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نیشکر در کشور برزیل و ضرورت محاسبات دقیق و علمی از زنجیره صنعت نیشکر در ارائه این مقاله، نشان دادن علمی اهمیت صنعت هدف از 

ایران، خوزستان و منطقه و نیز طریقه علمی و عملی محاسبه ارزش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... برای هر شرکت نیشکری، همچنین ارائه 

 استانداردهایی در این حوزه می باشد.

در شرکت کشت و صنعت کارون می تواند اثباتی بر این مدعا باشد که این شرکت چقدر از نظر هزینه ها،  به نظر محاسبه زنجیره نیشکر

درآمدها، اشتغال زایی، آبادانی و... برای کشور و بخصوص منطقه شمال خوزستان مفید و ضروری بوده و رونق شرکت کارون چه ارتباط 

 .مستقیمی با رونق کل منطقه مورد بحث دارد

 

 چکیده
در برزیل که به اندازه استعمار در این کشور قدمت دارد، تاکنون این مسئله در  شکرنیبا وجود اهمیت تاریخی تجارت 

از کل زنجیره تولید  یبرای اولین بار مقیاس 2008مقیاس گسترده به تصویر کشیده نشده است. این تحقیقات در سال 

عت را در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشور، همچنین اشتغال زایی، ایجاد نقش این صن ودر برزیل را ارائه کرده  شکرنی

 نشان می دهد.مویرگی( )مالیات و توزیع فعالیت های اقتصادی 

 چیزی  شکرنی( تولید ناخالص داخلی در بخش GESISبا استفاده از روش مدیریت استراتژی سیستم های کشاورزی )

این رقم تقریباً معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی برزیل و یا تقریباً برابر با یلیون دالر آمریکا است که ب 1/28حدود 

داخلی است و موقعیت متعادل و مطلوب این  ،درآمد یک کشوری مانند اوروگوئه است. اکثر ورودی های این صنعت

 است. ی سیاره زمیندر رو ترین انرژی پاکاز قدیمی ترین و در عین حال  صنعت نیشکر تجارت را توضیح می دهد.

 

 مقدمه

شکر از لحاظ تاریخی تکیه گاه اصلی اقتصاد برزیل محسوب می شود. شکر نه تنها مواد غذایی و مواد اولیه صنعت غذا 

 ی را از طریق ورودی هایش برای صنعت انرژی هایژدر حال حاضر بخش انر دنی را فراهم می کند، بلکهو نوشی

 ماتریسدرصد از  15 شکر، هر دو با همحمایت می کند. اتانول و تفاله نیات زنده تجدیدپذیر تولید شده توسط موجود

 را ایجاد می کنند. قابل توجهی از اشتغال و درآمدهای مالیاتی مقدارهمچنین  را تشکیل داده،انرژی برزیل 

که اتانول زیستی )اتانول تولید شده از  است ترین سازمانی( بزرگUNICAبرزیل ) شکرنیانجمن صنعت هم اکنون 

 می کند. رائهن استفاده می شود( و شکر را او ذرت که به عنوان یک جایگزین برای بنزی شکرنیگیاهانی مانند 

میلیون تن  569رکورد بی سابقه برداشت  2008/2009در دنیا است. در سال  شکرنیبرزیل تولید کننده پیشرو و برجسته 

 کارخانه از سراسر کشور به دست آمده است. 423چیزی حدود  که این میزان از ه شدهتخمین زد شکرنی



2 

 

تای آنها  159حالیکه از  و اتانول را همراه هم تولید کردند، در عدد از این تعداد، در آسیاب ها و محل تقطیر، شکر 248

 تنها اتانول گرفته شده است.

افزایش داشته است. در  درصد 85 در ده سال گذشته نیشکر تولید. ندخودکفا هست ،همه کارخانه ها در تولید برق خود

و قابل کشت کشور را پوشانده  اراضیدرصد از کل  3/2برزیل و یا  هایمیلیون هکتار از زمین 49/8 شکرنیحال حاضر 

 تن در هکتار می باشد. 5/77متوسط عملکرد نیشکر 

 

بر پایداری و مسئولیت اجتماعی، به دلیل اهمیت فزاینده آن تمرکز کرده اند.  ، به درستیرهبران صنعت شکر در برزیل

هایی از بخش ،بهبود کیفیت زندگی کارگران، استفاده منطقی از زمین و آب، کاهش برداشت ماشینی و حفظ اکوسیستم

 قرار دارد.  ،است که در دستور کار این بخش که یکی از کارفرمایان اصلی در برزیل است

از مرزها، ها کم نیست، هنوز کارهای زیادی برای رشد صنعت و حتی بیشتر  از آن پیش رو است. خارج چه پیشرفتاگر

برزیل در مناطق جنگلی و تولید مواد غذایی رخ نمی دهد  شکرنیکه فکر می کنند افزایش تولیدات  برزیل باید منتقدانی

 تولید منظم اتانول و پایداری تولیدات )اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی( را نشان دهند. باید را متقاعد کند، همچنین

در داخل، برزیل باید نشان دهد که عالوه بر صرفه جویی های مالی، از طریق استفاده از اتانول به عنوان سوخت وسایل 

 نقلیه، مزایای دیگری نیز وجود دارد.

