
پيش بيني اقتصادي براي صنعت پاستاي ايران

واحد تحقيق و توسعه گروه صنعتي و پژوهشي زر-نجاني ، عبدالقادر عنايتيزمحمد اويس عزيز

كشور ايتاليا به عنوان مهمترين توليد كننده پاستا در جهان شناخته مي شود از اين رو رخداد هاي اقتصادي اين كشور در سالهاي 

نيم نگاهي نيز به توليدات پاستا در ساير گذشته مي تواند مورد توجه توليد كنندگان پاستا در ايران قرار گيرد اگرچه در اين مقاله 

.خواهيم داشت2007بر اطالعات موجود تا سال كشور هاي جهان بنا

5/71پاستا به شمار مي رود كه به عنوان سر آمد ترين توليد كننده پاستا در جهان از صاحبان تكنولوژي و صنعت كشور ايتاليا

اتحاديه اروپا .استتن رسيده 3,228,344به خود اختصاص داده است كه به 2008اتحاديه اروپا را در سال پاستايتوليددرصد 

148هم اكنون در ايتاليا .تن را شامل مي شود4,515,538درصد كل توليد پاستاي جهان را در همين سال داشته است كه 37

.مي باشندمشغول فعاليتكارخانه توليد پاستا 

درصد در توليد سموليناي 3/2درصد آن در توليد نان،6/6.گرددمصرف ميتوليد پاستا جهتدرصدگندم دوروم در ايتاليا 8/90

ايتاليا به همراه كشور هاي فرانسه، يونان و پرتغال تنها از گندم دوروم در .با قيمانده در سايرتوليدات بكار مي رود3/0صادراتي و

ير گونه هاي در حاليكه كشورهايي چون اتريش،اسپانيا،آلمان،آمريكا و بريتانيا عالوه بر دوروم از سا.توليد پاستا استفاده مي كند

.گندم نيز براي توليد پاستا استفاده مي كنند كه علت اصلي آن توليد كم گندم دوروم در جهان مي باشد

9/4درصد ،تركيه 9/6درصد،روسيه 1/12درصد،برزيل2/16درصد،آمريكا 1/26بر اساس ميزان توليد پاستا كشورايتاليا با 

را در سال جهان يدرصد بيشترين توليدات پاستا 4/2ان به همراه آرژانتين با درصدو آلم8/2درصد،ونزوئال با 2/3درصد،مصر

شاهد يك روند رو به رشد بوده است به نحوي 2007تا 1970ايتاليا براي صادرات پاستا از سال .به خود اختصاص داده اند2007

كشورهاي اتحاديه بهصادرات پاستاي ايتاليابيشتر.تن بوده است1,700,000تاي ايتاليا ميزان صادرات پاس2007كه در سال 

مي شود و در اين ميان بيشترين صادرات نيز به كشورهاي آلمان، فرانسه را شامل اين كشور درصد كل صادرات 5/65كه بودهاروپا 

بنا .بوده است2007درصد ديگر به ساير كشور هاي جهان در سال 21به آمريكا و ايتاليادرصد صادرات 9/12.و بريتانيا بوده است

.بر اطالعات فوق بازار هدف براي ايران با توجه به توليد ساير كشورها به منظور صادرات كشورهاي خاورميانه و آفريقا مي باشد

بيشترين سرانه مصرف به ايتاليا 2008پاستا در سال تن 12,353,228با توجه به توزيع مصرف سرانه در كشورهاي جهان و توليد 

0/9و سوئد به همراه آمريكا با 5/9سوئيس ،3/10،يونان با7/11،تونس9/12كشورهاي ونزوئال با.تعلق داردگرم در سالكيلو27با 

اين حال در كشورهاي سرانه مصرف با .به خود اختصاص داده اند2007بيشترين سرانه هاي مصرف پاستا را در سال گرمكيلو

.مي باشد كه نشان از فضايي باز جهت گسترش صادرات پاستا به اين كشور ها داردگرمكيلو4آفريقا و خاورميانه كمتر از 



رفيت توليد كار خانه ها در بين اين ظرخ داده است 2005تا 1981رخدادي قابل توجه در صنعت پاستاي ايتاليا بين سالهاي 

سالها روندي رو به رشد را نشان مي دهد با افزايش ظرفيت توليد از تعداد توليد كنندگاني كه توليد كمتري داشته اند كاسته شده 

