
بازرگانی

21 سال سوم - آذرماه 1397 - شماره 32

اتحادیه اروپا و آمریکا: شرکای اصلی تجاری
اتحادیــه اروپــا )28 کشــور( بزرگ تریــن بــازار هــدف صــادرات مغزجــات درختــی 
از آمریــکا اســت. ۳2 درصــد از کل مغزجــات تولیدشــده در آمریــکا در ســال 20۱7 
ــه ایــن مقاصــد صــادر شــده اســت. ســهم کشــورهای شــرق آســیا از واردات  ب

مغزجــات درختــی 27 درصــد و خاورمیانــه ۱2 درصــد بوده اســت.
ــارد  ــه 2.7 میلی ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی در ســال 20۱7، ارزش صــادرات مغزجــات ب
دالر رســید؛ بــادام آمریــکا )خشــک در پوســت و مغــز( ۱.5 میلیــارد دالر، پســته 
ــون دالر  ــه ارزش ۳۴۴ میلی ــردو ب ــون دالر و گ ــت( ۴۴6 میلی ــک در پوس )خش
ــی  ــات درخت ــد مغزج ــن مقاص ــا مهم تری ــه اروپ ــل اتحادی ــد. در داخ ــه ش فروخت
آمریــکا بــه ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از: اســپانیا، آلمــان و هلنــد کــه جمعــًا ســهم 

ــد. ــا را دارن ــه اروپ 6۳ درصــدی از کل واردات ب
ــا  ــه اروپ ــی ب ــده مغزجــات درخت ــن عرضه کنن ــکا بزرگ تری ــاالت متحــده آمری ای
اســت. در ســال 20۱7 ســهم ایــن مبــدأ از عرضــه در بــازار اروپــا ۳7 درصــد بــود. 
ترکیــه ســهم دوم را از بــازار اروپــا دارد )20 درصــد( و پــس از آن ویتنــام، شــیلی 
و هنــد صادرکننــدگان مغزجــات بــه ایــن بــازار هســتند. بــادام همچنــان کاالی 
اصلــی اســت کــه ســهمش از کل واردات آجیل هــای درختــی بــه اتحادیــه اروپــا 

22 درصــد اســت.
خریداران اصلی مغزجات درختی: فرآوری غذایی و صنعت آجیل

صنایــع آجیــل و فــرآوری غذایــی اروپــا بزرگ تریــن مصرف کننــدگان مغزجــات 
درختــی در اروپــا محســوب می شــوند؛ ایــن صنایــع هــم از مغزجــات در 
شــیرینی های ســنتی اســتفاده می کننــد و هــم بــه بازفــرآوری و صــادرات مجــدد 
آنهــا بــه کشــورهای ثالــث می پردازنــد. بــادام بیشــتر بــه عنــوان مــاده اولیــه در 
تولیــد مارزیپــان، نــوگات، تــورون )شــیرینی اســپانیایی مخصــوص کریســمس(، 
ــی  ــواد غذای ــه داران م ــا مصــرف می شــود. کارخان ســایر شــیرینی جات و کیک ه
ــتفاده  ــتفاده در بســتنی و شــیرینی جات اس ــرای اس ــردو ب ــا از پســته و گ در اروپ

می کننــد.
ــه محصــوالت  ــرای ارائ ــا همــواره در تــاش ب صنعــت آجیــل و خوراکــی اروپ
ــا ایــن  ــرای مصــرف بیشــتر آجیــل و مغزجــات اســت. ب و روش هــای نویــن ب
وجــود دیــده می شــود کــه معرفــی محصــوالت جدیــد در بازارهــای ســنتی مثل 
اســپانیا و ایتالیــا چنــدان هــم ســاده نیســت. در ایــن بازارهــا مصرف کننــدگان 

اغلــب محصــوالت خوراکــی آشــنا را ترجیــح مــی دهنــد.
بــه دلیــل قدمــت زیــاد بــازار اروپــا، تمرکــز فروشــندگان محصــوالت غذایــی 
ــا ارزش  ــرای تولیــد محصــوالت جدیــد ب ــر تدویــن اســتراتژی هایی ب بیشــتر ب
افــزوده اســت تــا فــروش بیشــتر کاالهــا در حجــم انبــوه. همچنیــن از طریــق 
ــد ســعی در نشــان دادن هرچــه  ــی و بســته بندی های جدی کمپین هــای تبلیغات

بیشــتر ارزش غذایــی و فوایــد مغزجــات درختــی دارنــد.
گسترش تجارت در بازار اتحادیه اروپا

