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ماده  تأمین  به  سو  یک  از  چوب  صنعت  پیش  روی  چالش های 
که  دارد  ارتباط  مقوله هایی  به  دیگر  سوی  از  و  جنگل  از  اولیه 
اقتصادی مطرح می شود. مرور مستندات نشان  در ساختار کالن 
می دهد، بخش صنعت در ایران با معضالت اساسی روبه رو است 

را  چوب  صنعت  بخش  زیرمجموعه  که 
بنابراین  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  نیز 
برای حل اساسی مشکالت صنعت چوب 
این  اقتصادی  ضرورت دارد شالوده های 
مهم ترین  از جمله  شود.  اصالح  صنعت 
به  نسبت  سرمایه گذاری  کمبود  مسائل، 
بوده  صنعت  بخش  در  افزوده  ارزش 
انتقال  بخش های  در  به ویژه  است، 
کاالهای  و  تجهیزات  ساخت  فناوری، 
توسعه  زیرساخت  که  سرمایه ای 
سیاست های  می شوند.  تلقی  صنعتی 
نیز  کشور  کالن  ارزی  و  مالی 

به شمار می رود. در خصوص  دیگر  بنیادین  و  مهم  موضوع 
گزارش ها  نتایج  مرور  چوب  صنعت  فراروی  چالش های 
کشور  اقتصاد  کالن  سطح  در  بخش  این  می دهد،  نشان 
احتمااًل  نمی شود.  تلقی  مزیت  دارای  بخش  یک  به عنوان 
که  است  ذخایر  و  منابع  به  متکی  راهبرد  دالیل،  از  یکی 
ذخایر  از  کشور  چون  که  است  کرده  ایجاد  را  تفکر  این 
قابل توجه  توسعه  امکان  بوده،  برخوردار  جنگلی  محدود 
این صنعت دور از ذهن است. اما ارزیابی داده های آماری 
چوبی  چندسازه های  مانند  بخش هایی  در  می دهد،  نشان 
برای  را  فرصت هایی  می توان  چندسازه،  روکش های  و 
چوب  زراعت  همچنین  کرد.  دنبال  صنعت  این  توسعه 
نظر  در  با  مناسب،  کشاورزی  پسماندهای  از  استفاده  و 

گرفتن مقدار و فاصله با واحد تولیدی گزینه ای محسوب می شود 
کرد.  جبران  را  کاستی ها  از  بخشی  می توان  آن  طریق  از  که 
صنعت،  از  بخش  این  امکانات  با  متناسب  است،  الزم  بنابراین 

شود.  انجام  بازبینی هایی 

مقدمه
جنگل هاست.  محصول  مهم ترین  چوب 
در  فتوسنتز  فرایند  حاصل  ماده  این 
فرایند  از آنجایی که  است.  طبیعت 
موصوف از کربن محیط برای تولید ماده 
جنگلی  درختان  و  می کند  استفاده  آلی 
عنصر  این  از  عظیمی  مقادیر  می توانند 
ایجاد  برای  و  جذب  طبیعت  از  را 
ساختاری  در  آلی  ماده  از  توده ای 
)ترسیب  کنند  انباشت  قطور  و  بلند 
در  مهم  عامل  یک  بنابراین  کربن(، 
قلمداد  زمین  کره  دمای  افزاینده  گل  خانه ای  گازهای  کاهش 
درختان  کاشت  توسعه  عالوه بر  خصوص،  این  در  می شوند. 
با هدف احیای مناطق جنگلی تخریب شده، زراعت  جنگلی 
چوب و جنگل های دست کاشت، همچنین با هدف پاسخ به 
کارکردی  جنبه های  از  چوب  صنعت  بخش  توسعه  و  نیاز 

برخوردارند.  مثبت 
پیشرفت  در  مهمی  نقش  چوب  بشری،  تمدن  آغاز  از 
چوب  تاریخ،  طول  در  است.  کرده  ایفا  انسانی  جوامع 
اساسی  عوامل  از  که  بود  سازه هایی  ساخت  اولیه  ماده 
تا  گرفته  کشاورزی  ادوات  از  می شدند.  محسوب  توسعه 
کشتی هایی که اقیانوس ها را درمی نوردیدند، تا تجارت و 
کشف  را  جدید  سرزمین های  و  دهند  را شکل  ارتباطات 

چالش های پیش روی صنعت چوب از 
یک سو به تأمین ماده اولیه از جنگل 
و از سوی دیگر به مقوله هایی ارتباط 
اقتصادی  کالن  ساختار  در  که  دارد 
مستندات  مرور  می شود.  مطرح 
نشان می دهد، بخش صنعت در ایران 
با معضالت اساسی روبه رو است که 
را  چوب  صنعت  بخش  زیرمجموعه 

نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
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سبب می شود از هسته اصلی توسعه صنعت یعنی پیشرفت فناوری در 
کاالهای سرمایه ای غفلت شود. نتیجه آن که تأمین تجهیزات به روز 
تناسب  به  که  نفت  مانند  پرنوسان  درآمد  یک  به  اتکا  با  سرمایه ای 
نیافته  افزایش  نیز  نرخ تورم جهانی، همچنین رشد جمعیت  افزایش 

است، با مکث و خلل جدی مواجه می شود. 
متعدد  عوامل  ایران   اقتصاد  در  صنعتي  رشد  دورنماي  گزارش 
تاریخی  تجربه  است،  کرده  معرفی  اقتصادی  رشد  بر  را  اثرگذاری 
مهم  تعیین کننده های  از  یکی  فناوری  انتقال  و  تولید  می کند،  ثابت 
شد  عنوان  مسئله  این  موصوف  گزارش  در  هستند.  اقتصادی  رشد 
انتقال  جانشین  و  نماینده  به عنوان  سرمایه ای  کاالهای  واردات  که 
فناوری از طریق تجارت خارجی در نظر گرفته شده است، که نشانگر 
در  اقتصادی  ظرفیت سازی  در  واردات  از  نوع  این  تأثیرگذار  نقش 
بلندمدت است. درواقع مطالعات نشان داده است، یک ارتباط قوی 
اقتصادی  رشد  و  ماشین آالت  و  تجهیزات  در  سرمایه گذاری  بین 
وجود دارد (دیالنگ و سامرز، 1991، 1992 و 1993(. عالوه بر این، 
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی 
مؤثر بر رشد اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده 
منابع زیرزمینی هستند، نوسانات این منابع بر رشد اقتصادی اثرگذار 
است، زیرا با افزایش یا کاهش درآمد حاصل از یک  سو سرمایه الزم 
می شوند  نوسان  دچار  زیرساخت ها  کردن  فراهم  دولت جهت  برای 
و ازسوی دیگر منابع الزم برای تجارت خارجی و واردات مواد و 
ماشین آالت مورد نیاز برای تولید، به ویژه تولید صنعتی دچار اختالل 
می شوند. بنابراین هر چند  نفت و درآمدهای نفتی در رشد صنعتی 

تأثیر بسزایی دارند، اما در درازمدت پایداری ندارد. 
و  فناوری  و  دانش  به وسیله  صنعت  بخش  توسعه  اول،  مرحله  در 
می شود.  محقق  اجتماعی  و  اقتصادی  علوم  توسط  دوم،  مرحله  در 
برای  را  الزم  شرایط  نظری،  مرحله  در  اجتماعی  و  اقتصادی  علوم 
به کارگیری دانش و فناوری در مسیر توسعه معرفی می کند و مدیریت 
فراهم  را  موصوف  شرایط  عمل  مرحله  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
می کند تا توسعه متوازن و پایدار تحقق یابد. این موضوع باعث شده 
به صورت  اجتماعی  نهادهای  و  ساختارها  همراه  به  انسانی  منابع  تا 
مدد  به  آید.  در  نامشهود  منابع  عنوان  تحت  ثروت  منبع  بزرگ ترین 
به  به صورت کارآمدی  فناوری  از ثروت جامعه است که  این بخش 
مرحله عمل درمی آید، دانش به وسیله ساختارهای پویای اطالعاتی 
مراکز  ارگانیک  رابطه  می شود،  منتقل  آن  به  و  مرتبط  تولید  نظام  با 
تصمیم گیری با مراکز دانشگاهی و علمی شکل می گیرد، طراحی دقیق 
به   تولید  پویای  تحریک  برای  مالی  قوانین  نظیر  قوانین  سنجیده  و 
جای بخش های غیرمولد جامه عمل می پوشد و سایر مواردی که به 
مقوله توسعه جامعه انسانی مربوط می شود. در گزارش چکیده برنامه 
راهبردی صنعت، معدن و تجارت، منابع ثروت یک کشور به سه دسته  

