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 چکیده

طای  باازار کااال های بسیاری کهچالشاز سوی دیگر و  گرمایش کره زمینویژه تغییرات شرایط جوی بهت اخیر اعم از تحوال

ایجاد و تأمین انرژی جامعه بشری امنیت غذایی در سطح جهان از دیدگاه را هایی نگرانیاست،  شده با آن مواجهادوار گذشته 

 صنعت کشااورزی در کاانون توجهاات اقشاار عومای و سیاسایبار دیگر د تا ها موجب ش. این تهدیدها و نگرانیکرده است

ای قارار گرتتاه ویژهباشد که مورد توجه ترین محصوالت بخش کشاورزی میشکر در زمره مهم قرار گیرد. کشورهای مختوف

داشته و در حال حاضار ا در پی بسیاری ر هایناآرامی و هاچالش وی برخوردار نبوده متعارت و آرامش پایدار از شکر بازاراست. 

 و تجااریویاژه  هاینامهتواتق ،شدهکنترل و آزاد بازارهای غیرمعمول ترکیبعوامل مختوفی نظیر . داردها ادامه نیز این چالش

 ترینثبااتبی از یکای شاکر. سااخته اسات متمایز کشاورزی کاالهای سایر از را محصول این تجارت ،هاقیمت ناپایداری در

 سیاساتگذاران و بازار دست اندرکاران آن برای یثباتیب با مقابوهتثبیت بازار و  که است بودهدر طول تاریخ  کشاورزی ایکااله

 مدتانیم یهاینیبشیپ و شکر بازار یهایژگیو تحویل و تجزیهحاضر،  مطالعهدر  .شودمحسوب می جدی چالش یککشورها 

 و مصار  تولیاد، قیمات،طی این بررسای . قرار گرتت مدنظر 202۸تا  2019 هایطی بازه زمانی سال جهانی بازارهای برای

 مهام هاایمابها و مخاطرات نیز پایاندر . است گرتته قرار بحث مورد ذرت شربت و شکر نیشکر، چغندرقند، تجاری معامالت

  شده است. بررسی آینده سال ده در طول شکرجهانی  بازارهای بر تأثیرگذار
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 مقدمه

