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پیشگفتار
تحل یل بازار پنبه در عرصه جهانی و بخصوص شناخت کشور های تولید کننده پنبه با کیفیت ،یکی از دغدغه های تولیدکنندگان،
تاجران و مصرف کنندگان پنبه و محصوالت مرتبط با آن می باشد .به علت تسهیل در مبادالت الیاف و نخ پنبه استانداردهای بین
المللی برای تعیین میزان کیفیت آن ها تعیین شده است .با این وجود پنبه در کشورهای مختلف به علت خاک و آب و هوای متفاوت
دارای ارقام متفاوت می باشد .همچنین انواع پنبه اصالح شده نیز از طرف وزارت خانه های کشاورزی در کشور های مختلف تهیه شده
که به آب کمتری احتیاح داشته و بازدهی باالتری در محصول خواهند داشت .سیاست کشور های مختلف برای کشت پنبه از سال
های گذشته تاکنون به علت تغییر در مطالبات بازار ،شرایط آب و هوایی و کشت محصوالت دیگر به جای پنبه تغییرات فراوانی کرده
است .با این وجود محور اقتصاد بسیاری از کشور های بزرگ جهان حول مبادالت و مصرف پنبه بوده و برای تشویق کشاورزان در
کشت پنبه یارانه هایی را اختصاص داده اند.
آشنا شدن با استانداردهای نخ و الیاف پنبه ،میزان تولیدات کشور های مختلف و اطالع از سیاست کشور ها در زمینه افزایش سطح
زیر کشت پنبه ،سبب می شود تا دست اندرکاران با اطالعات جامع تر و آرامش خیال بیشتری در آن کشور ها سرمایه گذاری نمایند.
در این کتاب سعی شده است اطالعات کلی درباره اقتصاد و تجارت کشور ها ،تحلیل بازار پنبه ،میزان واردات و صادرات ،میزان
تولیدات و سطح زیر کشت پنبه در کشور های سرشناس در زمینه تولید و تجارت پنبه ارائه گردد تا عالوه بر آشنایی کارشناسان
نساجی با بازار جهانی پنبه ،زمینه مساعدتری جهت همکاری با آنها مهیا گردد .الزم به ذکر است جهت دسترسی به منابع اقتصادی و
گمرکی کشور های مختلف مشکالت عدیده ای در سر راه وجود داشت ،ولی با همت و اراده کتابی موثق و معتبر جمع آوری گشت.
همچنین تالش بر این است که در زمینه سایر الیاف و نخ ها نیز خدمتی بر صنعت نساجی کشور ارائه شود.

عباس ناظمی
پاییز 1396

نقدی بر کتاب

مقدمه
پنبه از مهمترین و پرکاربردترین الیاف طبیعی در نساجی به حساب می آید .از گذشته تا کنون از الیاف پنبه برای تولید نخ و پارچه
استفاده شده است .این الیاف به دلیل نرمی و لطافت ،جذب رطوبت زیاد ،استحکام کششی زیاد ،مقاومت سایشی باال ،افزایش استحکام
در حالت مرطوب ،مقاومت کم در برابر چروک شدن ،مقاومت زیاد در برابر حرارت ،راحتی پوشش و در دسترس بودن به طور گسترده
و به شکلهای گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند .از جمله کاربردهای پنبه در لباس کودکان ،دستمال کاغذی ،لوازم بهداشتی،
پانسمانها ،شلوار جین ،کاالی خواب و حوله می باشد و همچنین به شکل بی بافت نیز مورد استقبال واقع شده است.
کوتاه ترین الیاف پنبه در حدود  2سانتی متر و بلندترین آنها در حدود  6سانتی متر طول دارند .بوته ی پنبه فقط در مناطقی رشد
می کند که سرتاسر سال ،آب و هوای گرم و آفتابی داشته باشند .الیاف پنبه را که به وسیله ی ماشین های پنبه چینی ،جمع آوری
شده اند ،به کارخانه می برند تا عمل بیاورند .در الیاف برداشت شده ،شاخه های کوچک  ،دانه های پنبه و ذرات گردو خاک وجود دارد.
ماشین های پنبه پاک کنی ،الیاف پنبه را از دانه ها جدا می کنند .سپس الیاف را گردآوری و بسته بندی می نمایند .پنبه در بسته
های بزرگی که عدل نام دارند ،به کارخانه ی نخ ریسی برده می شود .در کارخانه ،این بسته ها را باز می کنند و الیاف پنبه را شانه
می زنند تا بتوانند آنها را دسته بندی کنند .سپس ،الیاف پنبه در اثر پیچاندن و تاباندن ،به رشته های بلند و باریک نخ تبدیل می
شوند .این کار ،نخ ریسی (ریسندگی) نام دارد .بیشتر پنبه به نخ پنبه ای و یا نخ مخلوط با الیاف دیگر تبدیل می شود و مقداری از
پنبه به صورت پنبه ی تصفیه شده در کمک های اولیه به کار می رود مثال کاغذ که از مخلوط الیاف چوب ،آب و چسب تهیه می
شود .اگر الیاف پنبه با الیاف چوب مخلوط شوند ،کاغذ ظریف و محکمی به دست می آید .همچنین بعضی از الیاف پنبه ،برای تولید
نخ ،بسیار کوتاه هستند .از این الیاف در بالشتک های مبلمان خانه ،صندلی اتومبیل و لوازم بهداشتی استفاده می شود.
پنبه کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارد در نتیجه یکی از مهمترین محصوالتی است که توجه بسیاری از سیاستمداران کشور
های مختلف را به خود جلب کرده است .برخی از کشورها شرایط آب و هوایی خوبی جهت کشت پنبه داشته و از واردات الیاف پنبه
بی نیاز هستند .برخی دیگر از کشور ها نیز به کشت پنبه می پردازند ولی برای مصارف داخلی کافی نبوده و احتیاج به تامین آن از
کشور های دیگر دارند .در این میان تولید پنبه ،واردات و صادرات آن عواملی است که کشور های مختلف را جهت تامین نیاز
کارخانجات داخلی و مصرف کنندگان خود به رقابت واداشته است .بعالوه ارزش افزوده روی الیاف پنبه یکی از عواملی است که
بسیاری از کشور ها در سال های اخیر بر روی آن متمرکز شده اند و به فروش مواد اولیه رغبتی نشان نمی دهند .در این کتاب سعی
شده استانداردهای پنبه و عوامل موثر بر کیفیت الیاف پنبه به تفصیل بیان گردد .همچنین به بررسی شرایط اقتصادی ،میزان تولید و
مبادالت پنبه در کشورهایی که دارای سابقه خوبی در زمینه پنبه و تعامل با کشورهای دیگر دارند ،پرداخته می شود .این کشور ها
شامل هند ،چین ،ایاالت متحده آمریکا ،ازبکستان ،برزیل ،ترکیه ،بنگالدش ،افغانستان ،قزاقستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،اسپانیا،
پاکستان ،جمهوری آذربایجا ن ،مصر ،استرالیا ،تایلند و ایران می شود .برخی از کشور ها با وجود داشتن شرایط بسیار خوب جهت
کشت پنبه ،کشت سایر محصوالت زراعی را ترجیح داده اند و برخی از کشور ها نیز برای افزایش بازدهی الیاف پنبه خود به سیاست
های متفاوتی مانند استفاده از بذور اصالح شده دست زده اند .علی رغم تمام سیاست های بکار گرفته شده میزان مصرف پنبه در
جهان رو به افزایش است و اکثر مصرف کنندگان خرید پنبه با کیفیت باالتر را در اولویت کار خود قرار می دهند.
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 1-1ساختار پنبه
پنبه جز الیاف سلولزی بوده و از گلوکز ساخته شده است .در پنبه مقداری وکس ،پکتین ،پکتوز ،اسید پکتیک ،رنگدانه یا پیگمنت و مواد

دیگر نیز وجود دارد .اخیراً تعداد  ۱۰۰۰۰واحد گلوکز که وزن مولکولی  ۱۵۸۰۰۰۰را نشان میدهد .سطح مقطع و تصویر طولی لیف پنبه
در زیر میکروسکوپ نوری ،حالت لوبیایی شکل دارد و مغز لیف یا لومن به صورت خطی دیده میشود .همان گونه که در شکل
 1نشان داده شده است در مقطع عرضی ،لیف پنبه از دو قسمت ،دیواره سلولزی و حفره میانی با نام لومن تشکیل شده است.
دیواره سلولزی ،بخش عمده لیف پنبه را تشکیل می دهد و ضخامت آن بیانگر میزان رشد یا به عبارتی رسیدگی الیاف پنبه
است .هر چه دیواره سلولزی ضخیم تر باشد ،الیاف پنبه رسیده تر خواهند بود در نتیجه استحکام و جذب رطوبت الیاف بیشتر
است و در عملیات رنگرزی ،رنگ پذیری بهتری خواهند داشت.

شکل  :1-1مقطع عرضی لیف پنبه

به دلیل وجود مقداری پکتوز و رنگدانه طبیعی ،همواره پنبه خام به رنگ زرد تمایل دارد .به طور تخمینی  ۲۵میلیون تن پنبه
در هر سال تولید میشود .این میزان برابر با سطح زیر کشت  2.5درصد از زمینهای کشاورزی روی زمین است .چین
بزرگترین تولیدکننده پنبه در جهان است و بیشتر پنبه خود را ،در داخل کشور به مصرف میرساند .ایاالت متحده آمریکا برای
سال های متمادی بزرگترین صادرکننده پنبه در جهان بوده است.
 2-1آماده سازی پنبه
چیدن پنبه به روش ماشینی یا دستی صورت می گیرد .در روش ماشینی ،ماشین مخصوصی ،الیاف پنبه را از غوزه جدا و
جمع آوری می کند ،بدون اینکه به گیاه پنبه آسیبی برسد .در روش دستی ،این کار توسط کارگر صورت می گیرد .امروزه در
کشورهای پیشرفته چیدن پنبه به روش ماشینی رواج دارد ،در حالی که در کشورهای در حال توسعه هنوز از روش دستی
استفاده می شود .محصول پنبه دو قسمت الیاف و بذر تشکیل شده است  .این دو قسمت بوسیله دستگاه های پنبه پاک کنی
از هم جدا می شوند.
سطح بذوری که به این روش بدست می آید ،کرکهای ریزی وجود دارد که به آن لینتر می گویند که در صنعت پوشک بچه
مورد استفاده قرار می گیرد .امروزه تقریباً در تمام کشورهایی که بصورت تجاری پنبه کشت می شود ،برای کشت پنبه این
کرکها را از سطح بذر از بین برده و به اصطالح از بذور دلینته شده استفاده می کنند .کرک گیری بذر پنبه به سه روش انجام
می شود که دو روش آن بصورت شیمیایی و روش دیگر بصورت مکانیکی می باشد .در روش مکانیکی از برس هایی دواری که
با سرعت زیاد در حال چرخش هستند ،استفاده می گردد .این برس ها در داخل محفظه ای با سطح بذر تماس پیدا کرده و
کرکهای سطح بذر را جدا می کنند .در این روش کرکهای جدا شده از سطح بذر از بین نرفته و قابل جمع آوری هستند.
سرعت عمل در این روش کمتر از روشهای شیمیایی بوده و کرکهای سطح بذر کامالً از بین نرفته و بصورت الیه بسیار نازک بر
سطح بذر باقی می مانند .در روش شیمیایی برای از بین بردن کرکها از اسید استفاده می شود .در این روش اسید با کرکهای
ال از بین می برد.
سطح بذر تماس پیدا کرده و کرکها را حل و کام ً
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کرک زدایی به روش شیمیایی به دو صورت اسید رقیق شده و بخار اسید انجام می شود .در کشت پنبه استفاده از بذور دلینته
شده مزایای زیادی نسبت به بذور کرکدار دارد که کاهش مصرف بذر ،حذف بیماری ها ی مربوط به کرک و افزایش سرعت
جوانه زنی از مهمترین عوامل آن می باشد .پس از چیدن پنبه ،با استفاده از ماشین پنبه پاک کنی دانه های پنبه از الیاف
پنبه جدا می شوند .سپس الیاف پنبه را به صورت به هم فشرده به شکل بسته های مکعب مستطیل ،که به آن عدل می
گویند ،آماده می کنند و روی آن را با پارچه کنفی یا چتایی می پوشانند .سپس به منظور تبدیل الیاف به نخ ،عدل ها را به
کارخانجات ریسندگی منتقل می کنند .الیاف پنبه کیفیت های مختلف و متنوعی دارند .عامل تعیین کننده کیفیت الیاف
پنبه ،طول و ظرافت الیاف است .هر چه الیاف پنبه بلندتر و ظریف تر باشند استحکام و نرمی آن بیشتر و کیفیت آن باالتر
است .در ادامه به بررسی پارامتر های موثر در سنجش الیاف پنبه پرداخته خواهد شد .جدول  1-1اختصارات بکار رفته در
ادامه را شرح داده است.
جدول  :1-1اختصارات

اختصار

انگلیسی

فارسی

CSP

count strength product

میزان استحکام محصول

INR

Indian rupee rate

روپیه واحد پول هند

HVI

High Volume Instrument

استاندارد اندازه گیری طول الیاف پنبه

PV

Polyester viscose

پلی استر ویسکوز

PC

Polyester cotton

پلی استر پنبه

USD

United States Dollar

دالر امریکا

FOB

free on board

بدون هزینه حمل

PSF

Polyester staple fiber

الیاف پلی استر استیپل

VSF

Viscose staple fiber

الیاف ویسکوز استیپل

SCI

Spinning Consistency Index

ثابت شاخص رسیندگی

SFC

short fiber content

مقدار الیاف کوتاه

SCI

Spinning Consistency Index

شاخص ثبات ریسندگی
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فصل دوم
سنجش تخصصی الیاف پنبه
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 1-2معرفی پارامترها
پارامترهای سنجش تخصصی نخ های پنبه شامل میانگین نخ ،ضریب تغییر نمره ،تاب ،میزان مناطق نازک ،میزان مناطق
ضخیم ،میزان نپ ،عیوب کل ،استحکام ،ازدیاد طول و شاخص پرز می باشد .الیاف پنبه از سه جهت کلی مورد بحث قرار
میگیرد:




پارامترهای کمی (مانند طول الیاف ،میکرونر)
رنگ الیاف پنبه
میزان ناخالصی و مواد خارجی موجود در میان الیاف پنبه

در این فصل به بررسی کلیه موارد اثرگذار بر کیفیت الیاف پنبه پرداخته می شود و در نهایت شاخصی کلی و جهانی برای
الیاف پنبه تعریف می شود.
 2-2طول الیاف
معموالً طول الیاف به صورت طول متوسط نیمه باالیی 1تعریف می شوند .طول الیاف رابطه مستقیمی با رقم پنبه دارد اما قرار
گرفتن گیاه پنبه در معرض دمای نامناسب ،کمبود آب یا کمبود مواد مغذی نیز میتواند در کوتاهتر شدن الیاف موثر باشد.
طول الیاف در استحکام نخ ،یکدستی نخ و بازدهی ریسندگی اثرگذار است .بر اساس استاندارد آمریکا برای طول الیاف پنبه
دسته بندی زیر تعریف شده است:





پایینتر از  0/99اینچ ( 25میلیمتر) :کوتاه
0/99تا  10/1اینچ ( 25تا  27میلیمتر) :متوسط
1/11تا  26/1اینچ ( 28تا  32میلیمتر) :بلند
باالتر از  26/1اینچ ( 32میلیمتر) :بسیار بلند

 3-2یکنواختی در طول
نسبت بین طول متوسط کل و طول متوسط نیمه باالیی الیاف را طول یکدستی می گویند که بصورت درصد بیان میشود .اگر
تمامی الیاف در یک عدل دارای طول یکسان باشند ،طول متوسط کل و طول متوسط نیمه باالیی الیاف یکسان شده و در
نتیجه یکدستی طول عدد  %100خواهد شد .اگرچه به دلیل تفاوتهای طبیعی طول الیاف با یکدیگر ،یکدستی طول الیاف
همواره کمتر از  %100خواهد بود .یکنواختی در طول در استحکام نخ و بازدهی ریسندگی تاثیرگذار است .نمونه الیافی که
دارای شاخص یکدستی طول پایین باشن د دارای درصد باالیی از الیاف کوتاه است .چنین پنبهای ریسندگی را سختتر کرده و
احتماالً نخ کم کیفیتی را تولید میکند .در استاندارد آمریکا این پارامتر طبق موارد زیر دستهبندی میشود:






زیر  :%77خیلی پایین
77تا  :%79پایین
80تا  :%82متوسط
83تا  :%85باال
باالی  :%85بسیار باال
upper half mean length

1
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 4-2استحکام الیاف
استحکام الیاف با واحد  g/texنمایش داده میشود .یک تکس برابر با وزن 1000متر از لیف به گرم است .بنابراین پارامتر
استحکام نشان دهندهی نیروی الزم برای گسستن یک دسته از الیاف پنبه با اندازهی یک تکس است .اندازهگیری استحکام بر
روی همان دستهای از الیاف صورت میگیرد که به منظور اندازهگیری طول الیاف مورد استفاده قرار گرفته بود .استحکام الیاف
بسیار وابسته به رقم پنبه است .اگرچه ممکن است کمبودهای غذایی گیاه و آب و هوا نیز روی این پارامتر تاثیرگذار باشند.
همچنین پنبهای که الیاف قویتری دارد در روند تولیدات کارخانهای کمتر از هم گسسته میشود .در استاندارد آمریکا مقادیر
زیر برای این پارامتر در نظر گرفته میشود:






23و پایینتر :خیلی ضعیف
24تا  :25ضعیف
26تا  :28متوسط
29تا  :30قوی
31و باالتر :خیلی قوی

 5-2ظرافت
نمره نخ در واقع بیان عددی ظرافت نخ است که مناسب ترین روش موجود برای برقراری ارتباط بین وزن نخ با طول آن می
باشد .تعیین نمره نخ خود به دو روش مستقیم و غیرمستقیم اندازه گیری می شود .در روش مستقیم مانند تکس و دنیر ،نمره
نخ عبارت است از وزن واحد طول نخ ولی در روش غیرمستقیم مانند نمره متریک ،نمره نخ نسبت واحد طول به واحد وزن نخ
است .از روش غیرمستقیم برای شماره گذاری نخ های پنبه ،کتان ،پشم و آسبست استفاده می شود .واحد نمره انگلیسی()Ne
جزو روش غیر مستقیم می باشد که تعداد کالف های 840یاردی از یک پوند نخ را می گویند و هرچه عدد آن بزرگتر باشد
ظرافت آن نخ کمتر است.
میکرونر نیز نشاندهندهی ظرافت و بلوغ الیاف است که برای پنبه بکار می رود .میکرونر میتواند در طول دوران رشد گیاه
پنبه بر اثر شرایطی از جمله رطوبت ،دما ،نور خورشید ،مواد مغذی و شرایط نامساعد در گیاه یا غوزه تحت تاثیر قرار بگیرد.
ظرافت الیاف در بازدهی تولید و کیفیت محصول نهایی تاثیرگذار است .در باز کردن ،تمیز کردن و روند شانهزنی ،الیاف با
میکرونر پایین یا الیاف ظریف نیازمند سرعت پایینتر دستگاه ها هستند تا از آسیب رسیدن به آنها جلوگیری شود .نخ های
تولیدی از الیاف ظریف دارای تعداد بیشتری لیف در قطر مشخص هستند که نتیجه آن تولید نخ مقاومتر است .رنگپذیری و
ماندگاری رنگ با بلوغ الیاف در ارتباط هستند ،هر چقدر بلوغ بیشتر باشد جذب و ماندگاری رنگ بیشتر خواهد بود .پارامتر
میکرونر در دسته بندی زیر قرار میگیرد:






زیر  :3بسیار ظریف
3/1تا  :9/3ظریف
4تا  :9/4متوسط
5تا  :9/5ضخیم
باالی  :6بسیار ضخیم
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 6-2ازدیاد طول الیاف
ازدیاد طول که با درصد مشخص میشود نشان دهنده میزان کشیده شدن الیاف قبل از گسستن میباشد که از نسبت طول
کشیده شدن به طول اولیه بدست می آید .هر چقدر این درصد بیشتر باشد کیفیت پنبه باالتر میرود .آمریکا دارای استاندارد
زیر می باشد:






زیر  :%5بسیار پایین
5تا  :%8/5پایین
5/9تا  :%7/6متوسط
6/8تا  :%6/7باال
باالی  %6/7بسیار باال

 7-2طبقهبندی رنگ
رنگ نمونههای پنبه از دو شاخص میزان روشنی و میزان زردی بدست می آید .میزان روشنی نشان دهندهی روشنی یا تیرگی
نمونه و میزان زردی نمایانگر درجه ی رنگدانه دار بودن آن است .رنگ الیاف با تاثیرپذیری از عوامل آب و هوایی ،آفات و
قارچها ،نوع خاک ،شرایط نگهداری و … شکل میگیرد .رنگ میتواند بر اثر رطوبت زیاد و شرایط دمایی در هنگام نگهداری
در انبار ،هم قبل و هم بعد از پاک کردن پنبه ،تغییر کند .تغییر رنگ به دلیل شرایط محیطی بر قابلیت جذب و نگهداری رنگ
الیاف تاثیر گذاشته و بازدهی تولید را کاهش میدهد.
 8-2ناخالصی
میزان وجود ناخالصی در بین الیاف پنبه یکی از شاخصههای مهم در طبقهبندی پنبه است .اندازهگیری میزان ناخالصی نشان
دهنده ی میزان مواد غیر از الیاف پنبه در میان الیاف است .با پویش سطح نمونه الیاف توسط یک دوربین دیجیتال مخصوص
میزان ناخالصی محاسبه میشود .درصد سطح ناخالصی باال باعث تولید ضایعات بیشتر در ریسندگی شده و میزان نپ را
افزایش می دهد و سبب کیفیت پایین نخ تولیدی خواهد شد .وجود ناخالصی با اندازه های کوچکتر به دلیل جداسازی سخت
تر آنها از الیاف پنبه دشوارتر خواهد بود .معموالً در استانداردهای طبقهبندی پنبه در جهان یکی از عوامل مهمی که باعث
افزایش یا کاهش قیمت هر پنبه میشود ردهبندی میزان ناخالصی موجود در میان الیاف است .جداسازی ناخالصی ها از الیاف
منجر به آسیب رسیدن به الیاف و ایجاد پارگی در الیاف میشود درنتیجه میزان ضایعات کارخانجات را باال می برد .عالوه بر آن
امکان جداسازی کامل ناخالصی ها وجود ندارد و در نهایت درصد کمی از آنها در میان الیاف به کارخانجات ریسندگی رسیده و
در روند تولید نخ اختالل ایجاد میکند .دو عامل درجه بندی برگ و ماده خارجی نیز دارای اهمیت هستند.
 1-8-2درجهبندی

برگ1

درجهبندی برگ نشان دهندهی میزان وجود برگ گیاه پنبه در میان الیاف پنبه است .میزان وجود برگ به نوع رقم پنبه،
روشهای زراعی و شرایط زراعی بستگی دارد .حتی با استفاده از بهترین روشهای زراعی و پاک کردن پنبه ،مقدار کمی از
برگ در میان الیاف باقی می ماند .از نگاه تولیدی وجود برگ در میان الیاف یعنی ضایعات و از همین نظر جدا کردن برگها با
هزینه همراه است .همچنین ذرات کوچک را نمیتوان همیشه با موفقیت جدا نمود و این ذرات میتوانند از کیفیت محصول

Leaf Grade

1
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نهایی بکاهند .معموالً در گزارشاتی مانند گزارش  HVIبه این پارامتر یک کد اختصاص داده میشود که این کد توسط یک
فرد متخصص کارشناس پنبه و با توجه به میزان کلی وجود ناخالصی تعیین میشود.
 2-8-2ماده

خارجی1

ماده خارجی هر ماده ای به جز الیاف یا برگ گیاه پنبه است .به عنوان مثال ساقه گیاه ،علف ،پوستهی دانه ،گرد و غبار و … را
می توان ماده خارجی به حساب آورد .این عامل هم با توجه به تاثیری که در بازده ریسندگی دارد یکی از عوامل قابل توجه
است .وجود هرگونه ماده خارجی میان الیاف پنبه باعث ایجاد هزینه برای جداسازی آن خواهد شد.
 9-2شاخص ثابت ریسندگی(SCI) 2
به جای نظارت بر چند پارامتر برای الیاف پنبه ،با نظارت بر " "SCIارزش خواص پنبه به دست می آید .خواص الیاف پنبه و
تاثیر آنها بر فرآیندهای ریسندگی و کیفیت نخ در جزئیات  SCIو درجه رسیدگی آنها بیان می شود .درجه رسیدگی (بلوغ)
الیاف پنبه یک پارامتر مهم بوده و بر پارامترهای دیگر مانند طول ،قدرت ،ازدیاد طول ،و غیره اثر گذار است که همه در یک
ارزش واحد به دست آمده از معادله رگرسیون شاخص ثابت ریسندگی ) (SCIقرار می گیرد .این مقدار تحت تاثیر
میکرونر) ،(micronaireطول متوسط نیمه باالیی ) ،(UHMLشاخص یکنواختی) ،(UIقدرت) ،(strengthدرجه روشنایی )(Rd
و زردی الیاف پنبه ) (+bمی باشد.
)SCI = -414.67 + 2.9×strength - 9.32×micronaire + 49.17×UHML + 4.74×UI + 0.65×Rd + 0.36× (+b

 10-2شاخص cotlook A
برای انطباق کیفیت از یک کشور به کشور دیگر  50سال است که شاخص  cotlook Aدر حال محاسبه است .تجارت
الکترونیک هر روز از ساعت  6:30 GMTتا  20:15ادامه می یابد و قیمت ها در طول  24ساعت قبل از سراسر جهان جمع
آوری و در ساعت  14:30منتشر می شود .شاخص  Cotlook Aمتوسط قیمت هر فصل را بیان می کند .شاخص پنبه در سال
 2017به صورت زیر می باشد.

شکل  :1-2شاخص پنبه در سال 2017

Extraneous Matter
Spinning Consistency Index

1
2
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فصل 3
بازار پنبه هند
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 1-3اقتصاد هند
هندوستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پنبه در جهان است که بازار آن به سه منطقه شمالی ،جنوبی و مرکزی تقسیم می
شود .ریسندگی پنبه در هند در طول سال جاری کاهش تولید را نشان داده است .یک مطالعه اخیر نشان داد که براورد تولید
نخ پنبه در هند  3936میلیون کیلوگرم برای سال  2017 -2016تعریف می شود که نزدیک به پنج درصد پایین تر از
 4138میلیون کیلوگرم خروجی گزارش شده در سال قبل بوده است .عالوه بر پنبه ،تولید نخ های تابیده مخلوط و الیاف
مصنوعی در سال  2017کاهش یافته است .عالوه بر این ،رقابت میان الیاف پلی استر ) (PSFبا پنبه در سال  2017منجر به
رشد ساالنه پنج درصد نخ های غیر پنبه ای شده است .در حالی که تولید نخ پنبه دو درصد کاهش یافته است .صنعت نخ
ریسی به شدت وابسته به صادرات می باشد .عالوه بر این ،وابستگی زیاد صادرات در چین و حساسیت ناشی از صادرات هند و
سیاست چین در مورد نخ پنبه یک چشم انداز محتاط در صادرات نخ هند ایجاد کرده است.

طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دالر آمریکا  ،تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان  ۸.۷۱۹میلیارد
دالر ( ،)۲۰۰۵مقام بیستم را به خود اختصاص میدهد .در پایان سه ماهه اول سال  ،۲۰۰۶با در نظر گرفتن رشد  ۹.۸درصدی
تولید ناخالص داخلی ،این کشور از نظر سرعت رشد ،دومین اقتصاد مهم جهان بوده است .با این حال تعداد بسیار باالی
جمعیت باعث شده است درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به  ۳۳۰۰دالر و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴
دالر برسد.
به طور کلی هند با رشد اقتصادی متوسط  ۸درصد طی  ۸سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده است .بر اساس
برابری قدرت خرید  ،اقتصاد هند اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میآید .اگرچه هنوز بیش از  %34جمعیت هند
کمتر از یک دالر در روز درآمد دارند (رتبه  ۲۲دنیا) و حدود  %80مردم با کمتر از دو دالر در روز زندگی میکنند (رتبه
۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر هستند ،اما پیشرفت های اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد
اقتصادی هند را به  %8رسانده و کارشناسان پیش بینی میکنند ،در سالهای آینده هند به رشد اقتصادی  %10در سال نیز
نائل شود .کشاورزی تا کنون خط زندگی اقتصاد هند را ادامه داده و ادامه می دهد .از آنجا که امنیت اقتصادی هند اساسا بر
روی بخش های کشاورزی و وابسته به آن بوده است ،پنبه به عنوان یک محصول مهم کشاورزی در هند ،تاثیر عمده ای بر کل
بخش کشاورزی هند و درنتیجه اقتصاد آن دارد.
 2-3انواع پنبه هند
نخ تولیدی در هند بر اساس استاندار  HVIبه  10گروه تقسیم می شود که مشخصات هر گروه در جدول  1-3آورده شده
است .همچنین هرکدام می توانند به گریدهایی تقسیم بندی شوند که در جدول  2-3ویژگی هر گرید بیان شده است.
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جدول  :1-3انواع پنبه هند بر اساس استاندارد HVI

نوع پنبه

بیشترین مکان تولید

Y1

Maharashtra
Gujarat
Haryana/Rajasthan
Punjab
Madhya Pradesh
Gujarat
Maharashtra
Maharashtra /Andhra
Maharashtra /Andhra
MP/Karnataka

V – 797
J - 34
J 34/F – 414
H–4
Shankar – 4/6
MECH – 1
Bunny Brahma
MCU – 5
DCH – 32

طول الیاف
)(mm
 22تا 25
 23تا 26
 26تا 29
 26تا 30
 27تا 30
 28تا 30
 28تا 31
 30تا 32
 31تا 33
 32تا 36

میکرونر

( )G/Texاستحکام

 4.5تا 6
 4.5تا 5.8
 3.8تا 4.6
 3.8تا 4.6
 3.6تا 4.2
 3.6تا 4.4
 3.5تا 4.2
 3.4تا 4
 3.3تا 3.8
 2.8تا 3.2

 18تا 24
 18تا 24
 24تا 28
 25تا 30
 25تا 30
 25تا 30
 26تا 31
 26تا 32
 26تا 32
 30تا 34

جدول  :2-3انواع گرید پنبه

گرید

SCI

) (mmطول الیاف

میکرونر

A++
A+
A
B

باالی 150
 140تا 149
 140تا 130
 129تا 120

بیشتر از 31
 30تا 31
 29تا 30
 28تا 29

 3.5تا 4.2
 3.5تا 4.3
 3.6تا 4.3
 3.6تا 4.3

C

زیر 120

درجه

Stock%

SCF%

رسیدگی
بیشتر از 0.85
بیشتر از 0.85
بیشتر از 0.85
بیشتر از 0.84

کمتر از 7.5
کمتر از 8.0
کمتر از 9.0
بیشتر از
9.0

13
30
35
20
2

خارج از رنج های باال

 3-3واردات و صادرات پنبه هند
هند تجربه بسیار خوبی در زمینه واردات پنبه از آمریکا ،برزیل ،استرالیا ،مصر ،غرب آفریقا ،پاکستان و کشورهای مشترک
المنافع ) (CISبرای کارخانه های هند و صادرات پنبه به کشورهایی مانند پاکستان ،چین ،بنگالدش ،تایلند ،مالزی ،تایوان،
موریس و سایر کشورهای شرقی می باشد .اصوال از هند الیاف  G-1، V-797 ،Shankar-6و  G-13به چین ،الیاف
1- MECH، H4،Brahmaو Y1به مالزی ،الیاف  MECH ،H4،DCH-32و Y1به تایلند ،الیاف  DCH-32و

Bunny

Brahma/Bunny

به پاکستان ،الیاف  MCU-5و H420به بنگالدش ،الیاف R/G،J-34و  S/Gبه تایوان و الیاف  R/G ،J-3و  S/Gبه موریس
صادر می شوند.
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شکل  :1-3صادرات (نمودار میله ای) و واردات ( نمودار خطی) پنبه هند تا سال 2017

همانطور که در شکل  1-3نشان داده شده است ،صادرات پنبه از هند رشد شدیدی داشته است .البته واردات پنبه هند نیز
افزایش داشته ولی همچنان صادرات پنبه این کشور بر واردات آن غلبه داشته است.
 4-3تولیدات پنبه هند
سطح زیر کشت پنبه د ر هند در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است و به همین جهت میزان تولیدات پنبه نیز روند
صعودی نشان می دهد که در شکل  2-3نشان داده شده است .بعالوه همانطور که بیان شد در این سال ها صادرات نیز
افزایش چشمگیری داشته است و این نشان از توجه بیشتر دولتمردان هندی به پروش و کشت پنبه بوده است.
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فصل 4
بازار پنبه چین

 |26فصل چهارم بازار پنبه چین

 1-4اقتصاد چین
اقتصاد چین در قرن  ۲۰به شدت تغییر کرده و در حال رشد است .بر اساس برابری قدرت خرید ،چین دارای دومین اقتصاد
بزرگ جهان است .حجم اقتصاد چین در سال  ۲۰۱۲پس از اتحادیه اروپا و آمریکا و در مقام سوم در جهان قرار میگیرد .چین
از نظر اقتصادی ،در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است .این امر موجب نگرانیهای عمده سیاسی
خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیرویی قوی در منطقه در آمده است .بیش از  %50مردم چین را کشاورزان و  %24را
صنعتگران و  %26را بازرگانان تشکیل می دهند .نیروی کار فعال این کشور را تشکیل میدهند .با این وجود میلیون ها نفر در
فقر شدید زندگی میکنند.
چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است .حصول دستآوردهای قابل مالحظه چین در جلب سرمایه
خارجی در شرایط رکود اقتصادی جهان و کاهش سرمایه گذاری بینالمللی ،منوط به صدور بسیاری سیاست های معقول
سرمایه گذاری در این کشور است .از آغاز دهه  ۸۰قرن بیستم  ،چین با اختصاص نیروی انسانی ،مادی و مالی تاسیسات
زیربنایی زیادی احدا ث کرده و برای سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم
کرده است .چین همچنین بیش از  ۵۰۰قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و تضمینی قانونی برای سرمایه
گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم شده است .تا پایان سال  ،۱۹۹۷چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه گذاری
بازرگانان خارجی را اصالح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف مانند اکتشاف جامع
کشاورزی ،انرژی ،راه و ترابری ،مواد اولیه مهم ،فناوری عالی و جدید و حفاظت از محیط زیست تشویق کرده است .سیستم
قانونی مربوط به س رمایه گذاری بازرگانان خارجی با محور سه قانون اصلی یعنی قانون موسسات با سرمایه چینی و خارجی،
قانون موسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی ،قانون موسسات با سرمایه خارجی و مشخصات این قوانین به طور
اساسی صورت گرفته است .تا پایان سال  ،۲۰۰۳بازرگانان از بیش از  ۱۷۰کشور جهان در چین سرمایه گذاری کرده و تعداد
موسسات با بازرگانان خارجی به بیش از  ۴۰۰هزار نعهد رسیده است .عالوه بر این ،گروه های بزرگ بینالمللی و شرکت های
چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریب ًا تمامی  ۵۰۰شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه گذاری کردهاند .چین نیز
توسط سرمایه گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با مطلوب ترین محیط سرمایه گذاری جهان ارزیابی شده
است .چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان ،مصرف کنندگان و صادرکنندگان پنبه در جهان است که بر اقتصاد این کشور
تاثیر چشم گیری دارد .پنبه در  24استان از  31استان چین کشت می شود و حدود سیصد میلیون نفر در این کار مشارکت
دارند .همچنین در صنعت نساجی و در بخش پنبه بالغ بر  10میلیون نفر فعالیت دارند و شرکت های بازرگانی زیادی در سطح
بین الملل از این کشور در جهان مطرح هستند.
 2-4واردات و صادرات پنبه چین
با رشد مستمر و سریع اقتصاد چین ،تجارت خارجی این کشور نیز به طور مداوم توسعه یافته است .در فهرست رده بندی
تجارت جهان ،چین از مقام  ۳۲در سال  ،۱۹۷۸مقام  ۱۵در سال  ،۱۹۸۹مقام  ۱۰در سال  ۱۹۹۷به مقام  ۶در سال ۲۰۰۱
ارتقا یافته است .در سال  ۲۰۰۱همچنین حجم کل تجارت واردات و صادرات چین از  ۵۰۰میلیارد دالر تجاوز کرد و به ۵۰۹
میلیارد و  ۶۵۰میلیون دالر رسید و در مقایسه با سال  ،۱۹۷۸سال  ۱۹۸۹و سال  ۱۹۹۷به ترتیب  ۵۷.۱ ،۶.۴ ،7.24برابر
افزایش داشته است .در سال  ،۲۰۰۲حجم کل واردات و صادرات چین به سطح جدید معادل  ۶۲۰میلیارد و  ۷۷۰میلیون دالر
و در سال  ۲۰۰۳این رقم به  ۸۵۱میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر رسید که در مقایسه با سال  ۲۰۰۲حدود  1.37درصد افزایش
نشان میدهد .از این میان حجم صادرات به  ۴۳۸میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر رسیده که در مقایسه با سال  ۲۰۰۲حدود ۶.۳۴
در صد افزایش یافته و حجم واردات به  ۴۱۲میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر رسیده که  ۹.۳۹درصد فزونی گرفته است .بر این
اساس ،چین اکنون در مقام چهارم رده بندی تجارت جهان قرار دارد .اکنون چین جمعاً با بیش از  ۲۲۰کشور و منطقه جهان
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تجارت می کند و ژاپن ،آمریکا ،اتحادیه اروپا ،منطقه اداری ویژه هنگ کنگ ،اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی ،کره
جنوبی ،استان تایوان چین ،استرالیا ،روسیه و کانادا  ۱۰شریک بزرگ تجاری چین هستند.
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شکل  :1-4صادرات (نمودار خطی) و واردات نخ پنبه چین ( نمودار میله ای)

بر اساس آخرین اطالعات گمرک چین در دسامبر سال  2016میزان واردات نخ پنبه به  201.7کیلو تن رسیده است در
حالیکه میزان صادرات در این ماه  31.1کیلو تن گزارش شده است .به طور کلی میزان کل واردات پنبه در سال  2016در
چین  1.9723میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال  2015حدود  %15.9کاهش را نشان می دهد و در سه سال اخیر
این اولین باری است که واردات زیر  2میلیون تن بوده است .صادرات پنبه حدود  %4افزایش داشته و به  355.2کیلو تن در
سال  2016رسیده است.
فیلیپین ،هنگ کنگ ،تایلند ،کره جنوبی ،ویتنام ،ژاپن ،نیجریه ،قزاقستان و پاکستان به عنوان مقاصد مهم صادرات پنبه چین
به شمار می روند .در این بین سهم فیلیپین از  %23در سال  2015به  %45در سال  2016افزایش شدیدی داشته است.
سهم کشورهای قرقیزستان و هنگ کنگ نیز افزایش یافته است .اما کشورهای ویتنام و نیجریه روند کاهشی را در واردات پنبه
از چین نشان می دهد .پنج کشور بزرگ صادر کننده پنبه به چین در سال  2013-2014استرالیا ،هند ،ازبکستان ،آمریکا و
برزیل می باشند.
 3-4تولیدات پنبه چین
چین از نظر تولید پنبه مقام اول ،از نظر کشت پنبه مقام دوم و در عملکرد مقام چهارم جهان را داراست .کشت و کار پنبه در
چین به سال های دور بر می گردد ولیکن تولید علمی آن از سال  1949آغاز و طی  60سال اخیر توسعه یافته است .در این
دوره به طور میانگین عملکرد الیاف  % 3.1در هر سال افزایش داشته است .کشت پنبه در اغلب استان های این کشور رایج
است ولی عمده آن که شامل  %99.5سطح زیر کشت پنبه و  %99.7تولید پنبه می شود ،در سه منطقه اطراف رود یانگ تسه،
رود زرد و مناطق شمال غربی چین قرار دارد .در این میان در اطراف رود زرد ( در استان شاندونگ) به علت دارا بودن نور
کافی و بارندگی نسبتا خوب ،رتبه اول سطح کشت و کیفیت باالی محصول پنبه را دارد.
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سطح کشت محصوالت زراعی چین بدلیل توسعه شهرنشینی بتدریج در حال کاهش است .پنبه روزانه از سوی کارخانجات
نساجی مورد تقاضاست در حالیکه دولت توجه بیشتری به تامین مواد غذایی داشته و حمایت یارانه ای قابل توجهی از تولید
آنها بعمل آورده است .از این رو طی  10سال اخیر بخشی از سطح زیر کشت پنبه ( در حدود  1.33میلیون هکتار) به تولید
مواد غذایی اختصاص یافته است .زمین های تحت کشت گیاه پنبه و میزان تولیدات پنبه در چین از سال  1960تا  2017در
شکل  2-4نشان داده شده است.
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شکل  :2-4تولیدات پنبه در چین
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شکل  :2-4سطح زیر کشت پنبه در چین

تولیدات پنبه چین ،میزان پنبه مورد استفاده در کارخانه های چین و واردات پنبه به چین در شکل  3-4از سال  2008تا
 2015با هم مقایسه شده اند .همانطور که نشان داده شده است میزان مصرف پنبه در چین بسیار باالست و تولیدات داخلی
چین کفاف مصرف کارخانجات آن را نمی دهد .به همین دلیل دولت چین برای تامین مواد اولیه کارخانجات خود خود را
مکلف به واردات پنبه از کشور های دیگر کرده است.
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شکل  :3-4میزان تولیدات پنبه ،میزان واردات پنبه و میزان پنبه استفاده شده در چین
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فصل 5
بازار پنبه ایاالت متحده آمریکا

تحلیل بازار پنبه جهانی| 31

 1-5اقتصاد ایاالت متحده آمریکا
ایاالت متحده آمریکا بزرگ ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد .تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به
 ۱۶٫۶۳۳تریلیون دالر است که در سال  25 ، 2007درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده بود .اقتصاد ایاالت
متحده آمریکا به دلیل باال بودن حجم صادرات ،واردات ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،مبادالت بازرگانی ،همواره به عنوان
موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی می شود .ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،پایین بودن نرخ بیکاری ،باال بودن
سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین ویژیگی های اقتصادی ایاالت متحده آمریکا در چند سال
اخیر بوده است .در کنار آن بدهی داخلی و خارجی ،افزایش هزینه های تامین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از
مهمترین نگرانی های اقتصادی آمریکاست.
مهمترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه  1930می شود که با افت شدید بازار بورس در سال 1929
شروع شد .رکود روبه افزایش در این دوران منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بیکاری
میلیون ها نفر در آمریکا شد .علت اصلی بوجود آمدن این بحران ،عدم هماهنگی میزان تولیدات آمریکا و تقاضای جهانی برای
محصوالت آمریکا بود .با روی کارآمدن فرانکلین روزولت با اصالح سیستم بانکی ،تزریق پول به جامعه ،و اصالح سیستم
کشاورزی می شد ،وضعیت اقتصادی امریکا تا حدی بهبود یافت .در ابتدای قرن  21و پس از دومین انقالب صنعتی با
محوریت فن آوری اطالعاتی ،آمریکا از تولید بسیاری از کاالها صرف نظر کرده و بخش بزرگی از سرمایه گذاری دولتی و
خصوصی خود را متوجه عرصه های نوین اقتصادی نموده است.
افزایش نرخ بیکاری ،کاهش شدید رشد ناخالص داخلی و از طرفی افزایش بدهی های عمومی و خارجی در فاصله های 2006
تا  2008نشان دهنده وضعیت وخیم اقتصادی این کشور می باشد .بر اساس این پیش بینی ،سال آینده همچنان شاهد سیر
صعودی نرخ بیکاری تا مرز  6.1درصد در آمریکا خواهیم بود .بر اساس آمار سال  ۲۰۱۲تولید ناخالص داخلی 15.829تریلیون
دالر ،رشد اقتصادی  1.5درصد ،سرانه تولید ناخالص داخلی  49.601دالر ،تورم  ،%1.7سهم بخشهای اقتصادی در تولید
ناخالص داخلی کشاورزی  ،%1.2صنعت و نیروی کار 155.654میلیون (کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری  ،%0.7تولید،
استخراج ،حمل و نقل ،و صنایع دستی  ،%20.3مدیریتی ،حرفهای ،فنی  ،%37.3فروش و دفتر مرکزی  %24.2سایر خدمات:
 )17.6%بوده است .شرکای اصلی در صادرات آمریکا کانادا با سهم  ،%19مکزیک با سهم  ،%13.3چین با سهم  %7و ژاپن با
سهم  %4.5و شرکای اصلی در واردات آمریکا چین ( ،)%18.4کانادا ( ،)%14.2مکزیک ( ،)%11.7ژاپن ( )%5.8و آلمان
( )4.4%می باشد .تولید پنبه یکی از عوامل اقتصادی مهم در آمریکا محسوب می شود زیرا پنبه از آنجا به سرتاسر دنیا صادر
می شود .آمریکا پس از چین و هند رتبه سوم در تولید پنبه را دارد که بیش از  %99پنبه تولیدی آن از نوع آپلند و مابقی پنبه
از نوع پیما هستند .تولید پنبه یک صنعت  25میلیارد دالری ساالنه ،در ایالت متحده آمریکا است که در مجموع بیش از
 200000نفر در آن فعالیت دارند .اکثر رشد پنبه در ایالت های جنوبی و غربی مانند تگزاس ،کالیفرنیا ،آریزونا و می سی سی
پی می باشد .مناطق جغرافیایی آمریکا که کشت پنبه در آنها انجام می شود در شکل  1-5نشان داده شده است.
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شکل  :1-5موقعیت جغرافیایی آمریکا بر اساس درصد رشد پنبه در سال 2007

 2-5واردات و صادرات ایاالت متحده آمریکا
کشوری با ظرفیت های ایاالت متحده آمریکا سهم بزرگی در بازرگانی بین المللی و اقتصاد سیاسی بین المللی دارد .حجم کل
مبادالت بازرگانی آمریکا با جهان در سال  2007برابر  3060میلیارد دالر بوده است .از این میان  39درصد سهم صادرات و
 61درصد سهم واردات بوده است .ایاالت متحده آمریکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان
قرار دارد .مهمترین مشتریان صادرات ایاالت متحده آمریکا را کانادا ( 22درصد) ،مکزیک ( 12درصد) ،چین ( 10درصد) ،ژاپن
( 6درصد) ،آلمان ( 5درصد) و انگلستان ( 5درصد) تشکیل می دهند .مهمترین کاالهای صادراتی آمریکا عبارتند از کاالهای
سرمایه ای ( ترانزیستورها ،هواپیما ،قسمتهای موتور وسایل نقلیه ،کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی ) که  49درصد از صادرات را
تشکیل می دهد و در رده های بعدی مواد و تجهیزات صنعتی باالخص مواد شیمیایی با  27درصد و کاالهای مصرفی (حدود
 )15درصد قرار دارند.
واردات آمریکا نیز بیشتر از کشورهای چین ( 19درصد) ،کانادا ( 16درصد) ،مکزیک ( 11درصد) ،ژاپن ( 8درصد) ،آلمان (5
درصد) صورت می پذیرد .مهمترین کاالهای وارداتی آمریکا عبارتند از مواد و تجهیزات صنعتی با  33درصد که  8درصد آن
مربوط به واردات روغن مازوت است .در رده های بعدی کاالهای مصرفی با  32درصد و کاالهای سرمایه ای با  30درصد قرار
دارند .هفت کشور بزرگ که مقصد صادرات پنبه آمریکا در سال  2013شناخته شدند چین ،ترکیه ،مکزیک ،ویتنام ،اندونزی،
پاکستان و تایلند بودند.
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شکل  :2-5میزان الف) واردات ب) صادرات پنبه آمریکا از سال  1960تا 2016

ایاالت متحده آمریکا در دوره ساالنه بررسی بازار محصول  2016/2017که اخیرا به پایان رسیده است 9.14 ،میلیون عدل
پنبه صادر کرده که پس از سال 2005/2006که صادرات پنبه  7.17میلیون عدل بوده ،بیشترین میزان صادرات را داشته
است .میزان صادرات پنبه در این سال باالتر از میزان پیش بینی شده توسط دپارتمان کشاورزی آمریکا بوده است .بر اساس
گزارش منتشر شده از بخش خدمات کشاورزی غیر داخلی ایاالت متحده آمریکا در سپتامبر  ،2017بیشترین میزان پنبه
صادراتی مربوط به پنبه آپلند به میزان  14.3میلیون عدل و مابقی آن پنبه استیپل فوق بلند به میزان  614000عدل بوده
است که علت افزایش صادرات ،افزایش مصرف جهانی و همچنین افزایش محصول پنبه بوده است.
ویتنام برای دومین سال متوالی بزرگ ترین وارد کننده پنبه آمریکا بوده و حدود  8.2میلیون عدل وارد کرده است .در نتیجه
سهم بازار آمریکا در ویتنام در سال گذشته  50درصد رشد داشته است .بعالوه صادرات به شبه قاره هند نیز افزایش
چشمگیری داشته و هند ،پاکستان و بنگالدش در مجموع دومین وارد کننده بزرگ پنبه آمریکا بوده اند .از دالیل آن می توان
به کاهش محصول پنبه در پاکستان برای دو سال پیاپی ،افزایش قیمت های داخلی در هند و رشد بسیار سریع میزان تقاضا از
سوی کارخانجات بنگالدشی اشاره کرد .البته با رونق تولید در پاکستان و هند حفظ این سطح از صادرات و فروش برای آمریکا
چالش برانگیز خواهد شد هر چند که پیش بینی می شود میزان تقاضا از سوی کارخانجات بنگالدشی همچنان به رشد خود
ادامه دهد .با توجه به اینکه سهم بازار آمریکا در چین نسبت به سال  2016/2015افزایش داشته است ،پیش بینی می شود
صادرات به چین در سال آینده به موضوع مهمی بدل شود .صادرات به بازارهای قدیمی آمریکا نظیر ترکیه و مکزیک نیز رشد
چندانی از خود نشان نداده است.
 3-5تولیدات پنبه ایالت متحده آمریکا
در سال  2011طبق پیش بینی ها حدود  27میلیون تن پنبه در حدود  36میلیون هکتار زمین کشاورزی در جهان تولید
شد .هفت ک شور چین ،هند ،آمریکا ،پاکستان ،برزیل ،استرالیا و ازبکستان هفت کشوری هستند که حدود  %85تولید پنبه دنیا
را در اختیار دارند .از سال  1986آمریکا حدود  25تا  30درصد تجارت پنبه جهان را در اختیار داشته است .در سال 2011
صادرات پنبه آمریکا بیشتر از  5.2میلیون تن بوده است .در بیش از  17ایالت آمریکا کاشت پنبه رونق فراوانی داشته و از

 |34فصل ششم بازار پنبه ازبکستان

کالیفرنیا تا ویرجینیا کاشته می شود که در کل مساحتی در حدود  4میلیون هکتار به کاشت پنبه اختصاص داده می شود .دو
نوع آپلند و پیما از مهمترین انواع پنبه آمریکا هستند که پنبه پیما بهترین و بلندترین پنبه در جهان محسوب می شود.
تولیدات پنبه آمریکا از سال  1960تا  2016در شکل  3-5نشان داده شده است.
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شکل  :3-5تولیدات پنبه آمریکا تا سال 2016

کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک صنعت بزرگ محسوب میشود که این کشور را به یک صادر کننده عمده
محصوالت کشاورزی تبدیل کرده است .طبق سرشماریهای کشاورزی در سال  ،۲۰۰۷در ایاالت متحده  ۲٫۲میلیون زمین
کشاورزی وجود دارد که مساحت آنها در مجموع  ۹۹۲میلیون هکتار ( ۳۷۳۰۰۰۰کیلومتر مربع) است که میانگین آن ۴۱۸
هکتار ( ۱٫۶۹کیلومتر مربع) برای هر زمین کشاورزی است.
سطح زیر کشت پنبه در آمریکا از سال  1960تا  2016در شکل  4-5نشان داده شده است .آمار وزارت کشاورزی آمریکا ،در
سال  ۲۰۱۷نشان می دهد که تغییرات الگوی کشت آمریکا در سال جاری میالدی به نفع سویا و پنبه است .بیش ترین افزایش
سطح زیر کشت با  ۲۱درصد مربوط به پنبه است و برآورد میشود وسعت زمینهای آن در ایالتهای مختلف به حدود پنج
میلیون هکتار برسد.
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در شکل  5-5مصرف داخلی و صادرات پنبه باهم مقایسه شده است .طبق این اطالعات میزان مصرف کارخانه ها کاهش و
میزان صادرات پنبه افزایش داشته است.