درصد  25را از بنزین  اتانول در  یرد، برای مثال می توان مخلوطصورت گرال دفت حمایت های بیشتر باید از سوی دول

(، تامین منابع مالی بلند مدت به منظور BNDESدرصد افزایش داد، همچنین حضور بیشتر بانک توسعه برزیل ) 30به 

گر اقداماتی است که می توان از دی ،های تولید برققابتی در این بخش و سرمایه گذاریهای بیشتر در شرکتبهبود فضای ر

 انجام داد. 

ها در کشور اشاره کرد. این مقاله می تواند به یر اقتصادی و اجتماعی این فعالیتاز دیگر حمایت ها می توان به ارائه تاث

 افزایش فهم پیچیدگی گرفتن ارزش مشارکت برای صنایع تجارت محصوالت کشاورزی کمک کند. 

های دولت برای فعال در تدوین سیاست برای به دست آوردن مشارکت شکرنیهمچنین این مقاله می تواند در بخش 

هدف از این مقاله  استفاده شود. ،میان افکار رهبران جهان شکرنیصنعت و همچنین تاثیرگذاری بر روند ساخت تصویر 

های متفاوت کلینت کنندگان و درآمدهای حاصله از زنجیره غذایی است که تمامی شرک اطالعات نهایی توصیف ارائه

گر این روش در کنار این اعداد مالی، نتایج دی .نشان می دهدو را در یک سال تجزیه تحلیل  نیشکر زنجیره تولید

 می باشد. وسط زنجیره در یک سالهای به دست آمده تتعریف مشاغل و مالیات

 

 مرور فهرست وار 

یک شبکه نیست و بلکه یک زنجیره غذایی است، ذکر این مطلب که این مقاله از  ،تحلیل که واحد تجزیه واز آنجایی 

روش و رویکرد شبکه استفاده نمی کند از اهمیت باالیی برخوردار است. در اینجا یک  زنجیره غذایی مطرح است که 

ان، صنعت، توزیع در مرزهای یک کشور خاص محصور شده است. بازیگران آن تامین کنندگان ورودی، کشاورز

گان خدمات هستند. مانند زنجیره گل هلند، زنجیره گوشت خوک دانمارک و یا زنجیره دیگر دهندکنندگان و ارائه 
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 واد غذایی مورد استفاده قرار نمیکشورها. تا اوایل قرن بیستم، مفهوم تجارت محصوالت کشاورزی در سیستم کشت م

لی به فروش می رسید. بعدها و مازاد آن در بازارهای مح نمودهکشت خودشان  خانواده ها مواد غذایی را ؛گرفت

از  بودن سیستمها جدا با وجودزدایی شد. تمرکز ،های تولید تخصصی تر و از مراحل تولید، توزیع و بازاریابیسیستم

 به گونه ای مرتبط ادامه یافت و زنجیره تولید را شکل داد. این امر  دیگر،هم

 

 روش ها و طرز عمل 

در این  ؛تعریف مرزها، زیر مجموعه ها و اهداف آن سیستم است ،در توصیف تجزیه و تحلیل یک سیستم اولین مرحله

 ها متمرکز می شود.بر شکر، اتانول و مشتقات اصلی آندر برزیل است که  شکرنیزنجیره  ،تحقیق، دامنه تعریف شده

از توصیف زنجیره، مرحله دوم شامل ارائه و تجزیه و پس . نجیره استاولیه شرکت کنندگان ز حیشرتگام اول شامل 

به متخصصان صنعت و زنجیره و کار با آنها برای تنظیم چهارچوب اصلی و به منظور منعکس کردن واقعیت  آن تحلیل

بسیار متداول است و این مرحله دوم در ترسیم تمامی  ،صنعت است. فراموش کردن شرکت کنندگان و نمایندگان

دادن به  پاسخمرحله سوم شامل جستجوی داده های ثانویه تحقیق برای  کند. حتماالت به ما کمک میامکانات و ا

این گام شامل جمع آوری اطالعات ثانویه از منابعی است که انسجام، شهرت و اعتبار آماری و  مشکالت تحقیق است.