 کره اقصی نقاط در بیش و کم که است محصولی شکر

دو منبع اصلی تولید چغندرقند و نیشکر . شودمی مصرف زمین

 ایگسترده طیف دررا  آنقابلیت تولید ماده خام  شکر هستند که

 مناطق با دچغندرقنطور ویژه به. دارند هوایی و آب شرایط از

 سازگار گرمسیرینیمه و گرمسیری مناطق با نیشکر و معتدل

 را خام شکر تولید مجموع درصد از 70 نزدیک به نیشکر .باشدمی

 Fasahat et al. 2018; FAO)به خود اختصاص داده است

 برخوردار قوی ایمنطقه ویژگی یک از شکر تجارت. (2020

 نیتربزرگو چین در زمره  لندتای اروپا، برزیل، هند، اتحادیه .است

 شکر، معامالت مجموع از. شکر قرار دارند دکنندهیتولکشورهای 

 آن با مابقی و شودیم انجام جهانی بازار یهامتیق با درصد 40

 صورتبه غالباً که یامنطقه و ترجیحیتجارت  هاینامهتوافق

 پذیردورت میـص ،هستند دمدتـبلن راردادهایـق و هاارانهـی

(Pop et al. 2013.) دلیل به بیشترشکر تولید  در انقباض میزان 

 کشورهای عملکرد بر که است هوایی و آب نامساعد وقوع شرایط

 منفی و اتحادیه اروپا تأثیر تایلند هند، مانند شکر دکنندهیتول عمده

 عنوانبه که برزیل از هند گذشته، سال دو طی. است گذاشته

 گرفته پیشی شد،شناخته می جهان در رشک تولیدکننده نیتربزرگ

 داخلی، تولید افزایش رغمچین علی. (FAO 2020)است 

 در تقاضا افزایش اگرچه .باشدمی شکر عمده واردکننده همچنان

نیز از  و جهان جمعیت رشد نرخ کاهش دلیل به اخیر هایسال

 حد از بیش مصرف احتمالی اثرات مورد در نگرانی افزایشطرفی 

 از بسیاری در شکر مصرفاما  سالمتی پائین آمده است، شکر بر

، است کم نسبتاً مصرف سرانه که توسعه حال در کشورهای

کرونا ناشی از ویروس یماری ب ظهور. دارد روند فزاینده همچنان

(Covid-19)  بر را تأثیر شدیدی آغاز شد،  2020سال که از

خارج از در  غذا و نوشیدنیمصرف . شتدا ی شکر به همراهتقاضا

برای  بهداشتی یهادستورالعملضرورت رعایت دلیل خانه به

 ت.، به میزان قابل توجهی کاهش یافته اسکاهش شیوع ویروس

 هایسالبازه زمانی طی  سفید و خامرود قیمت شکر انتظار می

در این ، ثابت باقی بماند دالر واقعی معنای به 2028تا  2019

اندکی  هامتیق شودیم ینیبشیپکه از نظر اسمی است حالی 

نتیجه  ،امر این .افزایش یابند درصد قیمت توافقی(دو )بیش از 

بازار جهانی )عرضه نزدیک به توازن برای  ترقیدق ینیبشیپ

 رودیمهمچنین، انتظار ت. تقاضا( نسبت به دهه گذشته اس

به  (خام و سفید شکر قیمت بین تفاوت) پائین شکر سفید پرداختی

( 2019-2017در طول دوره پایه )دالر به ازای هر تن  70 میزان

 1408دالر به ازای هر تن در سال  83و به  فتهکمی افزایش یا

 ،معمول هوایی و آب شرایط فرض با میالدی( برسد. 2029)

 در سودآوری نتیجه در چغندرقند و نیشکر تولید شودیم ینیبشیپ

 بر اتانول تولید از که ییهااستیس با و رقیب محصوالت با مقایسه

 ، همچنانکنندیم پشتیبانی شکر یا قندی محصوالت پایه

 و گرمسیری کشورهای در عمدتاً  که نیشکر. یابد گسترش

 کارائیب و التین آمریکای و آسیا آفریقا، نظیر گرمسیرینیمه

بینی پیش .ماند خواهد باقی قندی غالب گیاه ،شودیم کشت

 به لحاظ بیشتری رشد چغندرقند، اب مقایسه در شود نیشکرمی

 کشت مناطق ،بر اساس شواهد که حالی در ؛داشته باشد عملکرد

های بررسی .فتیاخواهد  گسترش میزان یک به محصول دو هر

 جهانی تولید آینده سال ده طیحاکی از آن است که  شدهانجام

 در میلیون تن 176 از افزایش یابد و درصد 15 به میزان شکر

برسد که از این  2028 سال در میلیون تن 203 به یهپا دوره

را در  درصد 96 سهمی معادل توسعه حال درکشورهای  ،میزان

در آینده  از سوی دیگر .خواهند داشت بر عهدهتولید  افزایش

نسبت به تولید  از نیشکر رقابت برای تولید سوخت اتانول ،نزدیک

 رنووبیو برنامه زیرا؛ خواهد یافتشکر خوراکی افزایش 
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(Renovabio) در اتانول تولید از( 2017دسامبر  مصوب) برزیل 