شکل  :5-5مقایسه مصرف داخلی و صادرات پنبه آمریکا تا سال 2016/2015
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فصل 6
بازار پنبه ازبکستان
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 1-6اقتصاد ازبکستان
ازبکستان با  ۲۸میلیون نفر ،پرجمعیت ترین کشور منطقه آسیای میانه است و بزرگترین تولیدکننده پنبه در جهان به شمار
میآید .گاز ،نفت و طال از غنیترین منابعی است که در طبیعت این کشور نهفته است .تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۵.۶۴
میلیارد دالر است ۱۴ .میلیون و  ۶۰۰هزار نفر نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند .بر اساس آمار وزارت کار این کشور
نرخ بیکاری در ازبکستان  0.8درصد است و به عالوه  ۲۰درصد نیز جویای کار هستند %۳۳ .از مردم این کشور زیر خط فقر
زندگی میکنند .محصوالت صادراتی این کشور شامل پنبه ،طال ،انرژی ،کودهای معدنی ،فلزات آهنی و غیرآهنی ،منسوجات،
محصوالت غذایی ،ماشینآالت و اتومبیل است که به کشورهای روسیه ( ۸.۲۳درصد) ،لهستان ( ۷.۱۱درصد) ،چین (۴.۱
درصد) ،ترکیه ( ۷.۷درصد) ،قزاقستان ( ۹.۵درصد) ،اوکراین ( ۷.۴درصد) و بنگالدش ( ۳.۴درصد) صادر میشود .محصوالت
وارداتی این کشور شامل ماشین آالت و تجهیزات ،مواد غذایی ،مواد شیمیایی و فلزات آهنی و غیرآهنی است که از کشورهای
روسیه ( ۸.۲۷درصد) ،کره جنوبی (۲.۱۵درصد) ،چین ( ۴.۱درصد) ،قزاقستان (۳.۷درصد) ،آلمان ( ۱.۷درصد) ،اوکراین
(۸.۴درصد) و ترکیه (۵.۴درصد) وارد میشود.
در سال  2017تولیدات بخش صنعتی ازبکستان  ،%7.6در زمینه کشاورزی  ،%5.8در بخش خدماتی  ،%11.6در بخش
ساختمان سازی  ،%8.7حمل و نقل باری  %2.9و در بخش حمل و نقل مسافر  %5.2رشد داشته است .حجم سرمایه گذاری
ازبکستان در دوره مذکور با  8.3درصد افزایش به  29تریلیون و  599میلیارد سوم افزایش یافته است .افزایش تولید ناخالص
داخلی به میزان  ، %7.8از اهداف دولت ازبکستان در سال آینده است .در گزارش بانک جهانی ،چشم انداز اقتصادی ازبکستان
 7.6درصد پیش بینی شده بود .سیر صعودی شاخصهای اقتصادی ،آن هم در شرایطی که همسایههای ازبکستان دچار رکود
بودند را باید نشانهای از پیشرفت اقتصادی ازبکستان قلمداد کرد .همچنین تورم پایین ،اشتغال باال و در نتیجه رونق تولید در
این کشور را می توان دلیلی بر مطلوب بودن اوضاع ازبکستان دانست .به طور کلی ازبکستان سومین تامین کننده پنبه برای
بازار های جهان محسوب می شود و بیشتر از  %75پنبه این کشور صادر می گردد و درآمد آن روی اقتصاد ازبکستان تاثیر
فراوانی داشته است.
 2-6واردات و صادرات پنبه ازبکستان
آمر یکا ،بنگالدش ،چین ،روسیه ،ترکیه ،ایران و ایتالیا مقاصد مهم صادرات پنبه از ازبکستان هستند .صادرات و واردات پنبه
ازبکستان در شکل  1-6نشان داده شده است .طبق آمار و ارقام گمرکی ،این کشور در سال  ۱۳۹۲بیش از  ۱۱۶هزار و ۸۰۰
تن کاال به ارزش بیش از سه هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال( ۱۴۱میلیون دالر) به مقصد ایران صادر نموده است که این میزان
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۶.۷درصد کاهش نشان میدهد .این آمار حاکی از آن است که منسوجات ،مواد خوراکی،
محصوالت شیمیایی و معدنی مهم ترین اقالم صادراتی ازبکستان به ایران را تشکیل میدهند .در این میان  ۷۲درصد از ارزش
کل واردات ایران از آسیای مرکزی به واردات الیاف و پارچه اختصاص دارد .همچنین بیشترین حجم واردات ایران از ازبکستان
از طریق گمرگ سرخس صورت پذیرفته است .به طور کلی  ۳۴درصد از حجم کل صادرات ایران به آسیای مرکزی از طریق
گمرک مشهد صورت میپذیرد.
در زمینه واردات نیز آمار و ارقام گمرکی حاکی از این است که در سال  ۱۳۹۲در مجموع بیش از  ۷۴هزار تن کاال به ارزش ۲
هزار و  ۵۳۰میلیارد ریال( ۱۰۱میلیون دالر) از ایران به مقصد ازبکستان صادر شده است که  ۱۰.۷درصد افزایش در واردات
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این کشور از ایران را نشان میدهد .محصوالت صنایع سبک پتروشیمی ،مواد معدنی و ساختمانی و مواد خوراکی از مهمترین
اقالم وارداتی ازبکستان از ایران میباشد .سهم محصوالت پتروشیمی سبک از ارزش کل واردات این کشور از ایران۴۹ ،درصد
است .کشور ازبکستان با صادرات هزار و  98تن پنبه حالجی نشده  ،با ارزش ریالی  71589991109و ارزش دالری
 2207541در یک ماهه نخست  1396جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند .شکل  1-6میزان
صادرات پنبه ازبکستان را نشان می دهد.
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شکل  :1-6میزان صادرات پنبه ازبکستان

از سال  1987میزان واردات پنبه ازبکستان از کشور های دیگر شدیدا رو به کاهش بوده تا اینکه در سال  2003میزان
واردات پنبه  5000عدل  480پوندی گزارش شد و پس از آن ازبکستان واردات هیچ نوع از پنبه را گزارش نکرده است .ارزش
صادرات پنبه ازبکستان بر حسب هزار دالر آمریکا از سال  2003تا  2010در جدول  1-6نشان داده شده است.
جدول  :1-6ارزش صادرات پنبه از  2003تا  2010بر اساس هزار دالر آمریکا
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 3-6تولیدات پنبه ازبکستان
پنبه در ازبکستان طالی سفید نامیده می شود .پنبه در اپریل و اوایل می کاشته می شود و در سپتامبر برداشت خواهد شد.
 % 17کل صادرات ازبکستان را پنبه تشکیل می دهد .درسال حدود 1میلیون تن الیاف پنبه در ازبکستان تولید می شود که
حدود  %5-4محصوالت پنبه جهان را تشکیل می دهند و  800000-700000تن را صادر می کنند که حدود  %10صادرات
کل پنبه جهان می باشد .ازبکستان ششمین کشور تولید کننده و یازدهمین کشور صادر کننده در جهان می باشد.
محصوالت پنبه ازبکستان حدود  4.08میلیون عدل ( 890000میلیون تن) در سال  2017/2016تخمین زده شد .کمبود آب
و مشکل آفات سبب شد که تولیدات کمتر از حد انتظار باشد .سیاستمداران ازبکستان به دنبال راه کار هایی برای افزایش

تحلیل بازار پنبه جهانی| 39

کیفیت پنبه با استفاده از اصالح بذر آن حین کشت آن هستند .سرمایگذاری جدید در نساجی سبب شده که مصرف داخلی
پنبه سال به سال افزایش یابد .بر اساس پیش بینی  2016 MYمصرف داخلی پنبه حدود  1.8میلیون عدل بوده است
( 400000میلیون تن) .صادرات پنبه در طول سال حدود  2.4میلیون عدل ( 520000میلیون تن ) انتظار می رود.
بنگالدش و چین بازار مهم پنبه صادراتی ازبک هستند .در هفت ماه اولیه سال  2016/2015حدود  477000عدل از پنبه
ازبک به چین صادر شد.
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شکل  :2-6تولیدات پنبه ازبکستان
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شکل  :3-6سطح زیر کشت پنبه در ازبکستان

در طول  10سال گذشته  ،پرورش دهندگان ،پنبه ازبکستان را توسعه داده اند و  201رقم پنبه جدید که  57رقم آن در
دولت ثبت شده و برای کاشت در مناطق مختلف کشور توصیه می شود .در سالهای گذشته ،محققان ازبک توجه ویژه ای به
توسعه ارقام پنبه با تلرانس یکپارچه کرده اند که الیاف با کیفیت باال مورد نیاز بازار جهانی تولید کنند .به طور خاص ،ژنومیک
ازبکستان و مرکز تحقیقات بیوانفورماتیک پنبه را توسعه داده است و پنبه های جدید ،Porlok-3 ،Porlok-2 ، Porlok-1
 Porlok-4با استفاده از تکنولوژی دستکاری ژن با بهره وری باال تولید کرده اند .در حال حاضر این رقم به طور وسیع در تمام
مناطق کشور تست شده است .به گفته محققان ازبک ،انواع پنبه (در مجموع  18نوع) در طول  10سال گذشته منتشر شده
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سبب رسیدن پنبه با سرعت بیشتر می شود و انواع دیدگاه به تازگی توسعه یافته دوره بلوغ را سریع تر کرده است .مقایسه
تولیدات و مصرف چند کشور ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان و قزاقستان پس از  10سال که در شکل  4-6نشان داده
شده روند تولیدات تقریبا ثابتی را برای ازبکستان نشان می دهد در حالیکه مصرف پنبه در آنجا افزایش داشته است.

شکل  :4-6مقایسه تولیدات و مصرف کشورهای ازبکستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان و قزاقستان پس از  10سال
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فصل 7
بازار پنبه برزیل

 |42فصل هفتم بازار پنبه برزیل

 1-7اقتصاد برزیل
برزیل کشوری پهناور در آمریکای التین است که به عنوان بزرگترین اقتصاد این منطقه نیز شناخته میشود .این کشور از نظر
مولفههای جغرافیایی مانند جمعیت و مساحت در جهان پنجم است .از مهمترین منابع این کشور میتوان ذخایر نفتی بزرگ،
سنگ آهن ،دانه سویا و ذرت را نام برد .به دلیل وابسته بودن اقتصاد و صادرات این کشور به بازار کاالها تهدیدات جدی برای
این کشور در سالهای اخیر به وجود آمده است .افت شدید قیمت سنگ آهن و نفت در دو سال اخیر و کاهش شدید در قیمت
کاالها شوکهایی به اقتصاد برزیل وارد کرده است .البته تغییرات و درگیریهای سیاسی در آمریکای التین در سال اخیر
چندان جدید نیست و پیشتر دامنگیر سیاستمداران کشورهای ونزوئال و آرژانتین نیز شده است .وقایعی که میتوان رد پای
روشنی از اقتصاد و تاثیر آن بر سیاست را به وضوح مشاهده کرد .
میادین نفتی برزیل از جمله مهم ترین منابع صادرات این کشور هستند و کشف منابع نفتی برزیل جزو مهمترین منابع کشف
شده در نیمکره غربی از سال  ۱۹۷۶به این سو بوده است .با این حال به نظر میرسد فساد گسترده در دستگاههای دولتی این
کشور و از جمله در شرکت نفتی بسیار مهم پتروبراس سر و صدای زیادی ایجاد کرده باشد ،بهگونهای که پای مجلس این
کشور نیز به میدان باز شده و اتهاماتی مبنی بر دستکاری ارقام بودجه برزیل به دیلما روسف رئیسجمهوری فعلی این کشور
وارد کرده است .در این میان نمیتوان نقش مهم برنامه ضدفساد گستردهای را که تحت عنوان کارواش عمل میکند ،نادیده
گرفت .دیلما روسف انجام هر کار اشتباهی را انکار کرده است .برخی اقتصاد دانان فکر میکنند که دیلما روسف در مقابله با
شرایط ریاضت اقتصادی این کشور کوتاه آمده است .وی در دوره نخست ریاست خواسته بود با وضع مالیاتهای باالتر و کمتر
کردن مخارج دولتی با این وضعیت مقابله کند.
طبق گزارش اخیر بانک مرکزی برزیل ،وضعیت تورم در این کشور بدتر و رشد اقتصادی نیز وخیمتر خواهد شد ،بهطوری که
بانک مرکزی برزیل رشد اقتصادی این کشور را با منفی  ۵.۳درصد کاهش پیش بینی کرده است .به نظر میرسد دیلما روسف
حتی با تبرئه شدن از اتهامات وارد شده ،توسط مجلس ،نتواند به راحتی به کار خود در برزیل پایان دهد و در نزاع قدرت با
رقیبان خود مشکالتی جدی پیدا کند که عامل اصلی آن اقتصاد است .اگر بیثباتیهای اقتصادی موجب شود که دولت برزیل
نیز پس از آرژانتین و ونزوئال قربانی شرایط شود ،تعداد دولتهای سقوط کرده در آمریکای التین به عدد سه خواهد رسید.
اقتصاد برزیل برای دومین سال پیاپی رشد منفی داشته و عمال وارد بزرگترین و طوالنیترین رکود اقتصادی تاریخ این کشور
شده است .اقتصاد برزیل در سه ماهه پایانی سال  ۲۰۱۶رشد منفی  ۰.۹درصدی را نسبت به سه ماهه قبل از آن تجربه کرد
که نسبت به پیش بینی  ۰.۵درصدی کارشناسان حدود دو برابر بدتر بوده است .این رشد منفی  ۰.۹درصدی ،رشد اقتصادی
ساالنه این کشور را به  ۳.۶درصد منفی رساند که تقریبا با  ۳.۸درصد منفی سال  ۲۰۱۵در این کشور برابر بوده است .در واقع،
تولید ناخالص داخلی برزیل به منفی  ۹درصد پیش از رکود رسیده است که بدترین رکود در تاریخ برزیل محسوب می شود.
این رکود دو ساله باعث شده است که تعداد افراد بیکار در برزیل  ۷۶درصد افزایش یافته و به  ۱۳میلیون نفر برسد .در حالی
که برزیل تنها چند سال پیش یکی از کشورهای با بیشترین رشد اقتصادی در جهان بود ،کاهش قیمت نفت و انرژی در بازار
جهانی در کنار بحران سیاسی در این کشور باعث شد تا این کشور درگیر رکود شدید شود .رسوایی سیاسی مرتبط با رئیس
جمهور این کشور و همچنین برخی از بزرگترین شرکت های حاضر در برزیل باعث شد تا سطح اطمینان سرمایه گذاران در
این کشور کاهش یابد .برخی کارشناسان اقتصادی و همچنین وزیر اقتصاد فرانسه معتقدند رکود اقتصادی برزیل به زودی تمام
خواهد شد و این کشور به سمت بهبود اقتصادی پیش خواهد رفت .با این وجود در بین سال های  2005تا  2010تولیدات
صنعت نساجی و پوشاک برزیل بیش از  %25رشد داشته است و این رشد همچنان ادامه دارد.
پیش بینی ها نشان می دهد که برزیل در سال  2010حدود  25.2میلیون تن انواع کاالهای نساجی و  9601تن انواع
پوشاک تولید خواهد کرد .که با توجه به این آمار رتبه پنجم تولیدکنندگان کاالهای نساجی و چهارمین تولید کننده بزرگ
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پوشاک و البسه در جهان را بدست آورد .بعالوه در طی  5سال منتهی به سال  2010مصرف سرانه الیاف در برزیل  %50رشد
خواهد داشت .حتی این نیاز داخلی به حدی قدرتمند است که واردات پوشاک داخلی را نیز منجر می شود .بنابراین برند های
معتبر دنیا در سال های اخیر شعبه ها و فروشگاه های قدرتمندی را افتتاح کرده اند تا پاسخی به نیاز روز افزون انواع پوشاک
در این کشور باشند .در واقع برزیل با جمعیت  192میلیون نفری ( درسال  )2011جزو بزرگترین بازارهای آینده جهان می
باشد .تولیدکنندگان برزیلی همچنین سزمایه خوبی بر روی ماشین آالت نساجی خود انجام داده اند .به طوری که پژوهش های
بسیاری در زمینه نوسازی و بازسازی ماشین آالت نساجی قدیمی در این کشور در دست اجراست.
از مهمترین مزیت هایی که صنعت نساجی برزیل دارد ،می توان به دسترسی آسان به مواد اولیه به ویژه الیاف طبیعی مانند
پنبه اشاره کرد .بعالوه بهره مندی از صنعت نفت و پتروشیمی سبب گسترش تولید انواع الیاف مصنوعی شده است .تولید قابل
توجه پنب ه در برزیل ،این کشور را به یکی از قدرت های جهانی در بحث صادرات پنبه تبدیل کرده است .این توان باال باعث
شده است تا پنبه لیفی بی رقیب در کارخانجات ریسندگی برزیل باشد و برزیل دومین تولیدکننده بزرگ پارچه های جین در
سطح جهان است .پراکندگی پنبه در منطقه جغرافیایی برزیل در شکل  1-7نشان داده شده است.

شکل  :1-7پراکندگی پنبه در برزیل

 2-7واردات و صادرات پنبه برزیل
همانطور که در شکل  2-7نشان داده شده است ،بررسی واردات پنبه از سال  1960تا  2016در برزیل نمایانگر این مهم است
که در سال  1996بیشترین واردات پنبه در برزیل صورت گرفته که با کنترل میزان واردات آنرا شدیدا کاهش داده اند .شکل
 7-3صادرات پنبه از سال  1960تا  2016در برزیل را نشان می دهد که سال  1996بیانگر کمترین میزان صادرات پنبه در
تاریخ برزیل می باشد .با این وجود زمانیکه واردات و صادرات پنبه از سال  1960تا  2016در برزیل مقایسه شوند نشان داده
می شود که برزیل در سال هایی که توان تولید در حد صادرات آن کاهش یافته است به واردات پنبه پرداخته است .براساس
آخرین اطالعات از میزان تقاضا که توسط شرکت تأمین ملی برزیل ) (CONABمنتشر شده است برزیل در سال  2014عالوه
بر تأمین پنبه مورد نیاز در صنعت نساجی خود که بالغ بر  920,000تن بوده است ،به تقاضاهای بین المللی نیز پاسخ داده به
طوریکه کمترین فشار واردات را تحمل نماید .گزارش  CONABهمچنین بیان می کند که تقاضای کلی برای پنبه طی سال
 2014که شامل مصرف داخل و صادرات این کشور بوده است برابر با  1.46میلیون تن است.

 |44فصل هفتم بازار پنبه برزیل
3000

2000
1500
1000
500

1000 480 lb. Bales

2500

0

2012

2008

2004

2000

2016

2012

2008

2004

2000

1996
1996

1992

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

1960

Years

شکل  :2-7واردات پنبه برزیل
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شکل  :3-7صادرات پنبه برزیل

 3-7تولیدات پنبه برزیل
در اکتبر  CONAB ،2013میزان تولید پنبه را در برزیل در سال  2013/2014بالغ بر  1.67میلیون تن برآورد نمود به
طوریکه رشد مناطق زیر کشت پنبه از 16.8در سال  2012/2013نسبت به سال قبل از آن تا  22.5درصد در سال جاری
افزایش داشته است .مقدار تولید در دوره ای در سال  2012/2013برابر با  1.3میلیون تن بود که  31.8درصد پائین تر از
مدت مشابه در سال زراعی  2011/2012بود .سطح زیر کشت پنبه نیز در این دوره برابر با  894,000هکتار بود که در
مقایسه با فصل  2011 /2012کاهش  35.9درصدی داشته است .اما مقدار برداشت پنبه از هر هکتار برابر با  1,444کیلو
برآورد شد که در مقایسه با سال گذشته  6.3درصد رشد داشته است .شکل  4-7سطح زیر کشت پنبه در برزیل در سال های
مختلف را نشان می دهد که به طور متوسط یک روند نزولی را دارا می باشد .با توجه به شکل  5-7تولیدات پنبه از سال
 1960تا  2016در برزیل افزایش داشته است.
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فصل 8
بازار پنبه ترکیه
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 8-1اقتصاد ترکیه
اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنهاش افزوده میشود .تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه
درسال  ۲۰۰۵رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال  ۲۰۰۶برای  %11.2از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد .بخش خصوصی
اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری ،حمل و نقل و ارتباطات دارد .در سالهای
اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد  %8.9و %7.4را در سالهای  ۲۰۰۴و  ۲۰۰۵بدست آوردهاست .سازمان سیا ترکیه
را در رده کشورهای توسعه یافته دسته بندی کردهاست .اقتصاددانان و سیاستمداران اغلب ترکیه را بعنوان کشور تازه صنعتی
شده طبقهبندی میکنند و آن را جزو  ۲۰کشور صنعتی جهان میدانند .بر اساس اعالم مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها
شهر استانبول در سال  ۲۰۰۸با  ۳۵نفر میلیاردر پس از مسکو ،نیویورک و لندن در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ
از شهرهایی مانند توکیو ،هنگ کنگ ،لس آنجلس و داالس جلوتر است .ترکیه در سال  ۲۰۰۵یکی از  ۲۰کشور برتر جهان از
لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت .بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که  %16.3کل صنایع ترکیه را شامل میشود.
پس از نساجی پاالیش نفت ( ،)%14.5صنایع غذایی ( ،)10.6%صنایع شیمیایی ( ،)%10.3صنایع فوالد و ذوب آهن (،)8.9%
خودروسازی ( )6.3%و ماشین سازی ( )%5.8بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند .از لحاظ صادرات صنایع نساجی با
 ،19%صنایع خودروسازی با  ،%18صنایع فوالد و ذوب آهن با  ،%13لوازم خانگی با  %10عمده صادرات صنعتی ترکیه را
تشکیل میدهند .صنعت نساجی ترکیه در سال  ۲۰۰۶با صادراتی به ارزش  ۹۸/۱۳میلیارد دالر که بخش اعظم آن( )%76به
کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشتهاست .صنایع الکترونیکی وستل ترکیه
بزرگترین تولید کننده تلویزیون در اروپاست و یک چهارم تلویزیون های خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل
تولید می شوند .مجموع تولید تلویزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلویزیون اروپاست .سهم ترکیه در فروش
محصول تلویزیون در اروپا از  %5در سال  ۱۹۹۵به  %45در سال  ۲۰۰۵رسیدهاست .در همین مدت سهم ترکیه از بازار
دستگاه های دیجیتالی در اروپا از  %3به  %15رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه  %18بازارهای اروپا را به تسخیر
درآوردهاست.
صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال  ۲۰۰۶با تولید  ۱۰۲۴۹۸۷دستگاه خودرو ،پس از آلمان ،فرانسه ،اسپانیا ،انگلیس و ایتالیا
در رده ششم اروپا جای گرفت .در همین سال ترکیه در خودرو سازی جهان در رتبه هفدهم جای گرفت و صادرات خودرو و
قطعات یدکی خودرو را به  ۱۴میلیارد دالر رساند .براساس آخرین گزارش مرکز آمار ترکیه ) ، (TÜİKاقتصاد ترکیه با 5.1
درصدی در سه ماهه دوم سال  2017در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،بیش از کشورهای اتحادیه اروپا رشد داشته
است .اقتصاد کشورهای حوزه اتحادیه اروپا در سه ماه اول سال  2017رشد2.1در صدی داشته و در سه ماهه دوم سال جاری
این رشد به  2.4رسیده است در حالیکه ترکیه در سه ماه اول رشد  5در صدی را تجربه کرده بود و در نیمه دوم رشد  5.1در
صدی را به دست آورد .در سه ماه دوم امسال رومانی با رشد  5.7در صدی بیشترین میزان رشد اقتصادی اروپا را به خود
اختصاص داد .کشورهای استونی و اسلوونی با رشد  5.2اقتصادی در رتبه دوم و سومین در میان بیشترین میزان رشد
اقتصادی در اروپا قرار گرفتند .ترکیه با رشد  5.1درصدی خود در سه ماه دوم سال  2017عنوان چهارمین کشور دارای
سریعترین رشد در اروپا را به خود اختصاص داد .در سه ماهه دوم سال  2017از میان کشورهای پیشرو اروپایی در حوزه
اقتصاد هلند رشد  ،3.8آلمان  ،2.1فرانسه و انگلستان  1.7در صدی داشتهاند.
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صنعت نساجی و پوشاک در ترکیه که نقش مهمی در اقتصاد از نظر نیروی کار ،سود سرمایه و فرصتهای صادراتی دارد ،فعال،
پویا و دارای پتانسیل رشد باالیی می باشد .این صنعت  %16سهم تولیدات صنعتی  %19 ،سهم نیروی کار در کارخانجات
صنعتی و  % 32سهم کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است .توسعه صنعت نساجی و پوشاک این کشور مدیون
فاکتورهایی از قبیل کیفیت مواد خام تولید شده ،قیمت مناسب ،نیروی کار ارزان و هزینه پایین هر واحد می باشد.
در کشور ترکیه  ،فعالیت های صنعتی در زمینه ریسندگی و بافندگی از سال 1930و با اعمال سیاست های کنترلی دولت آغاز
شد .بعد از سرمایه گذاری دولت در بخش تولید محصوالت پنبه ای از طریق بانک سومر  ،تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت
و کشاورزان درصدد کاشت الیاف پنبه در مجتمعهای کشاورزی بر آمدند .بنابر این بانک سومر تبدیل به بنگاه مهمی شد که
نیروی تازه ای به کشاورزی پنبه و توسعه به صنعت نساجی بخشید .سرمایه گذاری دولت در تولید محصوالت پنبه ای از سال
 1930آغاز و با سرمایه گذاری بخش خصوصی تا بعد از سال  1950ادامه یافت .با شروع فعالیت بخش خصوصی در صنعت
ریسندگی در ابتدای دهه 1970تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت ،بطوریکه صادرات پنبه خام کاهش و صادرات نخ پنبه ای
پیشی گرفت .در فاصله بین سالهای  1970تا  1990سرمایه گذاری در صنعت ریسندگی به صنعت ریسندگی رینگ معطوف
شد .بعد از سال  1990صنعت تولید نخهای اپن اند که سرمایه گذاری پایین تر و قابلیت تولید باالیی را داشت ،آغاز گردید.
ترکیه نه تنها یکی از کشورهای پیشرو جهان از لحاظ صنعت نساجی و پوشاک است ،بلکه در بخش پنبه ای نیز برتری جهانی
خاصی دارد .مجموع نخ پنبه ای تولیدی جهان حدود  21میلیون تن گزارش شده است که ترکیه با  %5از تولید جهانی مقام
پنجم تولید کننده نخ جهان را به خود اختصاص داده است  .از علل چنین موفقیتی می توان به دارا بودن مزیت های نسبی
مانند کیفیت مواد خام  ،نیروی کار ارزان و همجواری با بازارهای بزرگ را نام برد.
کشورهای مهم جهان از نظر تولید نخ پنبه ای و سهم آنها چین ( ، )%45هند ( ،)%10پاکستان ( ،)%10آمریکا(،)%5
ترکیه( )%5و برزیل و اندونزی می باشد .چین (هنگ کنگ) ،پاکستان و هند جزء کشورهایی هستند که عمدتا نخ پنبه ای
صادر کرده و چین (هنگ کنگ) و آمریکا از کشورهایی هستند که مقدار زیادی نخ پنبه ای وارد می کنند .روند افزایشی
صادرات نخ پنبه ای ترکیه نشان می دهد صادرات این محصول هر ساله به طور قابل مالحظه ای تغییر یافته است .عالوه بر
این واردات نخ پنبه ای نیز به خصوص از سال  1990به سرعت افزایش پیدا کرده است .در سال  2004در نتیجه تغییرات
مختلف و توسعه اقتصادی ،ترکیه با  112000تن صادرات رتبه ششم و با  87000تن واردات رتبه هفتم را در میان
کشورهای جهان بدست آورد و نقش مهمی را در تجارت جهانی نخ پنبه ای ایفا نمود.
امروزه ،در زمانیکه در بازار بین المللی میزان رقابت جهت بقا و ادامه تولید در بخش نساجی و پوشاک افزایش یافته است،
مهمترین مسئله هزینه می باشد .قیمت مواد اولیه ،نیروی کار ارزان و هزینه انرژی که فاکتورهای مهمی هستند ،از کنترل
کارفرما خارج شده است و هنوز هزینه ها در ترکیه نسبت به کشورهای دیگر باال بوده و نیاز به کاهش دارد .اخیرا به همان
نسبت که تولید نخ پنبه ای شانه شده ظریف که قیمت باالیی هم دارد ،از ارزش خاصی برخوردار است ،تولید نخهایی چون نخ
فانتزی ،شنیل و دیگر نخهای خاص که دارای قدرت رقابت پذیری بیشتری هستند هم با ارزش و مهم شده است .امروزه
بسیاری از کارخانه ها در ترکیه بدلیل هزینه های باالی تولید نسبت به سایر کشورها ی پیشرودر صنعت نساجی و پوشاک،
ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند .عالوه بر علت یاد شده به منظور خروج از بحران افزایش قیمت ،مقدار سفارشات کاهش
یافته وکارخانجات در حال انتقال می باشند ،بگونه ای که تمایل به انجام سرمایه گذاری در سایر کشورهای در حال توسعه
چون سوریه ،ازبکستان ،آنگوال ،ترکمنستان و چین که حقوق و دستمزد پایین و هزینه کمتری دارند افزایش یافته است.

