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 (1393-1399بررسی صادرات چای ایران )

 2زاده یقل دری، ح *1یمحسن سنجر دیس

 

 

 چكیده
ازارهای بشاورزی به کحصوالت آید. ورود مهای کسب درآمد ارزی برای اکثر کشورها به شمار میصادرات محصوالت کشاورزی یکی از راه

ء کشورهای پر .ایران  جزعه یابدرقبا همگام سازد و در نهایت توس شود تا این بخش برای کسب معیارهای الزم خود را باجهانی سبب می
(. Trade Map, 2020گردید ) رتبه ششمین وارد کننده چای را از نظر ارزش در جهان حائز  2019مصرف چای دنیا قرار دارد. در سال 
این  شود. بام میای دولت انجایارانه حمایت قیمتی ودهد و ای تولید نیز با درصد نیاز داخلی را می 20تولید چای در ایران حداکثر کفاف 

ین تحقیق شود. لذا انی صادر میدرصد چای تولیدی ایران با قیمتی کمتر از متوسط جها 50تا  45حال آمارهای گمرک نشان می دهند بین 
های ادهی بوده و دابخانهنوع کتادرصدد آن است دالیل این صادرات و سودمندی یا عدم سودمندی آن را مشخص سازد. روش تحقیق از 

صادر کننده مصاحبه به  4اریابی و کارشناس باز 6تولید کننده،  10چنین با اند. هماین تحقیق از گمرک و سازمان چای کشور گرفته شده
ران ای صادراتی این است که چشود. نتیجه حاکی از ایصادر کننده انجام می 4درصد کل صادرات چای از طریق این  65عمل آمد. حدود 

ای ن تعیین استانداردهشود ضممی یشنهاددارای کیفیتی پایین است که با توجه به دریافت یارانه تولید، صدور آن منفعتی برای کشور ندارد. پ
 ها خودداری گردد. حداقلی برای صادرات چای از پرداخت یارانه برای تولید آن
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 مقدمه

الت رود محصوو. آیدیاکثر کشورها به شمار م یبرا یکسب درآمد ارز هایاز راه یکی یصادرات محصوالت کشاورز

 ازد و درسهمگام  الزم خود را با رقبا یارهایکسب مع یبخش برا ینتا ا شودیسبب م یجهان یبه بازارها یکشاورز

 .یابدتوسعه  یتنها

 یران.  ااست ادیز یاربس یزمصرف آن در کشور ما ن یزانپس از آب در جهان است که م یدنینوش ترینرفپر مص چای

 یرانادر  یچا یدتول (.Trade Map, 2020)از نظر ارزش در جهان بود  یوارد کننده چا ینششم 2019در سال 

 ینا .یدمانیمحصول م ینکل ا ینیتضم یدکشور است و همه ساله دولت اقدام به خر یمحدود به دو استان شمال

 شور نشانکادرات صبه آمار  یحال نگاه ین. با اشودیبه واردات انجام م یازین یو ب یدتول یشبا هدف افزا یاستس

-یمصادر  یمعمول جهان یمتکمتر از ق یمتیکشور با ق یدیتول یاز چا ایهمه ساله بخش قابل مالحظه دهدیم

 چرا که .پردازدبآن  یلدال یران وا یصادرات چا یلخصوص به تحل ینبا کاوش در ادارد  الشمقاله ت ین. لذا اشود

 نیالعات اکثر اطا پردازد.ایران همواره یکی از واردکنندگان خالص چای بوده؛ برای خرید چای هزینه باالیی می

صادر  4و  یابیزاراس باکارشن 6کننده،  یدتول 10با  چنینهم. اندکشور گرفته شده یاز گمرک و سازمان چا یقتحق

 شود. می صادر کننده انجام 4درصد صادرات چای ایران از طریق این  65حدود کننده مصاحبه به عمل آمد. 