ها بینیپیشبر اساس . کرد خواهد حمایت آینده دهه یک طی

 نیتربزرگ عنوانبهبرزیل موقعیت خود را  رودانتظار می

 18حدود  2028سال تولیدکننده شکر در جهان حفظ کند و تا 

 واضح طوربهد. اختصاص ده جهان را به خود شکردرصد از تولید 

از  جهانی تولید در یاعمده تغییرات پایه، دوره با مقایسه در و

بیش از ) تایلند ،(میلیون تن 6/4بیش از ) هندکشورهای  سوی

بیش از ) برزیل میلیون تن( و 4/1بیش از ) چین ،(میلیون تن 8/2

 .است شده ینیبشیپ( میلیون تن 7

 ،اقتصادی و رشد متوسط جمعیتاز دیدگاه دار با توسعه پای

های بینیپیشبر پایه  .تقاضای شکر در آسیا افزایش یافته است

 کنندهمصرف کشورهای آسیایی 2028تا سال پذیرفته صورت 

، آفریقا ماًمسل. دبوشکر خواهند بیش از نیمی از مصرف جهانی 

افزایش  ما، ای مشابه آسیا را تجربه خواهد کردافزایش جمعیت

انتظار  .است شدهبرآورد از آسیا تر کم مراتببه آنر مصرف شک

 چغندرقند عمده جایگزین هایکنندهشیرین مصرف میزانافزایش 

 میلیون تن 9/1به بیش از  باال فروکتوز با ذرت شربت نیشکر،و 

 این میزان 2028 سال تاشود که می ینیبشیپحتی و  وجود دارد

افزایش تقاضا در چین  که علت اصلی آن برسد میلیون تن 15 هب

 از برخی و افتهیتوسعه کشور چندین در شکرباالی  مصرف است.

 پاراگوئه، مکزیک، مصر، برزیل، مانند توسعه حال در کشورهای

 جامعه سالمت ی را در حوزههاینگرانی ترکیه و جنوبی آفریقای

 وضع مانند یتسیاس اقداماتکه این امر منجر به است  برانگیخته

 هااتیمال گونهنیا .شده است زاکالری یهاکنندهنیریش رب مالیات

 گسترده چارچوب یک از بخشی که شودمؤثر واقع میزمانی 

 ارتقاء برای ییهااستیس شامل) عمومی بهداشت استراتژی

برخی از در . باشد (بدنی فعالیت و متعادل غذایی یهامیرژ

 یهادولت طی چند سال اخیر ییآسیاکشورهای  جمله از کشورها

 اولین مکزیک .اندکرده هااتیمال این وضع به شروع ،مختلف

 .قدام به وضع قانون مالیاتی نمودا 2014 سال در که بود کشوری

 یهاشرکت از برخی ،هااتیمال این تأثیر کردنخنثی برای

 میزان کاهش خود، یهابخش وسعت کاهش به موفق یتیچندمل

 مصرفی با شکر میزانجایگزینی  یا و زاکالری یهاکنندهنیریش

 کالری اما ترنیریش طعم )که مصنوعی کنندهنیریش معادل

 کاهش که شودیم ینیبشیپ. اندشدهدارد(  شکر نسبت به کمتری

 اروپا اتحادیه کانادا، از قبیل افتهیتوسعه در کشورهای شکر مصرف

ر مورد انتظاروند معکوسی برای آمریکا  .شدیدتر باشدو انگلیس 

 کنندهنیریش مصرف سرانه در شکر سهم که یاگونهبه است

 درصد 5/64 به پایه دوره در درصد 62 از و یافته زا افزایشکالری

به خودی  هاکنندهنیریش مصرف اگر حتی ،رسدمی 2028 سال در

نسبت  باال فروکتوز با ذرت شربت که عقیده این ،خود پایدار بماند

. باشدمی بحث مورد همچنان ،است مضرتر سالمتی به شکر برای

 که می شودبینی پیشعکس این موضوع صادق است و  روسیه در

 غیرالکلی یهایدنینوش مصرف باالی ا توجه بهب شکر یبرا تقاضا

به  هنوز مالیات بر شکر وضع احتمالی مورد در بحث. یابد ادامه

زان منبع ار عنوانبهشکر  رودیماما انتظار  ،قوت خود باقی است

که عادات  چنین ذهنیتی وجود ندارداز طرفی کالری باقی بماند و 

 د.تغییر کن کنندهمصرف

چندین  پایهبر  در این گزارش شدهانجام یهاینیبشیپ

 یهااستیس، شرایط اقتصاد کالن و یوربهرهفرضیه شامل روند 

وقوع ، مدتکوتاهاست. در صورت پذیرفته  شکرملی برای بخش 

اطمینان است ممنبع عد نیتربزرگ ویروس کرونا از ناشی یماریب

، . با این حالگذاردیمجارت تأثیر ، مصرف و تکه بر اقتصاد کالن

های هند و کشوردر سیستم  شکربر تولید  بیماری توانستاین 

، منبع اصلی بیماری فوق یریگهمهذارد. عالوه بر گتایلند تأثیر 

تخصیص نیشکر بین  حوهتولید، ن اندازچشم اطمینان برایعدم
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. نوسانات قیمت نفت خام و استاتانول و شکر در برزیل تولید 