از آنجــا کــه اتحادیــه اروپــا مقصــد اصلــی صــادرات مغزجــات درختــی اســت، 

ــا  ــاری ب ــط تج ــترش رواب ــال گس ــه دنب ــواره ب ــی هم ــدگان آمریکای صادرکنن
ــرای  ــی ب ــن کشــورها هســتند. نمایشــگاه های تجــاری یــک فرصــت طای ای
ــی هســتند. بعضــی از  ــدگان احتمال ــا واردکنن ــات ب ــازار و ماق ــن ب شــناخت ای
ــوط  ــی مرب ــات درخت ــه مغزج ــه ب ــا ک ــی در اروپ ــاری اصل ــگاه های تج نمایش

می شــوند، عبارتنــد از:

ــده اند،  ــات ش ــارت مغزج ــت تج ــداً وارد صنع ــه جدی ــی ک ــه صادرکنندگان ب
ــا و  ــه اروپ ــی اتحادی ــررات غذای ــه می شــود جهــت آگاهــی بیشــتر از مق توصی
آشــنایی بــا فرصــت هــای بــازار بــه گزارشــات FAIRS )حــاوی اســتانداردها و 
مقــررات واردات محصــوالت غذایــی و کشــاورزی بــه اتحادیــه اروپــا( مراجعــه 

کننــد.
فعالین آمریکایی در اتحادیه اروپا

انجمــن   ،)ABC( بــادام کالیفرنیــا  اتحادیــه  انجمن هــای تجــاری مثــل 
پســته کاران آمریــکا )APG( و کمیســیون گــردوی کالیفرنیــا )CWC( همــواره 
ــتند.  ــا هس ــه اروپ ــازار اتحادی ــاری در ب ــتراتژی های تج ــعه اس ــال توس ــه دنب ب
ــای  ــا اداره ه ــکاری ب ــت، در هم ــن صنع ــا فعالی ــاری ی ــای تج ــن انجمن ه ای
خدمــات کشــاورزی در سرتاســر اروپــا همــواره در صــدد افزایــش فرصت هــای 

ــی هســتند. ــازار مغزجــات درخت ب
محصول پسته

ــوص  ــه خص ــود، ب ــوب می ش ــنتی محس ــول س ــک محص ــا ی ــته در ایتالی پس
در سیســیل )منطقــه برونتــه( کــه عرضــه کننــده ۹0 درصــد محصــول پســته 
ایتالیــا اســت. در ســال های اخیــر، تولیــد پســته تــا حــدودی بــه ســایر مناطــق 
در سیســیل و باســیلیکاتا نیــز گســترش یافته اســت. در ایــن مناطــق باغ هــای 
ــم  ــا( رق ــا ناپولتان ــکا )ی ــده اند. بیان ــداث ش ــر اح ــره وری باالت ــا به ــر و ب جدیدت
ــود.  ــت می ش ــپتامبر برداش ــواًل در س ــه معم ــت ک ــا اس ــته در ایتالی ــی پس اصل
از ســال 200۴، کمیســیون اروپــا بــه پســته برونتــه نشــان PDO )دارای مبــدأ 
حفاظــت شــده( اهــدا کــرده اســت و آن را از ســایر واریته هــای پســته در دنیــا 

ــت.   ــز کرده اس متمای

گزارش ساالنه مغزجات درختی اتحادیه اروپا
سحر نخعی، دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
)USDA( منبع: شبکه اطالع رسانی دپارتمان کشاورزی آمریکا

محل برگزاريتاريخ برگزاري
پاريس، فرانسه21 الي 25 اكتبر SIAL2018سيال

برلين، آلمان6 الي 8 فوريه FRUIT LOGISTICA2019فروت الجيستيكا 
نورمبرگ، آلمان13 الي 16 فوريه BIOFACH2019بيوفك 

كلن، آلمان5 الي 9 اكتبر ANUGA2019آنوگا 
فرانكفورت، آلمان27 الي 29 نوامبر HEALTH INGREDIENTS2018هلتس اينگريدينتس 

ژنو، سوييس17 الي 19 مي VITAFOODS2019ويتافودز 
بارسلونا، اسپانيا17 الي 28 ژوئن SNACKEX  2019اسنك اكس 

پاريس، فرانسه3 الي 5 دسامبر FOOD INGREDIENTS          2019فود اينگريدينتس 
بارسلونا، اسپانيا20 الي 23 آوريل ALIMENTARIA   2020اليمنتريا 

نام نمايشگاه
نمايشگاه هاي تجاري مغزجات درختي در اروپا
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ــه پســته در حــال افزایــش اســت، همین طــور  ــده اســپانیایی ب عاقــۀ مصرف کنن
ــد. درســت اســت  ــد رشــد ســریعی طــی می کن ــد پســته در اســپانیا کــه رون تولی
کــه پســته در اســپانیا محصولــی ســنتی تلقــی نمی شــود، امــا ســودآوری بــاالی 
آن و تقاضــای زیــاد بــرای ایــن محصــول در ۱0 ســال گذشــته ســبب شــده ســطح 

