96% 61.788 2.38% 48.551 - - 
امارات متحده 

  عربی 

 منطقه آزاد - - - - - - - - 39.26 1.96%

 جمع کل  2148.092 84.48% 2039.587 82.30% 2210.972 83.26% 2123.831 - 1998.377 -

83.54% - 82.53% - - - - - - - Total 
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 2015-2011 ،جهان چای واردات برتر کشور 10

2015 2014 2013 2012 2011 

 واردات هزار تن  درصد هزار تن درصد هزار تن درصد هزار تن درصد هزار تن درصد

  روسیه  187.77 10.06% 180.49 9.05% 173.07 8.74% 172.61 7.99% 173.07 8.76%

 انگلیس  154.60 8.28% 144.11 7.23% 137.62 6.95% 128.12 5.93% 135.23 6.85%

 آمریکا 127.54 6.83%   130.16 6.57% 129.25 5.98% 129.71 6.57%

 پاکستان 119.23 6.39% 122.30 6.13% 121.90 6.15% 150.95 6.99% 164.64 8.34%

 مصر 100.42 5.38% 109.38 5.49% 104.70 5.29% 103.25 4.78% 87.95 4.45%

 مراکش 65.84 3.53% 53.08 2.66% 57.31 2.89% 59.00 2.73% 64.44 3.26%

 افغانستان 63.22 3.39% 135.64 6.80% 81.98 4.14% 85.08 3.94% 72.36 3.66%

 آلمان 57.64 3.09% 58.86 2.95% 55.23 2.79% - - - -

 ایران 56.27 3.01% 77.88 3.91% 122.93 6.21% 73.38 3.40% 70.25 3.56%

 لهستان 48.78 2.61% - - - - - - - -

5.28% 104.21 6.90% 149.15 7.47% 147.88 - - - - 
ات متحده امار

 عربی

 هند - - - - - - 221.34 10.24% - -

 کنیا - - - - - - - - 97.01 4.91%

 جمع کل  1866.80 52.57% 1993.96 56.70% 1980.67 57.19% 2160.52 58.88% 1974.92 55.64%

 

   چايچاي  وارداتواردات  جهانیجهانی  بازاربازارساختار ساختار  

ل در مقايسره برا سرا واردات حجرم درصرد 38.8 هکر است تن هزار 1980.3 جهان چاي واردات حجم کل 2015 سال در

 چراي کننرده اردو کشورهاي بزرگترين  آمريکا متحده اياالت و انگلستان پاکستان، روسيه،.  افزايش پيدا کرده است 2001

 را انجهر چراي واردات کرل درصرد 10 حدود و کند مي وارد سال هر چاي تن هزار 150 از بيش روسيه. هستند جهان در

 سرال در نتر هرزار 164.6 ميزان به 2005 سال در تن هزار 139.3از  پاکستان در چاي واردات. صاص داده استبخود اخت

 از گذشرته سرال ده 10 در و کند مي افت 2015 تا 2001 سالهاي در انگلستان در چاي واردات. است يافته افزايش 2015

 از 2014 سرال در و اسرت يافتره افرزايش پيوسرته طرور بره متحرده اياالت چاي واردات است يافته کاهش درصد 32 رقم

  ه است .رفت فراتر انگلستان

 

 

براساس آمار فائو از ده کشور برتر صادر کننده چاي جهان نکته حايز اهميت نام امارات متحده عربی است که 

توانسته است جايگاه هفتمين صادرکننده چاي به بازارهاي بين المللی باشد با وجود که  2104ا ت 2012از سال 

همگان می دانند کشور امارات موقعيت کشت چاي را ندارد اما با واردات برگ سبز و فرآوري و تبديل به چاي 

 د.درصد از سهم تجارت جهانی چاي را بخود اختصاص ده 3خشک سياه توانسته نزديک به 
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 جهان در چای واردات بزرگ کشور چهار

 
 

   20232023چشم انداز توليد چاي جهان تا سال چشم انداز توليد چاي جهان تا سال  

 ) هزار تن (پیش بینی تولید چای سیاه

 
ايسه با دهه ک دهه گذشته در مقنشان مي دهد که توليد چاي سياه جهان در ي 2023ساله تا سال  10پيش بيني هاي 

صدم  17و  4ه ب 2023دهم درصد افزايش تا سال  9و  2هاي گذشته افزايش يافته است و پيش بيني مي شود که ساالنه 

 ميليون تن برسد.