، صادرات از برزیلمیزان  با تغییر در توانندیمو نووبیل ربرنامه اتانو

با توجه شکر داشته باشند.  یالمللنیبتأثیرات قابل توجهی در بازار 

ر در شک کنندگانمصرف نیتربزرگیکی از  نیزهند به اینکه 

با  این کشوردر شکر تولید  رود و از آنجایی کهبه شمار میجهان 

ر ب تواندیمامر این  لذا شودیم روبروتولید  ی درنوسانات مکرر

هند و تایلند  از سوی دیگرد. گذار باشتأثیر یالمللنیببازار 

 اندریزی کردهبرنامهنول زیستی اتا در خصوص تولید ییهاپروژه

برای تولید موردنیاز نیشکر  دنتوانمی ،آنها قکه در صورت تحق

د. نر دهتحت تأثیر قرا شدتبهو بازارها را نیز  ادهشکر را کاهش د

شدید در مورد مسائل بهداشتی مرتبط با مصرف بیش  یهاینگران

پرکالری نیز منبع عدم اطمینان دیگری  یهاکنندهنیریشاز حد 

از این  ترنییپاوح رشد تقاضا را به سط تواندیم، زیرا است

 کاهش دهد. اندازچشم

 

 نوسانات قیمت شکر

که عامل  یحمایت یهااستیس کاهش که رودیم انتظار

 به منجر است، مهم بازارهای از برخی در شکر تجارتنابسامانی 

 سیاست اخیر تغییرات. شود دیگر به سال یتغییرات قیمت از سال

 اروپا اتحادیه رد شکر سهمیه سیستم حذف شامل عرضه سمت در

 و تولید سهمیه حذف و( Fasahat 2016) 2017 سالنوامبر  در

 نامهتوافق. است 2018 سال ابتدای در تایلند در قیمت از حمایت

 2017سال  در که مکزیک و آمریکا بین شکر تجارتاز سرگیری 

 وجود، این با. استشده  باعث بازار در را خاصی ثبات ،امضا شد

 و هند مثال عنوانبه) شکر صادرات که تیحمای یهابرنامه

 بر توجهی قابل منفی اثرات تواندیم ،کنندیم تشویق را (پاکستان

 تأثیر تقاضا سمت در اصالحات رسدیم نظر به. گذاردب هامتیق

 ندرتبه کنندهمصرف رفتار در تغییرات زیرا دارد کمتری بر قیمت

 بر شکر مالیاتبه  اتاصالح این ،یطورکلبه. افتداتفاق می سریع

 آنها هدف که دارد اشاره شکر با شده شیرین یهایدنینوش روی

 است. سالمتی با مرتبط موارد سایر و چاقی با مبارزه

 