ردات و خودبسندگی و جایگزینی تولید داخلی به جای واشمسی آغاز شد.  1280کشت چای در ایران در سال 

مانی زل در گذر رفت. با این حامحصول بیگانه به شمار میترین دالیل کشت این جلوگیری از خروج ارز از اصلی

 نسبتا طوالنی این هدف تحقق نیافت و کشورمان در شمار واردکنندگان خالص چای درآمد.

اید بز برداشت اترین زمان پس داری نیست و در کوتاهبرگ سبز چای به دلیل حساسیت و آسیب پذیری قابل نگه  

ضوع نار موکل به چای خشک گردد. تعداد زیاد چایکاران و کوچک بودن اراضی در وارد چرخه عمل آوری و تبدی

ت یگر، مددها همواره از این محصول حمایت ویژه نمایند. محصول چای خالف محصوالت فوق سبب شده تا دولت

 یل فراهملبه د زمان معینی برای برداشت ندارد. مثال در برخی کشورها مانند سری النکا یا در جنوب هندوستان

اخر ه از اوشود. در ایران، برگ سبز چای طی مدت شش مابودن شرایط اقلیمی در تمام سال برداشت انجام می

دت زمان گویند. میم« برداری چایهدوره بهر»شود که در اصطالح به این زمان فروردین تا اوایل آبان برداشت می

 گردد.ل بعد میسازی و آماده کردن باغ برای ساباقی مانده صرف به

دولت سیاست حمایتی جدیدی برای محصول چای به اجرا گذاشت. به این صورت خریدد در  1393از ابتدای سال     

قالب خرید تضمینی اما با مشارکت بخش خصوصی انجام بگیرد. یعنی دولت قیمت پایه محصول را در دو درجده یدک 

پدذیرد. پدس از جموع پرداختی دولت و کارخانده دار صدورت مدیو دو اعالم می نماید. اما پرداخت بهای محصول از م

اجرای این سیاست، مطابق آمار گمرک صادرات چای ایران در قیاس با تولید آن قابل مالحظه بوده است. لدذا مسداله 

له است. از طرف دیگر، دولت بابت تولید چای همه سا این تحقیق کاوش در زمینه عوامل زمینه ساز این صادرات بوده

پردازد. لذا انتظار این است که چای تولید شده در بازار داخل به فروش برسد یا در صورت صادرات سدبب ارز یارانه می

اساسا تولید چای در کشور با حمایت مستقیم و پرداخت یارانه توسط دولدت بدا هددف  آوری شود. با توجه به این که

برای کشوری که خدود  زیاد چایبنابراین مشاهده آمار صادرات  ؛دگردافزایش تولید داخلی و کاهش واردات انجام می
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 کندداما با قیمتی ارزان )حدود یک پنجم واردات( صادر مدی کندمی وارد یبه قیمت گرانآن را  محتاج واردات است و

  سازد.اهمیت این تحقیق را نمایان می

ده بده است. چون ایران یدک کشدور صدادر کنند تاکنون در زمینه صادرات چای هیچ پژوهشی در ایران صورت نگرفته

کداران، در زاده و هم)قا« تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات چای ایران»رفته است. تنها تحقیق در این زمینه شمار نمی

تی چدای صدادرا ( است که حاکی از تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر صادرات چای و تاثیر مثبت نرخ ارز بر ارزش1393

 ما در مقطع زمانی انجام این تحقیق، صادرات چای ایران قابل مالحظه نبوده است.است. ا

یدد درصدد تول 75در مجمدوع حددود  1399تدا  1393( نشان می دهد از سدال 1توجه به آمار گمرک ایران )جدول 

ولیدد آن تی هزار میلیارد ریال از کل یارانده صدرف شدده بدرا 105داخلی صادر شده است. اما ارزش کل این صادرات 

 دهد.(. لذا این موضوع، اهمیت تحقیق جاضر را نشان می3کمتر است )جدول 

 روش تحقیق
یشتر شرایط ( است. هدف از این نوع تحقیق، شناخت ب1381و همکاران،  سرمداز نوع توصیفی ) این تحقیق    

از ایران طی  سی صادرات چایبرر عنوان این تحقیق (. 1381موجود و یاری به فرایند تصمیم گیری است )همان، 

جه چای طی علت انتخاب این مقطع، اجرای سیاست جدید دولت و صادرات قابل تو .است 1399تا  1393های سال

ن و رایمرکز آمار ا (،سازمان چای کشوراز منابعی شامل وزارت جهاد کشاورزی ) های تحقیقداده این زمان بوده است.