تحلیل بازار پنبه جهانی| 49

 8-2واردات و صادرات پنبه ترکیه
امروزه ترکیه ساالنه حدود  350000تن الیاف پنبه جهت تامین تقاضای الیاف کوتاه و نیز پایین بودن قیمت الیاف پنبه و
مبادالت خارجی ،وارد می کند .ترکیه دومین کشور وارد کننده پنبه می باشد ،بنابر این نقش مهمی در تعیین قیمت پنبه در
جهان دارد .نخ پنبه ای ترکیه  %0/5سهم صادرات کل و  %2سهم صادرات نساجی و پوشاک را در جهان به خود اختصاص
داده است .امروزه ترکیه مقام هفتم بزرگترین تولیدکننده پنبه با  %4سهم جهانی و مقام پنجم تولید کننده نخ پنبه ای با %5
سهم جهانی را دارد.
صنعت نخ پنبه ای همراه با تغییرات در اقتصاد ،سرمایه گذاری ها و علم و دانش رشد کرده و هرساله توسعه یافت .بررسی
ساختار تجاری ترکیه نشان می دهد 25 ،سال پیش ،این کشور  58000تن نخ پنبه ای صادرات و  1000تن واردات داشته
است ،امروزه صادرات این کاال بیش از  100000تن و واردات آن نزدیک به  78000تن می باشد .اخیرا ،واردات به منظور رفع
نیاز بخش نساجی و پوشاک بمراتب افزایش یافته است ،این واردات همچنین به دلیل نرخ پایین ارز و قیمت نخ انجام می شود.
شکل  1-8میزان صادرات و واردات پنبه ترکیه را نشان می دهد .نخ پنبه ای ترکیه اغلب به کشورهای اتحادیه اروپا صادر می
شود .مهم ترین این کشورها ایتالیا ،پرتقال ،بلغارستان و یونان می باشد .همچنین ترکیه نخ پنبه ای را اغلب از کشورهایی
چون هند ،پاکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان و ایتالیا وارد می کند .در این کشورها هزینه تولید در مقایسه با ترکیه نسبتا پایین
تر است.
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شکل  :1-8میزان واردات (نمودار خطی) و صادرات(نمودار میله ای) پنبه ترکیه

بازار سالیانه پنبه بر حسب ( هزار میلیون تن) در سال  2014تا  2017در جدول  1-8خالصه شد ه است که بازار کلی از
مج موع واردات و تولیدات داخلی منهای صادرات بدست می آید .در این جدول میزان واردات ،صادرات و تولید داخلی لحاظ
شده است .بعالوه واردات از آمریکا هر سال افزایش داشته است.
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جدول :1-8بازار کلی پنبه ترکیه
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 3-8تولیدات پنبه ترکیه
بعد از سال  1995صنعت ریسندگی به سبب افزایش تعداد کارخانجات و ظرفیت موجود توسعه یافت .صنعت نساجی و
پوشاک مبتنی بر صادرات کشور ترکیه ،با پذیرش قرارداد  Custom Union Agreementرشد پیدا کرد .در نتیجه افزایش در
ظرفیت تولید و تعداد ماشین آالت پیشرفت چشمگیری در بخش نساجی و پوشاک صورت پذیرفت .موفقیت جدید موجب
افزایش نیاز به الیاف پنبه و در نتیجه افزایش تولید این الیاف گردید .در سال  ،1980بیش از  180000تن نخ پنبه ای با
متوسط  %63ظرفیت تولید ،تولید می گردید ،در حالیکه مصرف آن حدود  1000تن بود .با توسعه صنعت نساجی و پوشاک،
تولید و صادرات سالیانه نیز افزایش یافت .در نتیجه این تغییرات ،در سال  2003حدود  10.3میلیون تن نخ پنبه ای تولید و
 1.6میلیون تن مصرف گردید .در سال  2004نیز بیش از  1میلیون تن نخ پنبه ای در این کشور تولید شد .در سال های
اخیر کاهش زیادی در نسبت بین تولید و مصرف نخ پنبه ای دیده می شود ،بطوریکه این نسبت از  %93در سال  1985به
 80%در سال  2003کاهش یافته است .امروزه میزان نخ پنبه ای تولید شده برای صنعت نساجی و پوشاک ترکیه کافی نمی
باشد .شکل  2-8میزان تولیدات پنبه در ترکیه را نشان می دهد.
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نخ پنبه ای در ترکیه بیشتر در منطقه آنتالیای جنوبی( ،)%43منطقه مارمارا( )%20و آنتالیای مرکزی ( )%15کشت می شود و
باقیمانده آن در مناطق دیگر همچون آراجین و مدیترانه تولید می گردد .در جنوب شرقی آنتالیا به دلیل سرمایه گذاری باال در
ریسندگی 308000 ،تن نخ اپن اند ( %58از کل تولیدات نخ اپن اند در ترکیه ) و  240000تن نخ رینگ ( %33از کل
تولیدات نخ رینگ ترکیه) تولید می شود .شکل  3-8سطح زیر کشت پنبه در ترکیه را نشان می دهد.
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فصل 9
بازار پنبه بنگالدش
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 9-1اقتصاد بنگالدش
جمهوری خلق بنگالدش نهمین کشور پرجمعیت جهان و از پرتراکم ترین کشورها از نظر جمعیت است .بنگالدش بر روی
زمین های حاصل خیز دلتای رود گَنگ واقع شده و در معرض آسیب سیل های ساالنه قرار دارد .این کشور در جنوب شرق
آسیا واقع شده و بیش از  168میلیون نفر جمعیت دارد که  83درصد از جمعیت این کشور مسلمان است .میانگین رشد
اقتصادی بنگالدش در سال  2017میالدی 5.7 ،درصد و درآمد سرانه مردم این کشور سه هزار و  600دالر است .بنگالدش
دومین صادرکننده پوشاک جهان است .این کشور سی و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میرود که رشد تولید ناخالص
ملی در آن  6.5درصد در سال  2015بوده است .این کشور درزمینه نساجی و پوشاک سرمایهگذاری کرده و یکی از
صادرکنندگان این محصوالت است .کارمزد پایین کارگران ،این کشور را به یکی از قطب های مورد توجه مارک های شناخته
شده جهانی تبدیل کردهاست.
بنگالدش از نظر جغرافیای سیاسی در محاصره کامل هند قرار دارد و به دلیل واقع بودن در شبه قاره هند شدید ًا تحت تأثیر
آن میباشد و مهمترین روابط را در نظام بین المللی با هند دارد .بخش کوچکی از مرزهای زمینی این کشور نیز در اشتراک با
برمه میباشد .واحد پول بنگالدش تاکا با است .این کشور از اعضای کشورهای مشترکالمنافع است .بنگالدش با جمعیتی
سریعاً در حال رشد یکی از فقیرترین کشورهاست و به کمک کشور های دیگر شدید ًا وابسته است .کشاورزی و دامداری بیش
از  %70جمعیت را به خود اختصاص میدهد .با وجود حاصلخیزی زمین ،محصول اغلب با سیل و توفان از بین میرود .در
 ۱۹۹۲طرحی بزرگ با عنوان طرح مهار سیل آغاز شد ،که طبق آن مسیر رودخانه ها تغییر کرده و دیواره آنها مرتفع خواهد
شد .کشت تجاری عمده کشور چای و کنف است که بنگالدش  %90تولید جهانی کنف را در دست دارد .صنایع معدنی کمی
دارد ولی ذخایر گاز طبیعی در این کشور وجود دارد .صنایع بنگالدش به ترتیب حجم تجاری آن ،کنف ،ریسندگی ،پوشاک،
کاغذ و چرم می باشد .با توجه به اینکه مبنای سیاست گذاری اقتصادی و بازرگانی خارجی در بنگالدش ،صادرات است و تقریبا
 40%از جمعیت فعال در بنگالدش در بخش کشاورزی مشغول هستند ،ولی به علت کمبود زمین کشت پنبه رونق فراوانی
نداشته است و در اقتصاد بنگالدش نقش بسزایی ایفا نمی کند.
 2-9واردات و صادرات پنبه بنگالدش
بنگالدش از اول ژانویه  1995به سازمان تجارت جهانی ( )WTOپیوست و بطور اساسی تعرفه کاالهای ورودی را کاهش داد و
کاالهای معینی نیز از تعرفه معاف شدند.بعالوه این کشور توافقنامه ارزش گذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی را نیز اعمال
کرده که طیق این تواف نامه شش روش قابل قبول برای تعیین عوارض گمرکی وجود دارد .بنگالدش معافیت از مالیات را یک
امر مهم در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته است .اجازه اقامت بدون ویزا و اعطای تابعیت از دیگر مزایای
سرمایه گذاران در بنگالدش می باشد .سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بتگالدش در سال  2010/2009در حدود
 860میلیون دالر و در سال  2012/2011حدود  2میلیارد دالر بوده است.
بنگالدش همچنان مهم ترین مصرف کننده پنبه در سال جاری  2016-17باشد .حجم پنبه مصرف شده در این سال با رشد
 10درصدی به  1/2میلیون تن رسیده است .بر اساس داده های به دست آمده از انجمن کارخانجات نساجی بنگالدش،
کارخانجات این کشور حدود  20/88درصد کل پنبه مورد نیاز خود را از کشورهای آفریقایی تامین می کنند .واردات پنبه از
آفریقا نیز در مقایسه با کشورهای دیگر اقتصادی تر است .صنایع پنبه آفریقا کامال صادرات محور بوده در حالی که هند و چین
نیازهای داخلی خود را دارند .واردات پنبه از این دو کشور گاهی چالش برانگیز است .بنگالدش تا سال  1990به صورت جزئی
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صادرات پنبه داشته است ولی پس از آن صادرات پنبه از بنگالدش گزارش نشده و همانطور که در شکل  1-9نشان داده شده
است واردات پنبه بنگالدش افزایش داشته است.
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شکل  :1-9واردات پنبه بنگالدش

 3-9تولیدات پنبه بنگالدش
ظرفیت تولید پنبه بنگالدش بسیار ضعیف است ،بارش ،سیل و آفات سه عاملی است که بر تولید پنبه در بنگالدش تاثیر می
گذارد .با توجه به آمار ،تولید در سال  2016/2015در بنگالدش حدود  2.7میلیون تن بوده است و انتظار می رود در سال
 2017/2016به  29،000تن برسد .مصرف پنبه در بنگالدش در سال  2016/2015در حدود  1،285،000تن بوده که
پیش بینی می شود در سال 2017/2016به  1،306،000تن برسد .میزان تولیدات و سطح زیر کشت پنبه در شکل  2-9و
 3-9نشان داده شده است.
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فصل 10
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 10-1اقتصاد افغانستان
ا فغانستان با نام رسمی جمهوری اسالمی افغانستان کشوری محصور در خشکی در آسیای مرکزی است .این کشور حدفاصل
آسیای میانه ،آسیای غربی و خاورمیانه و پایتخت آن کابل است .فغانستان  ۶۵۲٬۸۶۴کیلومتر مربع مساحت چهلو یکمین
کشور دنیا از نظر وسعت میباشد و جمعیت آن در سال  ۲۰۱۵بیش از  ۳۲میلیون نفر بوده که آنرا در رتبه چهلودوم
پرجمعیتترین کشورهای دنیا قرار میدهد .حدود چهار دهه جنگ ،افغانستان را به یکی از کشورهای خطرناک و فقیر دنیا
تبدیل کردهاست .تولید ناخالص ملی سرانه این کشور در سال  ۲۰۱۶بر اساس ارزش اسمی دالر معادل  ۶۰۰دالر آمریکا است
و بر اساس برابری قدرت خرید به  ۱۹۹۴دالر میرسد .این کشور در سال  ۲۰۱۱با شاخص توسعه انسانی  0.398در رتبه
 ۱۷۲دنیا قرار گرفتهاست .اقتصاد افغانستان در جهان با تولید ناخالص داخلی  64.08میلیارد دالر رتبه  ۱۰۸در جهان را دارد.
به لحاظ اقتصادی ایران و افغانستان بسترهای فراوانی جهت همکاری های مشترک دارد .از سویی افغانستان به دلیل وابستگی
شدید به بنادر پاکستان و مشکالت موجود بین دو کشور سعی دارد مسیرهایی را جهت دسترسی به آبهای آزاد برای خود
فراهم نماید .بنادر جنوبی ایران یکی از کم هزینه ترین و مناسب ترین گزینه ها برای تاجران افغانستانی است .با توسعه زیر
بناهای بنادر ایران قطعاً ایران یکی از مهم ترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه خواهد شد .روابط تجاری ایران و
افغانستان به دلیل همسایگی ایران و افغانستان برای هر دو کشور اهمیت دارد .افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کاالهای
ایرانی است .حجم دادوستد ایران و افغانستان در سال  ۹۵نزدیک به دو و نیم میلیارد دالر برآورد شدهاست که بیشتر آن،
صادرات کاالهای ایرانی به افغانستان است و اتفاق ًا طرف افغانستانی هم این کاالها را به گرمی میپذیرد.
افغانستان یکی از کشورهایی است که ایران نیازمند گسترش روابط بانکی با آن است .حدود سه میلیون پناهنده و مهاجر
افغانستانی به صورت قانونی و غیر قانونی در ایران به سر میبرند .محدودیتهای بانکی برای این افراد هم مایه دردسر و
ناخرسندی افغانستانی ها شده و هم به اقتصاد و نظام بانکداری ایران آسیب زده است .کاالهای فرهنگی ایرانی خصوصاً کتاب
یکی از زمینههایی است که به شدت توسط شهروندان افغانستانی دنبال شده و خواستار دارد .بیشتر کتابهای موجود در
افغانستان ،در ایران چاپ شدهاند .فروش فیلم و سریال های ایرانی ،آلبوم های موسیقی و نرمافزارهای اندرویدی نیز یکی از
جنبه های این بازار است .برای نمونه ،کافه بازار به عنوان بزرگترین عرضهکننده نرمافزارهای گوشیهای همراه ،توسط بسیاری
از جوانان افغانستانی مورداستفاده قرار میگیرد .در حوزه امنیتی ،ایران همواره نگرانی های خود را از حضور آمریکا و قدرت
های غربی برای بلندمدت در افغانستان اعالم کرده است که مقامات افغانی نیز در مقابل سعی نموده اند اطمینان الزم را در
جهت رفع نگرانی های ایران به این کشور بدهد.
محصوالتی نظیر صنایع غذایی ،ماشینآالت و مصالح ساختمانی ،خدمات فنی مهندسی و مخابراتی ،حملونقل ،لوازم خانگی،
دکوراسیون ،مبلمان و مصنوعات چوبی ،مصنوعات پالستیکی ،موکت و کفپوش ،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ،الیاف و
منسوجات ،پوشاک ،پوست و چرم ،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،تابلوفرش و صنایع دستی ،فرش دستباف و ماشینی،
زیورآالت و نقره را از جمله ظرفیتهای اصناف برای حضور در بازار افغانستان میدانند.
افغانستان دارای سرمایه طبیعی زمین ،آب و هوای مطلوب در برخی از استان های خود برای توسعه بخش زراعتی صنعتی می
باشد .پنبه گیاهی صنعتی است که به آفتاب فراوان و آبیاری منظم نیاز دارد که افغانستان از لحاظ ثروت ارضی و آبی خویش
غنی است .رشد کشت پنبه سبب شده که صدها هزار نفر شاغل شده و سبب تولید محصوالتی از جمله قالی بافی ،گلیم بافی و
ژاکت بافی شده است .پراکندگی پنبه در استان های افغانستان در شکل  1-10نشان داده شده است.
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شکل :1-10پراکندگی پنبه در مناطق جغرافیایی افغانستان

 10-2واردات و صادرات پنبه افغانستان
صادرات عمده افغانستان به کشورهای آمریکا ،هند ،پاکستان و فرانسه میباشد .مجموعاً از صادراتی که در سال ۲۰۰۸صورت
گرفته است  ۶۰۳میلیون دالر عواید بدست آمدهاست .محصوالت زراعتی ،اشیاء قیمتی ،پنبه ،صنایع دستی ،گیاهان دارویی،
پشم ،پوست ،ذغال سنگ و کبالت از صادرات مهم این کشور بشمار میرود .صادرات این کشور درسال  ۲۰۰۹مبلغ ۵۴۷
میلیون دالر بوده که در رتبه  ۱۶۴در جهان قرار گرفته است .درصد صادرات افغانستان به کشور پاکستان  ،25.9%هند
 ،%25.5ایاالت متحده آمریکا  ،14.9%تاجیکستان  ،9.6%آلمان  5%در سال  2010میباشد .در سپتامبر سال ،۲۰۰۷
ایاالت متحده آمریکا جهت تشویق تجارت افغانستان برنامه تجارتی ) 32.6 (GSPمیلیارد دالری را با افغانستان بنا نمود .در
این برنامه  ۵۰۰۰قلم کاال از افغانستان میتواند بدون عوارض گمرکی وارد ایاالت متحده آمریکا گردد.
واردات افغانستان در سال  ۲۰۰۸بالغ بر  8.27میلیارد دالر بود .واردات افغانستان بطور عمده منسوجات ،محصوالت نفتی،
ماشین آالت و دیگر کاالهای سرمایهای ،مواد ساختمانی و مواد غذائی میباشد .واردات از کشورهای روسیه ،آمریکا ،هند ،چین،
ژاپن ،کره جنوبی ،آلمان ،کنیا و پاکستان صورت میگیرد .واردات افغانستان  5.3میلیارد در سال  ۲۰۰۸میباشد که رتبه

 110را در مقایسه با کشورهای جهان داراست .واردات در سال  ۲۰۰۷مبلغ  4.5میلیارد دالر بوده است .درصد واردات
افغانستان از کشورهای ایاالت متحده  ،29.1%پاکستان  ،%23.3هند  ،7.6%روسیه  ،4.5%آلمان  4.2%در سال 2010
بوده است .کشور افغانستان در تولید پنبه خودکفا بوده و نیازی به واردات پنبه ندارد .صادرات پنبه از افغانستان در شکل -10
 2نشان داده شده است.
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شکل :2-10صادرات پنبه افغانستان

 10-3تولیدات پنبه افغانستان
در گذشته تولیدات پنبه در افغانستان پیشرفت زیاد داشته و در سال  1988میزان  160هزارتن پنبه برداشت شد .سطح زیر
کشت پنبه در افغانستان از سال  1960تا  2016در شکل  3-10نشان داده شده است .تولیدات پنبه در افغانستان در
سالهای اخیر یک روند ثابت داشته که در شکل  4-10از سال  1960تا  2016نشان داده شده است.
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فصل 11
بازار پنبه قزاقستان
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 1-11اقتصاد قزاقستان
اقتصاد قزاقستان ،تا حد زیادی به بخش کشاورزی متکی است .قزاقستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را در
میان جمهوریهای تازه استقالل یافته دارد و از اعضای سازمان همکاری شانگهای است .این کشور از لحاظ منابع زیرزمینی
هم بسیار غنی است ،از سال  ۱۹۹۳تاکنون بیش از  ۴۰میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی در این بخش انجام شده است.
همچنین تخمین زده میشود که قزاقستان صاحب دومین منابع بزرگ اورانیوم ،کروم ،روی و سرب و سومین رتبه در منابع
منگنز ،چهارمین رتبه در مس و در مورد زغال سنگ ،آهن و طال نیز در بین  ۱۰کشور اول دنیا قرار میگیرد .همچنین
یازدهمین منابع بزرگ نفت و گاز طبیعی را در اختیار دارد.
قزاقستان با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی ،کمپینی تحت عنوان سرمایه گذاری در قزاقستان تشکیل داده است .مزایای
این طرح برای سرمایه گذاران خارجی شامل معافیت از مالیات بر درآمد ،مالیات زمین ،مالیات دارایی و عوارض گمرکی به
مدت  ۱۰سال می باشد همچنین برخورداری از کمک های مالی دولتی ،ثبات قوانین سرمایه گذاری ،عدم نیاز به اجازه کار
برای نیروهای کار خارجی ،ورود بدون روادید از دیگر مزایای سرمایه گذاران خارجی می باشد .قزاقستان بعنوان پل اوراسیا در
سال  ۲۰۰۶با رشد تولید ناخالص داخلی) (GDPمواجه شد و پس از روند کاهشی در سال  ،۲۰۰۹به تولید ناخالص داخلی۶
درصد در سال  ۲۰۱۳رسید .بر اساس آمار موجود ،جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) (FDIاین کشور  ۱۴میلیارد دالر و
نرخ بیکاری نیز  ۵.۴درصد است.
قزاقستان اثرات رکود اقتصادی جهانی را تجربه کرد ،اما با سیاست اقتصادی جدید موسوم به نورلی ژال از بروز فاجعه اقتصادی
جلوگیری شد .در اواخر نوامبر  ۲۰۱۴سیاست اقتصادی جدید قزاقستان اعالم شد که هدف از آن ،تقویت اقتصاد از طریق
سرمایه گذاری در بخش زیرساخت و استراتژی توسعه این کشور است .چین و قزاقستان دارای همکاری های متعددی در
بخش نفت ،گاز و زیرساخت ها هستند .بعالوه محیط و شرایط کسب و کار در قزاقستان بهبود یافته است .در گزارش بانک
جهانی ،قزاقستان در رتبه  ۵۰جای گرفته است و این کشور به پیشرفت های عمده ای در بخش مجوز ساخت و ساز ،ثبت
اموال ،حل و فصل شاخص های ورشکستگی دست پیدا کرده است .این کشور معافیت های مالیاتی جذابی را برای سرمایه
گذاران خارجی در نظر گرفته است که همه این شاخص ها ،محیط را برای استقبال سرمایه گذار خارجی آماده می کنند .عالوه
بر آن قزاقستان نیاز به اخذ ویزا برای بسیاری از شرکای تجاری خود مانند آمریکا ،آلمان ،ایتالیا و فرانسه را حذف کرده است؛
بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان دارای دفتر هستند .از لحاظ جغرافیایی ،قزاقستان نزدیک به سه
کشور بریکس 1است و دارای تعداد منطقه اقتصادی ویژه ) (SEZمتناسب با صنایعی مانند گردشگری ،محصوالت شیمیایی،
بنزین و صنایع سبک است که این مناطق توسط وزارت صنایع و فناوری های جدید اداره می شوند .نیمی از تجارت خارجی و
سرمایه گذاری مستقیم خارجی قزاقستان متعلق به اتحادیه اروپا است .بسیاری از شرکت های نفت و گاز غربی مانند آمریکا و
انگلیس در این کشور فعال هستند و این کشور نیز از این همکاری طوالنی مدت استقبال می کند.
با این حال معایب متعددی برای سرمایه گذاری در قزاقستان وجود دارد ،موقعیت جغرافیایی محصور در خشکی ،فقدان توانایی
های تجربی و مالی در بین نمایندگان بخش تجارت با دولت ،فساد ،عدم شفافیت ،فقدان حقوق مدنی و نیروی کار بی تجربه
 1بریکس ) (BRICSنام گروهی به رهبری قدرتهای اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای برزیل ،روسیه،
هند ،چین و آفریقای جنوبی تشکیل شدهاست.
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بخشی از این معایب محسوب می شوند .روابط سیاسی و دیپلماتیک قزاقستان نیز می تواند پیامدهایی برای سرمایه گذاری
داشته باشد .بعالوه اینکه شرکت های خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در شرکت های دولتی ندارند .شفافیت بین المللی
 ۲۰۱۴در مقیاس رتبه بندی فساد ،1قزاقستان را با کسب عدد  ۲۹در رتبه  ۱۲۷قرار داد که نسبت به سال های قبل رتبه
بهتری را نشان می دهد.
از دیدگاه جغرافیایی ،روابط چندوجهی قزاقستان با روسیه می تواند سرمایه گذاران خارجی مانند اتحادیه اروپا و آمریکا را دچار
هراس کند .اقتصاد قزاقستان به روسیه مرتبط است و تحریم های اعمال شده علیه روسیه به اقتصاد قزاقستان صدمه رسانده
است .عضویت قزاقستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پیامدهایی برای پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی همراه
است .این کشور پیش از این قرار بود در سال  ۲۰۱۳به این سازمان بپیوندد ،اما این هدف به سال  ۲۰۱۴موکول شد و پس از
آن نیز تعهد آستانه به اتحادیه گمرکی اوراسیا باعث افزایش تعرفه ها و درنتیجه جلوگیری از رسیدن به این هدف شد .به طور
کلی قزاقستان به عنوان بزرگترین جمهوری آسیای مرکزی ،به علت تفاهم و تقارب فرهنگی و تاریخی میان ملت های ایران و
قزاقستان روابط دوستانه ای با ایران دارد و دولتمردان قزاق بر این روند تأکید می ورزند .همچنین در این کشور ،پنبه جزو
محصوالتی است که در سال های اخیر دولت قزاقستان بر تولید آن اصرار دارد .در سال  1991قزاقستان هیچ نوع پنبه خاصی
نداشت ولی اکنون حدود  10نوع پنبه در کشور قزاقستان وجود دارد .به هر حال برای افزایش محصول پنبه دولت باید به
تشویق کشاورزان جهت کشت پنبه پرداخته و ظرفیت کاشت پنبه را افزایش دهد.
 2-11واردات و صادرات پنبه قزاقستان
میزان سرمایه گذاری در مقایسه با  9ماه سال  2007به میزان  8.2درصد افزایش یافته و به مبلغ  2587.7میلیارد

تنگه2

رسیده است .ظرفیت سرمایه گذاری در  9ماه سال  2008در مقایسه با  9ماه سال  2007در تمامی استان های کشور بجز
استان پاولودار و شهرهای آلماتی و آستانه افزایش یافته است .ظرفیت سرمایه گذاری در مقایسه با  9ماه سال  2007در
استان ژامبیل دو برابر ،در استان قزل اوردا  1.8برابر ،در استان غربی قزاقستان به میزان  30.3درصد و در استان آکموال به
میزان  29.2درصد افزایش یافته است .ظرفیت سرمایه گذاری در استان پاولودار به میزان  1.9درصد ،در استان جنوبی قزاق
به میزان  0.2درصد ،در شهر آلماتی به میزان  8.3درصد و در آستانه به میزان  8.7درصد کاهش یافته است .طبق گزارش
آژانس آمار قزاقستان ظرفیت تولیدات صنایع کشور در  9ماه سال  2008مبلغ  8202.4میلیارد تنگه را تشکیل داد که در
مقایسه با  9ماه سال  2007به میزان  3درصد افزایش یافته است .صنایع کوهستانی در مقایسه با  9ماه سال  2007به میزان
 5درصد ،تولید و تأمین برق ،گاز و آب به میزان  9.4درصد افزایش پیدا کرده است .صنایع تبدیلی در مقایسه با  9ماه سال
 2007به میزان  0.4درصد کاهش یافته است.
ظرفیت تولید ناخالص زمینه کشاورزی در  9ماه سال  2008به مبلغ  1037میلیارد تنگه رسید که در مقایسه با  9ماه سال
 2007به میزان  4.3درصد کاهش یافته است .همچنین ظرفیت تحویل کاال در  9ماه سال  2008به  272732میلیون تن
در کیلومتر رسید و در مقایسه با  9ماه سال  2007به میزان  7درصد افزایش پیدا کرده است .ظرفیت تبادل کاال به 1765.8
میلیارد تنگه رسید که در مقایسه با  9ماه سال  2007به میزان  3.3درصد افزایش یافته است .ظرفیت سرمایه گذاری در 9

 1در این مقیاس عدد صفر به معنای بسیار فاسد و  ۱۰۰به معنای فاقد فساد تعریف می شود.
 2تنگه واحد پول قزاقستان است که در آذرماه  1396معادل  ۱۰،۷۳۹دالر بوده است.
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ماه سال  2008حدود  2587.7میلیارد تنگه را تشکیل داد که در مقایسه با  9ماه سال  2007به میزان  8.2درصد افزایش
یافته است .در اول اکتبر  2008در قزاقستان  280331شخصیت حقوقی از جمله  265121شرکت کوچک ثبت شده است.
طبق گزارش کمیته کنترل گمرکی وزارت دارایی کشور تبادل کاالی خارجی قزاقستان در  9ماه سال  2008مبلغ 74138.6
میلیون دالر را تشکیل داد که در مقایسه با  9ماه سال  2007به میزان  47.8درصد افزایش داشت که سهم صادرات به میزان
 68.8درصد و سهم واردات به میزان  18.1درصد می باشد .ق زاقستان در حال تالش برای صادرات محور کردن محصوالت
کشاورزی است .به همین دلیل بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای برای توسعه تولید و زیرساخت های خدمات دارد .این امر
مستلزم فراهم آوردن تجهیزات بهتر ،تشویق مؤسسات کوچک فعال در تولید محصوالت کشاورزی ،توسعه چرخه کامل
تولید ،پیشبرد کسب و کار غیر کشاورزی در مناطق روستایی و اعتبارات و مشارکت مصرف کنندگان و تعاونی ها در مناطق
روستایی است .همچنین با احتساب دست آوردهای خارجی در رشد رقابت پذیری بخش کشاورزی ،برنامه توسعه یک سیستم
بیمه ای برای بخش کاشت غالت طراحی شده است .بعالوه امکان دسترسی فعاالن بخش کشاورزی به نمایشگاه ها در این
زمینه و نیز تأسیس شبکه اطالع رسانی و مشاوره ای در مناطق روستایی در راس امور قرار دارد.
با حمایت دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی ،پروژه هایی برای تأسیس یک انبار سبزیجات ،گلخانه و مرغداری و ساخت
کارخانه های فر آوری غالت و پنبه در حال اجراست .بخش کشاورزی به تقویت صادرات و تحول بازار نیازمند است .این امر به
کشور اجاز ه می دهد تا از امتیازات این بخش دقیقاً زمانی که تقاضای جهانی به سوی محصوالت غذایی با کیفیت گسترش می
یابد استفاده کند .به همین منظور پایانه های جدید غالت در کشور های خارجی از جمله جمهوری اسالمی ایران ،دریای سیاه
و مرز چین ساخته خواهند شد و در ضمن ظرفیت بندر آکتائو نیز افزایش خواهد یافت .همانطور که در شکل  1-11نشان
داده شده است ،واردات پنبه به قزاقستان در چند سال اخیر گزارش نشده و بیشترین مقدار آن در سال  2006حدود 300
هزار عدل  480پوندی بوده است .همچنین صادرات پنبه از قزاقستان در شکل  2-11نشان داده شده است.
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شکل  :11-2صادرات پنبه قزاقستان

