
 

   چاي ايرانه عرضهمعماري کالن زنجير

   مرتضي مرادي               محمدرضا امين ناصريدكتر 

  سيد احسان مليحي

 ۱۲/۱۲/۸۶: پذيرش        ۲۸/۴/۸۵: دريافت

   مدل الماس گون پورتر /پذيري  رقابت / مديريت زنجيره عرضه / استراتژي /چاي

  چکيده 
تعدادهاي بالقوه در زمينه توليد، فرآوري و تجارت      صنعت چاي ايران علي رغم داشتن اس      

 خانواده بـه كـشت   ۶۰۰۰۰وابستگي مستقيم بيش از . در چند سال اخير دچار بحران شده است  
ي ايرانـي، ضـرورت     هـا   و توليد چاي و همچنين جايگاه خاص چاي در سبد مصرفي خـانواده            

از اين رو .  چندان كرده است تدوين استراتژي و ساختار مناسب براي صنعت چاي ايران را دو          
در اين مقاله وضعيت جهاني و داخلي توليد و تجارت چاي ارزيابي شده و با اسـتفاده از مـدل            

 نقاط قوت، ضـعف، فرصـت و   ‐به عنوان چارچوب مطالعة رقابت پذيري ‐الماس گون پورتر    
كنيـا بـه   عالوه بر اين زنجيره عرضـه چـاي   . تهديد صنعت چاي مورد بررسي قرار گرفته است   

هـاي ايـن    يافتـه . عنوان يكي از كشورهاي پيشرو در توليد و تجارت چاي ارزيابي شـده اسـت            
دهد كه فقدان مديريت يكپارچـه در زنجيـره عرضـه صـنعت چـاي مهمتـرين و        مقاله نشان مي  

همچنـين ايجـاد سـاختارهاي پـشتيبان در         . ترين عامل تضعيف اين صـنعت بـوده اسـت         اساسي
ره عرضه چاي و حاكم شدن تفكر مديريت يكپارچه بر زنجيره توليـد  هاي مختلف زنجي   بخش

توانـد بـه عنـوان        هاي در گير در زنجيره عرضه مي      چاي و ايجاد وابستگي بين سرنوشت بخش      
  .هاي تقويت كنندة مزيت رقابتي صنعت چای مطرح شود گيري مكانيزم عاملي در شكل

 .JEL: E5, C22بندي  طبقه
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پژوهشنامه بازرگاني 

 مقدمه

ت و صنعت چاي در کشورمان که قـدمتي صـد سـاله دارد، بـا فـراز و            روند تاريخي کش  
 اقتـصادي و  ، و تـاکنون بـه داليـل گونـاگون اجتمـاعي      ني همراه بوده اسـت     هاي فراوا   نشيب

توان گفت در طـول       ت مي أهاي جدي قرار گرفته است، اما به جر         سياسي، در معرض بحران   
 آشـفته و بحـران      ،مانند شرايط فعلـي   عمر صد ساله صنعت چاي ايران وضعيت آن هيچ گاه           

ي كـشاورزي،  هـا  اين در حالي است كـه بخـشي از منـابع كـشور در حـوزه               . زده نبوده است  
از اين رو در ايـن مقالـه بـا انجـام            . صنعتي، مالي و انساني به اين صنعت تخصيص يافته است         

ا و  هـ مطالعاتي دقيق و شناسايي و تحليـل نقـاط ضـعف و قـوت داخلـي و همچنـين فرصـت                    
تهديدهاي محيطي صنعت چاي، استراتژي توسعة پايدار و رقابتي چاي در ساختاري جديـد              

  . ارائه گرديده است
 از اين مقاله وضعيت جهـاني صـنعت چـاي مـورد بررسـي قـرار                 اولاز اين رو در بخش      

هاي اعمال شده در اين صـنعت  پس از آن ساختار موجود چاي ايران و سياست      . گرفته است 
 چهـارم در بخـش    . مورد بررسي قرار گرفته است    ها     آن  گذشته و نتايج حاصل از     طي ساليان 

م نيـز بـا توجـه بـه     پـنج در بخـش  . ساختار چاي كنيا به عنوان مطالعه موردي ارائه شده است     
ثر در رقابتي پـذيري صـنعت چـاي ايـران مـورد تجزيـه و           ؤمدل الماس گون پورتر عوامل م     

ساختار مناسـبي بـراي هـدايت راهبـردي صـنعت چـاي             تحليل قرار گرفته است و در نهايت        
  . کشور پيشنهاد شده است

   وضعيت جهاني صنعت چاي.۱

  جايگاه تجاري چاي .۱‐ ۱

چاي به عنوان يک محصول صادراتي با اهميت، نه تنها در کشورهاي توليـد کننـده آن،            
توليـد جايگـاه    كـه از لحـاظ      ... بلکه در ساير کـشورها از قبيـل آلمـان، کانـادا، آرژانتـين و                

 تـا  ۷۵ مـيالدي  ۲۰۰۳ تـا  ۱۹۹۸ي ها طي سال. مناسبي ندارند نيز مورد توجه قرار گرفته است      
ميزان صادرات ايـن    .  كشور انجام شده است    ۱۰ درصد از كل صادرات چاي تنها توسط         ۸۱

نيز ده كشور كه بيـشترين ميـزان واردات         ) ۲(جدول  . ارائه شده است  ) ۱(كشورها در جدول  



انمعماري كالن زنجيره عرضه چاي اير

 ۶۱ تـا    ۵۹دهد كه طـي ايـن دوره          مي اند را نشان    داشته ۱۹۹۸ ‐۲۰۰۳هاي    طي سال را طي از    
  .انددرصد از كل واردات جهاني چاي را به خود اختصاص داده

  )هزار دالر(۱۹۹۸‐۲۰۰۳ي ها   ميزان صادرات چاي طي سال‐۱جدول 

  ۲۰۰۳  ۲۰۰۲  ۲۰۰۱  ۲۰۰۰  ۱۹۹۹  ۱۹۹۸  نام كشور  رديف
  ۳۵۱,۹۵۲  ۳۴۲,۰۵۰  ۳۶۴,۵۷۲  ۴۳۹,۳۱۸  ۴۱۱,۶۶۷  ۵۳۸,۱۷۰  هند  ۱
  ۶۸۳,۲۱۰  ۶۵۹,۱۸۲  ۶۸۹,۳۰۳  *  ۶۱۹,۰۱۵  *  سريالنكا  ۲
  ۳۷۵,۸۶۵  ۳۳۹,۸۵۲  ۳۵۲,۴۲۰  ۳۵۶,۹۹۶  ۳۴۴,۸۹۲  ۳۷۷,۷۵۸  چين  ۳
  ۴۸۷,۸۸۹  ۱۴۱,۱۸۲  ۴۵۱,۷۳۴  ۴۶۷,۰۶۰  ۴۷۶,۰۱۲  ۵۵۲,۷۶۰  كنيا  ۴
  ۲۶۰,۴۸۱  ۲۱۱,۹۲۹  ۱۹۶,۲۵۴  ۱۸۶,۲۷۴  ۲۱۹,۰۲۱  ۲۵۷,۸۰۰  انگلستان  ۵
  ۹۹,۳۸۹  ۱۰۷,۴۶۶  ۱۰۱,۴۸۱  ۱۱۲,۲۲۴  ۹۸,۰۵۱  ۱۱۳,۳۷۳  اندونزي  ۶

  ۱۲۵,۸۷۲  ۱۰۰,۷۱۴  ۹۰,۳۹۵  ۸۰,۰۹۶  ۸۱,۵۸۴  ۹۰,۷۳۳  آلمان  ۷
  ۵۲,۹۸۲  ۵۹,۴۸۱  ۶۵,۲۶۶  ۶۳,۵۲۶  ۶۳,۱۱۵  ۸۲,۹۱۶  آرژانتين  ۸
  ۶۱,۱۸۶  ۵۸,۸۹۶  ۵۶,۶۹۲  ۵۰,۹۰۸  ۴۰,۹۴۸  ۳۲,۷۰۴  كانادا  ۹