 10ازاریابی و کارشناس ب 6، نفر صادر کننده 4نفر شامل  20ند. همچنین با گمرک جمهوری اسالمی جمع آوری شد

ا در اختیار درصد صادرات چای ر 60چهار صادر کننده مورد مصاحبه بیش از  کارخانه دار چای مصاحبه گردید.

 دارند.

ا توجه ارند و  بدقش بود. این که چه عواملی در این صادرات ناصلی این تحقیق، بررسی صادرات چای ایران  هدف   

   رسدبه قیمت ارزان چای صادراتی چرا در بازار داخلی به فروش نمی

 نتایج 
تن ارائه شده  بر حسب 1399تا پایان دی ماه  1393(، مقدار تولید، صادرات و واردات چای از سال 1در جدول )

 است.
 )تن( 1399دی ماه  تا پایان 1393مقدار تولید، صادرات و واردات چای از سال  (1جدول )

 سال مقدار تولید چای مقدار واردات مقدار صادرات

35613 50916 14600 1393 

24625 51157 19600 1394 

14787 56428 31350 1395 

14727 58204 24300 1396 

16350 63082 25200 1397 
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12800 83000 28350 1398 

11407 51747 29650 1399 

 یران و سازمان چای کشورمنبع: سایت گمرک ا      

 

یلو رای هر ک( قیمت چای وارداتی، قیمت چای صادراتی و متوسط قیمت جهانی چای را برحسب دالر ب2در جدول )

 طی دوره مورد بررسی ارائه شده است.

 
 ( قیمت هر کیلو چای وارداتی، صادراتی و متوسط قیمت جهانی  )دالر(2جدول )

 سال قیمت چای وارداتی صادراتیقیمت چای  متوسط قیمت جهانی چای

2.72 1.1 5.1 1393 

2.78 1.3 4.7 1394 

2.68 1.4 4.6 1395 

3.15 1.3 4.9 1396 

2.85 1.2 4.8 1397 

2.56 1 5 1398 

2.7 1 5 1399 

 (1399منبع: سایت گمرک و بانک جهانی )        

 

ره مورد ال در دوتولید چای بر حسب میلیارد ری ( هزینه واردات، عایدی صادرات و یارانه دولت بابت3در جدول )

 بررسی ارائه شده است.
 (  مقایسه هزینه واردات، عایدی صادرات و یارانه دولت بابت تولید چای )میلیارد ریال(3جدول )

 سال هزینه واردات عایدی صادرات یارانه دولت بابت تولید چای

603 1007 6796 1393 

914 919 7053 1394 

1454 526  8169 1395 

1218 661 9653 1396 

1266 1014 12596 1397 

1465 1400 17304 1398 

1284 2446 10820 1399 

 (1393-1399منبع: سایت گمرک )       

 



 

1000 

ی ه ریال ط( هزینه تمام شده یک کیلو چای درجه یک و درجه دو و قیمت یک کیلو چای صادراتی ب4در جدول )

 است. دوره مورد بررسی ارائه شده
 )ریال( یک کیلو چای صادراتی فروش ( قیمت تمام شده چای درجه یک و درجه دو و قیمت4جدول )

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

گمرک و مصاحبه  تیمنبع: سا محقق

برابری ریال با  ( نرخ5در جدول ) دالر ارائه شده است.