گردآوری اطالعات تولید آغاز می شود. در در گام چهارم ، دانشگاهی دارد. پس از گردآوری داده های ثانویه موجود

طالعات اصلی مورد ا انجام شد. شکرنیان مختلف در بخش این تحقیق تجربی چندین مصاحبه با نمایندگان چند سازم

 نیاز شامل میزان فروش از یک بخش ویژه از زنجیره، اشتغال و مالیات ها است.

زنجیره از طریق درآمدهای شرکت ها در هر بخش و تخمین مرحله پنجم شامل تعیین حجم معامالت در هر بخش از 

این فرایند، حداقل دو منبع داده متفاوت برای بررسی نتایج و  در. است شکرنیزدن زیر بخش های متفاوت در زنجیره 

 مصاحبه های اضافی با نمایندگان نیاز است.

توان از طریق کارگاه های آموزشی که در آن در نهایت، مرحله ششم اعتبارسنجی داده ها است. این مرحله را می 

اطالعات پیش از رویداد برای شرکت کنندگان ارسال می شود انجام داد، سپس در مورد اعداد بحث می شود و 

 جزئیات به نمایندگان مرتبط برای تایید ارسال می شود.

 

 شکرنینتایج: توصیف و تحلیل بخش 

% از تولید ناخالص ملی برزیل و یا تقریباً برابر با بازده 2یلیون دالر و معادل با م 1/28 شکرنیتولید ناخالص داخلی زنجیره 

 یلیون دالر( کشوری مانند اروگوئه است.ب 32ساله )یککلی اقتصادی 

ات ارائه شده در اقتصاد صورت محاسبه تولید ناخالص داخلی زنجیره از طریق افزودن همه محصوالت نهایی و خدم

 بیلیون دالر در سال می رسد. 3/24به  این میزان ،کردن مالیات فروش. با کم گرفته است

یلیون دالر بود. این ب 8/86ی حدود یزشکر )جنبش مالی یک زنجیره در یک سال( چدرآمد ناخالص کل زنجیره نی

ر این از زنجیره است و معامالت مالی نمایندگانی که دمقدار بیانگر مجموع کل فروش برآورده شده توسط هر لینک 

 راه کمک کرده اند را به نمایش درمی آورد.
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 )بازده کشاورزی(پیش از بخش مزارع نیشکر 

بیلیون دالر بود. همچنین آفت  2/9شکر چیزی حدود ورزی به زنجیره نیا، فروش بازده صنعت کش2008در سال 

 رسید.میلیون دالر توسط تعاونی های کشاورزی و دالالن به فروش  5/477هایی به ارزش کش

را به خود اختصاص داده که این یلیون دالر( از فروش کود کشاورزی در برزیل ب 2/2چهارده درصد ) این زنجیره

 کرده است. تبدیلگترین بازار کود به بزر ،سویا ز ذرت ورا پس ا صنعت

به ازاء  2008در سال  برای مثال،. شد ، موجب افزایش تقاضای کود، علیرغم شرایط نامطلوب بازارشکرنی تولید توسعه

این مساله به  تن بوده است. 8/18برابر با  2007تن نیشکر، یک تن کود خریداری شده که این عدد در سال  3/36هر 

چیزی  2008در سال  شکرنیمزارع  . فروش آهک بهه استاتفاق افتاد شکرنیخاطر افزایش قیمت کود و کاهش قیمت 

 تخمین زده شده است.   ملیدرصد از مصرف 14یلیون تن و یا ب 9/2 به وزنمیلیون دالر  5/50ود حد

میلیون دالر از فروش کل در برزیل است از  5/9میلیون دالر که معادل  4/768، صنعت آفت کش ها 2008در سال 

درصد از این رقم را به  37درصد و فروش بی واسطه  2درصد، دالالن  61درآمد داشته است )تعاونی ها نیشکر صنعت 

 خودشان اختصاص داده اند(. 