تقسیم شده است:
معادن،  زراعی،  زمین های  مراتع،  جنگل ها،  شامل  طبیعی  منابع   .1

نفت،گازطبیعی، زغال وغیره؛
و  کارخانجات  بنادر،  راه ها،  فیزیکی شامل  یا  منابع ساخته شده   .2
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به دلیل  ماده،  این  می شدند.  ساخته  چوب  با  کنند،  همگی 
صدها  که  بودن،  حرارت  عایق  چون  کم نظیری  خواص 
مصرف  در  قابل توجهی  صرفه جویی  باعث  است،  فلز  برابر 
نیز ویژگی های  انرژی برای گرمایش و سرمایش می شود و 
کاهش  به  منتج  که  سازه ای  مناسب  دینامیکی  و  استاتیکی 
کاربرد  ساختمان  صنعت  در  هنوز  می شود،  زلزله  آثار 
استفاده  با  که  توسعه یافته  کشورهای  در  به ویژه  دارد  گسترده ای 
سازه های  ساخت  در  را  چوب  از  استفاده  نوین،  فناوری های  از 
منحصر به فردی  محصول  نیز  کاغذ  داده اند.  تعمیم  نیز  بلندمرتبه 
بنیادین گسترش  بوده که حاصل فراوری چوب است و از عوامل 
فرهنگ، آموزش و دانش به شمار می ر ود. در این میان و به ویژه 
در یک قرن گذشته با پیشرفت علم و فناوری، فراورده های چوبی 

یافته اند.  زیادی  بسیار  تنوع 
با  کشور  چوب،  صنعت  از جمله  صنعت  مهم  مقوله  خصوص  در 
است.  روبه رو  اقتصادی  کالن  ساختار  در  متعددی  چالش های 
میان  تناسب  عدم  از  عبارت  کشور  چوب  صنعت  دیگر  مشکل 
نیاز به ماده اولیه چوبی واحدهای تولیدی مربوطه و امکان بالقوه 
جنگلی  منابع  کمبود  است.  کشور  جنگل های  از  چوب  برداشت 
ایران  در  چوب  صنعت  اقتصادی  کالن  مدیریت  است،  شده  سبب 
این  چنان که  نکنند،  قلمداد  مزیت  دارای  بخش های  ردیف  در  را 
دیگر،  از سوی  است.  یافته  انعکاس  نیز  گزارش هایی  در  موضوع 
کاهش سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی نمایانگر بحران در 

آن است. 
مشاهده  فرصت هایی  مستندات،  و  گزارش ها  مرور  با  با این حال، 
می شود که می توان از آنها برای ارتقای وضعیت صنعت چوب بهره 
چالش های  است  الزم  همچنین  است،  مقاله  این  موضوع  که  برد 

بنیادین در بحث شالوده های صنعتی را مد نظر قرار داد. 
 

مرور و بحث پیرامون گزارش ها و مستندات
اهمیت بخش صنعت

بخش صنعت اهمیت بسیار زیادی در روند توسعه دارد. اهمیت بخش 
اقتصادی  رشد  موتور  به عنوان  صنعت  که  است  دلیل  این  به  صنعت 
بازدهی  منبع  که  است  بخشی  و  می شود  شناخته  سرمایه  انباشت  و 
توسعه  نهایی  مراحل  در  است. حتی  تولید  مقیاس  به  نسبت  فزاینده 
فناوری های  برای توسعه  نوآوری و تالش  این هستیم که  نیز شاهد 
جدید در بیشتر موارد در بخش صنعت متمرکز بوده است. ازاین رو، 
صنعتی شدن، سبب ارتقای تنوع در تولید و ساختار اقتصاد به سمت 
پیچیدگی و افزایش به کارگیری مهارت در تولید خواهد شد. با وجود 
قیمت های  براساس  ایران  اقتصاد  از  بخش صنعت  اهمیت، سهم  این 

جاری همواره با نوسان روبه رو بوده است. 
در بحث توسعه صنعتی باید به این نکته بسیار مهم و اساسی توجه 
داشت که در جوامع پیشروی صنعتی به موازات پیشرفته و کاراترشدن 
محصوالت صنعتی، که در کارخانه تولید می شوند، تجهیزات الزم نیز 
بازسازی و به روز می شوند. از این رو تمرکز صرف به تولید محصول 
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مقوله نهادها و سازمان ها ارتباط می یابد و با جمعیت زیاد نیروی 
متخصص در کشور مغایر است. 

می دهد،  نشان  ایران  اقتصاد  در  صنعتي  رشد  دورنماي  گزارش 
بخش  عمده  آشامیدنی،  و  غذایی  مواد  تولید  صنایع  از  غیر  به 
صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و صنایع مبتنی بر 
مواد معدنی متمرکز شده است، در واقع می توان بخش صنعت در 
ایران را بخشی متکی بر منابع  دانست. باید توجه کرد، یکی از 
عوامل تخریب عرصه های منابع طبیعی بحث توسعه معادن بدون 

مالحظات محیط زیستی در کشور است. 
گزارش چشم انداز سرمایه گذاري صنعتي در ایران مؤید این نکته 
است که توزیع سرمایه گذاری در داخل بخش صنعت در ایران، 
بسیار نامتقارن بوده است. بیش از یک سوم سرمایه گذاری در 
صنعت تولید فلزات اساسی بوده است، بعد از آن با فاصله زیاد 
غذایی  مواد  صنایع  غیرفلزی،  کانی  محصوالت  تولید  صنایع 
قرار  تولید مواد و محصوالت شیمیایی  و آشامیدنی و صنایع 
بخش  در  سرمایه گذاری  می دهد،  نشان  وضعیت  این  دارند.  
صنعت، بیشتر متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی 
سرمایه گذاری  الگوی  این  است.  معدنی  ذخایر  مبتنی  بر  و 
تداوم  با  که  چرا  است،  ایران  در  صنایع  سایر  تضعیف  نشانه 
از  را  خود  جایگاه  به تدریج  دیگر  بخش های  وضعیت،  این 
با  معدن  بخش  مبتنی  بر  صنایع  اگرچه  داد.  خواهند  دست 
توجه به ذخایر معدنی کشور اهمیت بسیار باالیی دارند، اما 
باالیی  به دلیل سرمایه بر بودن، توان اشتغال زایی  از یک  سو 
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سایر زیرساخت های تولید
نهادی  و  اجتماعی  سرمایه  انسانی،  منابع  شامل  نامشهود  .منابع   3

)سازمان ها، قوانین و غیره(
در 66 کشور ثروتمند که 78 درصد ثروت دنیا را در اختیار دارند، 
و  بوده  نامشهود  منابع  به  مربوط  ثروت  درصد   80 متوسط  به طور 
منابع فیزیکی و طبیعی، هر یک به ترتیب 16 و 3 درصد سهم دارند. 
این وضع در 44 کشور کم درآمد، که تنها یک درصد ثروت جهان 
را در اختیار دارند، به گونه ای متفاوت است و سهم منابع نامشهود، 
درصد   36 طبیعی،  منابع  و  درصد   14 فیزیکی،  منابع  درصد،   50
است. این نسبت ها در مورد ایران تأمل برانگیز است. در حالی که منابع 
طبیعی ایران، 54 درصد و منابع فیزیکی، 34 درصد است، سهم منابع 
نامشهود، 12 است. این میزان، از میانگین کشورهای کم درآمد نیز 
بسیار کمتر است. نسبت های موصوف را می توان این گونه تعبیر کرد 
که منابع نامشهود در ایران به نسبت ضعیف است. البته با وجود منابع 
نامشهود  منابع  ارتقای  فیزیکی،  مناسب  منابع  و  طبیعی  زیاد  بسیار 
می تواند ثروت کشور را به شدت افزایش دهد. شکل 1 وضعیت ایران 

را در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می دهد.
علی رغم  ایران،  اقتصاد  در  صنعتي  رشد  دورنماي  گزارش  طبق 
زمینه  در  اخیر  دهه های  در  اقتصاد  علم  در  که  پیشرفت هایی 
در  هنوز هم  متأسفانه  است،  انجام شده  اقتصادی  روابط  کّمی سازی 
پتانسیل  با  متناسب  و  مطلوب  نحو  به  کشور،  تصمیم سازی  مراکز 
موجود در مراکز دانشگاهی، از این الگوها استفاده نشده است. این 
به  که  بوده  ایران  در  نامشهود  ثروت  کمبود  نمودهای  از  یکی  خود 

شکل 1- مقایسه سهم منابع ثروت در ایران و برخی کشورها )پایگاه داده بانک جهانی، 2005(



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 12

به عنوان  متوازن،  توسعه  به  دستیابی  دیگر،  سوی  از  و  ندارند 
تکمیل کننده حلقه پیوند بین ذخایر و سایر بخش های اقتصادی، 
و  نگرش ها  بنابراین  دارد.  نیاز  نیز،  صنایع  سایر  توسعه  به 
سیاست گذاری های موجود در بخش صنعت به تغییر و اصالح 

نیاز دارد.
از آنجایی که موضوع این مقاله، صنعت چوب و کاغذ است، آنچه 

که در پی می آید به این موضوع اختصاص دارد. 
به جنگل  از وضعیت صنایع وابسته  FAO گزارش جامعی  سازمان 
در هر دهه ارائه می دهد. آخرین گزارش، مربوط به دو دهه از سال 
1990 تا تا 2011 بوده است، از این گزارش برای تحلیل وضعیت 
صنعت چوب در جهان استفاده شده است. در این گزارش می توان 
در  را  فناوری  و  توسعه یافتگی  سرمایه گذاری،  مقوالتی چون  نقش 

توسعه این بخش از صنعت مشاهده کرد.