 
 یالدالر با ر ی( نرخ برابر5جدول )

 

 

 
 

 
 منبع: گمرک ایران

 

 ( پاسخ مصاحبه کنندگان در زمینه دالیل صادرات چای ایران ارائه گردیده است.6در جدول )
 دالیل صادرات چای ایران از دیدگاه مصاحبه شوندگان( 6جدول )

 درصد از کل افراد تعداد هاپاسخ

   

 سال ارزش دالر به ریال

26500 1393 

29650 1394 

31674 1395 

34570 1396 

53771 1397 

107430 1398 

219010 1399 

قیمت یک کیلو چای 

 صادراتی

هزینه تولید یک کیلو چای  

 درجه دو  

هزینه تولید یک کیلو چای  

 سال درجه یک  

28280 21450 33330 1393 

37320 26000 40400 1394 

44080 33930 52380 1395 

44910 38220 01059  1396 

62010 43750 63820 1397 

107430 64960 99610 1398 

214450 160250 204750 1399 
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 0.75 15 ارزان بودن قیمت

 0.50 10 نرخ برابری ریال با دالر

 0.25 5 کیفیت مناسب

 0.25 5 همسایگی با کشورهای مقصد

 0.20 4 استفاده از چای ایرانی برای صادرات مجدد

 0.15 3 درآمد کشورهای مقصد

 0.05 1 ایرانی بودن چای

 منبع: مصاحبه محقق

 

 ( پاسخ مصاحبه شوندگان به سوال علت عدم فروش چای صادراتی در داخل ارائه شده است.7ر جدول )د

 داخلبازار ( علت عدم فروش چای صادراتی در 7جدول )
 درصد تعداد پاسخ ها

 0.60 12 ظاهر نامناسب برای مشتری ایرانی

 0.30 6 نداشتن استاندرد کیفیت

 0.20 4 ریف شدهعدم امکان بسته بندی در اوزان تع

 منبع: مصاحبه محقق     

 

د.در ند کاهشی دار( مشاهده می شود مقدار واردات در مجموع روند افزایشی و صادرات رو1همان گونه که از جدول )

 عین حال مقدار صادرات قابل مالحظه است.                         

تی و ای وارداچبت شده کردند که این امر با توجه به قیمت ثمصاحبه شوندگان چای صادراتی را از نوع ایرانی عنوان  

 اتی است؛ی واردصادراتی کامال اثبات می شود و این احتمال که چای صادراتی در واقع صادرات مجدد بخشی از چا

 گردد. همچنینی( قیمت چای وارداتی و صادراتی و تفاوت قابل مالحظه آنها معلوم م2سازد. از جدول )زایل می

حدود )شود قیمت پرداختی کشورمان برای خرید چای بیش از متوسط قیمت جهانی این محصول است شخص میم

کس وع ارتدوه از ندو برابر( که دلیل این مساله را طبق نظر مصاحبه شوندگان در کیفیت چای وارداتی و جنس آن ک

 صادراتی ایین چایپکرد. با این حال قیمت توان تبیین )نوعی از چای که فرایند تولیدش زمان بر و سنتی است( می

صاحبه مهم نسبت به چای وارداتی هم متوسط قیمت جهانی حاکی از پایین بودن کیفیت آن دارد. امری که 

صادراتی در  (. همچنین مصاحبه شوندگان دالیلی را برای عدم فروش چای7شوندگان به ان اذعان کردند )جدول 

 (7بازار داخلی بر شمردند )جدول 

ان رف کنندگفاه مصدولت با اجرای سیاست خرید تضمینی و پرداخت یارانه، درصدد افزایش تولید و رونق اشتغال و ر

های مورد الدهند پرداخت این یارانه در مجموع باعث افزایش تولید طی س( نشان می1های جدول )است. داده

یابیم یم( در 3)های جدول لی نرسیده است. از دادهبررسی گردیده است. اما ثمره این تولید به مصرف کننده داخ

ا این ست. لذاارزش چای صادراتی ایران حتی از یارانه صرف شده توسط دولت برای تولید چای در آن سال کمتر 

 رف کنندهبه مص صادرات از این لحاظ نیز در عمل برای کشور فایده مند نیست و یارانه پرداختی دولت در نهایت

 سد.رخارجی می
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ا چای بای صادراتی دهند با توجه به هزینه تولید دو نوع چای درجه یک و دو، قیمت چ( نشان می4های جدول )داده