درصد  9میلیون دالر و  8/320که درآمدی معادل  هفروخته شد نیشکر صنعت هزار تراکتور به حدود چهارطی این سال، 

میلیون  6/425خود اختصاص داد. فروش ادوات کشاورزی از این قسمت حدود از فروش کل تراکتورها در کشور را به 

 .... است، سیستم های آبیاری خودکار ودیسک، ساب سویلردالر شامل گاوآهن، 

 144ها و نیروی کار برای نگهداری آالت شامل بخشبخش قطعات خودکار با بخش خدمات تعمیر و نگهداری ماشین 

دالر برای نگهداری آن صرف می شود، به طور مشترک  000/20که هر کدام هر ساله هزار ماشین در حال فعالیت 

درصد از  22واحد به دست آورد،  981برداشت، این زنجیره  فصل ون دالر درآمد داشت. دریبیل 8/2چیزی حدود به 

ولو در مناطقی که ئسائوپا در نیشکر میلیونی محاسبه شد. سوزاندن 5/426برای گردش مالی  2008فروش کل در سال 

 شود.باید متوقف  2014ل اتا س ،استپذیر برداشت مکانیزه امکان 

درصد از  5 ه که این رقم معادلتن( به این بخش فروخته شد40االی کامیون سنگین )وزن ب 1962، 2008در سال 

 3/233تریلرها و مینی تریلرها بدنه کامیون ها،  است. میلیون دالر 3/331ل معاد به فروش رسیده در کشور و یکامیون ها

تریلر و مینی تریلر که نه درصد از  4856کامیون فروخته شده، پالک  488 این عالوه بر میلیون دالر تخمین زده شده اند.

زده درصد یا، 2007 د ثبت شده است که در مقایسه با سالفروش کل ماشین های سنگین را به خود اختصاص می ده

 افزایش داشته است.

بیلیون لیتر سوخت دیزل و گریس  0/1به صنعت، چیزی حدود  شکرنیل ای عملیات مکانیزه کشاورزی و حمل و انتقابر

 بیلیون دالر است.  5/1مصرف می شود که این خود معادل 

 

 (شکرنی تولید)نتایج اندازه گیری در مزارع 
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 9/568 و برداشت آن به رکورد هکشت شد هکتار میلیون 5/8در زمینی به مساحت تقریباً  2008/2009شکر در سال نی

و این میزان  مرکزی منطقه در نظر گرفته شدهدر جنوب  شکرنیدرصد از  6/68رسید. سائوپائولو برای خرد کردن 

 کیلوگرم از کل شکر قابل بازیابی 25/143مواد اولیه  عملکردیلیون دالری را در پی داشته است. ب 5/11مد آدر ،شکرنی

(ATRدر )  است. میانگین ارزش  شکرنیهر تنATR دالر 23/20هر تن  شکرنیقیمت  گیندالر بود و میان 14/0 برابر با. 

 55است و  پاسخ گو بیلیون دالر( را   1/5درصد از نیاز صنعت ) 5/44شکر به دست آمده از تامین کنندگان تقریباً نی

 دالر( برداشت شد.بیلیون  3/6از مزارع متعلق به کارخانه ها )نیشکر درصد 

 

 (تجهیزات، خدمات صنعتی و لوازم) نتایج اندازه گیری پس از کاشت

بیلیون دالر در ورودی های صنعتی را بر عهده داشت. تجهیزات صنعتی و خدمات  4/6شکر مسئولیت خرید زنجیره نی

انه های اتانولی که کارخانه شکر و کارخ 29آوری از طریق در نظر گرفتن سرمایه گذاری های صورت گرفته گرد

 آغاز کردند ارزیابی شدند. 2008عملیات خود را از سال 

 واحد صنعتی، این فرضیه تصویب شد: 29از 

در سال را دارد و یکی ظرفیت  نی شکرمیلیون تن  5/1تا کارخانه تولید شکر هستند )سه تا از آن ها ظرفیت آسیاب  4

میلیون تن و ده تا  5/1تا کارخانه اتانول هستند )پانزده تای آن ها با ظرفیت آسیاب  25آسیاب سه میلیون تن را دارد( و 

 .با ظرفیت سه میلیون تن(

اب شکر د شکر در هر تن از ظرفیت آسییمیانگین سرمایه گذاری به منظور جمع آوری بخش صنعتی کارخانه های تول

نگهداری کارخانه تولید و هزینه تعمیر  دالر تخمین زده شده است. 75اتانول در هر تن تقریباً  دالر و برای کارخانه 85

 درصد صرف خدمات می شود. 5/37درصد از آن صرف تجهیزات و  5/62دالر در هر تن است که  68/1شکر 

 بیلیون دالر تخمین زده شده است. 4/3جهیزات صنعتی تقریباً باتوجه به این فرضیه، درآمد حاصله از تامین کنندگان ت

بیلیون دالر را  1/1تقریباً معادل  ،مات دهندگان نگهداری و مونتاژمیلیون دالر بود و خد 7/269فروش اتوماسیون و ابزار 

جمله آهک خام،  شیمیایی برای محصوالت شکر و اتانول، از المبا خرید محصوالت و اق شکرنی زنجیره مراه داشت.ه به