به  وابسته  صنایع  خصوص  در   FAO اقتصادی  گزارش 
جنگل

نشان  جهان  در  را  جنگل  با  مرتبط  صنایع  افزوده  ارزش   ،2 شکل 
بخش  دو  افزوده  ارزش  می شود  مشاهده  نمودار  این  در  می دهد. 
استحصال چوب و فراورده های چوبی نزدیک به هم بوده ولی حدود 

50 تا 60 درصد کمتر از بخش محصوالت کاغذی است. 
را  مربوطه  فراورده های  و  کاغذ  بخش  افزوده  ارزش  بودن  باالتر 
می توان در ارتباط با فرایند های شیمیایی و مکانیکی در نظر گرفت 
که در خطوط تولید خمیر کاغذ و کاغذسازی از پیچیدگی بیشتری 
در  اینکه  دریافت  می توان  نمودار  ازاین  که  آنچه  است.  برخوردار 
مقیاس جهانی در طول دو دهه ارزش افزوده ساالنه بخش صنعت 

چوب و کاغذ تغییر چندانی نیافته است.
در شکل 3 ارزش افزوده صنایع مرتبط با جنگل در مناطق مختلف 
این شکل و شکل های 6-4، وضعیت  جهان نشان داده شده است، 
آمریکای شمالی و اروپای غربی را نزدیک به هم نشان می دهد. در 
این میان در پایان دوره مشاهده می شود، مناطق موصوف دچار افت 
حال  در  دور  خاور  آسیا-  منطقه  در حالی که  شدند،  افزوده  ارزش 
توسعه با افزایش چشمگیر ارزش افزوده همراه بودند و از دو منطقه 
موفقیت  عوامل  گزارش  این  در  گرفتند.  پیشی  جهان  توسعه یافته 
چین  کشور  دو  در  اقتصادی  توسعه  باالی  نرخ  مورد مطالعه،  منطقه 
فناوری ذکر  انتقال  و هندوستان، مشارکت کمپانی های چندملیتی و 
شده است. این به همان تأثیر سرمایه گذاری در بخش صنعت داللت 
دارد ضمن آن که چین و هندوستان در بومی سازی فناوری و استفاده 
از منابع به ویژه مواردی مانند پسماندهای کشاورزی تجربیات موفقی 

داشته اند.
در شکل 4، یکی از عوامل نزدیکی ارزش افزوده کل در دو منطقه 
سطح  بودن  محدودتر  علی رغم  غربی،  اروپای  و  شمالی  آمریکای 
به مواردی مانند توپوگرافی مناطق تحت  جنگل در اروپای غربی، 
بهره برداری و اتکای بیشتر اروپای غربی به جنگل های دست کاشت 
دو  و  نمودار  این  در  تغییرات  روند  دارد.  ارتباط  چوب  زراعت  و 
نمودار بعدی نشان می دهد، نرخ افزایش استحصال چوب نسبت به 
نرخ افزایش هر کدام از بخش های صنعت چوب و کاغذ در منطقه 
آسیا- خاور دور در حال توسعه کمتر بوده است. ارزش افزوده کم 
و  منابع  محدودیت  حساب  به  می توان  را  توسعه  یافته  دور  خاور 

جمعیت کمترگذارد.
در شکل 5 و 6 مشاهده می شود، ارزش افزوده کل صنایع چوب و کاغذ 

شکل 2- تغییرات ارزش افزوده بر حسب میلیارد دالر در بخش های مختلف صنایع وابسته به جنگل در جهان )1990-2010(

مجموع        استحصال چوب          صنعت چوب            صنعت خمیر کاغذ و کاغذ 
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شکل 3- تغییرات ارزش افزوده کل محصوالت وابسته به جنگل بر حسب میلیارد دالر در سطح قاره ها )1990-2010(

آمریکای التین و کارائیب   آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

اروپای شرقی  آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا   آفریقای شمالی و غرب آسیا 

آمریکای التین و کارائیب  آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

اروپای شرقی  آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا  آفریقای شمالی و غرب آسیا 

شکل 4- تغییرات ارزش افزوده استحصال از جنگل بر حسب میلیارد دالر در سطح قاره ها )1990-2010(
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در منطقه خاور دور در حال توسعه از سال 2000 شتاب چشمگیری 
یافته، به طوری که در پایان دهه از مناطق توسعه یافته جهان پیشی گرفته 
است. عامل اصلی رشد موصوف، به نرخ باالی رشد دو قدرت نوظهور 
صنعتی یعنی چین و هندوستان ارتباط می یابد. اگرچه درآمد سرانه این 
بودن  بیشتر  اما  بوده،  به مراتب کمتر  از مناطق توسعه یافته  دو کشور 

جمعیت شاغل در صنعت چوب عامل دیگری در کل 
ارزش افزوده است.

در رابطه با بحث ارزش افزوده کل عوامل متعددی مانند 
جمعیت، درآمد سرانه و سطح منابع جنگلی را می توان 
اثرگذار به شمار آورد. اگرچه منطقه توسعه یافته خاور 

آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته آمریکای التین و کارائیب

اروپای شرقی  آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا  آفریقای شمالی و غرب آسیا 

آمریکای التین و کارائیب آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

 اروپای شرقی آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا   آفریقای شمالی و غرب آسیا 

شکل 5- تغییرات ارزش افزوده صنایع چوب بر حسب میلیارد دالر در سطح قاره ها )1990-2010(

شکل 6- تغییرات ارزش افزوده صنایع خمیر کاغذ و کاغذ بر حسب میلیارد دالر در سطح قاره ها )1990-2010(
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دور و اقیانوسیه از نرخ درآمد سرانه باالیی برخوردار بوده، 
اما جمعیت کمتر در کنار سطح محدودتر جنگل های در حال 
بهره برداری به مفهوم آن است که مقدار تولید کل فراورده های 
چوب و کاغذ کمتر از مناطقی نظیر آمریکای شمالی، اروپای 
غربی و خاور دور در حال توسعه است. ضمن آن که سطح 
دستمزد باال سبب می شود در بخش های کارمحور به جای 
واردات چوب و تبدیل آن به فراورده، واردات مربوطه انجام 
ارزش  مقدار  کاهش  عوامل  از  یکی  گزارش،  این  در  شود. 
سال 2010  در  توسعه یافته  مناطق  کاغذ  محصوالت  افزوده 
نسبت به سال 1990 گسترش رسانه های دیجیتال عنوان شد.

توسعه  میان  که  می دهد  نشان  توسعه یافتگی  شاخص های 
فرهنگی و مصرف کاغذ همبستگی وجود دارد. مقایسه قاره ها 
دارای  کاغذ  سرانه  مصرف  و  سرانه  درآمد  که  می دهد  نشان 
همبستگی مثبت هستند که در این میان میزان سرمایه گذاری در 
بخش صنعت چوب و کاغذ و سطح توسعه یافتگی شکل دهنده 
الگوی جهانی مصرف کاغذ است. البته درآمد سرانه تنها عامل 
با  رابطه  در  آگاهی  میزان  و  نمی شود  توسعه یافتگی محسوب 
نیز  بهداشتی، سطح دانش و رقابت پذیری عرضه کاال  مسائل 
از عوامل دیگر به شمار می روند )جلیلی و همکاران، 1386(. 

کردند،  گزارش   )1386( و همکاران  این خصوص جلیلی  در 
مصرف سرانه کاغذ در ایاالت متحده آمریکا 300 کیلوگرم بوده 

و در هندوستان 3/5 کیلوگرم است. 