 3-11تولیدات پنبه قزاقستان
کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد قزاقستان است .در شمال کشور آب و هوا برای کاشت گندم بهاره ،جو ،سبزیجات،
هندوانه و تعداد زیادی از گیاهان صنعتی مانند دانه آفتابگردان ،ذرت ،توتون و پنبه مناسب است .در قسمت گرم جنوبی کشور
در دامنه ها و سواحل رودخانه ها پنبه ،چغندر قند ،توتون زرد و برنج به صورت آبی کشت می شود .باغ ها و تاکستان ها پر
محصول هست ند .طبیعت متنوع قزاقستان فرصت های قابل مالحظه ای برای دامپروری فراهم می آورد.
درصد کل اراضی کشاورزی قابل کشت استان قراقستان می باشد 24.25 .درصد اراضی قابل کشت اختصاص به کشت گندم،
 29.2درصد پنبه 23.4 ،درصد برای علوفه و غیره دارد .این استان از لحاظ پرورش پنبه ،محصوالت باغی و میوه جات در
مقام اول کشور می باشد .در سال های اخیر میزان برداشت پنبه بالغ بر  466.4هزار تن ( 99.9درصد کل کشور) ،گندم بالغ
بر  367.7هزار تن ( 3.7درصد) ،محصوالت باغی  263.9هزار تن ( 39.6درصد) و تره بار  434.6هزار تن گردیده است.
حاصلخیزی متوسط منطقه از یک هکتار غالت  2130کیلو ،پنبه  2130کیلو ،گل آفتاب گردن  1760کیلو ،تره بار
 18200کیلو و محصوالت باغی  158کیلو بوده است .بزرگترین تولید کنندگان نباتی در این منطقه شرکت سهامی
ملچنوف ای ک با حجم تولید  0.9میلیون دالر و شرکت محنت  21غاصر با حجم تولید  0.7میلیون دالر می باشند.سطح
زیر کشت پنبه از سال  1987تا  2016در شکل  4-11و تولیدات پنبه قزاقستان در شکل  3-11نشان داده شده است.
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فصل 12
بازار پنبه ترکمنستان

 |68فصل دوازدهم بازار پنبه ترکمنستان

 1-12اقتصاد ترکمنستان
ترکمنستان سرزمینی تقریبا بیابانی است که منابع عظیم نفت و گاز طبیعی دارد .ترکمنستان در زمره  ۱۰کشور بزرگ
تولیدکننده پنبه در جهان است و ساالنه حجم قابل توجهی پنبه به بازار مصرف عرضه میکند .نرخ رشد اقتصاد این کشور را
حدود  9درصد اعالم کردند .ب انک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دورنمای اقتصاد جهانی ،میزان رشد تولید ناخالص
داخلی ترکمنستان در سال  2017را  6.5درصد پیشبینی کرد .بر اساس گزارش بانک جهانی ،رشد تولید ناخالص ملی
ترکمنستان در سال  2016حدود  6.2درصد بود که در سال  2017رشد چشمگیری خواهد داشت .بر اساس این گزارش،
میزان رشد اقتصادی ترکمنستان که جمیعت آن بالغ بر  ۶میلیون نفر است ،در  2019حدود  ۷درصد خواهد شد .با این وجود
چالش های ترکمنستان بسیار شبیه به کشورهای دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق است .این کشور قانون کسب و کار منسجم
و شفافی ندارد  .قوانین و مقررات در معرض تغییرات مکرر و تفسیر شخصی از سازمان های دولتی و مقامات مختلف می باشند.
قوه قضاییه این کشور تحت دستور مستقیم از رئیس جمهور است .احکام و قطعنامه ریاست جمهوری بر اساس نیروی قانون
بوده و اغلب جایگزین قانون موجود می شود .فساد در تمام سطوح دولتی ترکمنستان وجود دارد .صالحیت منابع انسانی ،به
خصوص با مهارت های زبان ا نگلیسی ،بسیار کم است .نیروی کار ترکمنستان به طور کلی فاقد آگاهی از استاندارد شیوه های
کسب و کار غربی است.
ترکمنستان تعرفه بر روی کاالهای وارداتی را مورد استفاده قرار نمی دهد .با این حال ،در عمل دولت موانع تجاری دیگر به
صورت عوارض گمرکی و مالیات باالتر بر واردات ایجاد می کند .تحت قطعنامه ریاست در سال  2001عوارض گمرکی بر
واردات برای حدود  100نوع کاال وجود دارد .نرخ دامنه متوسط از  %20تا  %100عوارض گمرکی دارد .اعمال مالیات بر
واردات و مالیات غیر مستقیم ترکمنستان برای محصوالت وجود دارد لیکن قطعنامه ریاست جمهوری ممکن است تمام یا
برخی از عوارض گمرکی و مالیاتی از جمله مالیات غیر مستقیم را چشم پوشی کند .یکی از موانع تجارت با ترکمنستان روش
های گمرکی اداری و آهسته است که به طور جدی تجارت را مهار می کند .در ترکمنستان باید همه قراردادهای صادرات و
واردات کاال در وزارت امور خارجه و مواد اولیه بورس ( ،)SCRMEکه تنها بورس دراین کشور است ثبت شود .همه قرارداد
های واردات باید قبل از این که کاال به ترکمنستان تحویل بدهند ،ثبت نام کنند .ثبت نام قرارداد یک فرایند دست و پا گیر
است ،که شامل گرفتن تایید از سازمان ها و وزارتخانه های مختلف است .پروژه های سرمایه گذاری ،از جمله پروژه های
ساخت و ساز عمرانی ،مورد نیاز ثبت نام در وزارت اقتصاد و توسعه می شود .ترکمنستان به کنوانسیون نیویورک در داوری بین
المللی ملحق شده است و بعالوه ویزای محدود کننده حکومت ،سیاست مالیات و نداشتن شورای کسب و کار از مسائل دشوار
برای فعالیت های تجاری در ترکمنستان است .مدارک و مستندات مورد نیاز برای ترخیص کاالهای وارداتی ترکمنستان شامل
موارد زیر است.
 )1قرارداد در  SCRMEثبت شده باشد .این قرارداد باید قبل از اینکه کاال به ترکمنستان تحویل داده شود در سایت ثبت شود.
اطالعات مورد نیاز برای این قرارداد شامل مشخصات کاال ،اطالعات در مورد مبدا آنها ،ارز شامل ،قیمت قلم دوم از اقالم و
قیمت کل می باشد.
 )2بارنامه ،ماموران گمرک این الیحه از محموله را در مقابل اطالعات مندرج در قرارداد بررسی می کند.
 )3گواهی از مبدا یا کیفیت کاال ،وارد کننده ملزم به دریافت گواهینامه انطباق از بازرسی اصلی کشور ترکمنستان است.
 )4اظهارنامه گمرکی و ترخیص کاال به عهده حزب مشخص شده در قرارداد است .در اغلب موارد ،با این حال ،برای خریدار
فرآیند ترخیص کاال از گمرک طول می کشد .در طی فرآیند هزینه خدمات حدود  %0.2از هزینه قرارداد می باشد .مجوز
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اضافی ممکن است مورد نیاز خریدار ،بسته به نوع محصول وارداتی (مجوز تجاری واردات مشروبات الکلی و یا مجوز کمیسیون
واردات الکترونیک دستگاه های رادیویی و فرکانس باال) شود.
با توجه به قانون ترکمنستان در مورد سرمایه گذاری خارجی ،برای کسانی که تحت قرار داد های فرعی کاالهایی را به طور
موقت وارد این کشور می کنند ،برای مدت زمانی که در قرارداد وجود دارد ،می تواند به داخل کشور وارد شوند .اقالم مواد
غذایی در ترکمنستان باید به ادبیات ترکمنی ،روسی و یا ترکی نام گذاری شوند .با توجه به اینکه لوازم خانگی و الکترونیک
تقریبا به طور انحصاری به زبان انگلیسی خوانده می شوند ولی با این حال ،به زبان روسی هم دستورالعمل ها و منو های
عملیاتی ترجیح داده می شوند.
ترکمنستان از استاندارد ملی ترکمنستان ( )TDSو استانداردها بین ایالتی ( )GOSTاستفاده می کند .استانداردهای ملی
ترکمنستان برای پاسخگویی به استاندارد های بین المللی می باشد .استاندارد  GOSTبر اساس دوازده کشور توسعه یافته اند و
ترکیب استاندارد های اتحاد جماهیر شوروی سابق می باشد .استاندارد ها و مرجع اندازه گیری ها توسط قانون استاندارد سازی
و اندازه گیری دقیق از سال  1993شروع شده و مجموعه ای از قوانین نوشته شده اجرا می شوند .سازمان استاندارد اصلی
دولت  Turkmenstandartlaryبوده که مسئول تنظیم کردن استاندارد ها و مرجع اندازه گیری این نقاط در ترکمنستان است.
سازمان های استاندارد دیگر نیز در ترکمنستان وجود دارند .قوانین ترکمن نیاز دارد که محصوالت تایید شوند .اندازه گیری
تجهیزات نیز باید توسط بازرسی اصلی دولت  Turkmenstandartlaryدرجه بندی شوند .ترکمنستان در سال  1998صدور
گواهینامه بهداشتی مورد نیاز برای محصوالت غذایی وارداتی به ترکمنستان را معرفی کرد .ترکمنستان به انجمن بین المللی
استاندارد در سال  1991پیوست و در سال  1992شروع به پایبندی به شورای بین ایالتی در استاندارد ،اندازه گیری دقیق و
صدور گواهینامه (که کشورهای مستقل مشترک المنافع جهان را پوشش می دهد) پرداخت .همچنین ،ترکمنستان به عضویت
سازمان بین المللی استاندارد ( )ISOدر سال  1993درآمد .پنبه صادراتی ترکمنستان نیز توسط انجمن دولتی پنبه این کشور
باید تایید گردد و صادرات آن بر روی اقتصاد این کشور تاثیر فراوانی دارد.
 2-12مشکالت تجارت ایران با ترکمنستان
 )1عدم صدور ویزا جهت تردد تجار و بازرگانان که سابقه چندین ساله در امر تجارت با ترکمنستان را دارند .بسیاری از تجار از
وصول مطالبات خود از خریدار ترکمنی باز مانده اند .فرآیند طوالنی ویزا و پرداخت رشوه های کالن ،فرصتهای تجاری را از
صادر کنندگان سلب نموده است.
 )2عدم انتقال کاال از کامیون های ایرانی به ترکمنی بین دو بازارچه مرزی باجگیران-گوران ،باعث کندی فرآیند تبادل کاال و
افزایش قیمت کاالهای صادراتی گردیده است.
 )۳کمبود کامیون های ترکمنی که از شهر عشق آباد به بازارچه مرزی گوران تردد می کنند و حمل کاالهای صادراتی را عهده
دار می باشند ،مشکالت متعددی را جهت صادر کنندگان از بازارچه بوجود آورده است.
 )۴اتباع ایرانی که طبق مقررات ترکمنستان اقدام به ثبت شرکت نموده اند و دارای فروشگاه می باشند می بایست کاالهای
صادراتی خود را در قالب قرارداد با طرف ترکمنی صادر نمایند و حق فروش مستقیم آن را ندارند و این موضوع مالکیت صد
درصد کاال را به طرف ترکمنی منتقل می کند و وصول مطالبات با مشکل جدی مواجه می شود.
 ۱۵ )۵درصد از کل فروش کاالهای صادراتی ایران مالیات می گردد که با هزینه های دیگر بالغ بر  %۲۰می شود.
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 )۶بانک های ترکمنستان وجوه صادرکنندگان را به صورت منات 1دریافت می کنند ولی صادر کننده حق برداشت را ندارد و با
کار شکنی های متعدد بانک های ترکمنستان مواجه می شود .جهت برداشت پول صادر کننده باید قرارداد خرید کاال با بخش
خصوصی یا دولتی ترکمنستان را ارائه نماید.
 )۷شعبه بانک ایرانی که تحت نظارت بانک مرکزی ترکمنستان کار می کند ،عمالً فعالیتی ندارد و قادر به ارائه تسهیالت به
صادر کنندگان ایرانی نمی باشد .این بانک با منات کار می کند و در صورتی که دریافت با دالر صورت گیرد می بایست منبع
دالر مشخص باشد و این در حالی است که قرار داد های بخش خصوصی ترکمنستان با منات بوده و دالر نمی باشد .در پاره ای
از موارد معدود که قرار داد ها ،دولتی است منشأ دالر مشخص می شود .ضمناً کارمزد بانک ایرانی  %۵می باشد که رقم باالیی
است.
ال بی اعتناست و صرف ًا بر اساس ارزش استنباطی و
 )۸گمرکات ترکمنستان به فاکتور های ارائه شده از سوی طرف ایرانی کام ً
قیمت پایه ای که هیچ مبنای منطقی ندارد توجه می کند و مالیات بر اساس قیمت گذاری گمرکات ترکمنستان اخذ می
گردد.
 )۹خودرو های شخصی طرف ترکمنی تا یک ماه اجازه تردد در جاده های ایران را دارند و این در حالیست که ترکمنستان به
خودرو های ایرانی اجازه تردد نمی دهد و تأکید دارد که استفاده کنندگان از خودرو های شخصی ایرانی می بایست سابقه
شش ماه اقامت در ترکمنستان داشته باشند.
 )۱۰کلیه کاالهای ترانزیت ایرانی به مقصد کشور های  CISکه از خاک ترکمنستان عبور می نمایند به دالیل مختلف در
گمرکات ترکمنستان معطل می شوند .بعنوان مثال قرنطینه ترکمنستان ،کامیون های حامل مواد غذایی از ایران به کشورهای
 CISرا معطل نموده و با توجه به فساد پذیری کاال باعث ضرر و زیان به صادرکنندگان می شوند.
 )۱۱فرآیند طوالنی کسب مجوز در خصوص تحت لیسانس بودن کاالهای صادرات ایران از سازمان های مختلف در ترکمنستان
یکی دیگر از مشکالت تجارت با ترکمنستان است.
عالوه بر مشکالت فوق ،براساس اقدام جدید و یک جانبه ترکمنستان در سال  ،۱۳۹۵کامیون های ایرانی که قصد عبور از خاک
این کشور و رسیدن به سایر کشورها را دارند باید عالوه بر مبلغ عوارض ورودی براساس پیمایش نیز عوارضی را به دولت
ترکمنستان پرداخت کنند .بر این اساس در کنار  ۲۷۰دالر مبلغ ورودی کامیون های ایرانی برای عبور از هر کیلومتر خاک
ترکمنستان نیز باید مبلغ یک دالر پرداخت شود.
 3-12واردات و صادرات پنبه ترکمنستان
در سال  2005میالدی ایران یکی از واردکنندگان تولیدات ترکمنستان بود .سهم وارداتی ایران پس از اوکراین ،بیشترین سهم
در میان کشورهای واردکننده تولیدات ترکمنستان محسوب میشد .به گزارش دولت این کشور در سال  2005میالدی ایران
17.2درصد و در سال  2006میالدی 18درصد از محصوالت صادراتی ترکمنستان را جذب میکرد .در این سال اوکراین با
جذب بیشتر از  ۴۹درصد محصوالت صادراتی ترکمنستان رتبه اول را داشت .بزرگترین صادرکننده به ترکمنستان ،کشور
روسیه است که ساالنه  ۱۷درصد از محصوالت وارد شده به بازار مصرف ترکمنستان را تامین میکند .تجارت خارجی با
ترکمنستان برای اقتصاد استان خراسان رضوی و رشد آن جایگاه ویژهای ایجاد کرده است .این در حالی است که خراسان
رضوی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه نیز هم مرز است که این کشورها بهدلیل راه نداشتن به دریای آزاد مجبورند تا
 1منات واحد پول ترکمنستان است که در نوامبر  2017معادل  0.29دالر آمریکا می باشد.
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نیازهای خود را از طریق مرزهای زمینی و کشورهای همسایه تامین کنند ،بنابراین استان خراسان رضوی عالوه بر مزیت
همجواری از مزیت ترانزیتی نیز برخوردار است .در این میان کشور ترکمنستان اهمیت ویژهای برای تجارت خارجی کشور و
بویژه اقتصاد خراسان رضوی دارد .این کشور شاهراه ورود ایران به آسیای میانه محسوب میشود .در کشور ترکمنستان پس از
کسب استقالل این کشور ،دهها مجتمع و کارخانجات جدید نساجی به ارزش بیش از  1٫7میلیارد دالر احداث شده است و این
اقدامات باعث شده است که بیش از  51درصد از تولید کل پنبه در داخل کشور مورد استفاده و بازپردازی قرار گیرد در نتیجه
واردات پنبه به ترکمنستان وجود ندارد .همچنین شکل  1-12صادرات پنبه ترکمنستان از  1987تا  2016را نشان می دهد.
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شکل : 12-1صادرات پنبه ترکمنستان

 3-12تولیدات پنبه ترکمنستان
ترکمنستان دهمین کشور تولید کننده پنبه در جهان است .در سال  2012سطح زیر کشت پنبه در ترکمنستان 550000
هگتار بود .زمین کاران ترکمنستان طبق قراردادی که برای تولید پنبه خام بسته بودند ،توانستند نزدیک به یک میلیون و
 110هزار تن در سال  2012محصول جمع کنند .محصوالت پنبه ترکمنستان و سطح زیر کشت پنبه در شکل  2-12تا -12
 3نشان داده شده است.
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شکل  :2-12تولیدات پنبه ترکمنستان
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فصل 13
بازار پنبه تاجیکستان

 |74فصل سیزدهم بازار پنبه تاجیکستان

 1-13اقتصاد تاجیکستان
تاجیکستان به دلیل توانایی های جغرافیایی و طبیعی خود ،یکی از مناطق مهم اقتصادی در آسیای مرکزی محسوب می شود
و از جایگاهی ویژه برخوردار است .وجود شرایط ویژه طبیعی و آب وهوایی و عالقهمندی سنتی مردم سخت کوش تاجیکستان
به کشاورزی از دیر باز تاجیکستان را به سرزمین پنبه کاران ،باغداران و انگور کاران تبدیل کرده است .علی رغم وجود کوه
های بسیار در تاجیکستان و انجام کشاورزی در یک سوم پهنه آن دو سوم جمعیت ان در روستاها زندگی میکنند و به
کشاورزی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند.
تاجیکستان در میان  ۱۵جمهوری سابق شوروی کمترین درآمد سرانه را دارد .پنبه مهمترین محصول تاجیکستان است .منابع
معدنی متنوع ،مانند نقره ،طال ،اورانیوم و تنگستن دارد .از نظر صنایع می توان به کارخانه آلومینیوم ،تاسیسات نیروگاه آبی و
کارخانه های کوچک که اغلب در زمینه صنایع سبک و فرآورده های غذایی فعالیت دارند ،اشاره نمود .پس از استقالل
تاجیکستان ،اوضاع اقتصادی این کشور به دلیل قطع شدن سوبسیدهای بودجهای ،بسیار وخیم شد .اقتصاد تاجیکستان بشدت
طی  ۶سال جنگ داخلی(۱۹۹۲تا )۱۹۹۷و از دست دادن یارانه های مسکو و بازارهای تولیدات خود ضعیف شده بود و ۸۵
درصد مردم تاجیکستان به زیر خط فقر کشاند .این کشور بسیاری از نیازهای اساسی خود را از طریق کمک های بشر دوستانه
بین المللی تامین می کند .تاجیکستان حدود  ۹۰درصد از نیازهای انرژی خود را با واردات تامین میکند .منابع عمده درآمد
در تاجیکستان تولید آلومینیوم ،پرورش پنبه و ارسال وجه از کارگران مهاجر است .رودهای تاجیکستان مانند وخش و پانج
پتانسیل بسیاری در تولید برق دارد و دولت این کشور بر جذب سرمایه برای پروژهها ،هم برای استفاده داخلی و صادرات برق،
تمرکز کرده است .منبع مهم دیگر برای انرژی در تاجیکستان زغالسنگ است .منابع دیگر معدنی این کشور شامل طال ،نقره،
اورانیوم و تنگستن میشوند .پنبه مهمترین محصول کشاورزی در تاجیکستان است .غالت ،سیبزمینی ،سبزیجات ،میوهها و
برنج نیز از محصوالت دیگر این کشور محسوب میشوند .با وجود صنعت فعلی کشاورزی نیاز مبرمی برای گسترش آن احساس
می شود .با این وجود ،تاجیکستان بیش از نیمی از نیازهای غذایی خود را وارد میکند که قیمتها را به دلیل هزینههای حمل
و نقل باال افزایش میدهد.
تاجیکستان به دلیل توانایی های جغرافیایی و طبیعی خود ،یکی از مناطق مهم اقتصادی در آسیای مرکزی محسوب می شود
و از جایگاهی ویژه برخوردار است .وجود شرایط ویژه طبیعی و آب وهوایی و عالقهمندی سنتی مردم سخت کوش تاجیکستان
به کشاورزی از دیرباز تاجیکستان را به سرزمین پنبه کاران ،باغداران و انگور کاران تبدیل کرده است .علی رغم وجود کوه های
بسیار در تاجیکستان و انجام کشاورزی در یک سوم پهنه آن دو سوم جمعیت آن در روستاها زندگی میکنند و به کشاورزی و
صنایع وابسته به آن اشتغال دارند .درآمد سرانه تاجیکستان در سال  ۲۰۰۴مبلغ  ۳۰۹دالر و در سال  ۲۰۰۳حدود  ۲۳۶دالر
بوده است .سهم بخش های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی به صورت کشاورزی  ،19.8%بخش صنعت  18.1%و بخش

خدمات  62.2%در سال  2004بوده است .اکثر واردات تاجیکستان از کشورهای مشترک المنافع انجام گرفته است .به طور
کلی  ۶۵درصد واردات تاجیکستان از این کشورهاست .درحالیکه بخش عمده صادرات تاجیکستان به کشورهای غیرمشترک
المنافع بوده است .در اجالس گروه مشورتی (می  )۲۰۰۳در تاجیکستان ،کشورهای کمک کننده تعهد نمودند  ۹۰۰میلیون
دالر ظرف مدت سه سال به این کشور کمک نمایند .از مبلغ فوق  ۲۰۰میلیون دالر کمک بشردوستانه ۴۰۰ ،میلیون دالر
کمک توسعه ای (بالعوض) و  ۳۰۰میلیو ن دالر در قالب اعطای اعتبار امتیازی می باشد .در سال  ۲۰۰۳تاجیکستان از ۴۰

کشور به ارزش  ۱۱۹/۱میلیون دالر کمک بشر دوستانه دریافت کرده است 50.6 .درصد از این کمک ها توسط امریکا ارائه
شده است .نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان از کشورهای کمک کننده خواسته است تا برای پشتبانی از توسعه
پایدار این کشور در سال  ۲۰۰۶مبلغ بالغ بر  ۵۱میلیون و  ۲۰۰هزار دالر کمک مالی کنند .به طور کلی پنبه تنها محصول
زراعی مهم در تاجیکستان به شمار می رود و  % 90کل صادرات محصوالت کشاورزی این کشور را شامل می شود .حدود %70
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مردم این کشور در روستا زندگی می کنند که اکثر آنها به کشاورزی می پردازند .از بین آنهابالغ بر  %60به کاشت پنبه اشتغال

دارند .ارزش صادرات پنبه در تاجیکستان در سال  2003میالدی  %24.2از کل ارزش صادرات این کشور را تشکیل داده
است.
 2-13واردات و صادرات پنبه تاجیکستان
میزان واردات به کشور تاجیکستان حدود 301.3هزار دالر و صادرات ایران در سال  2011حدود  56میلیون دالر بوده است.
شرکای صادراتی تاجیکستان کشورهای نروژ ،روسیه ،ترکیه ،ایتالیا ،چک و آلمان و نیز شرکای وارداتی این کشور روسیه ،چین،
قزاقستان ،ترکیه و آمریکا هستند .کاالهای عمده صادراتی که تاجیکستان به جهان صادر می کند شامل آلومینیوم ،انرژی برق،
پنبه ،میوه  ،روغن گیاهی و منسوجات است و کاالهای عمده ی جهان برای صادرات به این کشور شامل انرژی برق ،فرآورده
های نفتی ،اکسید آلومینیوم ،ماشین آالت  ،تجهیزات و نیز مواد غذایی می باشد .کشور تاجیکستان عضو  ،WTOجامعه شورای
مشترک المنافع ،صندوق بین المللی پول ،سازمان ملل متحد ،یونسکو ،اکو ،کنفرانس اسالمی ،بانک توسعه اسالمی ،سازمان
همکاری های شانگهای و بانک توسعه آسیا است.
در سال  ۲۰۰۵حجم مبادالت تاجیکستان با کشورهای مشترک المنافع  ۰۴۲.۱میلیارد دالر و با سایر کشورها ۱۹۶۵.۱
میلیارد بوده است .مبادالت با روسیه  ،۲۶۳۱.۳۳۹ازبکستان  ،۳۲۸.۲۱۹قزاقستان  ،۹۹۳۳.۱۸۷لهستان  ،۳۹۶۴.۴۲۵ترکیه
 ۲۵۵.۱۶۵و چین  ۰۶۷۹.۹۸میلیون دالر بوده است .شرکای صادراتی تاجیکستان شامل هلند  ۴.۲۵درصد ،ترکیه ۴.۲۴
درصد ،التویا  ۹.۹درصد ،سوئیس  ۷.۹درصد ،ازبکستان  ۵.۸درصد ،روسیه  ۶.۶درصد و ایران  ۴.۶درصد در سال  2003بوده
است .صادرات عمده تاجیکستان آلومینیوم ،برق ،پنبه ،نخ پنبه ،میوه ،روغن گیاهی و منسوجات می باشد .عمده واردات
تاجیکستان از کشورهای روسیه با سهم  ۲.۲۰درصد ،ازبکستان ۱.۱۵درصد ،قزاقستان  ۹.۱۰درصد ،آذربایجان  ۷درصد ،اکراین
 ۷درصد ،رومانی ۴.۴درصد ،ترکیه  ۳.۳درصد ،چین و برزیل هریک  ۳درصد و ایران  ۷.۲درصد در سال  2003بوده است.
پنبه  %15صادرات کل تاجیکستان را به خود اختصاص داده است .صادرات پنبه از تاجیکستان از سال  1987تا  2016در شکل 1-13
نشان داده شده است .با توجه به آمار داده شده تاجیکستان هیچگونه واردات پنبه از سال  1987تا  2016نداشته است
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شکل  :1-13صادرات پنبه از تاجیکستان