پلیمر )کمک دهنده در تولید شکر و اتانول(، مخمر، تصفیه آب و تبادل یونی رزین، در میان دیگر ورودی ها، درآمدی 

 میلیون دالر کسب کرد. 8/463معادل 

 .میلیون دالر را ایجاد کرد 1/94ادل میلیون لیتر بود و درآمدی مع 70مصرف سوخت و روغن برای عملیات صنعتی 

 4/45کیلوگرمی برای بسته بندی شکر 50کیسه های  2008در سال  .میلیون دالر شد 4/15هزینه مواد آزمایشگاهی 

 میلیون دالر هزینه در پی داشت. 6/14شکر  یکیلویی برای بسته بند 1200میلیون دالر بود و بسته های بزرگتر 

 .استشده برآورد میلیون دالر  9/38 و صنعتی، شخصیلوازم ایمنی نهایتاً 

 

 کارخانه های تولید شکر و اتانول 

بیلیون دالر  7/9بیلیون دالر اتانول  4/12ون دالر به همراه تمام محصوالتش فروش کرد، یبیل 6/22این صنعت حدود 

 و کربن. میلیون دالر مخمر، مواد افزونی 0/67میلیون دالر بیوالکترونیک و  6/389شکر، 
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رهای ابا توجه به باز ست.فروش ا کل درصد از3 درصد و  7/1درصد،  43درصد،  55 این محصوالت به ترتیب بیانگر

 بیلیون دالر فروش داشته است.  4/12این صنعت در الکل  2008داخلی و بین المللی در سال 

بیلیون دالر  2/1دار و آن از فروش اتانول آبیلیون دالر ب 1/1بیلیون دالر است که  3/2درآمد بدست آمده از صادرات 

یکی از  معمولی داشته کهیرغرشد  2008آن از فروش اتانول بی آب بدست آمده است. صادرات اتانول بی آب در سال 

جاری شدن سیل در منطقه اصلی تولید در کشور و و ن افزایش تقاضا در آمریکا، به دلیل کاهش محصول آدالیل رشد 

 دالر افزایش یافت. 100سال بشکه ای  افزایش قابل توجه قیمت نفت بود که در طول یکعالوه بر آن 

درصد( بودند. با وجود آن 7) سالوادورال و درصد( 8جامائیکا ) ،درصد( 26)هلند  (،درصد 34مریکا )آخریداران اصلی 

 14تاکنون  2001حجم آن از سال  و حجم کل صادرات با توجه به حجم تولید که هنوز پتانسیل زیادی برای رشد دارد

 هنوز کم است. ،برابر شده

 6/6بیلیون اتانول هیدراته مصرف کرد و این مساله گردش مالی  08/14، چیزی حدود به 2008بازار داخلی در سال 

شته ر قابل توجهی افزایش داطوب ،را برای صنعت به وجود آورد. فروش اتانول هیدراته در سالهای اخیر یمیلیون دالر

ها است انعطاف پذیری سوخت موتور ماشین ،دلیل اصلی این رشد. (2006سال با در مقایسه درصد افزایش  87است )

اتانول بی آب در بازار داخلی گردش مالی . صد فروش خودروهای سبک را داشتیم(در 90در برزیل  2008)در سال 

را به وجود آورد. عمده مصرف این محصول در برزیل در ترکیب گازوئیل است  (بیلیون لیتر 48/6بیلیون دالری )  9/2

 درصد است. 25که در حال حاضر نرخ آن 

صورت عمده در تولیداتی مانند نوشیدنی، لوازم آرایشی، به کار می رود و بنیز اتانول برای مصارف غیر از انرژی 

 7/438) میلیون لیتر 720داده های تعادل انرژی ملی، این مصرف با توجه به  داروسازی و مواد شیمیایی به کار می رود.

 .ای کارخانه های اتانول( بوده استمیلیون دالر به عنوان گردش بر

. ندبه دست آورد بیلیون دالر 1/11، و ایستگاه های خدمات توزیع سوخت بیلیون دالر 6/8وش توزیع کنندگان عمده فر

بیلیون دالر با فروش شکر سفید  7/9کارخانه های شکر  ،ی و هم بین المللیبا حساب کردن هر دو بازار، هم داخل

 33درصد و شکر سفید  67بیلیون دالر داشته است که شکر خام  4/5درآمدی معادل  ،بخش صادرات بدست آوردند.

 درصد از این رقم را به خود اختصاص داده اند. 