ــد. زیرکشــت پســته در اســپانیا به طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش یاب
تولیــد پســته داخلــی هنــوز نســبتًا انــدک امــا در حــال افزایــش اســت )جــدول 2(. 
منطقــه کاســتیا المانچــا بیشــترین افزایــش در ســطح زیرکشــت پســته و تولیــد را 
ــی  ــد مدت ــر کشــت پســته، ســرمایه گذاری بلن داشــته اســت. گســترش ســطح زی

اســت کــه انتظــار مــی رود همچنــان در حــال افزایــش باشــد.

مصرف پسته
تولیــد پســته در داخــل اتحادیــه اروپــا کفــاف میــزان تقاضــای داخلــی را 
نمی دهــد، از ایــن رو میــزان قابــل توجهــی پســته از ایــران و آمریــکا وارد اتحادیــه 
ــود، از  ــرف می ش ــا مص ــون در اروپ ــکل های گوناگ ــه ش ــته ب ــود. پس ــا می ش اروپ
مصــرف نــوع خشــک در پوســت آن بــه عنــوان آجیــل گرفتــه تــا مصــرف مغــز 
ــودر  ــی و پ ــع غذای ــایر صنای ــیرینی جات و س ــک و ش ــتوران ها، کی ــته در رس پس

مغــز ســبز پســته در بســتنی.
تجارت پسته

اتحادیــه اروپــا واردکننــده اصلــی پســته در دنیــا اســت. ایــران و آمریــکا 
عرضه کننــدگان اصلــی پســته بــه اروپــا هســتند کــه در مجمــوع ســهمی بیــش از 
۹0 درصــد از کل واردات بــه اروپــا را دارنــد. در بــازار اتحادیــه اروپــا، ایــران رقیــب 
اصلــی آمریــکا اســت. کیفیــت و اعتمــادی کــه بــه پســته آمریکایــی وجــود دارد 
ــا کــرده اســت )جــدول ۳(. ــه اروپ ــه اتحادی ــی پســته ب ــده اصل آن را عرضــه کنن

ــته  ــی پس ــد اصل ــت. مقاص ــز اس ــیار ناچی ــا بس ــه اروپ ــته از اتحادی ــادرات پس ص
ــهرهای  ــال 20۱6/۱7 ش ــا در س ــه اروپ ــو اتحادی ــور عض ــده در 28 کش تولیدش

ــدول ۴(. ــد )ج ــپانیا بودن ــیوتا در اس ــا و س ــار ملی خودمخت

تخمينآمار رسميتخمينآمار رسميتخمينآمار رسمي
027,937033,400033,530سطح زيركشت

018,895020,737020,865سطح زيركشت مثمر

1,5001,50001,50001,500مانده محصول از سال قبل

8,4008,348015,075010,780توليد

88,80068,291060,000065,000واردات

98,70078,139076,575077,280كل محصول قابل عرضه

1,60076801,00001,000صادرات

95,60075,871074,075074,780مصرف داخل

1,5001,50001,50001,500اضافه محصول پايان سال

2018

منبع: وزارت كشاورزي آمريكا

آمار توليد، عرضه و تقاضا
محصول پسته خشك در پوست اتحاديه اروپا
(سطوح زيركشت به هكتار و اوزان پسته به تن)

20162017                                       سال           

201520162017                                       سال
2002,500250ايتاليا

جدول 1

توليد پسته خشك در پوست ايتاليا ( تن) 

منبع: وزارت كشاورزي آمريكا

201220132014201520162017                                       سال

5,2745,7547,33410,52914,97420,415سطح زيركشت به هكتار

3,6323,7294,6175,3626,4678,304سطح زيركشت مثمر به هكتار

2,6812,4894,0524,7645,6187,545توليد به تن

جدول 2

توليد پسته خشك در پوست اسپانيا 

منبع: وزارت كشاورزي اسپانيا

                                         سال          
 كشور مبدأ

201420152016

51,99338,71449,846آمريكا

16,53918,06917,923ايران

10812294آرژانتين

9383117تركيه

13,9043,3488,092ساير

69,01156,93768,291مجموع

جدول 3

واردات پسته خشك در پوست به اتحاديه اروپا ( تن) 

منبع: GTA، اطلس تجارت جهاني

201420152016                                       سال

78203134مليا

1684153سيوتا

1125667بالروس

725949صربستان

420637365ساير

6981,039768مجموع

جدول 4

صادرات پسته خشك در پوست از اتحاديه اروپا ( تن) 

منبع: GTA، اطلس تجارت جهاني