  ۵۷,۳۹۵  ۵۰,۰۳۱  ۴۹,۶۹۹  ۴۵,۶۹۵  ۴۳,۸۸۶  *  بلژيك  ۱۰
  ۳,۲۷۴,۱۹۹  ۲,۷۸۳,۵۵۳  ۳,۱۲۲,۳۰۸  ۲,۳۱۰,۳۸۰  ۲,۸۸۹,۳۸۶  ۲,۷۲۸,۲۸۵  زش كل صادرات چايار

  %۷۸  %۷۴  %۷۷  %۷۸  %۸۳  %۷۵  سهم ده كشور برتر از صادرات جهاني

  و محاسبات تحقيق١: مأخذ

  )هزار دالر(۱۹۹۸‐۲۰۰۳ي ها   ميزان واردات چاي در طي سال‐۲جدول 

  ۲۰۰۳  ۲۰۰۲  ۲۰۰۱  ۲۰۰۰  ۱۹۹۹  ۱۹۹۸  نام كشور  رديف
  ۲۸۰,۵۳۱  ۲۸۹,۷۸۲  ۲۹۶,۸۲۶  ۳۱۹,۵۸۶  ۳۳۰,۲۸۵  ۳۷۳,۹۸۳  انگلستان  ۱
  ۲۴۷,۳۵۴  ۲۲۹,۶۹۰  ۲۰۵,۴۰۹  ۲۲۶,۰۳۱  ۲۸۳,۹۵۶  ۳۱۵,۱۳۷  روسيه  ۲
  ۲۸۳,۵۸۰  ۲۶۰,۷۳۹  ۲۵۲,۳۸۴  ۲۳۱,۵۶۳  ۲۲۵,۱۱۵  ۲۳۳,۱۰۵  آمريكا  ۳
  ۱۸۹,۵۱۹  ۱۹۷,۱۳۴  ۲۲۹,۱۴۶  ۲۲۷,۰۳۲  ۱۹۸,۹۸۱  ۱۹۷,۷۴۲  ژاپن  ۴

  ۱۹۱,۸۹۰  ۱۵۴,۱۸۴  ۱۷۸,۹۴۹  ۲۲۲,۵۸۰  ۲۰۸,۰۶۱  ۲۴۶,۶۰۷  پاكستان  ۵
  ۱۵۴,۱۲۳  ۱۱۲,۷۸۰  ۱۰۹,۲۹۷  ۱۰۵,۵۵۹  ۱۳۸,۵۵۱  ۱۴۶,۵۵۹  آلمان  ۶
  ۶۲,۱۸۱  ۱۴۲,۰۴۷  ۱۰۰,۱۸۶  ۱۰۰,۳۰۶  ۹۸,۴۱۸  ۹۹,۶۳۹  مصر  ۷
  ۱۱۸,۷۴۶  ۱۱۵,۴۱۱  ۱۱۶,۰۵۱  ۱۳۰,۷۳۵  ۸۸,۷۲۳  ۶۳,۲۳۰  عربستان  ۸
  *  *  ۱۵۱,۸۳۰  ۱۴۸,۱۷۶  ۱۵۰,۲۹۹  *  امارات متحده عربي  ۹

  ۱۲۱,۷۲۴  ۹۷,۴۱۴  ۸۳,۳۸۸  ۸۴,۰۱۵  ۸۸,۱۶۳  ۸۴,۷۱۲  فرانسه  ۱۰

  ۳,۰۰۱,۵۶۵  ۲,۸۱۰,۹۴۹  ۳,۰۱۱,۲۵۶  ۲,۹۴۳,۵۷۸  ۲,۹۶۸,۱۱۸  ۲,۹۸۴,۲۶۱  ارزش كل واردات چاي
  %۵۵  %۵۷  %۵۷  %۶۱  %۶۱  %۵۹  سهم ده كشور برتر ازكل واردات

  و محاسبات تحقيق١: مأخذ
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هـاي  تواند فرصت چاي در دنيا مي    ات  توجه به وضعيت تجارت و ميزان واردات و صادر        
. اي را براي صنعت چاي ايران روشـن سـازد         بازارهاي قابل كسب و تهديدهاي رقباي منطقه      

شود وجود بازارهاي بزرگ مـصرف چـاي در همـسايگي     مشاهده مي) ۲(چنانکه در جدول  
مجمـوع  (ه ٪ كل چاي دنيا در منطقه خاورميانـ ۲۵ايران مانند روسيه و پاكستان و نيز مصرف      

هـايي اسـت کـه در     و موقعيت مناسب جغرافيايي ايران از جمله فرصت     ) ۹ و ۸،  ۷های  رديف
توانـد موجـب تقويـت جايگـاه رقـابتي چـاي ايـران در         گيري از آن مي صورت توجه و بهره 

اي اسـت كـه      نكتة قابل توجه اين است كه جذابيت بازار چاي پاكستان به گونـه            . جهان شود 
از سـوي ديگـر و بـا توجـه بـه            ].  ۲[ريـزي كـرده اسـت      ي به اين بازار برنامه    كنيا براي دستياب  

نزديكي با بعضي كـشورهاي بـزرگ توليـد كننـده چـاي ماننـد هنـد و        ) ۱(اطالعات جدول   
تواند به عنوان تهديدي براي تسخير اين بازارها و تضعيف صـنعت چـاي ايـران       سريالنكا مي 

  . باشد

   وضعيت توليد.۱‐۲

باشـند     چين، سريالنکا، کنيا و اندونزي مهمترين توليدکنندگان چاي مي         پنج کشور هند،  
]. ۳[بـوده اسـت  هـا     آن  درصـد توليـد چـاي متعلـق بـه          ۸۰ حـدود    ۲۰۰۰بطوري که در سـال      

گيري از اصول علمـي و سـاخت يافتـه بـا ارتقـاء       كنندة چاي، با بهره    كشورهاي بزرگ توليد  
متوسـط عملكـرد    . توليد خـود را افـزايش دهنـد       اند ميزان    عملكرد و افزايش کيفيت توانسته    

بيـشترين  .  کيلوگرم در هـر هکتـار بـوده اسـت      ۱/۱۰۷۷ حدود   ۱۹۹۹چاي در جهان در سال      
  ].۴[ کيلوگرم در هر هکتار در كشور کنيا گزارش شده است۴/۲۱۲۳عملكرد به ميزان 

 و  ١هـاي کوچـک   ساختار توليد چاي در کشورهاي پيشرو به دو شکل چايکاران با زمين           
هـاي   بر اساس تعريف ارائه شده از مجمـع چـاي سـريالنکا زمـين    . باشد  مي٢باغ بزرگ چاي  

در کشورهايي ماننـد    ]. ۵[شوند هکتار باغ کوچک محسوب مي     ۳۵چاي با مساحتي کمتر از      
امـا در بعـضي از کـشورهاي ديگـر     . باشد هند ساختار توليد چاي از نوع باغ بزرگ چاي مي        

  ].  ۷ و ۶[شود  بخش عمدة چاي توسط باغداران کوچک توليد ميمانند کنيا و سريالنکا

____________________________________________________________________ 
 

1. Smallholder 

2. Plantation 
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   وضعيت صنعت چاي در ايران.۲

 نزولـي داشـته      ميزان توليد برگ سبز چاي در ايران، در چند سـال اخيـر رونـدي كـامالً                
 رسيده كه از آن حدود ۱۳۸۲ هزار تن درسال ۱۵۰ به ۱۳۷۵هزار تن در سال  ۲۷۷است و از 

اين در حالي است كه مصرف سرانة       )). ۱(شكل  ( توليد شده است      هزار تن چاي خشك    ۳۴
 كيلو گرم در سال است و ميزان نياز بازار داخلي به چـاي سـاالنه حـدود                  ۵/۱چاي در ايران    

شود ميزان توليد همواره كمتر از تقاضاي داخلـي بـوده و      مشاهده مي ]. ۸[ هزار تن است   ۱۰۰
  .اخلي را جوابگو بوده استدر بهترين شرايط کمتر از نيمي از نياز د

  

y =  -19.357x +  311.14
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  ]۸) [۱۳٧٥‐۱۳۸۲(  ميزان توليد برگ سبز چاي ‐۱شكل 