 تولید شکر ینیبشیپ

 به توجه کشت محصوالت قندی با ،هاینیبشیپبر اساس 

 به بسته شکر یهاکارخانه شودیم باعث که هاآن خاص مزیت

 در ز تولید شکر به تولید اتانول تغییر فعالیت دهند،ا سودآوری

 .یابد گسترش جهان مناطق از بسیاری

از طریق نیشکر  تولید افزایش ،اندازچشم دوره طول در

؛ شودیم ینیبشیپ کشتریز سطح گسترش و افزایش عملکرد

بیشتر از طریق افزایش  ،حال آنکه برای چغندرقند افزایش تولید

 نیشکر، تولیدکه  شودیم ینیبشیپهمچنین د. عملکرد خواهد بو

درصد رشد  1/1ساالنه  تولیدکننده شکر، اصلی گیاه عنوانبه

، برزیل سهم و است گذشته دهه از ترباال کمی که داشته باشد

. برسد درصد 74 جهانی به تولید حجم در از تغییر هند و تایلند

 7/0)رشد  کمتر اًنسبت تولید رشد با چغندرقند به نسبت اندازهاچشم

 ینیبشیپساالنه(  1/2) گذشته دهه به درصدی ساالنه( نسبت

)باالی  توسعه در برخی از کشورها شامل مصر شده است؛ هرچند

ترکیه )باالی  ،میلیون تن( 3/3اکراین )باالی  ،میلیون تن( 9/6

 با. رودیمانتظار  میلیون تن( 9/2)برابر  چین میلیون تن( و 9/2

 برخی از استفاده ممنوعیت اروپا، اتحادیه در ،حال نیا

 به 2019ژانویه  16 تاریخ از کهنئونیکوتینوئیدهای کشحشره

 اعمال قبول زراعی قابل یهاوهیش که زمانی تا و رسید اجرا مرحله

 کاهش منجر به، شود استفاده آفات به مقاوم بذرهای از و شود

، یک یهروس. در شد خواهد سال چند برای قندچغندر عملکرد

 چند سال گذشته طیبرای خودکفایی  استراتژی ملی قوی

، شد 2019لید مازاد گسترده در سال که منجر به تو ریزی شدپایه
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که تولید  رودینمو انتظار  باقی ماندهباال  ،تولید یهانهیهزاما 

حوزه  در .پایه فراتر روددوره در طول  آمدهدستبهاز سطح  شکر

 دو هر بسیاری برخوردار است و که از حمایتـ ریکا آم شکر تولید

 افزایش ـگیرندقرار می کشتتحت چغندرقند و نیشکر  گیاه قندی

 ،یابد کاهش چغندرقند تولید رشدسبب شده است تا  هانهاده هزینه

 زیرا شودیم ینیبشیپ نیشکر تولید در رشد کهاست  حالی دراین 

بیشتری  ثبات از خود هچندسال ماهیت به توجه با محصول این

انجام شده  ینیبشیپ ،اندازچشم دوره در طول .است برخوردار

 دردرصد  78در حدود  سهمیگیاهان قندی حاکی از آن است که 

 از محصولدرصد  96و  نیشکر از محصولدرصد  75شکر )تولید 

 برزیل. داشته باشندتولید اتانول  دردرصد  22و  چغندرقند(

 بر مبتنی اتانول و شکر دکنندهیتول نیتریصلا عنوانبه همچنان

 نیشکر از درصد 39 ر حدودد 2028 سال تا و باقی مانده نیشکر

 درصد شکر 18 تولید این میزان در که خواهدکرد تولید را جهان

 تولید رودیم انتظار .خواهدشدصرف  اتانول درصد 90 و جهانی

 در (ساالنه درصد 4/1)بیشتری با نرخ رشد متوسط  جهان در شکر

و  یابدافزایش  (درصد ساالنه 8/0)گذشته  دهه با مقایسه

شکر ناشی از رشد مداوم در  کنندهمجذوب یهامتیقپاسخگوی 

بینی شواهد و اطالعات پیش بر اساس .تقاضای جهانی باشد

 رخ توسعهدرحال کشورهای در افزایش تولید بیشتر کهشود می

 جهانی تولید از درصد 78 دحدو 2028سال تا  کهیطوربه، دهد

 دوره در درصد 75 با مقایسه در) به خود اختصاص دهند را شکر

 التین آمریکای و آسیا شامل در تولید شکر پیشرو نواحی ؛(پایه

 از را جهانی تولید در خود سهم آسیا شودیم ینیبشیپ. هستند

 از التین آمریکای و درصد 6/41 به پایه دوره در درصد 2/41

 .دهند فزایشا 2028ال درصد در س 2/30 به درصد 2/29

 

 

 مصر  شکر اندازچشم

با رشدی  شکر جهانی مصرف که شودیم ینیبشیپ

 تن میلیون 199 به 2028 سال در ،سال در درصد 4/1معادل 

 در. بود خواهد و درآمد جمعیت رشد تأثیر تحت امر این. برسد

 به کیلوگرم 5/22 زا مصرف سرانه جهانی میانگین ،اندازچشم دوره

 اگرچه؛ خواهد یافت افزایش به ازای هر نفر کیلوگرم 5/23

 .وجود خواهد داشت کشورها و مناطق بین توجهی قابل تغییرات

 آینده سال ده طی شکر جهانی مصرف افزایش رودیم انتظار

 یاگونهبه ،اتفاق افتد توسعه حال در کشورهای در عمده طوربه

 آفریقا و( درصد 68) آسیا در اضافی ایتقاض سهم بیشترین که

 محصوالت برای تقاضا انداز افزایشچشم. باشد (درصد 30)