در گزارش FAO بهره وری بخش های سه گانه صنعت چوب براساس 
تولید به ازای یک نفر نیروی کار در شکل های 9-7 ارائه شده است. 
کشورهای  چوب  صنعت  بخش  در  بهره وری  که  می شود  مشاهده 
توسعه یافته تا چه حد در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه یافته یا در 

حال توسعه بیشتر است.
بهره وری در  در شکل 7 مشاهده می شود، طی دو دهه مورد مطالعه، 
بخش  استحصال چوب از جنگل در آمریکای شمالی بیشتر از سایر 
مناطق جهان بوده است. اروپای غربی و منطقه توسعه یافته خاور دور و 

اقیانوسیه نیز به ترتیب در مرتبه های بعدی قرار دارند. 
این سه منطقه مناطق سه گانه توسعه یافته جهان محسوب می شوند. در 
بهره وری  باعث  که  کرد  اشاره  به دو عامل می توان  آمریکای شمالی 
باال شده است، قطر متوسط درختان مورد بهره برداری )تحت شرایط 
مناسب،  توپوگرافیک  شرایط  و  مکانیزاسیون  جنگلی(،  اکوسیستم 
عواملی هستند که سبب آسان سازی استحصال شده اند. در خصوص 
این موضوع اشاره دارد که چون  به  بخش استحصال چوب گزارش 
بخش زیادی از چوب در اروپا از طریق زراعت چوب تأمین می شود، 
بنابراین هزینه های مرتبط با آن تا حدی در بهره وری مؤثر بوده است.

نمودار نشان می دهد تغییرات عمده ای در طول دو دهه مورد بررسی رخ 
نداده است و تغییرات مقطعی را نیز می توان به حساب تقاضای بازار 
گذاشت مانند رکود بازار مسکن که طی سال های 2008 تا 2010 در 

آمریکا به وقوع پیوست.
شکل  8، بهره وری را در بخش  صنایع فراورده های چوبی نمایان می کند. 

آمریکای التین و کارائیب  آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا  آفریقای شمالی و غرب آسیا میانگین جهانی          اروپای شرقی

شکل 7- تغییرات بهره وری بر حسب مترمکعب به نفر استحصال چوب در سطح قاره ها )1990-2010(
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شکل 8- تغییرات بهره وری بر حسب مترمکعب به نفر صنایع چوب در سطح قاره ها )1990-2010(

آمریکای التین و کارائیب اروپای شرقی     آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا  آفریقای شمالی و غرب آسیا میانگین جهانی        

آمریکای التین و کارائیب اروپای شرقی     آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا   آفریقای شمالی و غرب آسیا میانگین جهانی        

شکل 9- تغییرات بهره وری بر حسب تن به نفر صنایع خمیر کاغذ و کاغذ در سطح قاره ها )1990-2010(
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همان گونه که مشاهده می شود مشابه شکل قبلی رتبه بهره وری مناطق 
سه گانه توسعه یافته جهان نسبت به سایر مناطق جهان باالتر بوده که در 
این میان برتری آمریکای شمالی آشکارتر است. در مجموع می توان این 
موضوع را به قطر بیشتر تنه های استحصال شده برای تولید انواع تیرهای 
چوبی نسبت داد. ضمن  آن که این موضوع کاربرد بیشتر چوب را در 
مصارف ساختمانی به دنبال دارد. نکته بعدی افزایش بهره وری در منطقه 
آسیا- خاور دور در حال توسعه است که شامل دو منطقه به سرعت 
در حال رشد هندوستان و چین می شود که متأثر از سرمایه گذاری های 

داخلی و خارجی بسیار زیاد در طی دو دهه بوده است. 
جلیلی و همکاران )1386( عنوان کردند که مقایسه تولید و مصرف مواد 
سلولزی در سطح قاره ها نمایان می سازد که توان تولید اکوسیستم های 
جنگلی، جمعیت و درآمد سرانه عوامل اصلی تولید و مصرف چوب 
این رابطه کشورهای توسعه یافته 68 درصد چوب  صنعتی است. در 
تولید شده صنعتی جهان را به مصرف می رسانند و در آینده جوامع در 
حال توسعه با چالش کمبود چوب صنعتی روبه رو خواهند بود. این در 
حالی است که کشورهای در حال توسعه، 78 درصد مصرف چوب 
برای سوخت را به خود اختصاص داده اند. در ادامه این نکته اصولی 
گزارش شد که مدل لگاریتمی آشکار ساخته که مصرف چوب به عنوان 
سوخت با جمعیت، نسبت مستقیم و با درآمد سرانه، نسبت عکس داشته 
افزایش تولید و مصرف چوب صنعتی و فراورده های  بنابراین  است،  

حاصل جزو شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شوند.
بدیهی است افزایش تولید در بخش صنعت چوب و کاغذ همچون سایر 

بخش های صنعت از اصولی تبعیت می کند که در ابتدا به آن اشاره شد 
و آن به توسعه دانش و فناوری به همراه سرمایه گذاری متوازن صنعتی 

ارتباط می یابد.
نشان  کاغذی  محصوالت  صنایع  بخش   در  را  بهره وری   9 شکل  
وضعیت  جهان  توسعه یافته  سه گانه  مناطق  می شود  مشاهده  می دهد. 
بهتری در مقایسه با سایر مناطق جهان داشته اند. هر چند که آمریکای 
منطقه  دو  با  آن  فاصله  اما  کرده  را حفظ  برتر خود  موقعیت  شمالی 
دیگر توسعه یافته یعنی اروپای غربی و منطقه توسعه یافته خاور دور و 
اقیانوسیه در مقایسه با دو بخش دیگر صنعت وابسته به جنگل کمتر 
بوده است. همچنین می توان از شکل 9 استنباط کرد که بهره وری صنایع 
محصوالت کاغذی در طول دو دهه از سال 1990 تا 2011 با روند 
صعودی تری در مناطق توسعه یافته در مقایسه با بخش های استحصال 
این موضوع  بود.  از جنگل و صنایع مصنوعات چوبی همراه  چوب 
نشان می دهد صنعت کاغذ بیشتر از صنعت چوب در این دوره متأثر از 

تحوالت صنعتی بوده است.
نفر  یک  ازای  به  افزوده  ارزش  می دهند  نشان   10-12 شکل های 
صنعت  سه گانه  بخش های  در  و  بحث  مورد  دوره  در  کار  نیروی 

چوب مناطق توسعه یافته نیز بیشتر بوده است.
شکل 10 آشکار می سازد ارزش افزوده به ازای نفر نیروی کار در 
مناطق جهان  سایر  از  باالتر  آمریکای شمالی  در  استحصال  بخش 
پایان دوره شایان  به ویژه در  که روند صعودی آن  بوده، ضمن آن 
توجه است. نکته بعدی، روند نزولی منطقه توسعه یافته خاور دور و 

آمریکای التین و کارائیب آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

 اروپای شرقی آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا   آفریقای شمالی و غرب آسیا میانگین جهانی         

شکل 10- تغییرات بهره وری بر حسب دالر به نفر استحصال چوب در سطح قاره ها )1990-2010(
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شکل 11- تغییرات بهره وری بر حسب دالر به نفر صنایع چوب در سطح قاره ها )1990-2010(

آمریکای التین و کارائیب اروپای شرقی آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا  آفریقای شمالی و غرب آسیا میانگین جهانی         

آمریکای التین و کارائیب  آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا   آفریقای شمالی و غرب آسیا    میانگین جهانی          اروپای شرقی

شکل 12- تغییرات بهره وری بر حسب دالر به نفر صنایع خمیر کاغذ و کاغذ در سطح قاره ها )1990-2010(
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میزان تولید محصوالت چوب مقداری افزایش داشته، اما سهم آن در 
تولید ناخالص ملی از 1/3 به 0/7 کاهش یافته است. علت توسعه 
این بخش خدمات و صنایع با فناوری های مدرن و جدید بوده است. 
روند  گسترش  باعث  فناوری  پیشرفت های  اینکه  توجه  شایان  نکته 
خطوط  نوسازی  به طوری که  بوده  تولید  بازده  افزایش  و  اتوماسیون 
رفته  شمار  به  فعالیت  ادامه  برای  اجتناب ناپذیر  امری  صنعتی  تولید 

است. 
در گزارش چکیده برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت آمده است، 
در حالی که سهم صنایع رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطات جمعی در 
سال 1995 در بخش صنعت جهان تنها 5 درصد بود، پس از دوره 
به  را  نخست  جایگاه  و  رسید  درصد   13/9 به   2000 در  کوتاهی 
خود اختصاص داد. در سال 2009 با افزایش تقاضا برای محصوالت 
الکترونیکی، این سهم به 20/7 درصد افزایش یافت. علی القاعده سایر 
صنایع وابسته به فناوری های پیشرفته روند رو به رشد داشته اند که 