هـاي   ميزان صادرات چاي در چند سال اخير نيز نوسان زيادي داشته است و در طي سال                
درصد رسيده ولي پس     ۵۳/۰درصد كل صادرات دنيا به       ۲۳/۰ سهم ايران از     ۲۰۰۰ تا   ۱۹۹۸

بررسي .  درصد رسيده است۲۶۵/۰ به ۲۰۰۳ جايي كه در سال تا از آن سير نزولي پيدا كرده
واردات  طـي  ) ۲(مطابق شـكل . نمايد تري را ارائه مي   وضعيت واردات چاي اطالعات جالب    

 ۸۳/۱بـه   درصـد از كـل واردات جهـاني       ۹۹/۰ صـعودي بـوده و از        ۲۰۰۰ تا   ۱۹۹۸هاي    سال
 ۰۰۴/۰ بـه    ۲۰۰۳صد و در سال      در ۰۱/۰ به   ۲۰۰۲درصد رسيده است،  اما به يكباره در سال          

اين جهش ناگهاني به علت ممانعـت قـانوني در واردات صـورت             . درصد كاهش يافته است   
هـاي قبـل، در       گرفته است و همين مساله باعث گرديده كه تراز تجاري ايران بر خالف سال             

ه اما از سوي ديگر به علت كاهش در ميزان توليد داخلـي و بـا توجـ            . اين دو سال مثبت شود    
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گيـري نمـود كـه     تـوان بـه سـادگي نتيجـه     به عدم كاهش شديد در ميزان تقاضاي داخلي مي       
  .مين شده استأاي از تقاضاي داخلي از طريق ورود غيرقانوني چاي ت بخش عمده
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  ] و محاسبات تحقيق۱) [۱۹۹۸‐۲۰۰۳(  تراز تجاري چاي ايران ‐۲شكل 

  هاي تجربه شده در صنعت چاي كشور  سياست.۳

  هاي دولتي سياست .۳‐ ۱

گذاري و هدايت   طي ساليان گذشته دولت يكي از مهمترين بازيگران در عرصه سياست          
 دولت در قالـب سـازمان چـاي کـشور بـه عنـوان         ۱۳۷۲قبل از سال    . صنعت چاي بوده است   

واســطه بــين مراكــز توليــد بــرگ ســبز و مراكــز فــرآوري و  كارخانجــات بــه ايفــاي نقــش  
، به اين ترتيب كـه بـرگ سـبز چـاي را در محـل كارخانـه از                 ))۳(شکل   (١پرداخته است  مي

داده اسـت   باغداران خريداري و تحويل گرفته و آن را  به كارخانجات فرآوري تحويل مـي         
و پــس از فــرآوري، چــاي خــشك توليــد شــده را دريافــت و بــه ازاي آن كــارمزدي را بــه  

ازاي  رآوري موظـف بـود بـه       ف در اين سياست هر كارخانه    . كرده است كارخانه پرداخت مي  
البتـه در   ]. ۸[ كيلوگرم برگ سبز دريافتي يك كيلوگرم چاي خـشك تحويـل دهـد             ۴/۴هر  

اند که به صورت مستقل برگ سبز چاي را از باغـدار خريـده      اين ميان کارخانجاتي هم بوده    
____________________________________________________________________ 

 

. ي قبل از انقالب نيز روند كار همين گونه بوده استها در سال.  
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ت بـسيار   اما تعداد اين کارخانجـا    . اندکرده   به بازار ارائه مي    و پس از فرآوري آن را مستقيماً      
  .اندك بودند

يكي از نتايج عمده اين سياست ايجاد شرايطي بود كه هـم چايكـار و هـم كارخانـه دار                     
بدون اينكه هيچ گونه نگراني از بازار و رقبا داشته باشـند و بـدون توجـه بـه شـرايط بـازار و                   

قـع  در وا .  انحـصاري بـه توليـد خـود ادامـه دهنـد            تغييرات روز افزون آن در شرايطي تقريبـاً       
دولت به جاي آنکه به مـديريت و راهبـري صـنعت چـاي بپـردازد خـود بـه عنـوان يکـي از               

پرداختـه   وري و تجارت چاي به ايفاي نقـش مـي        آبازيگران اصلي زنجيره ارزش چاي در فر      
اين امر موجب گشت تا به تدريج بخش باالدستي زنجيره توليد چاي از بخـش پـايين                 . است

 كيفيت چاي كه از مهمتـرين فاكتورهـاي اصـلي موفقيـت در     دستي جدا شود و به تبع آن به     
صنعت چاي است کم توجهي شود و بازار داخلي رفته رفتـه از مـصرف چـاي داخلـي روي           

  .گردان شود

  
  )قبل از خصوصي سازي(  زنجيره عرضه چاي در ايران ‐۳شكل 

از سـال   دي در پاسخ بـه تقاضـاي داخلـي          هاي تولي   به دليل ناتوانايي كمي و كيفي بخش      
بدين ترتيب  . گرديد توسط سازمان چاي مطرح      ي و خارج  ي بحث اختالط چاي داخل    ۱۳۷۲
بـازار   درصـد چـاي خـارجي بـه     ۴۰ درصـد چـاي داخلـي و        ۶۰به صورت تركيبـي از      چاي  

 ۵۰ بـه     درصـد  ۶۰ چـاي داخلـي از       اخـتالط درصد   ميزان   ۱۳۷۳در سال   . شدعرضه   مصرف
 راخـالص خـارجي     ، چاي   با نام دولت    سازمان چاي  در طي همين سال   .  يافت  كاهش رصدد

  بازار

 )يسازمان چا(دولت  کارخانجات فرآوري
 سبز برگ سبز برگ

  خشک چاي

 سبز برگ

  چاي خشك  خشک چاي  خشک چاي
چاي خشك 

  خارجي

  چايكار
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از همان سـال چـاي داخلـي بـه انبارهـا            . ]۹[ كرد عرضه   به بازار  سبز و قرمز     بندي  بستهدر دو   
  ايـن در حـالي بـود کـه         .دشـ ها به مصرف چـاي خـارجي عـادت داده              كم كم ذائقه   رفت و 
ايـن جريـان تـا سـال        . قرار داشـت  تيار دولت    در اخ  يانحصار به صورت کامالً   چاي   صنعت
 ادامه داشت و در همان زمان بر اساس گزارش رئيس وقـت سـازمان چـاي در جلـسه                    ۱۳۷۸

 بـه    بـدهي سـازمان چـاي       و تـن   هـزار  ۱۰۴  انبار شـده   شوراي اقتصاد، موجودي چاي داخلي    
در گذشـته    كه سازمان چاي     است اين در شرايطي     .گرديداعالم    ميليارد تومان  ۷۸ نيز   دولت

 پديـد آمـدن ايـن شـرايط         .]۱۰[ ه اسـت  كـرد   به خزانه دولت كمك مـي     سودآوري داشته و    
   .  واگذاري صنعت چاي به بخش خصوصي مطرح شودموجب شد تا به تدريج انديشه

  سازي هاي خصوصي سياست.۳‐۲

قــانون برنامـه ســوم توســعه اقتــصادي، اجتمــاعي و   ۲۹مــاده  و بــر اســاس ۱۳۷۸در سـال  
مقـرر  رفـت و     مـورد تـصويب قـرار گ        کشور  چاي  صنعت اصالح ساختار ضرورت  فرهنگي  

اسـاس دولـت عمـده       ايـن     بـر  .واگـذار شـود   بخش خـصوصي    گري چاي به      تصدي گرديد
در ايـن سياسـت    .نمـود  را به سنديكاي كارخانجـات چايـسازي واگـذار           هاي خود وليتئمس

داخت تـسهيالت و اعتبـارات   نيز نشان داده شده است دولت با پر  ) ۴(همانگونه که در شکل     
كـرد و در مقابـل   مين مـي أبه بخش خصوصي هزينه خريد برگ سبز چاي كارخانجات را تـ        

کردند و از محـل       بايست برگ سبز چايکاران را با هر كيفيتي خريداري مي           كارخانجات مي 
  ].۱۱[پرداختند هاي دولتي را باز ميتوليد، بازاريابي و فروش چاي خشک وام