 یهایدنینوش و غنی از شکر یهاینیریش مانند شده فرآوری

 زیاد آفریقایی و آسیایی کشورهای شهری مناطق در شیرین

 کم مناطق سایر با مقایسه در آن مصرف میزان باشد، البتهمی

 حال در نکهیا حتی با وجود التین آمریکای برای مقابلدر . است

 شده ینیبشیپ، میزان رشد پایینی باشدیمباال  آنمصرف  حاضر

چین  ،اندونزی آن دنبال به و هند ییآسیا بین کشورهای در .است

. درکخواهند  تجربه را شکر مصرف افزایش بیشترین پاکستان و

 بسیار ییآسیا افتهیعهتوسکشورهای کمتر  و چین در سرانه مصرف

 نرخ ؛است (پایه دوره طول در سال در کیلوگرم 13 از کمتر) کمتر

 تغییر گذشته دهه با مقایسه در کشورها این در ساالنه رشد

 در. کندیمذائقه افراد به آهستگی تغییر  زیرا ،کرد نخواهد چندانی

 کشور چندین و مصر برای کل مصرف افزایش بیشترین آفریقا

 در مصرف سرانه .است شده ینیبشیپ حرای آفریقاص جنوب

 شامل اتیوپی و صحرای آفریقا جنوب افتهیتوسعهکمتر  کشورهای

 واردات .ماند خواهد باقی سال در کیلوگرم 14 کمتر از نیجریه

. است دارای نوسان بیشتریآن  صادرات نسبت به جهان در شکر

 رشد بیشترین اآفریق و آسیا ،اندازچشم یهاینیبشیپ بر اساس
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 واردکنندگان یبندرتبه بر این و داشت خواهند را شکر تقاضای