روسیه و پس از آن نیجریه، مصر، عربستان صعودی و دیگر کشورها هستند. بیشترین سهم تولید شکر  ،خریداران اصلی

مصرف در برزیل است که در طول  میزانخیلی بیشتر از افزایش  ،تولید میزانرهای خارجی تعلق دارد. افزایش ابه باز

 ست.درصد بدون تغییر باقی مانده ا 3شش سال گذشته روی میانگین رشد سالی 

بیلیون دالر، فروش به خرده  0/2بیلیون دالر بود. فروش به صنایع غذایی  0/4گردش مالی در بازار داخلی از طریق شکر 

طور کلی معامالت عمده فروشان میلیون دالر بوده است. ب 5/580 بیلیون دالر و فروش به عمده فروش ها 6/1فروش ها 

، الوه بر فروش به کارخانه هاعصورت می گیرد. این عمده فروشان،  برای فروش به خریداران و کارخانه های کوچک

 بسته بندی می کنند.  یگاهی شکر را به منظور خرده فروش

 درصد( و10شیمیایی ) ،درصد(10شکالت و آب نبات ) ،درصد(20تولید کنندگان نوشابه ) ،صنایع اصلی مصرف شکر

درصد( است و پس از آن شکر تصفیه شده  61زه کریستال )درصد است. شکر برای مصرف تا 53شیر و دیگر صنایع 
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بیلیون را  2/3میلیون دالر و زنجیره خرده فروشی )سوپرمارکت ها(  8/743 یدرصد( قرار دارد. صنعت عمده فروش36)

 از طریق شکر به دست آورده اند.

به  تولید شده از تفاله نیشکر به عنوان یک محصول مهم در صنعت می باشد که در بازارهای الکتریسیته بیوالکتریسیته

 6/389گاوات برق تولید کردند که این خود ساالنه درآمد م 544کارخانه  30حدود  2008فروش می رسد. در سال 

استفاده می شود که  شکرنیدرصد از مخمرها در تولید اتانول به ویژه در تخمیر  10میلیون دالری را در پی داشت. حدود 

 در ادامه خشک شده و دوباره بازیافت می شود و به عنوان خوراک دام از آن استفاده می شود.

پایه  امواد افزودنی بسایر ن دالر را بوجود آورد. ومیلی 8/16هزار تن رسید و درآمد  32صادرات مخمر به  2008در سال 

تن از این محصوالت صادر شد که درآمدی  13400، 2008در سال  مشترک با مخمر، به بازار عرضه شد. به طور ،مخمر

تن مواد افزودنی فروخته شد که گردش مالی  5000داخلی،  دالر را به همراه داشت. در بازار میلیون 4/25به ارزش 

میلیون دالر را در صادرات  2/42میلیون دالر را به همراه داشت. بنابراین فروش مخمر به همراه مواد افزودنی اش  33/10

 میلیون دالر را در کل به ارمغان آورد.  6/63و 

هنوز تنها سه درصد  این،داراست. با وجود  نظر حجم معامالت از رتبه سوم را کربن، برزیل در میان کشورهای فروشنده

تن معادل دی  میلیون 389میزان معامالت  2008درصد پیشگام است. در سال  84چین با  .در اختیار داردرا  اراز سهم باز

 ،در بازار شارکت برزیلکمتر است. م 2007درصد از سال  14بیلیون بوده است که این رقم  5/6ش رزبه ا اکسید کربن

کیوتو است که به کشورهای در  کلپروتتنها مکانیسم  ن،( رخ می دهد چرا که آCDMاز طریق مکانیسم توسعه پاک )

پروژه در برزیل در خصوص تغییرات  68حال توسعه این اجازه را می دهد که بصورت داوطلبانه مشارکت داشته باشند. 

این مساله موجب کاهش  که بر بازار اعتبار کربن ثبت شده( UNFCCCآب و هوایی در کنوانسیون سازمان ملل متحد )

با استفاده از  .به همراه داشته است 2008میلیون دالر را در سال  3/25و گردش مالی تقریباً برابر با  CO2تن  میلیون 4/3

تا از بخش  24پروژه  68را زد. از  تن معادل دی اکسید کربن 34/7بازار دواطلبانه رکورد  2008میانگین قیمت در سال 

  میلیون دالر برآورده کردند. 4/3را به ارزش  CO2تن هزار  94/473شکر بودند که کاهش  -انرژی

بیوپالستیک یکی از نوآوری های امیدوار کننده است. اگر سرمایه گذاری برنامه ریزی شده رخ می داد این محصول 

 ها در کارخانه های تولید شکر و کارخانه های اتانول تبدیل می شد.شدت کوتاهی به یکی از مهمترین بخظرف م

هزار تن رسیده است. با وجود آن  600تقاضا برای این محصول جدید در سراسر دنیا به سالی  ،طور که برآورد شدهآن

هزار  331باً تر از محصول قراردادی است. بر اساس گزارش موسسه بیوپالستیک اروپا، امروزه تقریدرصد گران 30-15

 تن بیوپالستیک تولید می شود که ساالنه کمتر از یک درصد آن از پالستیک ترکیبی تولید می شود.