  

  
    زنجيره عرضه چاي ايران پس از خصوصي سازي‐۴شكل 
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اما به دليل ناتوانايي در فرآوري مناسب كه بخـشي از آن ناشـي از كيفيـت پـايين بـرگ               
سبز خريداري شده از چايكاران است و همچنين ضعف در بازاريـابي و فـروش و نيـز تغييـر              

رويه چاي خارجي اين سياست نيـز بـه شكـست       بيتدريجي ذائقه در بازار داخلي و واردات        
 گيالن و مازنـدران   هايچاي در استان  فرآوري   كارخانه   ۱۷۷از حدود   انجاميد به طوري كه     

 درصـد   ۴۰يعنـي حـدود      ( كارخانه فعـال بـوده و مـابقي        ۱۱۰ تا   ۱۰۰در حال حاضر تنها بين      
نـاتواني  ]. ۹[كننـد  ت مـي اند يا اينكه به صورت نيمـه وقـت فعاليـ     يا تعطيل شده )كارخانجات

هــاي دريــافتي، منجــر بــه ورشكــستگي ســازمان چــاي و كارخانــه داران در بازپرداخــت وام
  .  بدهكاري صدها ميليارد توماني اين سازمان به دولت شده است

هاي اعمال شده طي دو دهه گذشته باعث گرديـده اسـت بـه جـاي آن                 در واقع سياست  
کشت چاي موجب به حرکـت در آمـدن صـنعت چـاي             که تقاضاي داخلي و شرايط بالقوه       

کشور شود، واردات افزايش يابد و زنجيره ارزش چـاي در سـاير کـشورهاي توليـد کننـده                   
  . رونق گيرد

   مطالعه موردي ساختار چاي كنيا.۴

توانـد در شـناخت، ريـشه يـابي و حـل مـشکالت            استفاده از تجارب موفـق سـايرين مـي        
، بررسـي و   ١در اين بخـش نتـايج  بازديـد        . يد واقع شود  ثر و مف  ؤخصوص در سطح كالن م     به

مطالعة دقيق ساختار صنعت چاي كنيا بـه عنـوان يـک کـشور موفـق در صـنعت چـاي ارائـه             
علت انتخاب کشور کنيا تشابه ساختار كشت و توليد چاي آن کشور با ايران              . گرديده است 

در هـر دو كـشور و    از نظر داشتن باغات كوچك چاي و نقش و اهميت باغداران كوچـك              
در واقـع سـاختار   .  يكـسان در ايـن صـنعت بـوده اسـت     همچنين داشتن سابقه تاريخي تقريبـاً     

  .ترين مورد به صنعت چاي ايران استصنعت چاي كنيا شبيه
دهند  درصد از جمعيت اين كشور را تشکيل مي        ۱۰بيش از سه ميليون كنيايي که حدود        

____________________________________________________________________ 
 

. احية اول کشت چاي در کنيا بـه     ن بازديد توسط هيات عالي رتبه اي از سوي وزارت تعاون انجام گرفت و در آن ن                اي

همچنين با برخـي مـسوولين   .  و کارخانجات فرآوري چاي آن منطقه مورد بررسي دقيق قرار گرفته است         Kagveنام  
  . نيز تبادل نظر شده است(KTDA)آژانس توسعة چاي کنيا 
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كنيا بعـد از    ]. ۶ص  ۱۲[ت چاي مشغول به كار هستند     به طور مستقيم و يا غير مستقيم در صنع        
هند و سريالنکا در مقام سوم صادرات چاي سياه در دنيا قـرار دارد و در توليـد و صـادرات                     

اين محصول كه براي اولـين  . باشد اين محصول از مزيت نسبي بسيار بااليي نيز برخوردار مي        
 در اقتصاد كنيا از جايگاه اسـتراتژيكي         از هند به کنيا آورده شد هم اكنون        ۱۹۰۳بار در سال    

 درصـد از صـادرات کنيـا متعلـق بـه      ۳۰ حـدود  ۱۹۹۸برخوردار است به طوري كه در سـال   
در بخـش   ) GDP(وليد ناخالص داخلـي      درصد ت  ۲۰ حدود   ۱۹۹۹چاي بوده است و در سال       

  ]. ۱۳[را چاي تشکيل داده است کشاورزي
اي از موفقيت صنعت چـاي    كه بخش عمده   انجام شده نشان دهنده آن است        يهابررسي

در کنيا تمـام  . باشد  مي١ثر مجمع چاي کنياؤهاي كارا و م  ريزي كنيا مرهون مديريت و برنامه    
هاي مرتبط با توليد و پرورش برگ سبز چاي، فـرآوري و توليـد چـاي تحـت      قانون گذاري 

 مـزارع کوچـک و      اين مجمع  که متشکل از نماينـدگان باغـداران         . شود   انجام مي  TBKنظر  
ايـن مجمـع    . سيس شـد  أ ت ۱۹۵۰باشد در سال    بزرگ، توليدکنندگان چاي خشک و تجار مي      

 عـضو   ۱۶ داراي   TBK. وظيفه تنظيم توليد، فرآوري و تجارت چاي در کنيا را به عهده دارد            
شامل دو نفر به عنوان مدير و نماينده اعضا، دو نماينده از وزارت کشاورزي، هفت نماينـده                 

اران کوچک، چهار نماينده از باغـداران بـزرگ، يـك نماينـده از اتحاديـه تجـارت                  از باغد 
الزم به ذکر است که رئيس و قـائم مقـام توسـط اعـضا انتخـاب                 . باشد  فريقا مي آچاي شرق   

وظايفي که اين مجمـع بـه عهـده دارد شـامل پـذيرش و عـضوگيري از باغـداران                    . شوند  مي
چاي، انجام تحقيقـات در زمينـه چـاي، پـذيرش           وري  آچاي، دادن مجوز به کارخانجات فر     

، بازاريابي و ترويج چـاي و همچنـين ايفـاي نقـش             بندي  بستههاي  خريداران، تاجران و بنگاه   
 در راستاي انجام وظايف خـود،      TBK. مشاوره به دولت در زمينه قوانين مرتبط با چاي است         

  .ثر هستند داردؤمهاي مختلفي که در صنعت چاي کنيا سسهؤهمکاري تنگاتنگي با م

قابل مشاهده است زنجيره عرضه چاي در کنيـا از يـك مزرعـه       ) ۵(همانطورکه در شکل  
هـاي   به عنوان يكـي از زيـر مجموعـه         KTDAهاي  فعاليت. شود  كوچك يا بزرگ، آغاز مي    

TBK        هاي    در ارتباط با باغداران مزارع کوچک و فعاليتKTGA   نيز در ارتباط بـا باغـداران 

____________________________________________________________________ 
 

1. Tea Board of Kenya, TBK. 
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 و  ١سيس شـد  أ ت ۱۹۶٤ که يک سازمان غير دولتي است در سال          KTDA. استمزارع بزرگ   
 KTDAهدف  . مسووليت تمامي فرآيندهاي صنعت چاي باغداران کوچک را بر عهده دارد          

ايـن مزايـا   . باشـد  دستيابي به تمام مزاياي حاصل از مديريت متمرکز باغات بزرگ چاي مـي        
 و مدون براي چيدن برگ سبز و انتقال سريع          ريزي منظم  تواند شامل مواردي مانند برنامه     مي

هـاي ناشـي از مقيـاس اقتـصادي      و به موقع آن به كارخانجات فرآوري و در مجمـوع صـرفه      
نظارت و مشاوره در نگهداري و پرورش باغـات چـاي، تـسهيل خريـد بـرگ سـبز از                    . باشد

ز چاي  آوري در آمدهاي حاصل ا     چايکاران، نظارت و مشاوره در توليد چاي خشک، جمع        
 از جمله   KTDAو تقسيم آن بين چايکاران و تهيه و تدارک خدمات الزم براي توسعه خود               

 شــامل خــدمات KTDAتــسهيالت ارائــه شــده توســط . وظــايف ايــن ســازمان اســت اســت
آوري و بازرسي برگ سبز چاي، به زراعي و توسعه باغـات چـاي،            كشاورزي از جمله جمع   