می تواند توجیهی برای تغییرات در شکل 12 قلمداد شود. 
همچنین باید توجه کرد که روند تغییرات در شکل 13 برای کشورهای 
پیشرفته، متفاوت از کشورهای مناطقی مانند آفریقا یا آمریکای التین 
و  ناکارآمد چه در حوزه سرزمین  مدیریت  مناطقی  است. در چنین 
چه در حوزه اقتصاد وضعیت پیچیده تری ایجاد می کند. از مفاد این 
نمودار این نکته نمایان می شود که بخش استحصال چوب نیز که به طور 
 مستقیم در بخش صنعت جای نمی گیرد، چون مانند فعالیت های مشابه 
کشاورزی در عرصه طبیعی انجام می شود، تا چه حد متأثر از تحوالت 

اقیانوسیه است که می تواند به کاهش بهره برداری مربوط شود. 
در شکل 10 روند صعودی وضعیت خاور دور در حال توسعه 

نیز نمایان است.
شکل 11 نشان می دهد ارزش افزوده به ازای یک نفر نیروی 
اقیانوسیه  و  دور  خاور  منطقه  کاغذ  و  چوب  صنایع  در  کار 
است.  توسعه  یافته جهان  دیگر  منطقه  دو  از  بیشتر  توسعه یافته 
در این گزارش، یکی از دالیل، سطح دستمزد عنوان شده بود. 
البته توجه به این نکته الزم است که ژاپن در منطقه توسعه یافته 
جهان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه نوسازی و اتوماسیون 

صنایع از سه دهه پایانی قرن بیستم تاکنون بوده است. 
که  کرد  استنتاج  می توان   3-12 شکل های  جمع بندی  از 
خاور  آسیا-  در  افزوده  ارزش  سطح  باالتر بودن  علی رغم 
نفر  ازای  به  افزوده  ارزش  و  بهره وری  توسعه،  حال  در  دور 
نیروی کار در سطح به مراتب پایین تری در مقایسه با مناطق 
دو  افزوده،  ارزش  با  رابطه  در  دارد.  قرار  جهان  توسعه یافته 
سطح  بهره وری،  با  ارتباط  در  و  فناوری  و  دستمزد  عامل 
دستمزد  پایین  سطح  که  آن  ضمن  است  بوده  مؤثر  فناوری 
البته  است.  شده  قدیمی  فناوری  با  صنایع  ماندن  باقی   سبب 
به  افزوده  ارزش  و  بهره وری  به گسترش  رو  روند  نمودارها 
می رسد  نظر  به  که  می سازد  نمایان  را  کار  نیروی  نفر  ازای 

ناشی از پیشرفت و انتقال فناوری باشد. 
چند  هر  گذشته  دهه  چند  طی  می دهد  نشان   FAO گزارش 

آمریکای التین و کارائیب اروپای شرقی     آمریکای شمالی  اروپای غربی خاور دور توسعه یافته

آسیا- خاور دور در حال توسعه آفریقا  آفریقای شمالی و غرب آسیا میانگین جهانی        

شکل 13- تغییرات سهم فراورده های چوب و کاغذ در تولید ناخالص ملی در سطح قاره ها )1990-2010(
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صنعتی بوده که با افزایش بهره وری و حتی ارزش افزوده، سهم 
 FAO است. گزارش  یافته  کاهش  ملی  ناخالص  تولید  در  آن 
افزوده  ارزش  افزایش  علل  از  یکی  می دارد  بیان  همچنین 
فراورده های چوبی در مناطق در حال توسعه به ویژه منطقه در 

حال توسعه خاور دور سرمایه گذاری خارجی بوده است.
طبق گزارش FAO  کاهش سهم صنایع وابسته به جنگل در 
تولید ناخالص جهانی به حدود نصف، مشابه کاهش سهم کشاورزی بود.
کشاورزی  در حوزه  و چه  بخش جنگل  در  تولید چه  میزان  اگرچه 
افزایش یافته، اما سهم آن در تولید ناخالص کاهش داشته است، البته 
در  منابع  محدودیت  بخش های خشک جهان  به ویژه  فقیر  مناطق  در 
هر دو بخش به همراه توسعه ناکافی ابزار افزایش بهره وری سبب شده 
که برای جبران کاستی ها، فشار بهره برداری بیشتری به منابع طبیعی و 
محیط زیست وارد و منتج به مشکالت و چالش های پیچیده تری شود.  
به هر حال عوامل متعدد اثرگذار بر رشد صنعت را، که در ابتدای این 
مقاله به آن اشاره شد، می توان در محتوی گزارش FAO در خصوص 

بخش صنعت چوب مشاهده کرد. 

 وضعیت صنعت چوب در ساختار اقتصادی ایران
در گزارش رویکردی تحلیلی بر بخش های اقتصاد ایران و چشم انداز 
ششم  برنامه  در  آن  جایگاه  و  صنعت چوب  وضعیت  پیش رو،  سال 
توسعه ارزیابی شده است. نکته اشاره شده این بود که صنایع چوب و 
محصوالت چوبی در ایران بر اثر حجم گسترده واردات از کشورهای 
آسیای جنوبی، تکنولوژی قدیمی، دور ماندن از تحوالت نوین صنعتی 
و کمبود منابع تأمین کننده ماده اولیه سلولزی در سال های گذشته سهم 
یک درصدی خود را از تولید ناخالص داخلی از دست داده است. در 
این گزارش با توجه به موقعیت اقلیمی کشور چنین نتیجه گیری شده 
که صنعت چوب به عنوان بخش دارای مزیت صنعتی کشور محسوب 
نمی شود و نظر به وجود قوانین سخت گیرانه محیط زیست در الیحه 
افزوده  تنها راه حفظ سهم ارزش  برنامه توسعه ششم در این حوزه، 
این بخش، سرمایه گذاری در صنایع چوبی لوکس و تزئینات ساختمان 
وابستگی  به  توجه  با  دارد.  کمتری  اولیه  مواد  به  نیاز  که  بود  خواهد 
نزدیک صنایع کاغذ و مقوا به صنایع چوبی، موارد یادشده برای این 
این  در  افزوده  ارزش  رشد  انتظار  و  شده  دانسته  صادق  نیز  صنعت 
بخش به جز سرمایه گذاری در بخش بازیافت کاغذ و مقوا دور از ذهن 
با رشد سریع کتب و محصوالت  ارزیابی شده است. از سوی دیگر 
علمی الکترونیکی اشاره شده که آینده سرمایه گذاری در صنعت چاپ 
و انتشار سنتی را نامطمئن ساخته است، مگر اینکه با استفاده از فناوری 
اقدام به توسعه این صنعت در حوزه نرم افزاری  اطالعات و ارتباط، 
)نظیر آمازون( شود. نکته دیگر، اشاره به دوام این صنعت به موجب 
تزریق حجم باالیی از یارانه های دولتی است که انتظار رشد ارزش 
افزوده این بخش از صنعت را در آینده نزدیک امکان پذیر ندانسته است.

در گزارش چکیده برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت نشان داده 
شده است، سرمایه گذاری خارجی در دنیا روندی رو به رشد داشته؛ به 
طوری که تا پایان سال 2011 در کل کشورهای دنیا، مبلغی معادل 20 

انجام شده است. درمجموع حجم  هزار میلیارد دالر سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری خارجی در ایران اندک است. در ایران تا سال 2011 
حدود 34 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی انجام شده که معادل 
حدود 0/2 درصد از کل سرمایه گذاری در دنیا بود. به  عالوه نوسازی 
صنایع کشور و تولید کاالهای سرمایه ای و پیشرفت فناوری در این 
حوزه وضعیت امیدوارکننده ای ندارد که لزوم بازبینی در این موضوع 

دارای اهمیت اساسی و بسیار زیاد است.
اشتغال زایی  دالیلی ضمن  بنابر  می تواند  مبلمان  توسعه صنعت  البته 
ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی در ایران ایجاد کند. بخشی از این 
صنعت که به نیروی ماهر دستی اتکا دارد و خوشبختانه کشور ایران 
ساختمان  تزئینات  و  لوکس  مصنوعات  است،  برخوردار  آن  از  نیز 
است  که در مقایسه با کار انجام شده به مواد اولیه کمتری نیاز دارد. 
در گزارش صنعت اوراق فشرده چوبی در ترکیه، ارائه شده توسط 
انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران در سال 1398، ارزش 
بازار جهانی مبلمان، حدود 500 میلیارد دالر تخمین زده شده است 
که ترکیه با تولید ساالنه مبلمان به ارزش 10 میلیارد دالر، 2 درصد 
یک  حدود  سال،  در  صادرات  دالر  میلیارد  دو  با  و  بازار  این  از 
داده  اختصاص  به خود  را  محصول  این  جهانی  از صادرات  درصد 
است. به هر حال توان بالقوه ایران در این زمینه کمتر از ترکیه به نظر 