در حال  چند کارخانه تولید شکر در برزیل، اقدام به راه اندازی واحدهای تولید پلیمرهای زیستی صنعتی نموده اند که

میانگین قیمت کیلویی پنج دالر صادر می شود. با وجود آن میزان بسیار کمی حاضر این میزان به ژاپن، آمریکا و اروپا با 

برای توسعه برنامه های کاربردی با شرکت های بین المللی  آن از این مواد به صورت مؤثر فروخته می شود و عمده

 صادر می شود.

 

 شکرنیتسهیل نمایندگان زنجیره 
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ی بر اساس مدیریت حرفه ای با تمرکز بر عملکرد کارآمد و تخصیص با توجه به تثبیت بیشتر صنعت، گروه های جدید

های برش، ضا برای برون سپاری خدمات در بخششد تا تقااین مساله موجب  وارد تجارت شکر شدند. ،منابع مالی بهتر

فایده ببرند.  شکرنیتدارکات عملیات  ازتخصصی  هایو شرکت دهبه کارخانه بیشتر ش مزرعهاز  شکرنیحمل بارگذاری و 

 3/916( گردش مالی شکرنی)عملیات برون سپاری شامل برش، بارگذاری و حمل  CLTاین برون سپاری  2008در سال 

میلیون  0/539ای شکر و اتانول در مجموع میلیون دالر را در پی داشت. منابع اختصاص یافته برای حمل و نقل جاده 

میلیون دالر هزینه داشت  6/383صادرات شکر در منطقه جنوب مرکزی دالر شد. از این مجموع حمل و نقل جاده ای 

 بودند. 2008و پاراناگوآ در پارانا از مسیرهای اصلی برای صاردات در سال سائوپائولو و بندر سانتوس در 

میلیون دالر شد. هزینه صادرات شکر در سیستم حمل و نقل جاده ای  4/155از این مقدار، هزینه حمل و نقل اتانول 

دالر برآورد شده است. درآمد حاصله از عوارض صادرات  76/34دالر در هر تن و برای اتانول  16/34برزیل تقریباً 

افه شد. درآمد حاصله از بندر سانتوس در خصوص خدمات اض 2008میلیون دالر در سال  9/79اتانول و شکر میزان 

تخمین زده شد.  2008میلیون دالر در سال  5/213ترخیص گمرکی، بلند کردن، نظارت بر بارگیری شکر و اتانول 

 درصد از کل صادرات شکر و اتانول برزیل از طریق بندر سانتوس انجام شد. 70تقریباً 

، شکر و اتانول در میان سازمانهای شکرنیمنابع به تحقیقات در خصوص تولیدات  میلیون دالر از 1/79، سالاین در 

 دیگر اضافه شده است.میلیون دالر  3/5 مجدداًدولتی و خصوصی تحقیق و توسعه اختصاص یافت و 

  .اند میلیون دالر به دست آورده 93 ،هزار مجله 61در برزیل با تیتراژ نیشکر تخصصی ت مجالجالب اینجاست که 

این خود موجب  که هدر نظر گرفت شکرنیهای فعال در بخش یلیون دالر برای تمامی شرکتب 5/3بانک توسعه برزیل رقم 

 ن صنعت شده است.یتوسعه و نگهداری ا

بنا به اظهارات کارگران در صنایع غذایی و شکر، کارگران سائوپائولو، مواد غذایی و مراقبت های بهداشتی دریافت 

دالر برای  33 هر فرد به طور میانگین ماهانه تمام و یا بخشی از آن از سوی کارخانه ها پرداخت شده بود.کردند که یا 

با توجه به  .میلیون دالر هزینه در بر داشته است 5/125 ای بهداشتی در مجموعهمراقبتهای بهداشتی هزینه دارد و مراقبت

میلیون دالر )میانگین ماهانه برای هر  2/188ولید شکر و اتانول های صورت گرفته، کارخانه های تمواد غذایی، طبق آمار

 دالر( پرداخت کردند. 49فرد 

در مزارع کشت  نفر 481662میلیون شغل رسمی،  28/1این صنعت  2008بنا به اظهارات وزارت کار برزیل، در سال 

شغل هم  226513تصفیه و آسیاب و در  13791در کارخانه های اولیه شکر برای تولیدات شکر خام،  561292، شکرنی

 در تولیدات اتانول به وجود آورد.