اکثر باغات کوچک چـاي بـه       . شود فرآوري شده مي  بهبود فرآوري و فروش و توزيع چاي        
  .شوند   کنترل ميKTDAصورت مستقيم زير نظر 

در . شـود  اولين ارتباط در زنجيره ارزش چاي کنيا بين باغدار و کارخانـه دار برقـرار مـي            
 قـرار   KTDAاين ارتبـاط باغـداران کوچـک، بـرگ سـبز خـود را در اختيـار کارخانجـات                    

ــي ــ م ــاي  . ددهن ــس از آن چ ــط   پ ــده توس ــد ش ــا و   KTDAتولي ــاير نهاده ــاري س ــا همک  ب
عملکـرد ايـن زنجيـره طـوري     . رود به فـروش مـي  ) TBK(هاي مجمع چاي کنيا      زيرمجموعه

 شـده در  بنـدي  بـسته  هفته برگ سبز چاي بـه شـکل چـاي خـشک           ۳۰ تا ۲۰است که پس از     
اغـداران   کـه مالـک اصـلي آن ب        KTDAدر ايـن سـاختار      ]. ۱۴[گيرد  اختيار مشتريان قرار مي   

 مديريت تمام زنجيره ارزش چاي توليدي توسـط باغـداران کوچـک         کوچک هستند، عمالً  
 .را بر عهده دارد

____________________________________________________________________ 
 

.          ت خاص   اين آژانس در ابتدا با نام اوليا امور توسعة محصوال(SCDA)       بـه  ٢٠٠٠شروع به كار كرد و در ژوئن سـال 

KTDA١٠[  تغيير نام يافت.[  



  
  ]۱۴[ زنجيره عرضه چاي در كنيا ‐۵شكل 

 باغدار
  

)Grower(  

  هکارخان
)Factory(   

 واسطه
)Broker(  

 ها حراجي
)Auction(  

  بسته بندي و اختالط
(Blender/ Packer) 

  تاجران چاي
(Merchandiser) 

 مراکز تجاري

 
  هافروشنده

  چايكاران كنيااتحاديه

 ) Kenya Tea Growers Association, KTGA(  
 

   توسعه چاي كنياسآژان
)Kenya Tea Development Authority, KTDA(  

 اتحاديه تجارت چاي شرق آفريقا

East African Tea Trade Association, EATTA)(  

 

 بنياد تحقيقات چاي كنيا

)Tea Research Foundation of Kenya, TRFK(   
 

 مجمع چاي کنيا

 (TBK) 

   

 

 دولت

  



انمعماري كالن زنجيره عرضه چاي اير

  بررسي عوامل مؤثر بر رقابت پذيري صنعت چاي ايران و تحليل .۵
  راهبردي آن

   صنعت چاي ايران١فرصت و تهديد, عف تحليل نقاط قوت، ض.۵‐ ۱

بـه منظــور تحليـل و بررســي راهبــردي صـنعت چــاي بــراي بـرون رفــت از مــشكالت و     
هاي قبل بدان اشـاره گرديـد و همچنـين رقـابتي شـدن ايـن                  معضالت فعلي آن كه در بخش     

گون پورتر كـه يكـي از مهـم تـرين و پركـاربردترين ابزارهـاي تحليـل                    صنعت، مدل الماس  
 ايـن   ۱۹۹۰مايكل پورتر در سال     ]. ۱۵[باشد، مورد استفاده قرار گرفته است       يري مي پذ رقابت

مدل را ارائه نموده است و در آن عوامل مؤثر بر رقابت پذيري كشورها و صنايع مختلف را                  
عالوه بـر ايـن چهـار عامـل اصـلي،      )). ۶(شكل (نمايد   در چهار گروه عمده تقسيم بندي مي      

. نماينـد   هاي رقابتي ايفـا مـي       اي در ايجاد مزيت     قش بسيار عمده  دولت و نهادهاي حكومتي ن    
نقش دولت در كشورهايي مانند ايران كه بسياري از فعاليت اقتصادي در اختيار دولـت قـرار    

  .تر استردارد، چشمگي
اي از عوامـل مـؤثر در توليـد کـاال يـا خـدمات               در اين مدل فاکتورهاي دروني مجموعه     

 دسترسي به آن، نيروي انساني بدون مهارت، ماهر و آموزش ديده،            مواد اوليه و ميزان   . است
، مـسائل تکنولـوژيکي، ميـزان       هـا   وري و خالقيت و نوآوري نيروي انساني، زير ساخت         بهره

هـايي از فاکتورهـاي       هـاي مـديريتي نمونـه      و قابليـت   هـا   سرمايه و دسترسي به آن، توانمندي     
گذاران  در حال رشد نيز موجب تشويق سرمايه      وجود بازار داخلي بزرگ و      . باشد  دروني مي 

شود و به عنـوان مزيـت رقـابتي بـراي آن ملـت         وري مي براي توسعه تکنولوژي و بهبود بهره     
ــي  ــسوب م ــردد مح ــي   . گ ــده م ــت کنن ــرتبط و حماي ــنايع م ــزارآالت،    ص ــامل اب ــد ش توان

يـن مـدل   بـر اسـاس ا  . هـا، باشـد   و فروشندگان، مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاه کنندگان  توزيع
داشتن استراتژي مشخص براي صنايع مختلف موجـب ايجـاد مزيـت رقـابتي شـده همچنـين            

هـاي جهـاني    وجود رقباي داخلي قدرتمند موجب ارتقاي سطح رقابت پذيري ملي در بـازار         
  .گردد مي

____________________________________________________________________ 
 

1. SWOT  Analysis. 
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هــاي فــرآوري چــاي در حــد اســتاندارد و بــا   فقــدان كارخانــه
   )فاكتورهاي دروني(سب تكنولوژي منا

   )فاكتورهاي دروني(كوچك بودن و پراكندگي باغات چاي 
پايين بودن كيفيت برگ سـبز چـاي تحـويلي بـه كارخانجـات       

 )فاكتورهاي دروني(

فاكتورهـاي  (ي چـاي در باغـات چـاي    هـا  باال بودن عمـر بوتـه    
  )دروني

اشتهار به پايين بودن كيفيت چاي توليدي از نظر طعم و ميـزان   
فاكتورهاي ( دهي آن از ديدگاه مصرف كنندگان داخلي گرن

 )دروني

ي كشاورزي و   ها  نبود صنايع مرتبط و حمايت كننده در بخش       
  )صنايع مرتبط و حمايت كننده(صنعت 

ف
ضع

 

فاكتورهـاي  (معطر بودن برگ سـبز چـاي داخلـي          
 )دروني

ي چـاي و عـدم نيـاز بـه سـم         هـا   آفت بودن بوته   بي
    )فاكتورهاي دروني(پاشي 

قيمت تمام شدة پايين چـاي داخلـي در مقايـسه بـا            
  )فاكتورهاي دروني(قيمت جهاني چاي 

هـاي مربـوط بـه نيـروي انـساني       پايين بـودن هزينـه   
 )فاكتورهاي دروني(

هـاي بـا شـيب تنـد  كـه بـراي        برداري از زمين  بهره
كشت سـاير محـصوالت مناسـب نيـستند و هزينـة            

 )يفاكتورهاي درون(فرصت چنداني ندارند

ت
قو

 

سهولت ورود غير قانوني چاي به كشور و وجود مافياي قاچاق   
    )دولت(

   )شرايط تقاضا(تغيير ذائقة مصرف كنندگان داخلي 
استراتژي، ساختار و ( هاي بزرگ چاي در منطقه وجود قدرت

 )رقابت

ي مختلــف صــنعت چــاي هــا نبــود ارتبــاط مناســب بــين بخــش
 )استراتژي، ساختار و رقابت(كشور

 

 

ته
ديد

 

شــرايط (بــازار مــصرف بــزرگ در داخــل كــشور 
 )تقاضا

اي مصرف مانند تعـاوني    وجود ساختارهاي شبکه  

    )شرايط تقاضا(هاي مصرف 
بازار مصرف بزرگ در منطقه خاورميانه و اطراف        

   )شرايط تقاضا( آن

موقعيت ويـژة ايـران بـه عنـوان حلقـة اتـصال بـين               
توليدكنندگان و مصرف كنندگان بـزرگ جهـاني       