 13-3تولیدات پنبه تاجیکستان
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محصوالت تاجیکستان به ترتیب آلومینیوم ،پنبه ،میوه و سبزیجات می باشد .در سال  ۳۳۴ ،۲۰۰۳هزار تن و در سال ۲۰۰۴
حدود  ۵۵۳هزار تن پنبه در این کشور تولید شد در حالیکه پیش بینی کرده بودند که در سال  ۲۰۰۳تولید این محصول به
 ۳۶۵هزارتن برسد .در سال  ۲۰۰۵پیش بینی شده بود که  ۶۱۰هزار تن پنبه برداشت شود ولی آمار محصوالت فوق در این
سال را  312500تن اعالم شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  23%کاهش تولید داشتند که اعتراض رئیس
جمهور این کشور را در پی داشت .در سال  ۲۰۰۶کارخانجات صنایع نساجی تاجیکستان ظرفیت کارکرد  ۷۳۰۰۰تن نخ پنبه
را دارا بود که بیشتر از سال های گذشته بوده و بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد تاجیکستان تا سال  ۲۰۰۷کارخانجات نساجی
تاجیکستان  50%نخ پنبه تولیدی را به پارچه تبدیل خواهند کرد .محصوالت پنبه تاجیکستان و مناطق تحت کشت پنبه در
شکل  2-13و  3-13نشان داده شده است.
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شکل  :2-13تولیدات پنبه تاجیکستان
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شکل  :3-13سطح زیر کشت پنبه در تاجیکستان
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فصل 14
بازار پنبه اسپانیا

 |78فصل چهاردهم بازار پنبه اسپانیا

 14-1اقتصاد اسپانیا
اقتصاد سرمایه داری اسپانیا سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان ،پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ
منطقه یورو میباشد .تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه پایانی سال  2016همچون سه ماهه سوم ،در سطح  ۰.۷درصد
باقی ماند و در مجموع ،رشد اقتصادی این کشور در سال  ۲۰۱۶میالدی  ۳.۲درصد افزایش یافت که یکی از باالترین نرخ های
رشد اقتصادی در میان کشورهای عضو منطقه پولی یورو محسوب می شد .با این وجود احتمال می رود این نرخ رشد برای
کوتاه مدت دوام آورد چرا که عمده دلیل آن ،رشد میزان مصرف در این کشور بوده است .پیش بینی می شود با افزایش بهای
سو خت و افزایش تورم در سال جدید میالدی ،از میزان مصرف در جامعه کاسته شود .اگرچه آغاز ریاست جمهوری دونالد
ترامپ در آمریکا و آغاز اجرایی شدن برکسیت در بریتانیا بر فعالیت های اقتصادی دیگر کشورها تاثیر گذار است ،اما اسپانیا در
نظر دارد نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال  ۲۰۱۷میالدی حداقل در سطح  ۲.۵درصد حفظ کند.
تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال  2002بیش از  696میلیارد یورو بوده است که با توجه به جمعیت  40میلیونی اسپانیا،
سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور  17200یورو خواهد بود .این رقم ،اسپانیا را در میان کشورهای اروپایی در مکان
سیزدهم قرار می دهد .کشورهای یونان و پرتقال به ترتیب با  12900و  12500یورو در رده های پایانی قرار گرفته اند.
متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اتحادیه اروپا  24100یورو می باشد .تولید ناخالص داخلی سرانه در درون اسپانیا نیز
بسیار متغیر بوده است .این رقم در ایاالت مادرید ،باسک و ناوارا بیش از  21هزار یورو و در ایاالت کاتالونیا و آراگون و الریوخا
بیش از  17هزار یورو می باشد .ایاالت جنوبی آندالوسیا و اکسترامادورا با کمتر از  13هزار یورو کمترین سرانه تولید ناخالص
داخلی را دارند .پنبه توسط اعراب به اروپا برده شد و در برخی شواهد عنوان شده ،اولین کشور اروپایی که زراعت پنبه در آنجا
آغاز گشته ،اسپانیا میباشد ،زیرا نام فعلی پنبه در این کشور با نام عربی آن مطابقت کامل دارد و سپس پنبه از طریق اسپانیا
به مکزیک برده شد .پنبه پس از ورود به اروپا در کشورهای مختلف این قاره که دارای شرایط مناسب برای کشت آن بودهاند،
رواج یافت .پس از یونان ،اسپانیا دومین کشور مهم اروپا در کشت پنبه می باشد .هیئت مدیره صنایع پنبه اسپانیا اعالم کرده
که درصدد افزایش صادرات پنبه در بازار جهانی ،به عنوان محرک اصلی برای بازیابی محصوالت نساجی می باشد.
 14-2واردات و صادرات پنبه اسپانیا
میزان سرمایه گذاری اسپانیا در خارج از کشور در سال  2002رقمی بالغ بر  80میلیارد یورو و سرمایه گذاری خارجی در
اسپانیا  95میلیارد یورو اعالم شده است .واردات این کشور در همین سال بیش از  172میلیارد یورو و صادرات آن 130
میلیارد یورو محاسبه شده است %64 .واردات اسپانیا متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا %13 ،آسیا %7 ،آفریقا %6 ،بقیه
کشورهای اروپایی %5 ،از ایاالت متحده امریکا و  %4از دیگر کشورهای آمریکایی می باشد .همچنین  % 71صادرات اسپانیا به
کشورهای اتحادیه اروپایی %7 ،به دیگر کشورهای اروپایی %6 ،آسیا %6 ،دیگر کشورهای امریکایی %4 ،ایاالت متحده%3 ،
آفریقا و  %2به دیگر کشورهای جهان صادر میگردد .در میان کشورهای اروپایی ،فرانسه با  25میلیارد دالر واردات از اسپانیا و
 28میلیارد دالر صادرات به اسپانیا مهمترین شریک تجاری اسپانیا محسوب می شود .صادرات پنبه اسپانیا در شکل 1-14
نشان داده شده است .به عالوه واردات پنبه اسپانیا که در شکل  2-14نشان داده شده است در قرن  21به شدت کاهش
داشته است.
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شکل  : 1-14صادرات پنبه اسپانیا
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شکل  :2-14واردات پنبه به اسپانیا

 3-14تولیدات پنبه اسپانیا
اگر چه اسپانیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در غرب اروپا است ،ولی خشکی های فصلی بخش اعظم
زمین های اسپانیا ،کشاورزی و دامداری را با مشکالت زیادی مواجه می نماید .گندم و جو از نظر میزان تولید و سطح زمین
زیر کشت ،مهمترین محصوالت غله ای اسپانیا هستند .علیرغم تالش دولت برای تشویق کشاورزان به کاشت ذرت و دانه های
روغنی ،هنوز هم مقادیر عمده ای از نیاز اسپانیا به این مواد از طریق واردات تأمین می گردد .در اسپانیا همچنین مقادیر کمی
کنف ،پنبه و توتون کشت می شود .تولیدات پنبه اسپانیا در شکل  14-3نشان داده شده است .همچنین همانطور که در شکل
 4-14نشان داده شده است سطح زیر کشت پنبه در سال های اخیر ثابت بوده است.
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فصل 15
بازار پنبه پاکستان
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 1-15اقتصاد پاکستان
اقتصاد پاکستان اقتصادی در حال توسعهاست .با وجود اینکه در سال  ۱۹۴۷این کشور بسیار فقیر بود نرخ رشد اقتصادی
پاکستان در طول  ۴دهه پس از آن بهتر از میانگین جهانی بودهاست .اما سیاستهای ناآگاهانه به پایین آمدن این نرخ در دهه
 ۱۹۹۰منجر شد .در سال های اخیر تغییرات گسترده اقتصادی سبب ایجاد اقتصادی قدرتمندتر شده است و به نرخ رشد به
ویژه در زمینه های ساخت و تولید و بخشهای خدمات مالی سرعت بخشیدهاند .همچنین پیشرفتهای بزرگی نیز در موقعیت
ارز خارجی و رشد سریع در منابع ارز ثابت در سال های اخیر وجود داشته است .تخمین بدهی خارجی در سال  ۲۰۰۵در
حدود  ۴۰میلیارد دالر آمریکا بود .با این حال این بدهی با کمکهای صندوق بینالمللی پول و بخشودگی بدهی از طرف
ایاالت متحده آمریکا کاهش یافتهاست .تولید ناخالص داخلی در سال  ۲۰۰۵حدود  404.6میلیارد دالر برآورد شد و تولید
سرانه ناخالص ملی آن  ۲۴۰۰دالر آمریکا بود.
نرخ های رشد تولید ناخالص ملی پاکستان در  ۵سال  2001تا  2005شاهد یک افزایش ثابت بوده است .در سال  ۲۰۰۱نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی کشور  %1.8بود ولی در سال مالی که  ۳۰ژوئن  ۲۰۰۵پایان یافت ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
اسمی به حدود  %8.4رسید .این نرخ رشد پاکستان را پس از چین دارنده دومین نرخ رشد اقتصادی در میان پرچمعیتترین
کشورهای جهان قرار داد .با این حال فشارهای تورمی و میزان ذخیره کمتر از مقدار الزم ،نگه داشتن نرخ رشد به این میزان را
دچار مشکل می کند.
پاکستان در سال های اخیر به عنوان چهارمین تولید کننده جهانی پنبه و سومین مصرف کننده جهانی آن دسته بندی شده
است ،که میزان تولید آن  9.9میلیون عدل  480پوندی و میزان مصرف آن  8.11میلیون عدل  480پوندی پنبه می
باشد.تولید منسوجات پن به ای و پوشاک در طول تاریخ به عنوان عمده تمرکز صنایع این کشور شناخته می شود .در اصل
صنعت نساجی و پوشاک به عنوان ستون فقرات اقتصاد پاکستان شناخته می شود .این صنعت حدود  %40اشتغال صنعتی و
 46%مجموع تولید پاکستان را به خود اختصاص داده اند .کشت پنبه پاکستان به تفکیک استان های این کشور در شکل -15
 1نشان داده شده است.

شکل  : 1-15تولیدات پنبه پاکستان بر اساس منطقه جغرافیایی
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 2-15واردات و صادرات پنبه پاکستان
ماشین آالت ،ادوات برقی ،آهن ،فوالد ،انواع دارو ،کود شیمیایی و روغن های صنعتی مهمترین کاالهای وارداتی پاکستان می
باشد .همچنین مهمترین کاالهای صادراتی آن ،پنبه ،برنج ،بافته های نخی ،انواع لباس ،پوست ،چرم ،الیاف مصنوعی و کاالهای
ورزشی می باشد  .واردات و صادرات پاکستان بیشتر با کشورهای ژاپن ،آمریکا ،عربستان ،انگلیس ،آلمان ،کویت ،فرانسه و مالزی
صورت می گیرد .بازار مشترک اروپا مهمترین شریک بازرگانی پاکستان است که نزدیک به یک چهارم صادرات این کشور و23
درصد واردات آن را تامین می کند.
از نظر کشاورزی ،پاکستان به دلیل دسترسی به جلگه های پیوسته و وسیع ،رودهای پرآب همیشگی و نوع خاک آن دارای
امتیازهای خاصی است ولی باید شیوه های مناسب زراعی به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد .لذا پاکستان در برنامه های
رشد اقتصادی سعی فراوانی برای جبران کمبودهای طبیعی خود از جمله منابع انرژی و بهبود وضع کشاورزی برای جوابگویی
به نیاز جمعیت رو به رشد خود و باال بردن سطح معیشت مردم از طریق توجه به بخش کشاورزی و صنعت دارد .به کارگیری
اصول زراعی و وسایل کشاورزی ماشینی جدید و توسعه زمین های زیرکشت در پاکستان سبب شده است که بدون تردید
آینده ای امیدبخش داشته باشد .تغییرات فصلی و کمبود آب موجب کاهش تولید پنبه شده و پاکستان مجبور است برای
نجات دادن صنعت نساجی خود سالیانه  3میلیون دالر پنبه وارد کند که اکثرا از هند پنبه مورد نیاز خود را تامین می کنند.
این امر سبب شده ،هزینه محصوالت نساجی  %30افزایش پیدا کند و این موضوع سود تولید پارچه را کاهش می دهد .بعالوه
صادرات محصوالت نساجی پاکستان به اروپا  %21افزایش داشته است و این امر سبب شده تا سیاستمداران پاکستانی مبادرت
به خرید پنبه از کشور های دیگر کرده و به هیچ وجه حاضر به کاهش تولید خود به علت کمبود مواد اولیه نکرده اند .به گفته
کارشناسان شرکت های نساجی پاکستان به دلیل کمبود مواد اولیه ،پاکستان نمی تواند به موقع سفارشات خود را تحویل دهد
و این موضوع سبب شده بیشتر مشتریان به کشورهایی نظیر هند ،بنگالدش و چین رجوع کنند .شکل  2-15و  3-15میزان
واردات و صادرات پنبه پاکستان را نشان می دهد.
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شکل  :3-15صادرات پنبه پاکستان

 3-15تولیدات پنبه پاکستان
بیش از  ۶۸درصد مردم پاکستان در روستاها به سر برده و اغلب به کشاورزی اشتغال دارند .از این رو ،اقتصادکشور برکشاورزی
استوار است .بالغ بر ۵۵درصدکل جمعیت کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشته و ۲۹درصد تولیدات ناخالص ملی،
26.4درصدکل تولیدات داخلی و ۷۰درصد صادرات کشور به محصوالت و فرآورده های کشاورزی تعلق دارد .پاکستان دارای
نیروهای بالقوه طبیعی و اقتصادی مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی است .این عوامل عبارتند از :
 )1وجود رود سند که حدود نیمی از طول رود در پاکستان جاری است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد.
 )2مناسب بودن آب و هوا ،خاک ،مقدار باران و سایر شرایط طبیعی الزم برای کشت محصوالت در بخش های وسیعی از کشور
 )3وجود جلگه های حاصلخیز سند و پنجاب ،و رودهای پرآب که باعث شده است کشتزارها در دره سند بسیار فشرده باشند و
مهمترین محصوالت کشاورزی پاکستان از این دره تامین شود.
 )4احداث کانال های متعدد آبرسانی که باعث شده است اراضی وسیعی به زیر کشت درآیند.
پاکستان به کمک عوامل طبیعی و اقتصادی مساعد که توانسته است یکی از سه قطب عمده تولید غالت در آسیا باشد .تولید
فرآورده های کشاورزی این کشور به آهستگی رو به افزایش است .صنایع پنبه پاک کنی ،شتلی کوبی ،ریسندگی و بافندگی،
پارچه بافی و برخی صنایع غذایی از جمله مهم ترین صنایع پاکستان به شمار می روند .امروز بیش از  ۹۵درصد پنبهای که در
پاکستان کشت میشود تراریخته است و به همین دلیل کاهش چشمگیر مصرف سموم شیمیایی و افزایش تولید و صادرات را
در پاکستان شاهد هستیم .سطح زیر کشت پنبه تراریخته پاکستان  ۲.۹میلیون تخمین زده شده است .تالش پاکستان بر این
بود که تولیدات پنبه پاکستان در سال  2017/2016به  7.7میلیون عدل  480پوندی بازگردد که نسبت به سال گذشته
 %10افزایش یابد .تخمین زده می شود که  699کیلوگرم در هگتار محصول وجود داشته باشد .به هر حال سطح برداشت
 %14کاهش داشته و به  2.4میلیون هکتار خواهد رسید .تولیدات پنبه پاکستان زمین های تحت کشت پنبه پاکستان در
شکل  4-15و  5-15نشان داده شده است.
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فصل 16
بازار پنبه جمهوری آذربایجان
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 1-16اقتصاد جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوری های تازه استقالل یافته اطراف خود در اثر بهره برداری از منابع نفتی و
سرمایهگذاری پس از استقالل توسعه بیشتری پیدا کردهاست .با تکمیل خط لوله باکو-تفلیس-جیهان رشد تولید ناخالص
داخلی این کشور در سهماهه اول سال  ۲۰۰۷به  41.7%رسید و رتبه نخست جهان در رشد تولید ناخالص داخلی را کسب
کرد .ب ا وجود این بعد از استقالل این کشور ،تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قرهباغ همراه با سیاستهای آزادسازی قیمتها و
خصوصیسازی اقتصاد مو جب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها
به سرعت کاهش یابد ولی از سال  ۱۹۹۶میالدی ،افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بینالمللی ،روند رو به رشد
سرمایهگذاری خارجی ،اعتبارات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی سبب شد تا اقتصاد
نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد.
از لحاظ تاریخی ،تولید پنبه در جمهوری آذربایجان برای اقتصاد ملی بسیار مهم بوده است و حدود  25درصد از درآمد
کشاورزی را شامل می شد .پنبه به طور عمده در منطقه غرب دریای خزرکشت می شود .در دوران اتحاد شوروی ،آن را به
عنوان "طالی سفید" در کشور می خواندند .از زمان سقوط اتحادیه جماهیر شوروی و استقالل آذربایجان ،پنبه به طور قابل
توجهی در خروجی کاهش یافته است .پس از نفت و حبوبات ،پنبه سودآورترین محصول برای جمهوری آذربایجان است .تولید
پنبه در این کشور بسیار گران بوده به طوری که مخارج عملیاتی آن حدود  3برابر آمریکا تخمین زده شده است .علت اصلی
این هزینه های باال ،بازدهی کم آنها ( حدود  1.5تن در هگتار ) می باشد که نیاز به بازسازی و رساندن به  3تن در هگتار
دارد.
 2-16واردات و صادرات پنبه جمهوری آذربایجان
هرچند این کشور توانسته از شرایط خاص اقلیمی کمک گرفته و طی سال های اخیر با استفاده از موقعیت مکانی و نزدیکی به
کشور روسیه ،وضعیت اقتصادی خود را بهبود دهد ،اما همچنان بهعنوان یکی از واردکنندگان محصوالت کشاورزی و غذایی
شناخته میشود ،به طوری که ساالنه یک میلیارد دالر مواد غذایی مورد نیاز خود را از بازارهای بینالمللی وارد میکند .بر
اساس آمارهای  ،۲۰۱۱این کشور به عنوان یکی از واردکنندگان محصوالتی نظیر گندم ،جو ،کلزا و روغن بوده و تولیدکننده
مواد کشاورزی نظیر غالت ،پنبه ،توتون ،سیبزمینیها ،میوهها ،سبزیها و چای است.
بررسی وضعیت صادراتی این کشور نشان می دهد اقالم عمده صادراتی جمهوری آذربایجان در مدت  ۱۰ماهه نخست سال
 ۲۰۱۳میالدی ،شامل نفت خام به ارزش  ۱۶هزار و  ۸۶۵میلیون دالر و سهم ارزشی  84.66درصد ،فرآوردههای نفتی به
ارزش  ۹۸۲میلیون دالر و سهم ارزشی  ۴.۹۳درصد و گاز طبیعی به ارزش  ۵۹۹میلیون دالر و سهم ارزشی  ۰۱.۳درصد ،شکر
به ارزش  ۲۰۵میلیون دالر و سهم ارزشی  ۱.۰۳درصد ،روغن حیوانی و گیاهی به ارزش  ۱۸۵میلیون دالر و سهم ارزشی ۰.۹۳
درصد ،میوه و سبزیجات به ارزش  ۱۷۵میلیون دالر و سهم ارزشی  ۰.۸۸درصد ،فلزات آهنی به ارزش  ۸۸میلیون دالر و سهم
ارزشی  ۰.۴۴درصد ،آلومینیوم و مصنوعات مرتبط به ارزش  ۶۸میلیون دالر و سهم ارزشی  ۰.۳۵درصد ،محصوالت شیمیایی
به ارزش  ۴۶میلیون دالر و سهم ارزشی  ۰.۲۳درصد ،چای به ارزش  ۳۲میلیون دالر و سهم ارزشی  ۰.۱۶درصد ،الیاف پنبه به
ارزش  ۲۱میلیون دالر و سهم ارزشی  ۰.۱۱درصد و سایر کاالها به ارزش  ۶۲۳میلیون دالر و سهم ارزشی  ۳.۱۴درصد بوده
است .شکل  1-16صادرات پنبه جمهوری آذربایجان را تا سال  2016نشان می دهد.
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در سال  ۲۰۱۱میالدی ،میزان واردات انواع کاالها به جمهوری آذربایجان ،به ارزش  ۹هزار و  ۷۵۵میلیون دالر بوده است که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47.81 ،درصد افزایش داشته است .مواد غذایی ،به ارزش یک هزار و  ۸۱میلیون دالر،
ماشینآالت ،دستگاه الکتریکی ،تجهیزات و قطعات آنها به ارزش سه هزار و  ۳۶میلیون دالر ،وسایل نقلیه و قطعات آنها ،به
ارزش یک هزار و  ۶۸۹میلیون دالر و فلزات و کاالهای تولیدشده توسط آنها به ارزش یکهزار و  ۱۷۱میلیون دالر ،عمدهترین
محصوالت وارداتی کشور آذربایجان در این مدت بودهاند .در سال های اخیر به جز مقدار محدودی پنبه که در سال 2007
وارد این کشور شده اس ت ،واردات پنبه نداشته و عموما از محصوالت خود برای تغذیه کارخانجات نساجی داخلی استفاده می
کنند .شکل  2-16میزان واردات پنبه جمهوری آذربایجان را از سال  1987نشان می دهد.
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شکل  : 2-16واردات پنبه آذربایجان