 ت ایرانیا کیفیدرجه دو که کیفیت پایینی دارد؛ هماهنگی دارد و نظر مصاحبه شوندگان دال بر عدم صدور چای ب

ه دو چای درج جه گرفت تمایل تولید کنندگان به تولیدتوان نتیشود. ضمن این که از همین جدول میاثبات می

میت آن کفزایش ابیشتر است. لذا پرداخت یارانه توسط دولت منجر به بهبود کیفیت تولید نگردیده و صرفا موجب 

م ه علی رغک. چرا شده است. هدف دولت از پرداخت یارانه کمک به تولید کننده برای تولیدی بازار محور بوده است

ن آرداخت پخرید در سطح قیمت تضمینی هیچ مانعی برای فروش چای به قیمتی که مصرف کننده مایل به  تثبیت

هزار  1300( میانگین فروش چای خارجی در سطح عمده فروشی کیلویی 1399باشد؛ وجود ندارد. در حال جاضر )

 .(1399ای، هزار ریال است )معاونت بازاریابی سازمان چ 600ریال و برای چای داخلی حدود 

ز جع چیزی شود در واقدهد آنچه به عنوان عایدی صادراتی برای چای ایرانی لحاظ می( نیز نشان می5جدول)

  .افزایش نرخ ارز نیست. چرا که قیمت این محصول طی دوره مورد بررسی تغییر محسوسی نداشته است

این بوده که  1394و  1393های ی در سالهمچنین مصاحبه شوندگان اظهار داشتند علت صادرات بیش از تولید چا

خش ( توسط ب1379-1388های انبار شده در سنوات قبل )در کنار چای تولیدی همان سال، بخشی از چای

 وستایی )مالکهای انباری توسط سازمان تعاون رهزار تن از این دسته از چای 10خصوصی صادر شد. قیمت فروش 

 (.1394ز، و لنگر نیو 1392ل تعیین شده بود )پایگاه مناقصات کشور، ریا 2500آن( به صورت پایه کیلویی 

 ارزیابی لی مفیدهای انباری را برای بهبود وضعیت بازار چای داخکارشناسان بازاریابی طرف مصاحبه، فروش چای

ی هاش چایالف فروهای تولید سال، مخکردند. اما تولید کنندگان به واسطه قیمت پایین و احتمال اختالط با چای

گان صرف کنندتمادی می قیمت چای داخلی و بی اعانباری بوده و این امر را مختل کننده نظام تولید و بر هم زننده

 به این محصول دانستند.

شود که صادر می درصد چای ایرانی تولیدی هر سال 40با این حال، مصاحبه با تولید کنندگان معلوم ساخت حداقل 

 ن سهم چای تولیدی از کل مصرف کشور قابل مالحظه است.با توجه به اندک بود

 گیری و پیشنهادهانتیجه

اهشی روند ک مقدار واردات چای طی مورد بررسی روند افزایشی و صادرات چای دهندنتایج این بررسی نشان می

 لی است کهدر حا داشته است. همچنین همه ساله هزینه واردات و طبعا خروج ارز از کشور افزایش یافته است. این

 است. وج ارزدولت همه ساله با پرداخت یارانه درصدد بهبود وضعیت تولید چای ایرانی و کاهش وابستگی و خر

ریداران قبال خاچای صادراتی ایران از کیفیت چندانی برخوردار نیست و با توجه به قیمت اندکی که دارد مورد 

حتی به  ر کشورم تطابق با خواست مصرف کننده داخلی در بازاخارجی است. این چای به دلیلی کیفیت پایین و عد

 شود.شود قابل فروش نیست و در صورت متوقف شدن صادرات، انباری میقیمتی که صادر می
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 ش وارداتدف کاههبا توجه به این که دولت همه ساله اقدام به پرداخت یارانه برای تولید محصول چای داخلی با 

 باشند. ده نکردهلتی استفاهایی اجازه صادرات یابند که در تولیدشان از یارانه دوشود تنها چاینماید؛ پیشنهاد میمی
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