نمی رسد.
 براساس گزارش های انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران 
مشاهده می شود امکان افزایش سهم فراورده های چوبی در حوزه هایی 
فراهم است، طبق گزارش سال 1398 تولید تخته  خرده چوب )تخته 
نئوپان( و تخته فیبر نیمه سنگین )MDF( در ایران از 550589 متر مکعب 
رسید.   1397 سال  در  مترمکعب   1660397 به   1393 سال  در 
در خصوص  ایران  چوب  صنایع  کارفرمایان  صنفی  انجمن  گزارش 
فراورده های چوبی کشور در سال 1397 و 1398 حاوی  تجارت 
چوب  صنعت  برای  را  فرصت هایی  که  است  ارزنده ای  اطالعات 
کشور بر اساس محاسبه نسبت قیمت وارداتی کاال به صادراتی نمایان 
روکش های  بهای  که  می شود  مشاهده  یادشده  گزارش  در  می کند. 
 2738  ،3867 به ترتیب  وارداتی   )HPL( فرمیکا  و  مالمینه   ،PVC
بود که در مجموع حدود 39  و 4749 دالر در تن در سال 1397 
میلیون دالر را به خود اختصاص داد با ذکر این نکته که 80 درصد 
آن به روکش  PVC اختصاص داشت. در همین سال بهای صادرات 
ارزان تر  بود.  دالر   394 و   786  ،1207 به ترتیب  فوق  روکش های 
بودن روکش های تولید شده در ایران دو نکته را روشن می کند، اول 
این که می توان به آسانی این محصوالت را در کشور تولید و از صرف 
ارز برای واردات آنها جلوگیری کرد و دوم این که فرصت مناسبی 
برای صادرات، ارزآوری و اشتغال زایی فراهم است. علت آن که این 
محصوالت تا این اندازه در مقایسه با خارج از کشور ارزان تر تولید 
افزاینده قیمت فراورده، مواد شیمیایی  می شوند، این است که عامل 
بوده است که در تولید محصول به کار می رود و جزو مشتقات نفتی 
به شمار می رود. از مزایای این فراورده مصرف کم ماده چوبی نسبت 
به قیمت محصول بوده که باعث می شود از لحاظ ماده اولیه چوبی 
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چندان چالش برانگیز نشود. در این گزارش مشاهده می شود که تولید 
تخته خرده چوب به خودکفایی  رسیده، به طوری که تراز تجاری آن 
مثبت شده است.  تولید تخته فیبر نیمه سنگین )MDF( در سال 1397 
همین سال  در  با  این حال،  است.  برابر سال 1393 شده  سه  حدود 
برای واردات این محصول نزدیک به 200 میلیون دالر صرف شده 
صادراتی  و  وارداتی  روکش دار   MDF تخته  دیگر،  سوی  از  است. 
به ترتیب قیمتی حدود 3 و 2 برابر تخته معمولی دارند. با توجه به توان 
روکش دار   MDF تخته  ایران،  در   MDF تخته  تولید  بالقوه  افزایش 
صادراتی فرصت دیگری برای صنعت چوب کشور محسوب می شود. 
MDF را وارد و روکش دار کرد و  نیز می توان تخته  در کوتاه مدت 
مازاد نیاز را صادر کرد تا باعث کمک به تراز تجاری مثبت به سود 
خمیر  قیمت  که  می دهد  نشان  همچنین  گزارش  این  شود.  صادرات 
برای  دیگری  فرصت های  آشکارکننده  صادراتی  و  وارداتی  کاغذ 
صنعت چوب کشور است. قیمت خمیر کاغذ وارداتی و صادراتی در 
شش ماهه اول سال 1398 به ترتیب 811 و 729 دالر بر تن بود. 

البته به علت آن که خمیر کاغذ وارداتی بیشتر از الیاف بلند بوده، به 
انواع  میانگین  اما  است.  مرغوب تر  کاغذ صادراتی  خمیر  از  مراتب 
محصوالت کاغذی وارداتی و صادراتی به ترتیب 1259 و 738 دالر 
بر تن در شش ماهه اول سال 1398 بود. در سال 1397 صادرات 
این  از  بود.  برابر صادرات خمیرکاغذ  کاغذی 30  انواع محصوالت 
از  به صرفه تر  ایران  در  کاغذ  تولید  که  می شود  استنباط  چنین  ارقام 
تولید خمیر کاغذ است که در این میان تولید انواعی از کاغذ شرایط 
بهتری دارند. در سال 1398 حدود یک میلیارد و 277 میلیون دالر 
جزو  کاغذ  خمیر  دالر  میلیون   234 و  کاغذی  محصوالت  و  کاغذ 
تعیین  تا  است  اقتصادی الزم  تحقیقات  بنابراین  بود،  واردات کشور 
کاغذ  انواع  به  آن  تبدیل  و  کاغذ  خمیر  واردات  میزان  چه  با  شود 

می توان تراز تجاری را براساس ترجیح اقتصادی بهبود بخشید.
در جدول های 1 و 2، مقایسه میان چند فراورده دارای پتانسیل در 

ایران در سال 1398 ارائه شده است.
ضریب  به صورت  را  واردات  ارزش  بودن  کمتر  یا  بیشتر   1 جدول 

نسبت واردات به صادراتارزش کل صادرات )دالر(ارزش کل واردات )دالر(کاال

233607563288369381خمیر کاغذ

12763640658156262215/7کاغذ

PVC  62672457525626119روکش

438787221002121روکش مالمینه

)HPL( 536054319584274روکش  فرمیکا

1346777284306160روکش چوبی

1015104712158878/3تخته الیه

1781705485715280/04مبلمان

نسبت قیمت واردات به صادراتقیمت صادراتقیمت وارداتکاال

7280/95 دالر بر تن696  دالر بر تنخمیر کاغذ

7091/7 دالر بر تن1202 دالر بر تنکاغذ

PVC  12083/18 دالر بر تن3837 دالر در تنروکش

4/86 559 دالر بر تن2715  دالر در تنروکش مالمینه

)HPL( 4008/15دالر بر تن3262 دالر در تنروکش  فرمیکا

8513/11 دالر در تن2650 دالر در تنروکش چوبی

9560/46 دالر در تن590 دالر در تنتخته الیه

2/22 دالر در کیلوگرم4/4 دالر در کیلوگرممبلمان

جدول 1- مقایسه واردات و صادرات فراورده های چوبی بر حسب کل ارزش ارزی در سال 1398

 جدول2- مقایسه واردات و صادرات فراورده های چوبی بر حسب قیمت تمام شده در واحد وزن در سال 1398 
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اقتصادی(. ارزیابی  مبنای 
صنعت مبلمان نیز فرصت دیگری به شمار می رود، همان طور که 
داده ها نشان می دهند صادرات مبلمان به مراتب بیشتر از واردات 
آن بوده است. در این رابطه می توان، چند نقطه قوت را در کشور 
به  نیاز  به  می توان  جمله  آن  از  برشمرد،  مؤثر  عوامل  به عنوان 
دستمزد،  سطح  کمتربودن  کار،  نیروی  به  نسبت  کمتر  اولیه  ماده 
به  ایران  نزدیکی  عالوه بر این،  کرد،  اشاره  هنرمند  و  ماهر  نیروی 

است. بالقوه  فرصت های  از  منطقه  ثروتمند  کشورهای 
فناوری  مقوله  تأثیر  از  نشان  وارداتی  تخته الیه  تولید  کمتر  هزینه 
تولید  در  دارد.  فراورده  این  تولید  در  صنعت  بخش  نوسازی  و 
مشاهده می شود،  نیز  کاغذ  و  کاغذ  خمیر 
بازیافتی  ارزان  منابع  از  ایران  در  اگرچه 
میزان  به  زراعی  پسماندی  و  سلولزی 
و  می شود  استفاده  تولید  برای  زیادی 
سبب  اما  است،  ارزان تر  نیز  کار  نیروی 
چندانی  کاهش  تمام شده  هزینه  تا  نشده 