 3-16تولیدات پنبه جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان تولیدکننده مواد کشاورزی نظیر غالت ،پنبه ،توتون ،سیب زمینی ،میوهها ،سبزیها و چای میباشد .در
زمان اتحاد جماهیر شوروی توسعه کشاورزی نیمه مکانیزه در جمهوری آذربایجان مورد تأکید قرار داشت .خشکسالی های پی
در پی چند سال اخیر تا حد زیادی در انگیزه توسعه بخش کشاورزی جمهوری آذربایجان خلل ایجاد کرده و خسارات فراوانی
در این بخش به بار آوردهاست .البته در دهه های  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰میالدی سرمایهگذاری های کالنی در این بخش صورت
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گرفت .سالهای  ۱۹۷۵تا  ۱۹۸۵میالدی اوج رونق کشاورزی در جمهوری آذربایجان بود .در اواسط  ۱۹۸۰میالدی این
جمهوری حدود  ۱۸درصد از کل نیازهای موادغذایی ۷ ،درصد محصول پنبه 22.5 ،درصد از تنباکو و  ۲۱درصد انگور اتحاد
جماهیر شوروی سابق را تولید می کرد .اما پس از استقالل ،میزان تولید محصوالت کشاورزی و دامی کاهش چشمگیری
داشتهاست .کمبود منابع مالی برای تأمین کود ،بذر ،تجهیزات و ماشین آالت و فقدان سیستم مدیریتی کارآمد از دالیل عمده
این کاهش است.
نگاهی به وضعیت کشاورزی کشور آذربایجان نشان میدهد که این کشور به علت دارا بودن زمینهای مساعد کشاورزی از
قبیل اراضی مستعد و حاصلخیز ،منابع آبی قابل استحصال ،تنوع آب و هوایی ،منابع تجدیدشونده ،جنگلها ،مراتع و صدها
کیلومتر مرز آبی جهت استفاده قابلیت تولید در محصوالتی نظیر صیفی جات ،سبزیجات ،غالت و پنبه دارد .همچنین بررسی
تولید پنبه نشان می دهد که این محصول افت و خیز زیادی را در این کشور تجربه کرده و با نوسانهای جدی روبهرو شده
است ،بهطوری که از  ۵۴۲هزار تن در سال  ۱۹۹۰به  ۲۴۴هزار تن در سال  ۱۹۹۵رسیده و در سال  ۲۰۱۰حجم تولید پنبه
این کشور به  ۳۸هزار تن تنزل یافته است .شکل  3-16و  4-16به ترتیب میزان تولید پنبه و سطح زیر کشت آن از سال
 1987تا  2016را نشان می دهد.
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فصل 17
بازار پنبه مصر
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 17-1اقتصاد مصر
اقتصاد مصر از جمله اقتصادهای نابسامان در خاورمیانه به شمار می رود .پس از انقالب  ،۱۹۵۲اقتصاد مصر تحت تسلط دولت
قرار گرفت .پس از آن خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت آغاز شد .ولی بنابر نظر برخی از اعضای هیئت حاکمه این
کشور که خواهان نقش و سهمی از مبادالت تجاری این کشور بودند ،مخالفتهایی با خصوصیسازی کامل در این کشور انجام
میگرفت که منجر به دولتی ماندن سازمان ها و بخش های مهمی از اقتصاد مصر شد .سیاستهای نامناسب اقتصادی مصر و
دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور ،منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد .به طوریکه تا
پیش از سال  ۲۰۱۱نیمی از جمعیت  ۸۰میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند .بعد از انقالب مصر سرمایهگذاری خارجی
در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از  ۳۶میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۰به  ۱۶میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۲رسید .صنعت
گردشگری مصر یکی از منابع درآمدزایی عمده در مصر به شمار میرود .با وقوع انقالب مصر و کاهش امنیت در این کشور،
صنعت توریسم مصر نیز از درآمدزایی سابق برخوردار نیست .نیروهای مسلح مصر از قدرت و نفوذ زیادی در این کشور
برخوردارند به طوری که ارتش  %70از تولید ناخالص داخلی این کشور را در دست دارد.
تجارب بینالمللی ثابت کرده است که اقتصاد هر کشور مهمترین عامل رشد و پیشرفت آن بوده است .مصر در طی دهه های
اخیر هرگز کشور ثروتمندی نبوده است و طی  150سال گذشته همواره در لبه ویرانی اقتصادی قرار داشته است .با توجه به
سابقه تمدنی و فرهنگی عظیم مصر و داعیه رهبری بر جهان عرب این کشور در بحران اقتصادی به سرمیبرد و همواره از جمله
اقتصادهای نابسامان خاورمیانه به شمار می رود .علیرغم تالش های صورت گرفته توسط هر کدام از دولت هایی که در مصر
روی کار آمده اند ،نتوانستند یک زبان مشترک اقتصادی را بکار گیرند و همواره اقتصاد چالش اساسی آنها بوده است بطوری
که کارآیی هر دولت با عملکرد آن در بخش اقتصادی سنجیده می شود .تجربه نشان داده است بخش اقتصادی مصر از جمله
مهمترین بخش هایی است که دولت های روی کار آمده با آن مواجه بوده اند زیرا تاثیر مستقیم بر زندگی مردم این کشور
دارد .طی سال های گذشته همواره بیشتر جنبش های اعتراض آمیز در مصر جنبه اقتصادی داشته و عامل محرک و شکل -
دهنده این اعتراضات اقتصاد بوده است.
اقتصاد در مصر حول پنج محور میگردد که هر کدام بخشی از بودجه دولت یا درآمد آنرا تامین می کنند .این درآمدها شامل
صادرات مواد هیدروکربن از جمله نفت و گاز ،عوارض حاصل از عبور و مرور در کانال سوئز ،درآمد کارگران مصری شاغل در
خارج از کشور بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس ،صنعت جهانگردی و توریسم و سرمایه گذاری ها و دریافت کمک های
خارجی بویژه از ایاالت متحده آمریکا می شود .این پنج محور درآمدهای دولت را تشکیل میدهند بطوری که دولت را از منابع
مالی جامعه بی نیاز گردانده است .اقتصاد مصر به شدت به پنبه به عنوان کاالی اصلی صادرات در میان کاالهای کشاورزی
بستگی دارد .مصر بزرگترین صادر کننده پنبه استیپل با الیاف بلند در جهان بوده است که پس از آن سودان و پرو قرار داشته
است .بی ثباتی در تقاضا و قیمت های دریافت شده برای پنبه منجر به بی ثباتی در درآمد ارز خارجی وابسته به واردات
کاالهای دیگر شده است .با توجه به درآمد اقتصادی مصر ،این کشور هنوز نتوانسته از بحران اقتصادی خارج شود .علت آن
موانعی است که در این کشور همواره بر سر راه توسعه و ثبات اقتصادی در مصر قرار داشته است این موانع عبارتند از:
 )1عدم ثبات در اقتصاد مصر نقش خود دولت می باشد .زیرا دولت ها علیرغم کسب منابع مالی برجسته بیشتر تالش
خود را به جای هزینه برای توسعه اقتصادی و اصالحات سیاسی در جامعه و برنامه ریزی جهت پیشرفت اقتصادی و
اجتماعی صرف مستحکم ساختن پایه های قدرت خود می سازند تا از هر گزندی مصون بمانند.
 )2عامل دوم ،به رشد جمعیت در مصر باز میگردد .جمعیت مصر در سال های گذشته مدام رو به افزایش بوده است.
بطوریکه بیش از نیمی از جمعیت  84میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند .به عبارت دیگر نیمی از جمعیت
این کشور روزانه درآمدی پایینتر از  2دالر در روز دارند .در نتیجه دولت برای کمک به این قشر ضعیف مجبور به
ارائه یارانه است که هزینهای هنگفت در بردارد.
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 )3عامل سوم ،عدم توسعه در بخش های اقتصادی و دنبال نکردن صریح و صحیح برنامه های خصوصی سازی توسط
دولت ها بوده است که نتیجه ای جز رشد نرخ تورم و افزایش بیکاری در پی نداشته است و باعث گردیده که شاخص
های فساد در اقتصاد مصر در سطحی بحرانی قرار بگیرد به گونه ای که اقتصاد زیر زمینی در مصر بزرگترین
کارفرمای اقتصادی در این کشور است.
 )4عامل چهارم ،نقش نیروهای مسلح در اقتصاد مصر است .نیروهای مسلح و ارتش در مصر از محبوبیت خاصی
برخوردار هستند و به دلیل در اختیار داشتن قدرت از نفوذ زیادی در اقتصاد این کشور برخوردارند تا جایی که 70
درصد از تولید ناخالص داخلی را در دست دارند و ساالنه هزینه های هنگفتی را برای تسلیح و تجهیز خود اختصاص
می دهند.
 )5عامل پنجم ،عدم ثبات سیاسی و امنیت در مصر است .به طور کلی هر نوع تحول و بویژه تغییر رژیم بر اقتصاد
تاثیرگذار است .مصر از سال  2011با بحران ثبات و امنیت روبروست چنانکه یک انقالب مردمی و یک کودتای
نظامی را تجربه کرده است .اقتصاد مصر در فضای متشنج و بحرانی پس از انقالب  2011بیش از  20میلیارد آسیب
دیده که اکثر این آسیب ها در بخشهای درآمدی این کشور اثرگذار است.
 2-17واردات و صادرات پنبه مصر
مصر ظریفترین پنبه بلند جهان را تولید می کند که محکمتر و نرمتر از پنبه های کوتاه است و در لباسهای گرانقیمت مورد
استفاده قرار می گیرد .سوییس ،بنگالدش ،هند ،چین و پاکستان بزرگترین واردکننده پنبه مصر هستند .مجموع تعهدات
صادرات پنبه مصر تا سال  2005میالدی  262میلیون دالرآمریکا بوده است .صادرات پنبه مصر از  ۳۲هزار تن در سال
 2016/2015به  ۳۸هزار تن در سال  ۲۰۱۷/۲۰۱۶افزایش یافته است که علت آن توجه خاص دولت به پنبه می باشد .با این
وجود دولت مصر در نظر دارد تا میزان بیشتری از سهم بازار جهانی را به پنبه مصری در رقابت با پنبه های با کیفیت پایین
اختصاص دهد .پنبه خام مصر به کشورهایی مانند هند و پاکستان صادر می شود .این الیاف در این کشور ها با الیاف با کیفیت
پای ین تر ترکیب شده و به عنوان پنبه مصری به فروش می رسد ،که این امر به شهرت پنبه مصری در بازار جهانی لطمه می
زند .بنابراین دولت مصر در صدد است نخ و پارچه به جای پنبه خام صادر نماید .همچنین با افزایش مناطق کشت پنبه مصری،
صادرات هم افزایش می یابد در نتیجه با افزایش پنبه خام برای کارخانه های نساجی داخل مصر ،صادرات از ارزش افزوده بهره
مند می شود به این صورت که پنبه خام مصر قبل از صادرات به نخ تبدیل شود ،زیرا با این اقدام ارزش آن ،ده برابر افزایش
می یابد .شکل  1-17و  2-17میزان واردات و صادرات پنبه مصر را در سالهای متمادی نشان می دهد.
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 17-3تولیدات پنبه مصر
ساالنه حدود  ۲۴میلیون تن پنبه در جهان تولید می شود که تقریبا  ۲۵۰هزار تن آن با کیفیت باال هستند و در این میان
سهم مصر در حال حاضر نزدیک به  ۵۰هزار تن است .میزان مناطق کشت شده ۱۳۱۰۰۰ ،فدنز  ،در سال  2017/2016بوده
و انتظار می رود این میزان افزایش یابد ،عال آن تصمیم کابینه برای تعیین قیمت تضمینی خرید پنبه از کشاورزان است که
منجر به افزایش قابل توجه در کشت این محصول شده است .در سال  2017پنبه مصری در بازار محلی بسته به این که
محصول از مناطق باالیی یا پایینی مصر باشد در حدود 2400و  3000لیر مصری در هر کانتر به فروش می رسد .قیمت
مناطق پایینی به دلیل کیفیت باالتر ،گران تر هستند .پیش بینی می شود مناطق بیشتری به کشت پنبه در چند سال آینده
اختصاص یابد .دولت مصر کاشت بذرهای پنبه خارجی را ممنوع کرده است .اما بسیاری از مؤسسات به ویژه پس از نا آرامی
های سیاسی سال  ،۲۰۱۱از این قانون پیروی نکرده اند .وزارت کشاورزی مصر هر ساله نقشه ای چاپ می کند که در آن هر
استان به کشت نوع خاصی از پنبه مصری اختصاص داده می شود و در عین حال کشت بذرهای خارجی که شامل بذر پنبه
امریکایی می شود را نیز ممنوع کرده است .این نوع بذر را می توان در سطح کمتری کاشت و سریع هم برداشت کرد .این
درحالی است که بازرسی ها در مصر تشدید شده و منجر به تولید بیشتر پنبه باکیفیت الیاف بلند مصر شده است .شکل 3-17
میزان تولیدات پنبه مصر و شکل  4-17سطح زیر کشت پنبه مصر را نشان می دهد.
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فصل 18
بازار پنبه استرالیا
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 18-1اقتصاد استرالیا
استرالیا کشوری است که در نیمکره جنوبی واقع شده است .استرالیا دارای  ۷۶۸۶۸۵۰کیلومتر مربع وسعت است و از این نظر
ششمین کشور بزرگ دنیا به حساب میآید .استرالیا در سال  ۱۹۰۱از بریتانیا استقالل یافته است .پایتخت کشور استرالیا شهر
کانبرا است .سیدنی و ملبورن دو شهر مهم دیگر در کشور استرالیا هستند .این کشور دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و
اطراف ان را اقیانوس آرام ،اقیانوس منجمد جنوبی ،اقیانوس هند و در شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفتهاند .جمعیت
استرالیا درسال  ۲۰۱۵بطور تقریبی  ۲۲۷۵۱۰۱۴نفر بودهاست .بنابر گزارش بانک جهانی ،این کشور در سال  ،۲۰۰۵از نظر
تولید ناخالص داخلی در رده پانزدهم جهان قرار داشتهاست و نیز بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،استرالیا از
نظر شاخص توسعه انسانی در سال  ۲۰۰۶سومین کشور توسعه یافته دنیا به حساب میآید.
استرالیا کشوری ثروتمند با اقتصادی مبتنی بر توان بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی نسبتاً باال و نرخ فقر نسبتاً پایین
است .بر اساس آمارگیری سال  ،2013مردم استرالیا از لحاظ میزان متوسط ثروت ،پس از سوئیس ،ثروتمند ترین مردم دنیا
می باشند .در سال  2010شاخص آزادی اقتصادی استرالیا در رده سوم جهان جای گرفت .استرالیا دوازدهمین قدرت
اقتصادی جهان است که تولید ناخالص ملی آن با مبلغی برابر  66984دالر در رده پنجم جهان قرار دارد .استرالیا در آمار
گزارش شده سازمان ملل در سال  2011در شاخص توسعه انسانی در رده دوم جهان قرار گرفت .طبق آمار لگاتوم 1در سال
 2008استرالیا از لحاظ شاخص کامیابی مردم در رده اول جهانی قرار دارد .درآمد استرالیا از محل فروش کاالدر سال مالی منتهی
به ژوئن  144.7 ،2008میلیارد دالر این کشور خوا هد بود که در مقایسه با سال مالی پیش از آن ،پنج میلیارد دالر استرالیا افزایش را
نشان می دهد .رشد تولید فوالد جهان به واسطه تقاضای چین در سال  ،2008شش درصد تخمین زده شده که نیاز باال به دو ماده اولیه
سنگ آهن و زغال کک را سبب می شود .استرالیا بزرگ ترین تولیدک ننده این دو ماده است که بیش ترین درآمد را در میان کاالهای
دیگر ،از این دو کسب می کند .طال سومین منبع درآمد صادراتی این کشور است که قیمت های فعلی اش در رکوردهای تاریخی حدود
 740دالر ثبت شده است  .کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت طالدر سال آتی نیز در ارقام باال تثبیت شود .گردشگران خارجی طی
سال  2013میالدی  ۳۰میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر به درآمد صنعت گردشگری استرالیا افزودند و در نتیجه رکوردی قابل توجه را بر
جای گذاشتند.

از ابتدای سالهای  1990تا کنون اقتصاد استرالیا هیچگاه دچار رشد منفی نگردیده است .بر این اساس در ژانویه  2006نرخ
بیکاری  %5.3و  10034500نفر مشغول به کار بوده اند .بخش خدمات اقتصاد شامل گردشگری ،آموزش و خدمات مالی
حدود  % 69از تولید ناخالص ملی را بخود اختصاص داده است .کشاورزی و منابع طبیعی بترتیب  %3و  %5تولید ناخالص ملی
را بخود اختصاص داده لیکن در واقع سهم اساسی صادرات استرالیا را بخود اختصاص داده است .بازارهای عمده صادرات
استرالیا عبارتند از ژاپن ،چین ،ایاالت متحده آمریکا ،کره جنوبی و نیوزلند و کل بدهی های دولت استرالیا  190میلیارد دالر
می باشد .به طور کلی استرالیا  % 3از پنبه کل جهان را تولید می کند ولی سومین صادر کننده بزرگ پنبه محسوب می شود و
بیش از  %99پنبه تولیدی آن صادر می گردد .تولید کنندگان استرالیا باید در رقابت بازار جهانی یارانه ای (که در آن دولت به
کشاورزان خود برای تولید پنبه یارانه پرداخت می کند) بسیار کارآمد باشند ،بازده محصوالت را باال ببرند و هزینه هایشان را
پایین نگه داشته باشند.

 1شاخص رفاه لگاتوم رتبهبندی ساالنه مؤسسه پژوهشی لگاتوم است که درباره سطح رفاه در  ۱۴۲کشور مختلف منتشر میشود.
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 1-18واردات و صادرات پنبه استرالیا
استرالیا کشوری توسعه یافته است که اقتصاد آن متکی بر بازرگانی و کشاورزی میباشد .شهرهای بزرگ استرالیا در رده بندی
بهترین شهر های جهان برای زندگی قرار دارند .محصوالت اصلی کشور استرالیا نیشکر ،پنبه ،غالت و گوشت هستند .همچنین
این کشور از معادن فراوانی برخوردار است .بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل استرالیا از نظر شاخص توسعه انسانی در
سال  ۲۰۰۶سومین کشور توسعه یافته دنیا به حساب می آید .اقالم عمده صادراتی کشور استرالیا به جهان سنگ آهن ،سوخت
معدنی ،طال ،سنگ های قیمتی ،فلزات گرانبها ،گوشت ،آلومینیوم ،دیگ بخار ،تجهیزات حمل و نقل گندم ،پشم و محصوالت
دارویی می باشد .شرکای بازرگانی عمده و مهم استرالیا کشورهای چین ،ژاپن ،کره جنوبی و آمریکا هستند .ایران هم کاالهایی
مانند فرش و سایر کفپوشهای پشمی از موی حیوانات ،تیزابی و بیدانه ،کفپوشهای غیر مخملی باف ،پسته ،خرما ،سنگ مرمر
و تراورتن ،زعفران ،مغز پسته ،سبزیجات و گوجه فرنگی را به استرالیا صادر میکند .شکل  1-18و  2-18میزان واردات و
صادرات پنبه استرالیا را نشان می دهد.
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 2-18تولیدات پنبه استرالیا
به گزارش مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ،با توجه به شرایط اقلیمی و کشاورزی استرالیا دو محصول کلزا و پنبه تراریخته در
استرالیا کشت میشود .کشت سویا و کتان تراریخته طی بیست سال گذشته در استرالیا حدود  ۲۲۶تن افزایش ثمردهی و بالغ
بر  1.37میلیارد دالر استرالیا ارزش افزوده برای این کشور ایجاد کرده است .از این طریق در تبدیل  ۵۱هزار و  ۴۰۰هکتار از
منابع طبیعی به زمین کشاورزی صرفهجویی شده و به تنوع زیستی و محیط زیست کمک شده است.
کشت سه محصول کلزای مقاوم به علفکش ،پنبه مقاوم به علفکش و پنبه مقاوم به آفت در استرالیا به ترتیب موجب کاهش
 3.5درصدی 14.7 ،درصدی و  33.4درصدی در مصرف سموم شیمیایی شده است .به طور کلی در اثر کشت این دو
محصول تراریخته در این مدت از مصرف  ۲۲میلیون کیلوگرم سموم مختلف در استرالیا جلوگیری و موجب کاهش ۲۶
درصدی اثرات زیست محیطی در کشت این دو محصول شده است .در نهایت در مصرف  ۲۷میلیون لیتر سوخت صرفه جویی
و از انتشار  71.5میلیون کیلوگرم دیاکسید کربن جلوگیری شده است .کاهش مصرف سوخت در اثر کاهش استفاده از سم،
ماشین آالت کشاورزی و حذف یا کاهش خاک ورزی رخ داده است.
در سالهای اخیر  ۹۰درصد از کشاورزان پنبه در استرالیا به کشت پنبه تراریخته پرداختهاند که این امر موجب کاهش ۶۰
درصدی مصرف سموم آفت کش در کشت این محصول شده است .همچنین گزارش شده است کشت پنبه تراریخته موجب
بهبود قابل توجه کیفیت آب در رودخانههای منطقه شمال شرق استرالیا شده است .شرایط مساعد آب و هوایی در استرالیا بعد
از دو سال در سال  ۲۰۱۶اجازه افزایش سطح زیر کشت پنبه و کلزای تراریخته را داد .همچنین پنبه تراریخته دارای دو صفت
مقاوم به علف کش و آفت با نام تجاری  BollgardIII/ RR®Flexدر اختیار کشاورزان قرار گرفت .در سال  ۲۰۱۶مجوز کشت
محصوالت تراریخته در استرالیای غربی نیز همانند دیگر مناطق این کشور صادر شد و انتظار میرود سطح زیر کشت
محصوالت ترایخته در سالهای آینده افزایش قابل توجهی یابد .شکل  3-18و  4-18میزان تولیدات و سطح زیر کشت پنبه
در استرالیا را نشان می دهد .بانک ملی استرالیا بیان کرد که افرایش قیمت پنبه مشوقی برای تولید هرچه بیشتر پنبه توسط
کشاورزان بوده است و این امر به افزای ش صادرات استرالیا کمک شایانی خواهد کرد .انتظار می رود ارزش دالر استرالیا در برابر
دالر آمر یکا روند نزولی در پیش گیرد و همین امر به افزایش صادرات پنبه استرالیا کمک خواهد کرد.
6000

4000
3000
2000
1000
0

2016

2012

2008

2004

2000

1996

1992

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

1960

Years

1000 480 lb. Bales

5000

تحلیل بازار پنبه جهانی| 99
شکل  :3-18میزان تولیدات پنبه استرالیا
700
600
500
300
200
100
0

2016

2012

2008

2004

2000

1996

1992

1988

1984

1980

1976

1972

1968

1964

شکل  :4-18سطح زیر کشت پنبه استرالیا

1960

Years

1000HA

400

 |100فصل نوزدهم بازار پنبه تایلند

فصل 19
بازار پنبه تایلند
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 1-19اقتصاد تایلند
اقتصاد تایلند یک اقتصاد نوظهور است و تایلند یک کشور تازه صنعتی شده به شمار می رود .از سال  1985تا  1996تایلند به
طور میانگین سالی  %12.4رشد جهانی داشت که باالترین نرخ رشد جهانی را در این سالها تجربه کرده است .اما پس از آن
فشار بر ارز تایلند افزایش یافت و ارزش بات 1در ژانویه  1998میالدی به پایین ترین حد خود رسید یعنی هر  56بات معادل
یک دالر آمریکا شد و در آن سال اقتصاد تایلند دچار 10.8درصد رکود گردید .در 1999میالدی ،اقتصاد تایلند رو به بهبود
رفت و در  2000میالدی 4.2درصد و 4.4درصد بهتر شد و علت این امر تا حد زیادی به خاطر صادرات زیاد این کشور بود.
رشد اقتصادی 2.2درصدی این کشور به خاطر رکود اقتصاد جهانی در  2001متوقف شد اما در سالهای بعد به خاطر افزایش
رشد اقتصاد آسیا دوباره اوج گرفت .ارزش ضعیف بات ،موجب تشویق صادرات و افزایش هزینه های داخلی ناشی از چندین
پروژه عظیم گشت .رشد اقتصادی تایلند در  ،2003 ،2002و  2004بین  5تا  7درصد در سال و در  2006 ،2005و 2007
میالدی رشد اقتصادی این کشور حدود  4تا  5درصد بود .اطالعات اقتصادی رسمی نشان می دهند که بین  2001تا 2011
میالدی ،سرانه محصول ناخالص داخلی تایلند دو برابر شد و به  1475دالر آمریکا رسید اما در همین دوره ،محصول ناخالص
داخلی در بانکوک از  7900دالر آمریکا تقریباً به 13000دالر آمریکا رسید .ارزش صادرات سالیانه کاال و خدمات تایلند بیش
از  105میلیارد دالر است .صادرات عمده شامل برنج تایلندی ،منسوجات و کفش ،محصوالت دریایی ،کائوچو ،جواهرات،
اتومبیل ،رایانه و وسایل برقی می باشد .برنج مهمترین محصول تایلند است و این کشور از دیرباز اولین صادرکننده برنج بود تا
اینکه به تازگی هند و ویتنام از آن پیشی گرفته اند.
صنایع عمده تایلند شام ل صنعت تولید لوازم برقی ،قطعات لوازم برقی ،قطعات رایانه و اتومبیل می باشند اما صنعت گردشگری
در تایلند حدود  6درصد از اقتصاد این کشور را می سازد .روسپیگری و تجارت جنسی نیز عمالً تبدیل به بخشی از اقتصاد
تایلند شده اند .محیط فرهنگی که با فقر آمیخته شده است و وسوسه پول موجب شده اند روسپیگری و تجارت جنسی به ویژه
در تایلند رواج یابد .در یک برآورد که درسال 2003میالدی انجام شد معلوم شد که روسپیگری و تجارت جنسی با در آمد
 4.3میلیارد دالر در سال حدود 3درصد از اقتصاد تایلند را می سازند .طبق پژوهشی که دانشگاه چواللونگ کورن درباره
اقتصاد تایلند انجام داد بین سالهای  1993تا  ،1995روسپیگری حدود 2.7درصد از تولید ناخالص ملی تایلند را تشکیل می
داد .تصور می شود که حداقل 10درصد از دالرهای جهانگردان صرف تجارت جنسی می شود.
اقتصاد تایلند یک اقتصاد نوظهور است که به شدت وابسته به صادرات است و صادرکنندگان مسئول بیش از دو سوم تولید
ناخالص داخلی هستند .نرخ دالر آمریکا در تایلند در  26اوریل  2012معادل  30.90بات بود .ارزش تولید ناخالص داخلی
تایلند  602میلیارد دالر آمریکا است .بدین ترتیب تایلند دومین اقتصاد بزرگ در جنوب شرقی اسیا را دارد و پس از اندونزی
قرار می گیرد .با این حال ،با توجه به سرانه تولید ناخالص داخلی ،تایلند از نظر توزیع ثروت رتبه چهارم را در بین کشورهای
جنوب شرقی اسیا دارد و پس از سنگاپور ،برونی و مالزی قرار می گیرد .اقتصاد تایلند مانند یک تکیه گاه برای اقتصاد
کشورهای در حال توسعه همسایه اش یعنی الئوس ،برمه و کامبوج عمل می کند .بهبود اقتصاد تایلند پس از بحران مالی آسیا
در سالهای  1997و  1998میالدی ،به غیر از سایر فاکتورها اساساً متکی بر صادرات بود .رتبه تایلند در صنعت صادرات
اتومبیل در کنار تولید لوازم برقی نیز باالست.
با بی ثباتی هایی که به خاطر اعتراضات مردم در  2010میالدی رخ داد رشد تولید ناخالص داخلی در تایلند از  7درصد
کاهش یافت و به  4درصد رسید .بی ثباتی سیاسی به عنوان علت اصلی کاهش اعتماد سرمایه گذاران و مشتریان اعالن شد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که به خاطر سیاست پولی بانک های تایلند در وام دادن و اقدامات مالی محرک توسط
دولت اقتصاد تایلند از زیر 0.1درصد رشد در تولید ناخالص داخلی در  2011میالدی به رشد  5.5درصدی در  2012و بعد
 1بات واحد پول تایلند است که در سال  1978تا  1997هر  25بات برابر با یک دالر آمریکا بود
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به  7.5درصد در  2013می رسد .به هر حال پنبه جایگاهی در اقتصاد تایلند نداشته و در سال های اخیر دولت هیچگونه
سیاستی در خصوص تولید پنبه انجام نداده و بازار تایلند مستعد وارد کردن پنبه شده است.
 2-19واردات و صادرات پنبه تایلند
در سال های اخیر ،صادرات تایلند از پنبه در حال رشد است .بنا به آمار رسمی تایلندی ،صادرات نخ پنبه در سال  2008و
 2014به ترتیب  3364و  4885میلیون بات بوده است که افزایش  %31داشته است .ژاپن ،هنگ کنگ ،چین ،تایلند و کره
جنوبی هدف اصلی صادرات نخ پنبه تایلند هستند .میزان صادرات تایلندی از نخ پنبه به چین از  587میلیون بات به 2276
میلیون بات رسیده است که رشد  74درصدی را نشان می دهد .همچنین در سال  2013مقدارصادرات نخ پنبه به چین تا
حدود  3176میلیون بات رسید .در حالی که صادرات نخ پنبه تایلند به ژاپن ثابت مانده است.در مقابل ،صادرات پنبه تایلند
به مالزی و آمریکا در سال  2008کاهش داشته است.
صادرات کشور تایلند ،در سال  ۲۰۰۸میالدی ،برابر با  ۱۷۴.۹میلیارد دالر بوده و شامل کفش و منسوجات ،فرآورده های
شیالت ،برنج ،الستیک ،جواهرات ،اتومبیل ،وسایل الکتریکی و رایانه بوده است .میزان واردات این کشور نیز  ۱۵۹.۱میلیارد
دالر و شامل ماشین آالت و کاالهای عمده ی صنعتی ،مواد شیمیایی ،مواد خام و کاالهای واسطه ،کاالهای مصرفی و سوخت
است .این کشور ،از نظر واردات و صادرات ،رتبه ی بیست و پنجم را در میان کشورهای دنیا دارد در حالی که در همان سال
 ،۲۰۰۷ایران با  ۶۳.۱میلیارد دالر ،رتبه ی سی و هشتم را در صادرات و با  ۴۵.۴میلیارد دالر ،رتبه ی چهل و سوم را در
واردات داشته است .شکل  1-19و  2-19میزان واردات و صادرات پنبه تایلند را نشان می دهد.
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 3-19تولیدات پنبه تایلند
تایلند در مقایسه با کشورهای منطقه مکونگ بزرگ ،بیشترین درصد زمین های زراعی را دارد و 27.25درصد از کل زمین
های این منطقه را داراست .حدود  55درصد از زمین های زراعی تایلند زیر کشت برنج هستند .مِکونگ یکی از رودخانههای
اصلی جهان می باشد که در جنوب شرق آسیا قرار دارد .مکونگ دوازدهمین رود طویل در جهان و هفتمین آنها در آسیا است.
طول این رودخانه  ۴۳۵۰کیلومتر برآورد شده و حوضه آبخیر آن  ۷۹۵۰۰۰کیلومتر مربع است که ساالنه  457کیلومتر مکعب
آب را تامین می کند .چهل و نه درصد از نیروی کار تایلند در بخش کشاورزی کار می کنند اما این رقم اینک به کمتر از 70
درصد نیروی کار در سال1980میالدی رسیده است .کشاورزی در تایلند نوعی تحول را تجربه کرده است زیرا روش های
کارگر محور را کنار گذاشته و سراغ بخش صنعتی تر و رقابتی تر رفته است .بین سالهای  1962تا  1983میالدی ،بخش
کشاورزی تایلند به طور میانگین 4.1درصد در سال رشد کرد و بین  1983تا  2007میالدی با متوسط رشد 2.2درصد
همچنان به رشد خود ادامه داد .به هر حال ،مشارکت نسبی کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است اما صادرات
کاال و خدمات افزایش یافته است .شکل  3-19و  4-19میزان تولیدات پنبه تایلند و سطح زیر کشت پنبه تایلند را نشان می
دهد.
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فصل 20
بازار پنبه ایران

 1-20اقتصاد ایران
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی است که حدود  ۶۰درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره میشود .بخش عمدهای از
صادرات در ایران که حدود  %80را تشکیل می دهد بر پایه صادرات نفت و گاز است .در سال  ۲۰۱۰این صادرات  %60درآمد
دولت را شامل شدهاست .بنا به گزارش وزارت امور خارجه ،ایران هفدهمین اقتصاد برتر دنیا ،چهارمین تولیدکننده نفت در
جهان ،دارای اولین ذخایر گازی جهان ،حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم ،بزرگترین و بیشترین
میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ،رتبههای چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت ،دارای رتبه برتر در ذخایر
آلومینیوم ،منگنز و مس در جهان ،رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصوالت کشاورزی میباشد .مشکالت اقتصادی که
نتیجه ترکیبی از کنترل قیمتها و یارانهها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژی است باعث ادامه سنگینی اقتصاد میشود.
همچنین قاچاق ،کنترل اداری و فساد گسترده مهمترین موانعی بوده که باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران
شدهاست.
قیمت باالی نفت در سالهای اخیر به ایران این امکان را دادهاست تا  ۹۷میلیارد دالر ارز آوری داشته باشد .اگرچه این افزایش
درآمد به خودباوری و افزایش سرمایهگذاری داخلی کمک کرد اما نرخ دورقمی بیکاری و تورم همچنان باقیماند .بر پایه آمار
بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال  ۲۰۱۰تا  %11.5کاهش پیدا کردهاست .اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده است.
جمعیت تحصیل کرده ایران ،ناکارآمدی اقتصاد و سرمایهگذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث شده تعداد افرادی که برای پیدا
کردن شغلی مناسب راهی آنسوی آبها میشوند افزاش یابد ،که نتیجه آن پدیده فرار مغزها شده است .در حال حاضر ایران از
لحاظ برابری قدرت خرید ،هجدهمین کشور در دنیا و بر اساس فهرست صندوق بینالمللی پول ایران رتبه  ۲۹را دارا میباشد.
صندوق بینالمللی پول در ماه مه  ۲۰۱۱نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد
را به  2.5درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقهای است .به گزارش صندوق
بینالمللی پول تورم ایران در سال  ۲۰۱۱باالترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان  22.5درصد پیش بینی
شده است.
ایران بزرگترین تولیدکننده پسته ،زعفران ،خاویار ،زرشک ،فیروزه ،میوههای شفتی و فرش دستباف در جهان است .این کشور
همچنین بزرگترین ذخیره روی در جهان را دارد .همچنین ایران هشتمین تولیدکننده میوه ،دومین تولیدکننده خیار ،نهمین
نیروی بزرگ نظامی ،دهمین دارنده تانک نظامی ،چهارمین تولیدکننده سیمان ،نهمین تولیدکننده آهن ،هشتمین تولیدکننده
لیمو ،دهمین تولیدکننده انگور ،دومین تولیدکننده زردآلو ،هشتمین تولیدکننده مرغ ،سومین تولیدکننده گاز طبیعی،
چهارمین تولیدکننده نفت ،سومین صادرکننده نفت ،ششمین تولیدکننده پیاز ،دومین تولیدکننده گردو ،سومین تولیدکننده
هندوانه ،هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی ،هفتمین تولیدکننده مرکبات ،چهارمین تولیدکننده بادام ،هفتمین تولیدکننده
پشم ،سیزدهمین تولیدکننده آهک ،دومین تولیدکننده پرلیت و پنجمین تولیدکننده باریت در جهان است.
بر اساس گزارش سالیانه اوپک در سال  ،۲۰۰۷رشد تولید ناخالص داخلی ) (GDPدر ایران در سال  ۲۰۰۶میالدی  4.9و در
سال  ۲۰۰۷میالدی  5.4درصد بوده که در هر دو سال کمتر از میانگین کشورهای عضو این سازمان (به ترتیب  5.8و ۶
درصد) بودهاست .بر اساس آمار بانک جهانی در سال  ،۲۰۰۸رشد تولید ناخالص داخلی در ایران  7.8درصد گشت .در سال
 ۲۰۰۸میالدی ،تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ برابری قدرت خرید در حدود  841.7میلیارد دالر بوده ،که اقتصاد این
کشور را در رده شانزدهم جهانی پس از استرالیا و باالتر از کشورهای هلند ،سوئد و بلژیک قرار میدهد .اما تولید ناخالص