 )فاكتورهاي دروني(

ت
فرص

 

   تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد صنعت چاي ايران‐۷شکل

استراتژي، 
 ساختار و رقابت 

صنايع مرتبط و 
 كننده حمايت

 شرايط
 تقاضا

 فاكتورهاي

 دروني

 

  

 دولت

يش پموارد 
 نشده بيني

 ]۱۵[گون پورتر  مدل الماس‐۶شكل 
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ولين ذيـربط صـنعت   ئبا توجه به مطالعات، محاسبات و بررسي نظرات كارشناسـان و مـس        
هـا و نقـاط ضـعف ايـن صـنعت را در هـر يـك از        ها، تهديـدها، قـوت  توان فرصت  چاي مي 

) ۷( کـه در شـکل      SWOT خالصه در قالب مـاتريس       عوامل مدل الماس گون پورتر به طور      
  .نشان داده شده است ارائه داد

  راهبرد توسعة پايدار صنعت چاي كشور  . ۵‐۲

هـاي صـنعت چـاي در چـارچوب مـدل       دسته بندي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد      
هـاي گذشـته توجـه        هاي اعمال شـده طـي دهـه         دهد كه سياست      الماس گون پورتر نشان مي    

همـانطور  . ثير متقابل همه عوامل مطرح در مدل الماس گون پورتر نداشته استأا به ت كامل ر 
ي خصوصي سازي و دولتي صنعت چاي نيز اشاره شد كـم رنـگ              ها  كه در  بررسي سياست    

شــدن و ناديــده گــرفتن شــرايط تقاضــا در معــادالت صــنعت چــاي موجــب شــده اســت تــا 
 بيشتر فاصله بگيرند و ارتباط مـوثر و منطقـي           توليدكنندگان و چايكاران از نيازهاي مشتريان     

اين وضعيت باعث شده كه هيچ وقت چايكاران نتواننـد  . بين حلقه توليد و مصرف قطع شود      
خود را در منافع حاصل از سرنوشت چاي سهيم بدانند و هر وقت كـه شـرايط مـساعد بـود،               

ت بـرگ چـاي     بدون توجه بـه آينـده و بـه دليـل وجـود حمايـت بالشـرط دولـت، از كيفيـ                     
شـهرت ايـن    ء اند و اين امر به نوبة خود باعث از دست دادن بازار چاي داخلـي و سـو                  كاسته

از سوي ديگر كارخانه داران نيـز بـدون اينكـه حلقـة پـيش از خـود             . محصول گرديده است  
بـه  . پردازنـد  يعني چايكاران را مد نظر قرار دهند تنها به بخش فرآوري در صنعت چـاي مـي    

 جـداي از دو حلقـة كارخانـه دار و چايكـار عمـل             سوم چاي يعني بازار، كـامالً     عالوه حلقة   
هاي اخير واردات و قاچاق بي رويه چاي نيز مزيد بر علت شـده تـا صـنعت                در سال . كند  مي

تـوان گفـت نبـود يكپـارچگي در مـديريت       بنابراين مـي . چاي به طور کامل بحران زده شود    
سياسـي  ‐اقتـصادي ‐متـرين جايگـاه اجتمـاعي     چاي کشور باعث شده اسـت كـه چـاي از ك           

براي گذر از اين شرايط و رسيدن بـه زنجيـره           . در ورطة نابودي قرار گيرد     برخوردار باشد و  
اي رقابتي الزم است تا رويکردي که هم اينک در زنجيره عرضه چـاي ايـران وجـود                  عرضه

حصول متمرکـز اسـت     ي اعضا تنها بر م    ها  رويکردي که تمرکز فعاليت   .  تغييرداده شود  ،دارد
هـاي ممکـن بـه جـاي ايجـاد ارزش            و كمترين توجهي به شرايط بازار نـدارد و تمـام تـالش            
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رويکردي که در آن برنامه ريزي بـه جـاي آنکـه    . افزوده بيشتر در افزايش حجم توليد است 
يک فعاليت اسـتراتژيک بـا شـد، يـک فعاليـت عمليـاتي اسـت و اطالعـات تنهـا در حـوزه                        

  ].  ۱۶[شود  جريان دارد و بين کل اعضا زنجيره به اشتراک گذاشته نميمحدودي از اعضا
تحليل متعامل نقاط قوت، ضـعف، فرصـت و تهديـد صـنعت چـاي، در كنـار تجربيـات              

هاي موفقي همچون صنعت چاي كنيا نشان دهندة آن اسـت کـه    كسب شده و مشاهده نمونه   
گيري مفاهيم مـديريتي زنجيـره      طراحي نظام يكپارچه مديريت زنجيره عرضه چاي و به كار         

هاي مختلف در گير در آن، راهبرد توسـعة پايـدار        عرضه براي هماهنگي هر چه بيشتر بخش      
بـراي اجـراي چنـين راهبـردي الزم اسـت تـا  دانـش الزم، بـازيگران و          . چاي کـشور اسـت    

  . ثيرگذار تشريح شودأو جايگاه دولت به عنوان يک نهاد تها   آنارتباطات بين
يک زنجيره عرضه بـه دانـش و مهـارت در دو حـوزه مـشخص نيـاز دارد، يکـي                     توسعه  

حوزه داخلي زنجيره شامل بازاريابي و فروش، لجستيک، تضمين کيفيت، جريان اطالعات،            
ايجاد ارزش افزوده و تکنولوژي و ديگري در حوزه کالن زنجيره عرضـه شـامل اسـتراتژي                 

دانش و مهـارتي کـه در      .  مديريت زنجيره  زنجيره عرضه، شکل و سازمان زنجيره، طراحي و       
شود منجر به يک معماري قابـل اسـتفاده و کـارا بـراي                مي حوزه کالن زنجيره به کار گرفته     

در . شود و نقش مهمي در هدايت زنجيره بـه سـوي يـک اسـتراتژي مـشخص دارد             اعضا مي 
. کنـد مک مي و پايداري زنجيره ک    ها  حالي که دانش داخلي زنجيره عرضه به اجراي فعاليت        

در زنجيره عرضه همکاري و يکپـارچگي کـه بـه ترتيـب  نتيجـه دانـش در حـوزه داخلـي و          
 .باشند کالن زنجيره عرضه هستند، از عوامل کليدي موفقيت در اجراي راهبرد مذکور مي

معماري کالن و ارتباط بين هر يک از بازيگران در زنجيره عرضه چاي ايران بـر اسـاس                  
ي عرضه غذايي و زنجيره عرضـه چـاي کنيـا    ها ام شده در حوزه زنجيره مطالعات تطبيقي انج  

 اسـت تـا بـر    ضـروري  زنجيره عرضـه  يهر يک از اعضا  . نشان داده شده است   ) ۸(در شکل   
  .اساس دانشي که در زنجيره الزم است به فعاليت بپردازند
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 باغداران
آوری مراکز جمع

  سبزبرگ

 کارخانجات
 فرآوری

 تجاری و مراکز
 بورس چای

مراکز خرده 
 فروشی

 و لجستيکتامين کنندگان 
 تکنولوژی

 مراکز تحقيقاتی

 مشتری

 ها اتحاديه

ي ها تحاديهکميته نمايندگان ا
 فعال در بخش چاي

 وزارت ‐ي مرتبط ها نمايندگان وزارتخانه(دولت 
  )جهاد کشاورزي، تعاون، صنايع و بازرگاني

 

 اطالعات

 چاي ايران ره عرضه ي زنج براي معماری کالن پيشنهادی ‐۸ شکل



پژوهشنامه بازرگاني 

ي بـرگ سـبز، کارخانجـات فـرآوري، مراکـز           آور مراکز جمع , در اين زنجيره باغداران   
 تکنولوژي و لجستيک بر اساس دانش حوزه داخلـي     کنندگان  مينأتجاري و بورس چاي و ت     

پردازند و اتحاديه نماينـدگان فعـال در بخـش چـاي              مي زنجيره عرضه به فعاليت و همکاري     
جيره عرضه  مديريت اين زنجيره را به عهده خواهند گرفت و بر اساس دانش حوزه کالن زن              