 اصلی واردکنندگان اندونزی و چین پایه، دوره در. گذاردیم تأثیر

 قرار کره، اتحادیه اروپا و هند مالزی، آمریکا، هاآن از پس که بودند

 5/7) شکر پیشرو واردکننده به اندونزی رودیم انتظار. داشتند

کره و  مالزی، آمریکا، چین، آن از پس و شود تبدیلیلیون تن( م

قرار  (میلیون تن 5/1و  1/2، 4/2، 7/2، 3/6 ترتیب به) هند

 کشورهای عضو شکر یهاهیسهم لغو به توجه با. خواهند گرفت

 ابهای تجاری نامهاروپا، حتی با وجود برخی از توافق اتحادیه

اتحادیه  ر این محصول دری دخیل در تجارت شکر، بازاکشورها

 شکر واردات شودیم ینیبشیپ. کندیم پیدا جذابیت کمتر اروپا

 .یابد کاهش میلیون تن 3/1 آینده تا سال ده طی اتحادیه اروپا در

غیرالکلی،  یهایدنینوشبه دلیل رقابت برای مصرف در 

 سال تا باال فروکتوز با ذرت شربتمصرف  که شودیم ینیبشیپ

 چین .مواجه شود یتن میلیون 9/1 یا درصدی 14 شدر با 2028

 عرضه میزان جهانی، نشاسته تولیدکننده نیتربزرگ عنوانبه

 روزافزون تقاضای تحقق برای را باال فروکتوز با ذرت شربت

سودآوری احتماالً رشد  فقداناگرچه ، دادخواهد  افزایش داخلی

قابت جه ر، در نتی. در اتحادیه اروپادهدیمعرضه را کاهش 

 فروکتوز با ذرت شربت، رشد مصرف شدیدتر از حد انتظار با شکر

 مکزیک درد. نخواهد بو ،رفتیمبه همان اندازه که انتظار  باال

 برای تقاضا در باال فروکتوز با ذرت شربت سهم رودیم انتظار

 به تمایل هاشرکت که واقعیت این به توجه با هاکنندهنیریش

 یهایدنینوش در مواد دارای شکر کمتر با را شکر کردن جایگزین

حتی اگر هر دو محصول  ،یابد افزایش دارند، خود غیرالکلی

پیشرو در  یکشور که آمریکادر  در مقابل د.مشمول مالیات باشن

 تقاضا شودیم ینیبشیپ ،است باال فروکتوز با ذرت شربت تولید

 درصد 46 از جهانی مصرف از سهمی عنوانبه این محصول برای

 کاهش این. یابد کاهش 2028 سال در درصد 37 به پایه دوره در

آمریکا  در غیرالکلی یهانوشابه بازار انقباض مستقیم نتیجه تقاضا

نوشیدن  از جلوگیری برای کنندگانمصرف از برخی تمایل دلیل به

این  شودیم ینیبشیپبا این حال،  .باشدمی کنندهنیریش این

اصلی  دکنندهیتول عنوانبهه جایگاه خود را کشور در دهه آیند

 د.تا پاسخگوی تقاضا در کانادا و مکزیک باش تثبیت کند

 

 قطعیت عدم و اصوی موضوعات

 کالن شرایط ،اندازچشم این در موجود یهاینیبشیپ

 یهاهیفرض و گیرددر نظر می پایدار را هوایی و آب و اقتصادی

 شکر بازارهای. داردیمبیان  خام نفت قیمت به توجه با را خاصی

در شرایط قیمت  حتی را تولید که داخلی یهااستیس با نیز داخلی

 . هرگونهشودیم محافظت ،کندیم نسبتاً پائین تقویت شدهتمام

 قابل تغییر تواندیم متغیرها این از یک هر به شوک وارد آوردن

 کشورها از کمی تعداد در تولید زیرا ؛کند ایجاد بازار در توجهی

در این مرحله ویروس کرونا  یریگهمهتأثیر  .است متمرکز

در  بینیپیشبرای  از طرفی و دجامع ارزیابی شو طوربه تواندینم

 شکربر مصرف  مدتیطوالندر این ویروس  آیاخصوص اینکه 

ذشته از تأثیرات خاص بر گت. دارد یا خیر خیلی زود استأثیری 

قیمت  ینیبشیپو همچنین  د کالن، تأثیر بر متغیرهای اقتصاشکر

را تغییر  اندازچشمشده برای مقادیر فرض زیاد احتمالبه، نفت خام

تسویه  دلیل به برزیل به مربوط یهاینیبشیپ .دهدیم

 همراه به را اطمینان عدم مقداری ،های مالی در جریانحساب

 اراستو برزیل هایتواقعی اساس بر همچنین هاینیبشیپ این. دارد

 کشاورزان به شدهپرداخت بازده تواندیم آن درک کامل که است

 و هااستیس تکامل. دهد کاهش را (آمریکا به دالر فروش از)

 طوربه تواندیم نیزبرزیل  کشور در زیستی یهاسوخت قیمت

 افزایش این، بر عالوه. گذارد تأثیر شکر بازارهای بر غیرمستقیم

 از تجاری آن استفاده که ژنتیکی شدهاصالح نیشکر گیاهان کاشت
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 سال از نیشکر بازده بر تواندیم است، شده تصویب پیش سال دو