است. اگر مشاغل  شکرنییره زنجدرصد از مشاغل کل برزیل است که خود این امر بیانگر اهمیت  15/2این میزان برابر با 

 43/1ر رسمی، میلیون نفر نیز خواهد گذشت. عالوه بر مشاغل غی 28/1غیر رسمی هم در نظر گرفته شود این رقم از مرز 

د که هر شغل مستقیم دو شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد یمیلیون شغل در زنجیره وجود دارد. همچنین در نظر داشته باش

 وجود دارد. هون شاغل در زنجیره مربوطمیلی 29/4کرد و رقمی معادل با 

بی سواد یا کم سواد هستند. اعتبار اصلی آمار و ارقام ملی مربوط به منطقه  شکرنیدرصد کارگران مزارع  55در برزیل 

مرکز این  -شمال شرقی )با بیش از هشتاد درصد کارگرانی که در این دسته گروه بندی می شوند(. در منطقه جنوب
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تجاوز نمی کند. در کارخانه های تولید شکر و اتانول، سهم افراد کم سواد و بی سواد نسبت به مزارع  درصد 5نرخ از 

درصد از کارگران  20چیزی حدود به  2008کمتر است، اما تنها سطح کمی باالتر است، به طور ویژه طبق آمار در سال 

 در شمال شرقی بی سواد هستند.

کارگر با مهارت  100زه، تقاضا برای کارکنان حرفه ای واجد شرایط را باال برد. افزایش ماشین آالت مکانی با وجود

در حالیکه به ده کارگر آموزش دیده در ابزار مکانیزه و اتوماسیون نیاز است. در حال حاضر  ،پایین جایگزین شدند

هستند تا  پروفایل جدید در خصوص کارگران ماهر کل گیری اینمؤسسات برزیل در حال کمک کردن به ش

 پاسخگوی نیاز صنعت امروز باشند.

میلیون دالر که  362دالر بود و در منطقه شمال شرقی  578میانگین درآمد کارگران در منطقه جنوب مرکز در هر ماه 

  دالر بود. 783، 2008دالر را به وجود آورد. الیحه دستمزد ملی در سال  512این برای کشور میانگین درآمد 

از فروش ورودی های صنعتی و کشاورزی  شکرنیهای به دست آمده از هر لینک زنجیره طریق جمع مالیات مالیات کل از

هایی که دوبار حساب شده اند و برای در نظر گرفتن برای حذف آن تا فروش محصوالت نهایی محاسبه شده است.

کاسته شد. نتایج این برآورد نشان  مالیات کل، مالیات به دست آمده از لینک اول )ورودی های صنعتی و کشاورزی(

بیلیون دالر از طریق فروش  0/3بیلیون دالر بود و  8/9، در مجموع حدود 2008می دهد که درآمدهای مالیاتی در سال 

 بیلیون دالر برآورد شده است.  8/6تولیدات و محصوالت کشاورزی به دست آمد. بنابراین، مالیات کل در بخش شکر 

 

 دیریتی مباحث و مفاهیم م

 80نمایان می کند. اعداد این صنعت که گردش مالی بیش از  برزیلرا در  نیشکر زنجیره این تحقیقات اهمیت اقتصادی

بیلیون دالر تولید ناخالص داخلی که برابر با دو درصد تولید  1/28بیلیون دالر در هر سال را نشان می دهد و رقم 

 انگیز است. ناخالص داخلی برزیل است، واقعاً تحسین بر

این داده ها به عنوان ورودی برای تصمیم گیرهای دولتی و خصوصی عمل می کند و نشان می دهد که چه کسی 

مشارکت می کند و لینک های متصل کننده در میان شرکت های زنجیره ظرفیت های عظیم برای ایجاد منابع، مالیات ها 

 و مشاغل کدامند.

درصد از کل  80اتانول  2015ها در سال انرژی در دنیا است و طبق برآورد یبرزیل یکی از پاک ترین ماتریس ها

درصد از بازار جهانی شکر را در  50سوخت مصرفی وسایل نقلیه کوچک را تأمین می کند. عالوه بر این نزدیک به 

 سال آینده برسد. 5درصد در  60دست دارد و انتظار می رود که این رقم به بیش از 

قیقات نشان می دهد که این زنجیره شامل مقدار بسیار زیادی از منابع، مشاغل و مالیات است و همچنین همچنین این تح

توانایی این زنجیره برای توسعه درونی برزیل بسیار زیاد است. این بخش از اهمیت اساسی برای اقتصاد برزیل برخوردار 

 است. 