  .به مديريت يکپارچه زنجيره عرضه چاي خواهند پرداخت
تواند در پاسخگويي به نيازهاي بـازار و تـسهيم منـصفانه منـافع      اين مديريت يکپارچه مي  

حاصل بين گروهاي ذي نفع  اعـم از بخـش بازرگـاني، كارخانجـات فـرآوري و باغـداران                    
يـره توليـد چـاي هماننـد مراكـز عمـده            هـاي مفقـوده در زنج       رشد و توسعة حلقه   . ثر باشد ؤم

تجاري چاي و بورس چاي، كارخانجات مجهز براي تكميـل نمـودن چرخـه فـرآوري و يـا              
توان از وظايف عمده مديريت زنجيره عرضه چاي          مراكز بازاريابي و مراكز تحقيقاتي را مي      

الط تـوان بحـث واردات و ميـزان اخـت     سيس مراكزي به عنوان بورس چاي مـي       أبا ت . برشمرد
شـود تـا از       اين سياست باعـث مـي     . چاي داخلي با چاي خارجي را از اين طريق كنترل نمود          

هاي موجود به خصوص بازار مصرف بزرگ در منطقـه خاورميانـه و موقعيـت ويـژه                   فرصت
همچنين با توجه به نظـارت     . ايران به عنوان نقطه تجاري چاي بيشترين استفاده را کسب كرد          

تـوان نـه تنهـا واردات غيـر قـانوني چـاي را         عملكرد اين حلقـه مـي     مديريت زنجيره چاي بر   
مديريت يکپارچه زنجيـره عرضـه چـاي        . كنترل كرد بلكه بر كيفيت چاي نيز نظارت داشت        

هـاي ايـن مراكـز بـه كارخانجـات فـرآوري        تواند با ايجاد مراكز بازاريابي و اتصال يافتـه          مي
ي الزم را بـراي مـشتري گرايـي هـر چـه      هـا  موجود و يا كارخانجات فرآوري تكميلي زمينه   

ثير تغييـر ذائقـه مـصرف كننـدگان     أاين امر باعـث خواهـد شـد تـا تـ         . بيشتر توليد فراهم كند   
داخلي به عنوان يكي از مهمترين تهديدهاي چاي ايران كم رنگ تر شـده و از معطـر بـودن          

ز تحقيقـاتي در    از سـوي ديگـر ايجـاد مراكـ        . برداري صورت پذيرد   چاي ايران بيشترين بهره   
هـاي الزم بـراي همكـاري مراكـز         هاي مختلف زنجيره عرضه و يا فـراهم آوري بـستر            بخش

تواند در حل مشكالت و پاسـخگويي   تحقيقاتي موجود در كشور مانند مراكز دانشگاهي مي       
  .به نيازهاي مطرح در بخش باالدستي و پايين دستي نقش حائز اهميتي داشته باشد

تواند با توجه به قيمت پايين چاي داخلي نسبت به چـاي     چاي مي  مديريت زنجيره عرضه  



انمعماري كالن زنجيره عرضه چاي اير

اي مـصرف ماننـد     گيـري از قراردادهـاي همكـاري بـا سـاختارهاي شـبكه            خارجي و با بهـره    
اي موجـود در کـشور سـهم چـاي ايرانـي را در         هاي زنجيـره  هاي مصرف و فروشگاه   تعاوني

بايـد بـا سـهيم     يـره عرضـه مـي   همچنين مـديريت زنج . بازارهاي مصرف داخلي افزايش دهد   
کردن چايكاران در منافع حاصل از توليد و تجارت چاي، روابـط همكـاري و مـشاركت را                  

بـه عبـارت    . داران کنـد    فروشنده بين چايكاران و كارخانه     ‐جايگزين روابط رقابتي خريدار     
 اين  .نگري نمايد ديگر روابط بلندمدت و استراتژيك را جايگزين روابط كوتاه مدت و آني           

هاي صنعت چاي ايران، يعني پـايين بـودن          امر موجب خواهد شد تا يكي از مهمترين ضعف        
مـدت و     هـاي كوتـاه     كيفيت برگ سبز چاي تحويلي به كارخانجـات كـه نتيجـه سـودجويي             

غيراستراتژيك چايكاران است كـم رنـگ تـر شـود و بـه دنبـال آن کيفيـت چـاي توليـدي                       
 . افزايش يابد

اي مجـازي از    تـوان شـبكه     ر بخش توليد برگ سـبز چـاي، مـي         با گسترش يکپارچگي د   
هاي بزرگ چاي مانند اسـتفاده از امكانـات         توانند از مزاياي باغ     چايكاران ايجاد کرد كه مي    

ريزي در چيـدن بـرگ   هاي ناشي از مقياس اقتصادي و نيز هماهنگي و برنامه مشترك، صرفه 
  .سبز استفاده كنند

توانـد در    ه داشتن ديد كل نگر بر كل زنجيره عرضه مـي          مديريت زنجيره عرضه به واسط    
تـوان يكـي از مهمتـرين وظـايف      از اين رو مـي    . ثيرگذار باشد أهاي دولتي نيز ت   گيري تصميم

هاي حمـايتي دولـت، سياسـت         هاي بودجه و برنامه     اين مديريت را مشاوره در طراحي برنامه      
هاي مختلـف زنجيـره قلمـداد       بخشتجاري مرتبط با چاي، طراحي و تدوين استراتژي براي          

  .کرد
هـاي   کنندگي و زمينه سازي را براي اجراي فعاليت دولت نيز در اين ساختار نقش تسهيل    

  :توان به موارد زير اشاره نمود ها مي از جمله اين نقش. زنجيره عرضه به عهده خواهد داشت

 عرضه چايي با ريسک باال در زنجيرهها ارائه خدمات مالي و حمايت از فعاليت   

 گذاري جهت توسعه بسترهاي ارتباطي و ارتباطي بين اعضا زنجيره عرضه سرمايه  

           حمايت و پشتيباني از مراکز خـدمت رسـان بـه فعـاالن زنجيـره عرضـه ماننـد مراکـز
  ...تحقيقاتي، موسسات بيمه و 
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 ها ارائه خدمات توانمندساز به اتحاديه 

    اسـتفاده از چـاي داخلـي ماننـد          هـاي تبليغـاتي و فرهنـگ سـازي         حمايت از فعاليـت 
  برگزاري جشنواره چاي

          ردن كـ پيگيري تصويب موارد قـانوني و سياسـت تجـاري متناسـب، جهـت برطـرف
ــدي ــدگان    مــشکالت و نيازمن ــه نماين ــره عرضــه چــاي کــه توســط کميت هــاي زنجي

  .شود هاي فعال در بخش چاي به دولت منعکس مي اتحاديه
يريت يکپارچه زنجيره عرضـه چـاي الزم اسـت تـا       و عملياتي کردن مد    سازي  پيادهبراي  

 بـرگ سـبز،   کنندگان ساختاري متشکل از همه فعاالن صنعت چاي اعم از چايکاران و توليد           
هاي توزيـع و حمـل و نقـل، بازرگانـان و عوامـل             ، شرکت بندي  بستههاي فرآوري و      شرکت

الزم اسـت دولـت     همچنـين   )). ۹(شـكل   (توزيع و مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي ايجاد شود         
هـاي جهـاد كـشاورزي، بازرگـاني، صـنايع و         كارگروهي متـشكل از نماينـدگان وزارتخانـه       

تعاون تشكيل دهد تا اين گروه مسووليت ايجاد سـاختار مـديريت يکپارچـه زنجيـره عرضـه          
چاي را به عهده بگيرند و بر آن نظارت داشته باشند و سپس طي يك برنامة زماني مـشخص           

در ايـن   . دت دو سال مديريت اين ساختار را به خود آنـان واگـذار کننـد              و حداكثر ظرف م   
تواننـد بـه      مي ي کارخانه داران حائز اهميت است زيرا      ها  ميان نقش کارخانه داران و اتحاديه     