یابد. 
ضعف  و  سلولزی  اولیه  مواد  کمبود 
و  سرمایه ای  کاالهای  تولید  در  کشور 
از  تولید  خطوط  نوسازی  و  تجهیزات 
به شمار می روند.  نقاط ضعف و تهدیدها 
تدوین  لزوم  به  است  الزم  اینجا  در 
کاالهای  تولید  برای  الزم  راهبردهای 
اقتصادی  کالن  برنامه  در  سرمایه ای 
بومی کردن  امکان پذیرساختن  هدف  با 
با  رقابت  در  تولید  خطوط  مدرن سازی  و  نوسازی  فناوری، 
خطوط  مدرن سازی  با  که  چرا  کرد،  اشاره  نیز  کشور  از  خارج 
پیش  هم گام  خصوص  این  در  کشوری  چنانچه  جهان،  در  تولید 
تجهیزات  فرسودگی  به دلیل  عقب گرد  حتی  و  رکود  دچار  نرود، 
ماند. خواهد  باز  داخل  در  حتی  رقابت  و  توسعه  از  و  می شود 

برای برطرف سازی کمبود چوب دو راهکار را می توان دنبال کرد، 
دست کاشت.  جنگل های  توسعه  دیگری  و  چوب  زراعت  یکی 
جلیلی و همکاران )1386( عنوان کردند، جنگل های دست کاشت 
می شوند  جهان  جنگل های  سطح  از  درصد   4/5 شامل  که 
یادآور  همچنین  هستند.  صنعتی  چوب  درصد   35 تأمین کننده 
شدند اگرچه توسعه جنگل های دست کاشت کم هزینه تر از زراعت 
جنگلی  اکوسیستم  دارای  مناطق  مناسب  بیشتر  اما  بوده،  چوب 
دارد.  بیشتری  هکتار  در  تولید  زراعت چوب،  که  چند  هر  است، 
 )1386( همکاران  و  جلیلی  جنگل کاری،  عملیات  با  رابطه  در 
چالش های این مقوله را طوالنی بودن دوره بهره برداری و تأخیر 
به  را  توسعه یافته  کشورهای  که  برشمردند  سرمایه  بازگشت  در 
در  کم بهره  و  بلندمدت  وام های  نظیر  مالی  مشوق  رویکردهای 
ادامه  به  خصوصی  بخش  ترغیب  برای  مالیاتی  معافیت های  کنار 
اجرای  توسعه  حال  در  کشورهای  در  است.  داده  سوق  فعالیت 

واردات  ارزش  که  است  موردی  تنها  مبلمان  می   دهد.  نشان 
آن کمتر از صادرات بوده است.

در جدول 2 مقایسه میان قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی 
با ضریب نسبت قیمت واردات به صادرات ارائه شده است. 
نسبت قیمت وارداتی به صادراتی یک کاال در شرایط کیفی 
یکسان این نکته اساسی را نشان می دهد که آن کاال تا چه 
هر  به  چنانچه  می شود.  تولید  گران تر  یا  ارزان تر  کشور  در  حد 
شود  تولید  گران تر  اگر  و  فرصت  یک  شود  تولید  ارزان تر  علتی 
یک تهدید به شمار می رود که با اتکا به علل و عوامل آن می توان 
از فرصت ها استفاده کرد و به گسترش و تقویت آنها پرداخت، در 

برطرف سازی  به  باید  نیز  تهدید  صورت 
صرف نظر  آنها  از  یا  کرد  اقدام  کاستی ها 
در  کاال  یک  تولیدی  قیمت  چنانچه  کرد. 
آن  وارداتی  قیمت  از  )صادراتی(  داخل 
کمتر بوده ولی ارزش واردات آن کاال به 
است،  بوده  آن  از صادرات  بیشتر  مراتب 
از  که  می شود  آشکار  اساسی  نکته  این 
کاملی  و  درست  استفاده  موجود  فرصت 
کاالی  سه  قیمت  نمونه  برای  است.  نشده 
فرمیکا  و  مالمینه   ،PVC روکش های 
یک پنجم  یک سوم،  به ترتیب  ایران  در 
تمام  خارجی  مشابه  قیمت  یک هشتم  و 
آنها  واردات  ارزش  اما   ،)2 )جدول  شده 
)جدول  برابر   274 و   21  ،119 به ترتیب 

1( بوده است.
روکش           های  تولید  فرصت ها  از  یکی  شد  اشاره  که  گونه  همان 
مصنوعی PVC، مالمینه و فرمیکا )HPL( در کشور است. در این 
نفتی  مشتقات  تولید  امکان  از  برخورداری  به  می توان  خصوص 
نقاط  از  یکی  به عنوان  از کشور،  با خارج  مقایسه  در  کم  بهای  با 
قوت، اشاره کرد، چنانچه مالحظات محیط زیستی هم مطرح شود 
زیست سازگار  الزم  حد  در  را  آن  روز  فناوری های  با  می توان 
که  می دهند  نشان   2 و   1 جدول های  مستندات  با  این حال  کرد. 
بوده  از صادرات  بیشتر  تا چه حد  این محصوالت  واردات  حجم 
در  این  است.  توجه  شایان   PVC روکش   درمورد  به ویژه  که 
تنها  نه  این محصوالت،  تولید  کارگاه های  ایجاد  با  که  حالی است 
این  از  بلکه  کرد،  برطرف  را  کشور  چوب  صنعت  نیاز  می توان 
که  ضمن  آن  یافت.  دست  صادرات  برای  مناسبی  منبع  به  محل 
قیمت تخته فیبرهای وارداتی سنگین و نیمه سنگین روکش دار شده 
به  سبک  فیبر  تخته  در  که  آنهاست  خام  نوع  برابر  دو  حدود 
تخته های  واردات  امکان  بنابراین  می رسد.  نیز  برابر  چندین 
نئوپان، MDF ،HDF و LDF به صورت خام و ایجاد کارگاه های 
روکش زنی و صادرات به بازارهای هدف را می توان مد نظر قرار 
نیز مشابه همین مورد  با مواد پالستیکی  تیمارشده  داد. کاغذهای 
است )واردات خمیر کاغذ و اصالح آنها با هدف ارزش افزوده بر 

نسبت قیمت وارداتی به صادراتی یک 
کاال در شرایط کیفی یکسان این نکته 
اساسی را نشان می دهد که آن کاال تا 
گران تر  یا  ارزان تر  کشور  در  حد  چه 
علتی  هر  به  چنانچه  می شود.  تولید 
اگر  ارزان تر تولید شود یک فرصت و 
گران تر تولید شود یک تهدید به شمار 
می رود که با اتکا به علل و عوامل آن 
می توان از فرصت ها استفاده کرد و به 

گسترش و تقویت آن پرداخت،
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بوده است.  عملیات توسط دولت رویکرد پیش رویی 
راهکار  کشاورزی  پسماندهای  از  استفاده  و  چوب  زراعت 
مناسبی است که می توان برای تهیه بخشی از نیازها از آن استفاده 
در  درآمد  کسب  به  متکی  ایران  در  کشاورزان  اکثر  البته  کرد. 
پیش فروش  به  ناچار  درآمد  تأمین  برای  و  بوده اند  کوتاه مدت 
روی  سرمایه گذاری  به  قادر  بنابراین  هستند،  خود  محصول 
زراعت چوب نیستند، چون مدت زمان بیشتری به درازا می کشد 
می رسد  نظر  به  الزم  بنابراین  شوند.  محصول  فروش  به  موفق  تا 
تدوین  چوب  زراعت  محصول  پیش خرید  برای  سازوکارهایی 
به لحاظ توان  یا آن که مشارکت کشاورزانی جلب شود که  شود 

مالی، مشکل موصوف را ندارند. همچنین 
که  صنایعی  صاحبان  مشارکت  جلب 
هستند  اولیه  ماده  تأمین  چالش  درگیر 
و  چوب  زراعت  محصول  پیش خرید  با 
زراعت  در  مشارکت  روش های  سایر 
چوب راهکار دیگری در این خصوص به 
نیز  کشاورزی  پسماندهای  می آید.  شمار 
توجیه پذیر  فاصله  با  مکان های  از  باید 
پسماند  زیاد  مقادیر  دارای  و  اقتصادی 
تهیه  صنعت  و  کشت  مؤسسه های  مانند 

شود. 
برای  را  کشور  مشکالت  از  یکی 
اتکای  می توان  چوب،  زراعت  توسعه 
کشور  کشاورز  جمعیت  عمده  بخش 
در نتیجه  و  کوتاه مدت  درآمدهای  به 