 ) هزار تن (پیش بینی تولید چای سبز

 
ه نشان دهنده کدهم درصد رشد کند  2و  8انتظار مي رود توليد چاي سبز جهاني با سرعت بيشتري نسبت به چاي سياه 

 ميليون تن برسد. 2.97به  2023رشد توليد چاي سبز در چين است و پيش بيني مي شود تا سال 
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 صادرات چای سیاه

ميليون تن برسد  و  1.67به  2023فريقا و آسيا صادرات چاي سياه تا سال به آانتظار مي رود با پيش بيني رشد صادرات 

ونزي، ويتنام، اند تن برسد و همچنان کشورهاي کنيا ، سريالنکا، هند، 384743ن و در آفريقا به ت 921820سيا به آدر 

 ماالوي، اوگاندا و تانزانيا عمده ترين کشورهاي صادرکننده چاي سياه جهان باشند.

 پیش بیتی صادرات چای سیاه ) هزار تن (

 
 صادرات چای سبز

صادرات با  تدوام تن برسد و چين با 750981درصد افزايش  7.1با  2023سال  انتظار مي رود صادرات جهاني چاي سبز تا

ادرکننده تا سال تن عمده ترين کشورهاي ص 7631تن و ژاپن با  18500تن؛ اندونزي با  251024تن؛ ويتنام با  458579

 باشند. 2023

 پیش بینی صادرات چای سبز ) هزار تن (

 
 

 سبب چاي قيمت افزايش است و  هاي قبل سالبه  تنسب موجود وضعيت بهبود هدهند نشان چاي جهاني بازار بررسي

 بر توجهي قابل طور به کهي رسيده جهان سطح در دالر ميليارد 5.7 به 2013 سال در صادراتي درآمد درصدي 10 افزايش

 ها بيني پيش مدت، ميان رد. است بوده گذار اثر چاي کننده توليد کشورهاي در خانوار غذايي امنيت و انروستايي درآمد

 دررسيد  خواهد تعادلبه  کيلوگرم هر در دالر 2.81 قيمت با 2023 سال در سياه چاي تقاضاي و عرضه که دهد مي نشان

  .1تقاضا نباشد از بيش عرضه که صورتي

توليد صورت گيرد درصد افزايش  5اصالحي در ميزان عرضه صورت نگيرد و فر  بر آن باشد که تنها  هيچ اگر حال، اين با

و بطور ميانگين قيمت خواهد رسيد سنت در هر کيلوگرم  82دالر و  1به  2023درصد کاهش در سال  40قيمت چاي با 

                                                           
 بازار ترويج و تحليل و تجزيه " عنوان تخت کنيا – نايروبي  2016 مه ماه " فائو " خواروبارجهاني سازمان به وابسته چاي دولتي غير کارگروه نشست دومين و بيست گزارش- 1

 عضو کشورهاي حضور با و چين رياست به "چاي جهاني مصرف تشويق براي جهاني چاي
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از اين رو بايد تالش شود تا تقاضا براي چاي افزايش يابد که مي توان به روش  سنت خواهد شد. 60دالر و  1چاي جهاني 

 اشاره کرد؛ للي چاي فائو تاکيد شده است که از طرف کميته بين المهاي زير 

 افزايش مصرف سرانه در کشورهاي توليد کننده چاي که در مقايسه با واردات چاي کم است -

 ، چاي ميوه اي و دو نوش هاي گياهي تنوع بخشيدن به بخش هاي ديگر بازار چاي مانند چاي ارگانيک  -

 رهاي توليدکننده و وارد کننده چاي تبليغ مزاياي سالمتي مصرف چاي و ترويچ مصرف در کشو -

 شناسايي بازارهاي بالقوه براي رشد مصرف چاي  -

 شناخت و رعايت استانداردهاي ايمني و کيفيت مواد غذايي  -

 ب و هوايي آييرات شناخت علومي که ممکن است در بلندمدت بر توليد چاي تاثير گذار باشد مانند پيامدهاي احتمالي تغ -

  هوايي وگاري کشاورزي و اجتماعي و اقتصادي مناطق چاي خيز براساس پيش بيني هاي آب تدوين راهبردهاي ساز -