 یهافرآورده تولید سطح در نتیجه وگذار باشد تأثیر بعد به 2020

 .دهد تغییر را جانبی

 زیرا ،شودمی در نظر گرفته مثبت بسیار تایلند اندازچشم

 در شدید یهایگذارهیسرما در نتیجه اخیر یهاسال در کشور این

 هک است این بر فرض حال، این با. است برده سود شکر بخش

 ختصاصا اتانول تولید به را خام شکر از کمی بخش تنها تایلند

د شکر خام تولی سودآوری به افزایش یابد، بسته سهم این اگر. دهد

 شکر دراتصا در کشور این بزرگ سهم به توجه باو نیز  یا اتانول

 .کند ایجاد جهانی بازارهای در یثباتیب تواندیم جهان، در

ت تغییرات. ساطمینان قابل توجه اهند در معرض عدم اندازچشم

 تواندیممربوطه  یهااستیساندک در روند مصرف یا تولید یا 

ند زیرا ه داشته باشد؛تأثیرات زیادی بر بازارهای جهانی 

ت. بزرگ اس هدکنندیتولجهان و دومین  کنندهمصرف نیتربزرگ

 یدتول د پروازانه، تغییر در تحقق فرضیه اهداف بلنمثال عنوانبه

ه به شکر منجر به تأثیرات قابل توجهی بر عرض تواندیماتانول 

 شود. یالمللنیببازارهای داخلی و 

 خواهد ادامه شکر یالمللنیب بازارهای در موانع تجارت

 در تغییرات. شودیم بیشتر اطمینانعدم باعث این و یافت

 و دکنندگانیتول به کامل طوربه شکر یالمللنیب یهامتیق

 از برخی اگر حتی ،شودینم منتقل داخلی کنندگانمصرف

 ساختاری تغییرات و اصالحات دستخوش شکر جهانی بازارهای

 اتحادیه در شکراخیر  یهاهیسهم بردن بین ازمانند ) باشند شده

 در کشاورزان به مناسب است که قیمتشده  تایلند سبب و اروپا

بسیاری از  (.بود فتادهیناتفاق  2013شود که از سال  پرداخت هند

 ابزارهای از همچنان داخلی بازارهای از محافظت برایکشورها 

در  چین)] سهمیه باال خارج از یهاتعرفه اعم از تجارت سیاست

 در سالهسهبلندمدت  ضمانت معرفی به اقدام 2017 سال ژوئن

 کلیه به امر این و کرد برتر دکنندگانیتول از شکر واردات مورد

 در را خود واردات مالیات جنوبی آفریقای یافت؛ گسترش مناطق

 ،(داد افزایش تن هر در دالر 680 دالر به 560 از 2018 سپتامبر

 مکزیک برای صادرات محدودیت و انطباق با نرخ تعرفه سهمیه

 حمایت و شکر صادرات تحریک برای قلن و حمل یارانه ؛(آمریکا)

 اتحادیه) باال واردات تعرفه ؛(هند و پاکستان) داخلی شکر قیمت از

 نامهتوافق) یامنطقه تجارت یهانامهتوافق( آمریکا و روسیه اروپا،

NAFTA، جزبه چیز همه و اروپا اقتصادی مشارکت نامهتوافق 

 اطمینانعدم زیتبرگ نامهتوافق .کنندیم استفاده [(تسلیحات

 کشور این اگر. آورد ارمغان به انگلستان شکر بازار برای را دیگری

 شود، آزاد تجارت جدید معامالت مورد در مذاکره به موفق

( است اروپا در آنها نیتریاصل که) انگلیس شکر یهاکارخانه

 هاتعرفه از که خود شکرخام محصول واردکردن هنگام توانندیم

 چغندرقند کشاورزان حال، این با. کنند کسب سود است، معاف

 مواجه ممنوع یهاتعرفه با اروپا اتحادیه به صادرات هنگام

 ضعیف جهانی بازار بر تأثیر رودیم انتظار وجود، این با. شوندیم

 .بماند

 در شواهد به توجه با. است نامشخص نیز تقاضا اندازچشم

 انسان، سالمتی بر شکر زیاد مصرف مضر اثرات مورد در رشد حال

 و چاقی با مقابله برای. یابد کاهش آینده در تواندیم مصرف سطح

 کـالری بـر مالیات قبالً هادولت از برخی بهداشتی، مشکالت سایر

 در توانـدیم امـر این. اندکرده وضع ترکم مصرف تشویق برای را

 توسـط که یافعاالنه اقدامات اگرچه شود، تقویت آینده دهه طول

ـــذایی ایعصـــن ـــه از غ ـــالح جمل ـــتفادهو  محصـــول اص  از اس

 بـر را آن اثرات تواندیم ،شودیم انجام جایگزین یهاکنندهنیریش

 .گذاردب هاینیبشیپ
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