ثر و سازنده بـا باغـداران و        ؤعنوان موتور محرک اين زنجيره عمل کرده و با ايجاد ارتباط م           
دقيق، برگ سبز چاي هر يک از باغات را به موقع برداشـت کننـد               هاي زمانبندي   ارائه برنامه 

تواننـد بـا ايجـاد      مـي از سوي ديگر نيز کارخانه داران    .  به خطوط توليد خود برسانند     و سريعاً 
  .ي بازار محصول بهتري را توليد کنندها ارتباط با بخش بازرگاني و شناسايي نيازمندي
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  چايه عرضة زنجيرة  ساختار پيشنهادي مديريت يکپارچ‐۹شکل 

  

 باغداران
     کارخانجات  

 فرآوري 

  

 بازرگانان

  

  توزيع  
 ها کننده 

  

 مشتريان

 ها اتحاديه

 

ي ها کميته نمايندگان اتحاديه
 فعال در بخش چاي

 ها اتحاديه

 

 ها اتحاديه

 

  مراکز بازاريابي  مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي

 وزارت ‐ي مرتبط ها نمايندگان وزارتخانه(دولت 
  )جهاد کشاورزي، تعاون، صنايع و بازرگاني

 

  مجمع ملي چاي ايران

   حمل
 قلو ن
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س سـاختار هرمـي شـکل ارائـه شـده،      أهايت نماينـدگان فعـاالن صـنعت چـاي در ر      در ن 
هاي قانوني خود را به دولت و ساير نهادهای حکـومتی مـنعکس كننـد و                 توانند نيازمندي   مي

  .هاي دولت نقش فعال داشته باشند در تدوين و نظارت بر اجراي سياست
ي هـا  د تـا نيازهـاي واقعـي گـروه    شوگيری از پايين به باالي اين ساختار موجب می    شکل

اي مورد نظـر قـرار   هاي باالتر تصميم سازی به شکل واقع بينانه    درگير در اين صنعت در اليه     
از سوي ديگـر بـا توجـه بـه اينکـه کليـة فعـاالن ايـن صـنعت در سـاختار ارائـه شـده                       . بگيرد

بنـابراين  . شـوند ها با توجه به شرايط کلية بازيگران اتخاذ مـي         مشارکت دارند، تصميم سازي   
هـای ذی نفـع در يـک        هاي بازرگاني و توزيع و ساير گروه      باغداران، کارخانه داران، بخش   

عالوه بر اين سـهيم کـردن       . چارچوب مشترک با يکديگر تعامل و همکاري خواهند داشت        
) سهيم کردن چايکاران در منافع فرآوري چـاي و بازرگـاني آن        (اعضا در منافع کل زنجيره      

  .شوداد انگيزه بيشتر فعاالن براي توجه و اهتمام به منافع کل زنجيره ميموجب ايج

  بندي و مالحظات جمع

صنعت چـاي ايـران بـا گذشـت بـيش از صـد سـال از عمـر آن همـواره بـا مـشكالت و                        
هاي شديدي بـه خـصوص        معضالت مختلفي روبرو بوده است و در حال حاضر نيز با بحران           

بـه منظـور حـل مـشكالت چـاي          . ايكـاران مواجـه اسـت     در قسمت باال دستي يعني بخش چ      
هاي مختلفي دنبال شده است كه به علت يك سو نگـري و   كشور در مقاطع مختلف سياست 

 نتوانسته است مـشكالت چـاي كـشور را          ها  نبود نگرش استراتژيك هيچ يك از اين راه حل        
 جهـاني و    لذا در اين مقاله در چارچوب مـدل المـاس گـون پـورتر، وضـعيت               . برطرف کند 

همچنـين سـاختار مـديريت      . داخلي توليد و تجارت چاي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت              
هاي فراواني با ايـران دارد بـه    صنعت چاي كشور كنيا كه از نظر ساختار باغات چاي شباهت          

عنوان مطالعة تطبيقي مورد توجه و ارزيابي قرار گرفته است و در نهايت مـديريت يكپارچـة                 
نعت چاي به عنوان استراتژي برون رفت از بحران موجود و توسعة صـنعت              زنجيرة عرضة ص  

توانـد بـا يكپارچـه كـردن مـديريت باغـات        ايـن اسـتراتژي مـي     . چاي ايران ارائه شده اسـت     
كوچك چاي کشور، مزاياي ناشي از مقياس اقتصادي باغات بزرگ چاي را حاصل كنـد و       
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هـاي    ، فرآوري و بازرگـاني و همچنـين بخـش         هاي توليد   با ايجاد ارتباط مؤثر بين كلية حلقه      
يي كلية بازيگران اين صنعت شـود و در  احمايتي مانند مراكز تحقيقاتي، موجب افزايش كار    

بايـد  بـر اسـاس ايـن اسـتراتژي مـي         . تري را به بازار مصرف ارائه كند      نهايت محصول رقابتي  
مراكز عمـدة   . م شود هاي مفقوده زنجيره عرضه چاي كشور فراه        شرايط رشد و توسعة حلقه    

 هـاي مفقـوده ايـن زنجيـره       تجارت، بورس چاي و مراكـز تحقيقـاتي مـرتبط از جملـه حلقـه              
فقدان كارخانجـات مجهـز بـراي تكميـل نمـودن چرخـه فـرآوري و عـدم توليـد                    . باشند مي

عـالوه بـر ايـن    . شـود   مـي محصوالت متنوع از ديگر خالهاي اصـلي ايـن زنجيـره محـسوب        
رچة زنجيرة عرضة صنعت چاي بـر پاسـخگويي بـه نيازهـاي بـازار و         استراتژي مديريت يكپا  

هاي ذي نفـع اعـم از بخـش بازرگـاني، كارخانجـات             تسهيم منصفانه منافع حاصل بين گروه     
كيـد  أگـذاري ت  فرآوري و باغداران و همچنين مشاركت فعاالن اين حوزه در فرآينـد قـانون             

  . دارد
اتژي الزم است سـاختاري از پـايين بـه بـاال و     سازي و عملياتي کردن اين استر     براي پياده 

هـاي   هاي چايکاران، شـرکت   هاي فعاالن صنعت چاي اعم از اتحاديه      متشکل از همه اتحاديه   
هـاي توزيـع و حمـل و نقـل، بازرگانـان و همچنـين مراکـز                   ، شـرکت  بنـدي   بـسته فرآوري و   

ر قالــب کميتــة هــا دنماينــدگان ايــن اتحاديــه. تحقيقــاتي و دانــشگاهي مــرتبط ايجــاد شــود
هاي فعال در بخش چاي، مديريت و هدايت زنجيره عرضه چـاي كـشور              نمايندگان اتحاديه 

ايـن كميتـه بـا همكـاري بخـش دولتـي متـشكل از نماينـدگان                 . را در دست خواهند داشـت     
هاي جهـاد کـشاورزي، تعـاون، صـنايع و بازرگـاني، مجمـع ملـي چـاي ايـران را                     وزارتخانه

ليت تهيه و تدوين قوانين دولتي مرتبط با صنعت چـاي و همچنـين        دهند كه مسوو  تشكيل مي 
بـدين ترتيـب    . ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير نهادهاي حكومتي را به عهده خواهد داشت            

هـاي کليـة    هاي كـالن نيـز بـا توجـه بـه شـرايط و نيازمنـدي               گذاري تدوين قوانين و سياست   
  .بازيگران و فعاالن اين صنعت اتخاذ خواهد شد
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  . مصاحبه با خبرگان سنديکاي کارخانجات چاي شمال]٩[
  .٢٨/١١/١٣٧٨  مورخة جلسه شوراي اقتصاد گزارش رئيس سازمان چاي، ]١٠[
ت کــشاورزي و ر و مــصوبة وزا٨/٤/١٣٧٨ شــوراي اقتــصاد مورخــة ٤٢٠/٣٤ة  مــصوب]١١[

  .١٠/١٢/١٣٧٨ مورخة ١٦١٤/٣٤وزارت بازرگاني به شمارة 
سـالمي ايـران،     سـفارت جمهـوري ا     ؛)١٣٨٤ ("صنعت چاي تاثير گذار بر اقتصاد كنيا       "]١٢[

 .نايروبي، کنيا
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