داخلی ایران از لحاظ میزان تبادل در سال  ۲۰۰۹در حدود  382.3میلیارد دالر بود که این کشور را در رده  ۲۹جهان قرار
میدهد و از نظر میزان تولید ناخالص ملی سرانه با  12800دالر در رده  ۷۸جهان است.
تولید ناخالص داخلی ایران در دوره  ۳ساله تشدید تحریمهای غرب (سالهای  ۲۰۱۱تا  ۱۶۰ )۲۰۱۴میلیارد دالر کاهش یافت
و ایران در رده بندی اقتصادهای بزرگ دنیا طی این مدت  ۷پله نزول کرد .بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره
سه ساله  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۴با افت  ۲۸درصدی مواجه شد .ایران که در سال  ۲۰۱۱در رتبه  ۲۱بزرگترین اقتصادهای جهان قرار
داشت در سال  ۲۰۱۴به جایگاه  ۲۸نزول داشته است .پیش از تشدید تحریمها یعنی در سال  ۲۰۱۱تولید ناخالص داخلی
ایران  ۵۷۶میلیارد دالر برآورد شده بود که با تشدید تحریمها این رقم در سال بعد از آن به  ۵۵۷میلیارد دالر کاهش یافت.
روند نزولی تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴نیز ادامه یافت و رقم تولید ناخالص داخلی ایران در این
سالها به ترتیب به  ۴۹۳میلیارد دالر و  ۴۱۵میلیارد دالر رسید .در عین حال تحریمها تنها عامل کاهش تولید ناخالص داخلی
نبوده است بلکه افت شدید قیمت نفت نیز به ویژه در سال  ۲۰۱۴به این روند دامن زده است .مطابق آمار سازمان شفافیت
بینالمللی ،رده ایران در جدول فساد اداری و مالی ،در سال  ۲۰۱۵صد و سی ام بوده .ایران از این لحاظ با کشورهایی چون
اوکراین ،کامرون ،نپال ،نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفت .به طور کلی از زمان های بسیار دور کشت پنبه در ایران
متداول بوده است و سوابق تاریخی نشان می دهد که در قدیم پوشاک پنبه ای رواج فراوانی داشته است .با وجود چنین
پیشینه ای در سال های اخیر وضعیت به گونه ای دیگر پیش رفت و کشت پنبه به فراموشی سپرده شد و سطح زیر کشت آن
مانند بسیاری از محصوالت کاهش پیدا کرد .متاسفانه این صنعت طی سالیان گذشته به دالئل مختلف رو به افول نهاده است.
در حال حاضر توجه جهاد کشاورزی به پنبه جلب شده است و این محصول را همراه با شکر ،دانه های روغنی و گندم جزو
گیاهان اقتصاد مقاومتی قرار دادند .انجمن صنایع نساجی ایران اعالم کرده است که نساجی ایران به  200هزار تن پنبه در
سال  96احتیاج دارد .روزگاری ۲۷۰هزار تن پنبه در ایران تولید می شد که متاسفانه این رقم امروز به مرز  ۴۰تا  ۵۰هزار تن
در سال رسیده است .بنابراین عالوه بر افزایش میزان کشت پنبه باید به تولید محصول نهایی در داخل کشور نیز پرداخته شود.
 2-20واردات و صادرات پنبه ایران
کشورهای هدف اصلی صادراتی ایران بر اساس آمار  ۱۰ماهه سال  2015به ترتیب چین  ۱۸.۶درصد ،امارات  ۱۶.۱درصد،
عراق  ۱۴.۳درصد ،ترکیه  ۸درصد ،کرهجنوبی  ۷.۳درصد ،هند  ۶.۶درصد ،افغانستان  ۶درصد ،ژاپن  ۸.۲درصد ،پاکستان ۱.۹
درصد و عمان  ۱.۴درصد بودهاند .این در حالی است که سهم  ۱۰کشور اول از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود  ۸۳درصد
است .اقالم عمده صادراتی کشور بر اساس آمار میعانات گازی  ۱۷.۱درصد ،گاز طبیعی مایع  ۵.۵درصد ،روغنهای سبک ۳.۸
درصد ،سایر گازهای نفتی  ۳درصد ،پروپان مایع شده  ۲.۸درصد ،پسته  ۲.۳درصد ،پلیاتیلن  ۲.۳درصد ،متانول  ۲درصد ،اوره
 ۱.۷درصد و بوتان مایع شده  ۱.۷درصد بودند .همچنین سهم  ۱۰قلم کاالی عمده صادراتی ایران در حدود  ۴۲درصد کل
صادرات انجام شده است.
بر اساس آمار ،مبادی اصلی وارداتی به ایران به ترتیب چین  ۲۴درصد ،امارات  ۱۵.۷درصد ،کره جنوبی  ۸درصد ،ترکیه ۶.۳
درصد ،آلمان  ۵.۶درصد ،هند  ۴.۵درصد ،روسیه  ۴درصد ،سوئیس  ۳درصد ،برزیل  ۲.۸درصد و ایتالیا  ۲.۷درصد بودهاند .این
در حالی است که سهم  ۱۰کشور اول با  ۲۶.۸میلیارد دالر از کل واردات ایران معادل  ۷۷درصد است .اقالم عمده وارداتی به
ایران نیز به ترتیب ذرت دامی  ۳.۳درصد ،لوبیای سویا  ۲.۲درصد ،قطعات منفصله خودرو  ۲درصد ،وسایل نقلیه موتوری زیر

 ۲۰۰۰سیسی  ۱.۸درصد ،وسایل نقلیه موتوری باالی  ۲۰۰۰سیسی  ۱.۵درصد ،برنج  ۱.۵درصد ،کنجاله  ۱.۴درصد ،ماژول
نمایشگر  ۱.۲درصد ،موز یک درصد و سایر دانهها به جز گندم دامی یک درصد بودهاند .همچنین سهم  ۱۰قلم کاالی عمده
وارداتی کشور با  ۵.۹میلیارد دالر در حدود  ۱۷درصد از کل واردات است.
در سال  ،1395میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور ،بالغ بر  129648هزار تن و به ارزش  43930میلیون دالر
بوده است که در مقایسه با سال گذشته ،افزایشی  38.06درصدی در وزن و  3.54درصدی در ارزش دالر داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت ،با کاهش  4.99درصدی در وزن و افزایش  5.16درصدی در ارزش دالری در
مقایسه با سال  ،1394به ارقام  33399هزار تن و  43684میلیون دالر رسیده است .بر اساس آمار گمرک در فروردین ماه
سال  1394حدود  50.5تن پنبه به ارزش  268187دالر از ایران صادر شد .این میزان صادرات از نظر وزنی و ارزشی در
مقایسه با مدت مشابه در سال  1393افزایش داشته است .همچنین در مدت یاد شده  3154تن پنبه به ارزش 6493928
دالر به ایران وارد شد .این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال  1393از نظر وزنی و ارزشی افزایش داشته است .در
 ۱۰ماهه سال  1388ایران از رشد  ۸۳درصدی صادرات و کاهش  ۴۵درصدی واردات پنبه نسبت به مدت مشابه سال 1387
برخوردار شد .ارزش صادرات پنبه در  ۱۰ماه سال  1387حدود  1۹۶۴هزار دالر بوده ،این در حالی است که این میزان در
مدت مشابه سال  3۵۹۰ 1388هزار دالر رسیده بود .صادرات پنبه از نظر وزنی نیز در این مدت  ۷۶درصد رشد کرده است.
واردات پنبه در  ۱۰ماه  1388نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی  ۴۵درصد و از نظر وزنی  ۳۵درصد کاهش یافته
است .طی این مدت  ۴۰میلیون و  ۷۴۷هزار دالر پنبه وارد کشور شده است .شکل  1-20و  2-20میزان واردات و صادرات
پنبه ایران را نشان می دهد.
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شکل  1-20میزان واردات پنبه به ایران
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شکل  2-20میزان صادرات پنبه از ایران

 20-3تولیدات پنبه ایران
تاریخچه کشت پنبه در ایران را می توان به دو دوره تقسیم کرد .دوره اول که از حدود سه هزار سال قبل شروع می شود و به
سال  ۱۳۰۰هجری شمسی منتهی می گردد .و دوره دوم که از سال ۱۳۰۰شمسی شروع گردیده و ادامه دارد .برخی از مدارک
تاریخی نشان می دهد که از زمان های بسیار قدیم کشت یک نوع پنبه بومی الیاف کوتاه در ایران مرسوم بوده است .بطوریکه
در دوره هخامنشی لباس سربازان از پنبه تهیه می شده است .در نوشته های بعد از اسالم نیز به مزارع پنبه در ساوه و شوشتر
اشاره شده است .این نوع پنبه ها که در کشور کشت می شد بیشتر مصرف محلی داشته و به مقدار کم بخارج کشور صادر می
شدند .زیرا از نظر اقتصادی چندان اهمیتی نداشته است .در سال  ۱۳۰۲هجری شمسی شرکت سهامی ایران و روس بنام
«پرسخلوپک» در ایران تاسیس و تعدادی بذر پنبه آمریکایی را وارد کشور نمود .بعد از اینکه جنگ جهانی دوم شروع شد
بعلت شرایط جنگی در داخل کشور تولید پنبه سیر نزولی پیمود بطوریکه میزان تولید آن حتی مصرف داخلی را نیز تامین
نمی کرد .البته در این سالها بعلت مسایل جنگ و سلب امنیت مشکالتی را از نظر حمل و نقل کاالهای تجارتی ایجاد کرده
بود .پس از جنگ بازارهای بین المللی رونق یافت و اقدامات اساسی در جهت توسعه کشت آن انجام گرفت .با فعالیت شرکتی
که امتیاز کشت پنبه در ایران را بدست آورده بود زراعت پنبه بطور جدی پیگیری و ترویج شد و کشت پنبه در نواحی
مستعدی نظیر مازندران ،گرگان ،گرمسار و ورامین گسترش یافت .با توسعه فعالیت این شرکت تا سال  ۱۳۱۲تعدادی مزارع
آزمایش پنبه در نواخی مختلف دائر و چند کارخانه پنبه پاک کنی نیز در مراکز کشت ایجاد شد .در سال  ۱۳۱۲شرکت مذکور
منحل و کشت پنبه در ایران به انحصار دولت درآمد .شرکت مذکور نیز اقدام به خرید و نصب تعدادی کارخانه پنبه پاک کنی
در نقاط پنبه خیز کشور نمود و بدین ترتیب تا سال  ۱۳۱۸مرتباً به میزان تولید پنبه افزوده شد .بطوریکه تولید پنبه در این
سال به  ۴۲۰۰۰تن رسید که در  ۲۳کارخانه پنبه پاک کنی تصفیه و عدل بندی می شد .این مقدار پنبه هم از نظر مصرف
داخلی و هم از نظر صادرات برای کشور بسیار پراهمیت بود .درسال  ۱۳۲۴انحصار پنبه لغو شد و معامالت آن آزاد گردید و
تولید پنبه که در سال  ۱۳۲۵هجری شمسی به حداقل میزان خود (۱۴۰۰۰تن) رسیده بود ،بتدریج افزایش یافت .در سال
 ۱۳۲۸شرکت سهامی توسعه و اصالح کشت پنبه ،وابسته به سازمان برنامه و بودجه تأسیس گردیده و عهده دار اداره امور
کارخانجات پنبه پاک کنی دولتی شد و ب ه تشویق و مساعدت کشاورزان و خرید محصول آنان پرداخت و با اقداماتی که از
طرف شرکت مذکور در جهت تشویق زارعین به کشت پنبه و ترویج آن انجام گرفت و با فعالیتهایی که از طرف مراکز تحقیقات

کشاورزی جهت آزمایش و معرفی بذور مناسب و مرغوب بعمل آمد ،تولید پنبه افزایش قابل توجهی یافت .همزمان با این
اقدامات و فعالیت ها ،کارخانجات جدید پنبه پاک کنی توسط بخش خصوصی در نواحی اصلی کشت یعنی گرگان ،مازندران،
خراسان ،فارس و سایر مناطق پنبه خیز کشور دایر گردید که این امر به توسعه کشت پنبه کمک قابل توجهی نمود.
متأسفانه بعد از لغو ان حصار پنبه و آزاد شدن تجارت آن دیگر نظارت دقیق در امر تصفیه و بسته بندی از طرف دولت معمول
نمی شد .به همین جهت شکایاتی از وضع صادرات و عدل بندی پنبه ایران ،از طرف بورس ها و خریداران خارجی بعمل آمد.
برای رفع این اشکال در سال  ۱۳۳۳شورای عالی امور پنبه و سپس در سال  ۱۳۳۵سازمان پنبه تشکیل گردید تا در امر
تصفیه ،بسته بندی ،تعیین استاندارد ،رقم بندی و صادرات پنبه نظارت بعمل آورند .بدین ترتیب پنبه ایران مجدداً جای خود
را در بازارهای جهانی پیدا کرد و تولید و صادرات آن رو به افزایش گذاشت .در سال  ۱۳۳۹سطح کشت پنبه به  ۳۲۴هزار
هکتار و میزان تولید پنبه به بیش از  ۹۹هزار تن رسید .و باالخره در سال  ۱۳۴۴تولید پنبه به یک رقم رکورد یعنی  ۱۵۲هزار
تن بالغ شد متاسفانه در سال  ۱۳۴۵به علت طغیان آفت کرم خاردار در بزرگترین و وسیع ترین منطقه کشت یعنی گرگان و
مازندران صدمه زیادی به تولید پنبه کشور وارد شد که وزارت کشاورزی توانست این آفت را تقریباً ریشه کن کند .در سال
 ۱۳۴۶طرح افزایش تولید و بهبود کیفیت پنبه با هدف افزایش عملکرد تولید بوسیله تعویض بذر و دادن بذور مرغوب به
کشاورزان به اجرا درآمد و در نتیجه میزان تولید افزایش یافت بطوریکه در سال  ۱۳۵۳به باالترین میزان خود یعنی ۲۳۷۰۰۰
پنبه خالص رسید ،که در همان سال بعلت بحران اقتصادی در جهان و افزایش تورم در کشورهای صنعتی و باال رفتن بهای
محصوالت غذایی در جهان ،ایران سیاستگزاری خود را تغییر داد و بتدریج در شمال کشور که مرکز اصلی کشت پنبه بود به
ترویج و توسعه زراعت های دیگراز جمله سویا اقدام کرد و این امر باعث کاهش سطح کشت پنبه گردید .اما کشت پنبه در
شمال کشور همچنان بعنوان یک زراعت مهم و اصلی تا سال  ۱۳۵۷ادامه داشت .بعد از انقالب اسالمی بعلت مسایل ارضی و
فرار زمین داران بزرگ از ایران ،از میزان کشت پنبه در کشور و بخصوص در شمال کاسته شد .در سال  ۱۳۵۸میزان سطح
کشت پنبه به کمترین میزان خود رسید ولی بتدریج در سال های بعد به تولید سطح کشت آن افزوده شد .در سال ۱۳۶۲
دولت جهت تشویق زارعین به کشت پنبه ،برنامه جوایز تشویقی را به اجرا گذاشت .در این برنامه کسانی که به کشت پنبه
اقدام می کردند در مقابل تحویل هر تن وش جوایزی بصورت کود ،بذر ،سم روغن ،کنجاله و حتی جوایز نقدی دریافت می
نمودند .این طرح گر چه در افزایش تولید پنبه موثر بود ولی بعداً بعلت بکارگیری آن برای سایر زراعت ها بویژه دانه های
روغنی و همچنین افزایش بهای قیمت آنها ،تاثیر قطعی خود را از دست داد .پرداخت جوایز تشویقی تا پایان سال  ۱۳۷۱ادامه
داشت و از سال  ۱۳۷۲قطع شد .در سال  ۱۳۶۷در برنامه اول پنج ساله توسعه کشور ،طرح افزایش تولید پنبه نیز تهیه و از
سال  ۱۳۶۸به اجرا در آمد .تا سال  ۱۳۷۰اجرای این طرح با موفقیت همراه بود ولی از سال  ۱۳۷۱بعلت افزایش قیمت
تولیدات زراعت های رقیب بویژه دانه های روغنی (سویا) از میزان سطح کشت و تولید پنبه کاسته شد بطوریکه در سال ۱۳۷۲
میزان سطح کشت و تولید پنبه به پائین ترین میزان خود طی  ۴۰سال گذشته رسید .برای اولین بار در همان سال حدود ۴
هزار تن و در سال بعد  ۸هزار تن و در سال بعد  ۸هزار تن پنبه از جمهوری های آسیای مرکزی پنبه به کشور وارد شد.
کاهش تولید پنبه از یک طرف و پائین بودن کیفیت پنبه های وارداتی از طرف دیگر (که حتی صنایع نساجی نتوانستند از آنها
استفاده کنند) باعث شد تا در سال  ۱۳۷۳بهای پنبه داخلی افزوده شود و همین امر باعث افزایش سطح کشت و تولید این
محصول در سال  ۱۳۷۴گردید .در سال  ۱۳۷۵میزان سطح کشت پنبه اصالح شده به رقم  ۳۰۴۰۰۰هکتار و تولید پنبه آن به
 ۱۵۰۰۰۰تن رسید که باالترین رقم بعد از انقالب اسالمی ایران بود .شکل  3-20و  4-20میزان تولیدات پنبه و سطح زیر
کشت پنبه از سال  1960تا  2017را نشان داده است.
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شکل  3-20میزان تولیدات پنبه در ایران
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شکل  4-20سطح زیر کشت پنبه در ایران

پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک در دنیا با  1400درصد ارزش افزوده و یک محصول اشتغال زا و صنعتی باید مورد
حمایت مسئوالن قرار گیرد تا در تولید آن و صنایع وابسته اش پایداری ایجاد شود .این در حالی است که سطح زیر کشت این
محصول نسبت به سال های گذشته افت زیادی داشته است که می توان دالیل اصلی آن را کاشت محصوالت رقیب مانند
گندم و دانه های روغنی و همچنین نا متناسب بودن قیمت پنبه با دیگر محصوالت کشاورزی ،دانست .به طور کلی مصرف
جهانی الیاف پنبه ساالنه  3.5تا  4درصد افزایش می یابد .ولی  2.5درصدی سطح زیرکشت پنبه در جهان کاهش یافته است.
حدود  25درصد از  8.2میلیون تن پنبه تولیدی جهان به کشورهای آسیایی تعلق دارد .این درحالی است که  70درصد از کل
پنبه مورد معامله جهان در کشور ترکیه صورت می گیرد .این کشور مقام دوم صادرات پوشاک را در جهان دارد به همین دلیل
اجازه نمی دهد ایران به سادگی از کشور ازبکستان پنبه وارد کند .به طور کلی در  75کشور دنیا پنبه کشت میشود و این
مح صول در تمام دنیا دارای هزینه زیادی است از اینرو در اکثر کشورهای دنیا به این محصول یارانه تعلق میگیرد .ده ماه
زمین کشاورز برای کشت پنبه اشغال می شود که کشاورز می تواند در این فرصت  10ماهه  2کشت گندم و سویا و یا گندم و
شالی داشته باشد و سود بیش تری ببرد .بن ابراین باید قیمت پنبه متناسب با سایر محصوالت کشاورزی و متناسب با هزینه ها
و زحمات کشاورز باشد تا کشاورزان سطح زیر کشت خود را افزایش دهند .طبق آماری که در سال  2014موجود است در

کشور آمریکا کل هزینه صرف شده برای کشت پنبه 5.3 ،میلیارد دالر برآورد شد در حالیکه این محصول در همین سال برای
آمریکا  120میلیارد دالر ارزش افزوده ایجاد کرد .میزان مصرف داخلی پنبه در ایران در شکل  5-20نشان داده شده است.
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شکل  :5-20میزان مصرف داخلی پنبه در ایران

در ایران در استان مازندران  ،خراسان ،فارس  ،مرکزی ،آذربایجان شرقی  ،تهران  ،کرمانشاه ،سمنان  ،کرمان  ،گلستان و
مناطق مشابه آب و هوایی کشت می شود .در دهه  ۵۰حدود  ۱۸۰هزار هکتار از مزارع استان گلستان به پنبه اختصاص داشت
و تنها از این استان ساالنه  ۱۰۰هزار تن از این محصول به کشورهای مختلف صادر میشد و از آنجا که درآمد ایران چندان به
نفت وابسته نبود صادرات پنبه به یکی از تنها منبع تأمین درآمدی کشور تبدیل شده بود و به همین دلیل به این محصول
طالی سفید میگفتند اما امروز میزان تولید پنبه تصفیه شده در کشور به حدود  ۵۰هزار تن رسیده و حتی نمیتوانیم نیاز
صنایع نساجی خودمان را برطرف کنیم چرا که به همین میزان نیز از ازبکستان و تاجیکستان پنبه وارد میکنیم.
سطح زیرکشت این محصول در استان خراسان  45هزار هکتار است و میانگین متوسط تولید پنبه در هر هکتار  2200تن
است که نسبت به سال های قبل  60درصد کاهش داشته است .علت آن را می توان خشکسالی در همان سال ،ارزان بودن
قیمت خریداری شده پنبه از پنبه کاران ،عدم توزیع به موقع کود و سم ،وجود هزینه های باال و وجود رقبای محصول
چغندرقند ،ذرت و خربزه دانست .عدم سرمایه گذاری در آبیاری و عدم حمایت های دولت در این زمینه باعث شده پنبه کاران
به کشت محصول چغندرقند ،صیفی جات و ذرت روی آورند .این در حالی است که سال قبل از آن  157هزار هکتار سطح
زیرکشت پنبه در کل کشور بوده که  102هزار تن پنبه محلوجی تولید شد و با  15هزار تن پنبه موجود از سال قبل ،مجموعا
 117هزار تن پنبه به صنایع نساجی عرضه شده است که  111هزار تن آن مصرف شده و  6هزار تن آن به سال بعد منتقل
شده است.
تولید پنبه در برخی نقاط سیستان و بلوچستان از قرن ها پیش رایج بوده و تا  50سال قبل که روستائیان این منطقه از لحاظ
تامین کلیه مایحتاج زندگی از جمله تولید پوشاک موردنیاز ،خودکفا بودند نخ مخصوص پارچه های کتانی را از طریق تولید
پنبه تامین می نمودند .معتمدین و ریش سفیدان منطقه اقرار کرده اند که در گذشته صدها هکتار از اراضی روستائیان به
کشت پنبه اختصاص داشت و برای اولین بار درکشور پنبه رنگی آن هم به صورت کشت دیم در سیستان و بلوچستان تولید
می شد که منحصر به بخش دشتیاری از توابع شهرستان چابهار بود .اما بیش از  50سال است که وزارت جهادکشاورزی اجازه

کشت پنبه در این استان را نمی دهد .کارشناسان وجود آفات نباتی پنبه را در این منطقه دلیل این مانع اعالم می نمایند ولی
معتمدان جنوب سیستان و بلوچستان آلوده بودن اراضی منطقه به بیماری های گیاهی پنبه را یک شایعه سیاسی می دانند که
منشا آن به قبل از جنگ جهانی اول بر می گردد .زمانی که شبه قاره هند جز مستعمرات انگلیس بود کارخانه بزرگ پارچه
بافی شبیه کارخانجات بافت بلوچ ایرانشهر در شهر کوته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان راه اندازی شد که بخشی از پنبه مورد
نیاز این کارخانه باید از سیستان و بلوچستان بویژه بخش دشتیاری تامین می شد .چند سالی کشاورزان این منطقه پنبه مورد
نیاز این کارخانه را تامین می کردند که چون انگلیس بهای پنبه تحویلی به کارخانه را نپرداخته بود ،کشاورزان از تحویل مجدد
پنبه به عوامل انگلیس خو دداری و آنها برای اینکه مانع تولید پنبه در سیستان و بلوچستان شوند شایع کردند پنبه این منطقه
آلوده است .در حالی که هزاران هکتار زمین مستعد برای تولید پنبه در این استان بویژه شهرستان ایرانشهر و چابهار وجود
دارد و پنبه یکی از نیازهای اصلی کارخانجات بافت بلوچ ایرانشهر است ولی مجوز کشت به آن داده نمی شود.
انواع مختلف پنبه که در ایران کشت می شود دو نوع می باشد .یکی پنبه های بومی که از گروه پنبه های آسیایی است .این
نوع پنبه در نقاط مختلف کشور از جمله اصفهان ،خراسان ،یزد ،کرمان و مازندران کشت می شود .از میان پنبه های بومی که
مورد مطالعه قرار گرفته اند پنبه بومی آریا بهترین شناخته شده است که طول الیاف آن بین 18تا 19میلیمتر است .نوع دیگر
پنبه ها نژادهایی است که از خارج به کشور وارد شده و پس از آزمایش نتیجه خوبی داشته و در نقاطی از کشور کشت آنها
مرسوم گردیده و توسعه یافته است .از دیرباز چهار رقم ورامین ،ساحل ،بختگان و مهر به عنوان ارقام تجاری پنبه کشـور مـورد
کشـت و کار قرار می گرفته اند و درسال های اخیر نیز ارقام گلستان ،ارمغان ،خرداد و سپید به فهرست ملی ارقام گیاهی
افزوده شد .به جز رقم سپید بقیه ارقام جدید نیـز تجـاری گردیـده و بـذر آن ها تحـت نظـام کنترل و گواهی بذر کشور
گواهی می گردد.
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شکل  6-20بازدهی پنبه در ایران

بذرهای جدید معرفی شده طول الیاف و ظرافت الیاف خوبی دارند .کاهش طول دوره رشد پنبه از  180به 120روز ،افزایش
عملکرد در واحد سطح از  500تا 3هزار کیلوگرم در هکتار ،آزاد شدن زمین زودتر از موعد( حداقل دو ماه) برای کشت
محصول بعدی ،افزایش حق انتخاب کشاورزان برای انتخاب بذر و رقم مورد کشت ،افزایش انگیزه کشاورزان برای کشت پنبه و
فراهم شدن امکان کشت دوم پنبه پس از برداشت از جمله ویژگیهای ارقام تولید شده جدید پنبه است .در نتیجه کشاورزان
به دلیل بهبود کیفیت بذر ،صرفه جویی در مصرف آب ،کاهش هزینه تولید و کاهش مصرف سم کشاورزان نسبت به گذشته

تمایل بیشتری برای کشت پنبه از خود نشان میدهند .شکل  6-20بازدهی پنبه در زمین های ایران را در سال های 1960
تا  2017نشان می دهد .بازدهی مقدار پنبه برداشت شده بر حسب کیلوگرم در هر هکتار است.