وايي رات اب و ها تغييانجام مطالعات تطبيقي شرايط آب و هوايي ارقام چاي و نيازهاي آن و توليد ارقام مختلف چاي که ب -

 سازگاري داشته باشند

 تمرکز بر توليد چاي در مناطق آب و هوايي دريايي  -

ين زينه او افزايش هاصالح نظام بسته بندي که توسط چندين شرکت بزرگ در کشورهاي مصرف کننده صورت مي گيرد  -

 شرکت ها بر توليد تاثير منفي داشته است

 کاهش هزينه هاي زنجيره تامين ) فرآوري و توزيع(  ناشي از افزايش هزينه هاي سوخت  -

رضه و به کاهش ع بازار چاي جهان با رويکرد ايجاد افزايش تقاضا بجايتالش براي بهبود شرايط ساختاري بلندمدت در  -

 تعادل رساندن بازار براي جلوگيري از افت قيمت بيشتر 

 اي چتوجه به مصرف زياد چاي در بازرهاي سنتي وتمرکز بر ايجاد تقاضاي بيشتر در کشورهاي توليدکننده  -
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  جمع بندی جمع بندی 
 لي نسبت بهيد داخچاي به استان گيالن و تا حدودي در مازندران و کاستي تولبا توجه به به محدوديت اراضي زير کشت 

هزار  25يد نزديک به هزار تن و تول 110ميزان مصرف، واردات چاي در ايران امري ناگريز است. با توجه به مصرف ساالنه 

يزان مردد. رد کشور مي گتن چاي خشک در داخل بطور متوسط همه ساله مقاديري چاي از مبادي رسمي و غيررسمي وا

ميليارد تومان  1000دالر و در مجموع نزديک به  4.5هزار تن با ميانگين قيمت کيلويي  55وادرات رسمي به طور متوسط 

کل مبلغ  1395ميليارد تومان مي رسد. اين در حالي است که در سال  3000است. گردش اقتصادي چاي در کشورمان به 

 ميليارد تومان ) تقربيا يک پنجم رقم واردات رسمي ( بوده است. 234 خريد برگ سبز چاي بالغ بر

يت نها با حماکه ت از طرف ديگر واردات غير قانوني چاي لطمه بزرگي به اقتصاد و گردش سالم اين محصول وارد مي سازد

 از توليد محصول داخلي مي توان جلوي ان را گرفت.

طق در جهان به کشور و منا 50الر سهم تجارت چاي در جهان است و حدود ميليارد د 38در حال حاضر ساالنه در حدود 

دت دارند که روسيه کشور جهان به نوشيدن چاي عا 160ميليارد نفر در بيش از  3کشت چاي مي پردازند و تقربيا بيش از 

 نگ چاي درو فرهدرصد از سهم مصرف چاي در جهان را بخود اختصاص داده است  و با توجه به عادت  10به تنهايي 

کشورمان  يران،اکشورهاي ترکيه، عراق، افغانستان، کشورهاي مشترک المنافع، کشورهاي حوزه خليج فارس و همسايگان 

رف ه بازار مصاطق ببا توجه به وجود مناطق ويژه آزاد اقتصادي در نقاط مختلف کشور و دسترسي سريع تر و آسان اين من

ات متحده امار هاب منطقه اي براي فرآوري و صادرات چاي تبديل شود. اقدامي که کشورهاي همجوار مي تواند  به يک

ه اوري و بستو فر عربي در سال هاي اخير توانسته است بخوبي از اين ظرفيت منطقه استفاده کند و با واردات چاي سبز

اين  اليکهپا کند در ح بندي و صادرات آن اسم و رسمي براي خود در ميان کشورهاي صادرکننده چاي جهان دست و

 کشور به هيچ وجه شرايط کشت چاي را ندارد.

ر نطقه و سايصرف مايران مي تواند با ضابطه مند نمودن واردات چاي سبز و فراوري و بسته بندي آن از ظرفيت بازار م

رنامه هاي توان ب مي واردات و صادراتاتکاء به عوايد حاصل از  کشورهاي مصرف کننده چاي بخوبي استفاده نموده و با 

 و از خروج آورد زير ساختي الزم جهت بهبود وضعيت صنعت چاي و ارتقاي کمي و کيفي توليد اين محصول را به اجرا در

 مقادير متنهابهي ارز از کشور جلوگيري کرد.

 

    