به  ناچار  حتی  گاهی  که  کرد  تلقی  زودبازده  محصوالت  کشت 
بنابراین،  هستند.  واسطه  بخش  به  محصوالت  همین  پیش فروش 
را  دیگری  مناسب  راهکارهای  چوب  زراعت  توسعه  برای  باید 
کوتاه مدت  درآمد  به  غیرمتکی  جست، مشارکت بخش کشاورزی 
دارای  کشاورزان  و  صنعت  و  کشت  مؤسسات  مشارکت  مانند 
فعالیت  منظور گسترش  به  است.  از  آن جمله  اراضی  سطح وسیع 
راهکار  صنعت،  بخش  مشارکت  همراه  به  چوب  زراعت  به  آنها 
در  کرد.  ارزیابی  می توان  مسیر  این  در  را  محصول  پیش خرید 
گونه های  از  رشد  تند  درختی  گونه های  عالوه بر  رابطه،  این 
می کنند،  مناسبی  تولید  اولیه  ماده  که  کنف،  مانند  غیردرختی 
آمده  دست  به  نتایج  مجموع  به  توجه  با  برد.  بهره  می توان 
)مقاومت به پارگی و ماتی بهتر مخلوط کنف و باگاس در مقایسه 
خمیر  کرد،  اعالم  مي توان  باگاس(  و  وارداتی  الیاف  مخلوط  با 
به جاي  استفاده  براي  مناسب  بسیار  ماده اي  کنف  پوست  سوداي 
مطلوب  ویژگي هاي  ارتقاي  هدف  با  وارداتي  بلند  الیاف  خمیر 
سوداي  خمیر  از  حاصل  کاغذهاي  مقاومتي  و  نوري  فیزیکي، 
کنـف   .)1387 همکاران،  و  )دهقانی فیروزآبادی  است  باگاس 
ارتفاع  تا  معتدل  آب و هواي  بـا  گرمسـیري  منـاطق  در  بیشـتر 
6-5 متر رشـد مـي کنـد. در مـدت 6 تـا 8 مـاه پس از کاشت 

30 تـن  بـه  براسـاس وزن خشـک  تولیـد  ارتفاع  با 6-5 متر  و 
این  کنار  در   .)Webber et al., 2002( مـي رسد  هکتـار  در 
مشابه  کنف  از شیر  استفاده  نظیر  نیز  دیگری  کنف مصارف  موارد، 
شیر سویا در بعضی جوامع دارد، بنابراین، می توان ارزیابی ارزش 
که  دیگر،  محصوالت  با  مقایسه  در  را  آن  فراورده های  اقتصادی 
قابل کشت در شرایط مشابه زراعی نظیر مصرف آب و مالحظات 
به هر حال  دانست.  پژوهش  و  مطالعه  محیط زیستی هستند، شایسته 
محصوالت  و  کاغذ  خمیر  قابل توجه  واردات  گرفتن  نظر  در  با 
مقایسه شوند  و  بررسی  ممکن  موارد  کلیه  دارد،  کاغذی ضرورت 
محصوالت  واردات  برای  ارز  صرف  از  حتی االمکان  بتوان  تا 
 77 اینکه  ذکر  شایان  کاست.  کاغذی 
چوب  محصوالت  بخش  واردات  درصد 
انواع  و  کاغذ  خمیر  به  کشور  کاغذ  و 
و  یک  معادل  که  دارد  اختصاص  کاغذ 
واردات  جمع  است.  دالر  میلیارد  نیم 
به دو  فراورده های چوب و کاغذ نزدیک 
رقم  که  بود   1398 در سال  دالر  میلیارد 
به شمار می آید. خسروی و  قابل توجهی 
همکاران )1397(، طی ارزیابی اقتصادی 
تولیدات جهانی جنگل  از مدل  استفاده  با 
)GFPM( پیش بینی کردند تا سال 2030 
ارزش تولید داخلی و واردات محصوالت 
 3/4 و   2/7 به  به ترتیب  ایران  در  چوب 
ارزش  در حالی که  برسد،  دالر  میلیارد 
خواهد  دالر  میلیون   76/5 تنها  صادرات 
که  کردند  اشاره  نکته  این  به   )1386( همکاران  و  جلیلی  بود. 
تقاضای  رشد  با  توسعه  حال  در  جوامع   21 قرن  اول  نیمه  در 
و  بود  خواهند  روبه رو  کاغذی  محصوالت  ساالنه  درصدی   7
خواهد  آنها  پیش روی  چالش  مناسب  اولیه  ماده  تأمین  چگونگی 

بود. 
محصوالت  بازیافت   )1386( همکاران  و  جلیلی  گزارش  در 
آمریکا  کشور  به  مثال  برای  شد.  عنوان  کارا  راهکاری  کاغذی 
اشاره شد که با برخورداری از جنگل های وسیع تجاری، در سال 
اولیه  ماده  درصد   55 از  بیش  تأمین  محل  بازیافتی  منابع   2010
برای محصوالت کاغذی بوده اند و چنانچه 30 درصد پسماندهای 
ارزش  دالر  میلیون   360 حدود  شوند  بازیافت  ایران  در  کاغذ 

افزوده حاصل می شود. 

تأثیر بحران ها در صنعت چوب و کاغذ 
حساس  بحران ها  به  که  است  صنایعی  از  یکی  چوبی  محصوالت  صنعت 
احساس  آن  تولیدات  اکثر  به  آنی  نیاز  بحرانی  شرایط  در  چون  است، 
در   FAO گزارش  در  انداخت.  تعویق  به  را  آنها  می توان  و  نمی شود 
بانکی  بحران  اثر  بر  جهان  چوب  صنعت  می شود  مشاهده   ،2011 سال 
آمریکا دچار افت تولید شد، این شرایط در کشورهای توسعه یافته به ویژه 

صنعت محصوالت چوبی یکی از 
صنایعی است که به بحران ها حساس 
است، چون در شرایط بحرانی نیاز آنی 
به اکثر تولیدات آن احساس نمی شود 
و می توان آنها را به تعویق انداخت. 

در گزارش FAO در سال 2011، 
مشاهده می شود صنعت چوب جهان 
بر اثر بحران بانکی آمریکا دچار افت 
تولید شد، این شرایط در کشورهای 
توسعه یافته به ویژه آمریکا بحرانی تر 

بود.
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بر  تحلیلی  رویکردی  گزارش  در  همچنین  بود.  بحرانی تر  آمریکا 
بخش های اقتصاد ایران و چشم انداز سال پیش رو مشاهده می شود 
سال های  در  ملی  ناخالص  تولید  از  بخش صنعت چوب  سهم  که 
ابتدایی دهه 90 به شدت کاهش یافت. همچنین ارزش افزوده این 
با  مقارن  زمانی  دوره  این  شد.  زیادی  بسیار  کاهش  دچار  بخش 

شدت گرفتن آثار تحریم های خارجی علیه ایران بود.
گزارش های خبری و تحلیل مراجع ذی ربط بر تأثیر منفی کرونا بر صنعت 
است.  بوده  ارتباطات  و  بنادر  فعالیت  کاهش  علت،  دارد،  داللت  چوب 
البته گزارش ها نشان می دهند تولید محصوالت بهداشتی از کاغذ افزایش 
رشد  بهداشتی  کاغذی  محصوالت  تنها  در مجموع  است.  طبیعی  که  یافته 
ایجاد  کرونا  بیماری  که  احتیاجی  به  بوده  پاسخی  درواقع  که  داشته اند 
چوب  صنایع  کارفرمایان  انجمن  به  مربوط  گزارش  اولین  است.  کرده 
بازرگانی  اتاق  این گزارش، گزارش  از  بعد  ایران در سال 1398 است. 
است.  کرده  به شدت ضرر  صنعت چوب  که  می دهد  نشان  تهران  استان 
طبق اظهار حسن احمدیان عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
ماهه  کرونا در دو  بحران  از  مبلمان  معادن و کشاورزی صنایع چوب و 
اول سال 99 بیش از 10 هزارمیلیارد تومان زیان دیده اند و این صنعت 
با سهم 8 درصدی در اشتغال کل کشور در سال 99 و 98 همه فروش 
شب عید خود را از دست داده است. صنعت چوب و مبلمان به دلیل تنوع 
و  معدن  صنعت،  وزارت  نظر  اعالم  و  آمار  بنابر  پرکاری،  و  محصوالت 
تجارت 8 درصد از بار کل اشتغال زایی در کشور را به دوش می کشد. 
گردش مالی این صنعت بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان در سال است و 
با به صفر رسیدن فروش در دو ماه مهم در سال، یک ششم از این چرخه 
که  عالوه بر این  است،  دیده  آسیب  تومان  میلیارد  هزار   10 بر  بالغ  یعنی 
این رقم بدون محاسبه فروش چندبرابری شب عید است. صنعت چوب 
و مبلمان برای عبور از این بحران به حمایت بیشتر سازمان های دولتی و 
حاکمیتی نیاز دارد تا رخدادهای جبران ناپذیر و تلخ ناشی از بیکاری ها 

و کم کاری ها را شاهد نباشیم. 
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