به 1981كارخانه در سال 240 توسعه يافته و افزايش يافته اند بنابراين تعداد توليد كنندگان پاستا از و كارخانه هايي با توليد باال

.رسيده است2008كارخانه در سال 148

2008مصرف سرانه پاستا دركشورهاي جهان در سال .1جدول

2005-1981صنعت پاستا در ايتاليا بين سال هاي .2جدول



آن زمان كه تنها مورد مصرف شده است توليد روزانه در آغاز 1316در كشورايران اولين توليد پاستا بصورت سنتي در سال 

كيلوگرم در روز 30تا 20به ميزانبوده اندگري هاي خارجي و معدود افراد ايراني كه در ارتباط با اين مراكزسفارتخانه ها و كنسول

كه توليد ماكاروني داخلي سبب گرديد1335تا 1316ورده غذايي در بين سالهاي آين فرابا ايرانآشنايي مردم.بوده است

توليد آشنايي ايرانيان با صنعت .نباشد به همين دليل واردات پاستا از اين سال به ايران آغاز گرديده استجوابگوي بازار مصرف

ليد پيوسته ماكاروني در سالهاي اخير ميزان توليد آن را افزايش داده است همچنين تعداد كارخانه هاي توليدي به همراه ظرفيت تو

ميليون جمعيت هنوز پذيراي توليد بيشتر خواهد بود و آينده روشني 70با اين حال ايران با بيش از . كارخانه ها افزايش يافته است

با اين حال انتظار مي رود روند مشاهده شده در ايتاليا بين .نيز براي صادرات پاستا به كشورهاي خاورميانه و آفريقا قابل تصور است 

در صنعت پاستاي ايران نيز مشاهده شود و اندك اندك كارخانه هايي با توان توليدي بيشتر جايگزين 2005تا 1981سالهاي 

اگرچه بازار هدف گسترده موجود امكان حضور كارخانه هاي كوچك را نيز تا چندين .رخانه هاي كوچك در اين صنعت گردندكا

انه هاي بزرگ شاهد كم شدن كارخانه هايي با ظرفيت توليد پائين خواهيم سال آينده تضمين مي كند ولي با افزايش توليد كارخ

.بود

درصد مصرف كنندگان ايتاليايي اسپاگتي را ترجيح مي دهند اين در حالي است كه مردم 5/30از بين شكل هاي مختلف پاستا 

ساير انواع فرمي شكل نيز مورد توجه مصرف اما .آن را محبوبترين شكل پاستا مي داننددرصد مصرف اسپاگتي،7/34ا نيز با آمريك

مصرف كنندگان است با اين تفاوت كه اسپاگتي مورد توجه توليد كنندگان و نيزدر ايران.مي باشددر سرتاسر جهان كنندگان

در .استدرصد بازار را به خود اختصاص داده70نسبت به ساير نقاط جهان اسپاگتي با توجه به خطوط توليد كارخانه ها بيش از 

آينده ساير اشكال پاستا مورد توجه مصرف كنندگان داخلي قرار خواهد گرفت و براي صادرات عاليق مردم ساير كشور ها نيز بايد 

فرمي نسبت به در افزايش ميزان توليد انواعتاثير گذارمي توانند عوامل عامل اين دو .مورد توجه صادر كنندگان ايراني قرار گيرد

.ند اما همچنان اسپاگتي محبوبترين شكل پاستا براي ايرانيان باقي خواهد ماندحال حاضر باش

بي شك كارخانه هايي كه . اين در حالي است كه برندهاي مختلف پاستا در ايران براي محبوبيت بيشتر با يكديگر در رقابت هستند

اما با توجه به توليدكم گندم دوروم در ايران . برندگان اين رقابت خواهند بود،در كنار تبليغات به كيفيت كاالهاي توليدي بينديشند

بكار رفته در اين صنعت و گرايش اكثر كارخانه ها به استفاده از گندم سخت، كيفيت پاستاي و وابستگي كيفيت پاستا به مواد اوليه 

نندگاني كه بتوانند اين مشكل را حل كنند از موقعيت توليد كبديهي است .توليدي كارخانه هاي مختلف نزديك به هم مي باشد

.براي صادرات محصوالت خود برخوردار خواهند بودممتازتري


