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شا

شاخص قيمت چوب و محصوالت چوبي نماد وضعيت بازار اين
محصوالت است .شرايط شاخص قيمت اين محصوالت در دوره
جاري و آينده ،تغييرات تورمي و اهميت آنها را نشان ميدهد و با
آگاهي از اين شرايط ميتوان برنامهريزي مناسبي بهمنظور كنترل
قيمت و تأمين آن انجام داد .تحقيقاتي كه تاكنون درباره شاخص
قيمت چوب و محصوالت چوبي انجام گرفته ،بسيار محدود است
كه بخشي از اين تحقيقات به شرح زير ميباشد:
قيمت توليدات چوبهاي ارهاي از سال  2004افزايش داشته است.
اگرچه در مقابل افزايش عرضه ،افزايش تقاضاي چوبهاي ارهاي
كند بوده ،اما تقاضا در كشورهايي مانند چين ،هند ،فيليپين و كره
جنوبي افزايش عمدهاي داشته است .رقابت در بازار چوبهاي
ارهاي در ميانمدت و كوتاهمدت افزايش دارد ،اما شرايط رقابتي در
ميانمدت و بلندمدت تغيير ميكند و در توليدات چوبي آمريكا و
اروپا مازاد عرضه وجود دارد.
خالوزاده و همكاران ( )1377رفتار قيمت سهام در بازار بورس
تهران را با سه روش بررسي كردند:

تغییر بر مبناي حوزه تغییرات سري زماني
تخمین بعد همبستگي (یکي از مهمترین روشهاي آزمون
پیشبینيپذیري قیمتها است).
تخمین بزرگترین نماي لیاپانوف .تفاوت کوچکي در شرایط
اولیه ،در طول زمان اختالف زیادي را بهوجود ميآورد ،بنابراین
وجود شرایط نادقیق اولیه ،پیشبینيهاي بلندمدت نادرستي را به
همراه خواهد داشت.
سیدان و همکاران ( )1374بیان کردند که روند نرخ ارز به ساختار
اقتصادي کشور مانند :تورم ،بدهي خارجي ،کسري بودجه ،الگوي
مصرف ،واردات ،صادرات ،رشد جمعیت ،عدم وجود سیستم ارزي
مناسب ،عدم اطمینان به سرمایهگذاري و فرار سرمایه و سایر مسائل
اقتصادي و سیاسي بستگي دارد .نتایج نشان ميدهد که شاخص
قیمت در ایران بیشتر تحت تأثیر نقدینگي بوده و این عامل حرکت
اولیه در ایجاد حلقه تورم و افزایش نرخ ارز است.
محمدي و همکاران ( )1374قیمت سهام شرکتهاي خودروسازي
را با مدل آماري پیشبیني کردند .در این تحقیق از روش رگرسیوني
خطي چندمتغیره استفاده شد .متغیرهاي مستقل و وابسته را جدا
کرده و براي هر یک از شرکتها و تمام شرکتها یک مدل خطي
رگرسیوني چندگانه معرفي شد.
پیشبیني در بازارهاي سازمانیافته معامالت ،توسط قوامزاده و
همکاران ( )1375انجام شد و قیمت در سهم بورس تهران ،قیمت
جهاني نفت و طال در پیشبیني سري زماني شاخص بورس انتخاب
شد .دلیل انتخاب قیمت در سهم بورس تهران براي پیادهسازي
روشهاي پیشبیني؛ فعالترین بازار مالي منسجم کشور و نفت
است؛ از سوي دیگر اهمیت آن در بازار جهاني و ارتباط تنگاتنگ با
اقتصاد کشور و قیمت طال و موقعیت استراتژیک این فلز به عنوان
ذخیره ارزي بانکهاي مرکزي است .براي هر یک از پیشبینيها
فاصله اطمینان (به درصد) تعریف ميشود که باعث آرامش خاطر
استفاده از این مدل و انعطافپذیري آن خواهد شد.
پابرجا و همکاران ( )1369بازارهاي صادراتي ایران و بيثباتي
درآمدهاي ناشي از آن را بررسي کردند .نوسانات صادراتي و
بيثباتي درآمدهاي آن باعث ایجاد نوسان در واردات سرمایهاي و
واسطهاي شده ،تولیدات صنعتي را تحت تأثیر قرار ميدهد .این
پدیده بر درآمد ملي ،مصرف ،سرمایهگذاري ،سطح اشتغال و سطح
قیمت داخلي تأثیر ميگذارد و بيثباتي درآمدهاي صادراتي ،هرگونه
برنامهریزي را با مشکل روبهرو ميکند .خصوص ًا
زمانيکه استراتژي تجارت ،مبتني بر توسعه
صادرات باشد و یا اینکه صادرات نقش
مهمي را در اقتصاد ایفا کند ،اهمیت این
مشکل بیشتر و آثار آن زیانبارتر خواهد بود.
براساس تحقیقات سلطاني ،عوامل مؤثر
بر گرایش مصرفکنندگان به کاالهاي
خارجي موارد زیر است :کاهش تدریجي
کیفیت محصوالت داخلي ،باال رفتن جایگاه
اجتماعي ،چشم و همچشمي ،وجود ذهنیتي
منفي نسبت به محصوالت داخلي ،پدیدههاي

فرهنگي  -اجتماعي در ملل در حال توسعه و مسائل ساختاري و
ریشهاي دیگر.
بنابراین طراحي محصول براساس نیاز مصرفکنندگان ،تولید
محصوالت باکیفیت ،شناسایي و معرفي تولیدکنندگان معتبر کاالهاي
مختلف در داخل کشور به مصرفکنندگان ،ميتواند بر مصرف
بیشتر محصوالت داخلي مؤثر باشد.
آزادي واردات چوب و محصوالت چوبي باعث نوسان شدید
قیمت آنها در ایران است؛ ( )10همچنین قیمت تمام شده پایینتر
محصوالت ایراني ،ارزاني نسبي حمل و نقل ،نزدیکي مسافت تا
بازارهاي مورد نظر و ...موجب شده تا ایران موقعیت خوبي در
منطقه آسیاي میانه و قفقاز داشته باشد و اگر سهلانگاري برخي
صادرکنندگان آنينگر در صدور محصوالتي (صنایع مبلمان)
نامرغوب نبود ،ایران ميتوانست قدرت اول این بازار باشد.
افزایش ناگهاني قیمت چوب بین سالهاي  89تا  97میالدي در
استرالیا به این دلیل است که در این دوره چوبهاي آمریکاي شمالي
تغییر قیمت افزایشي داشت و در استرالیا بهخاطر بازسازي منازل
مسکوني قدیمي در سال  94-95تقاضاي چوب افزایش یافت ،اما
بعد از این سال قیمت دوباره به سطح قیمت کلي برگشت .بنابراین
قیمت جهاني چوب و فعالیت خانهسازي باعث این تغییرات شده
است .قیمت چوبهاي سوزنيبرگان در بیش از  10سال گذشته
نسبت به قیمت چوب پهنبرگان افزایش نسبت ٌا سریعتري داشته
است.
هزینه گردهبینهها  34تا  47درصد هزینه کل تولید چوبهاي ارهاي
را شامل ميشود که احتماالً بیشتر خواهد شد .مصرف چوبهاي
ارهاي در استرالیا بین چهار و پنج میلیون مترمکعب در سال نوسان
دارد .اصوالً این نوسان به خاطر ساخت منازل مسکوني جدید و
دیگر کارهاي ساختماني است.
در تجارت داخلي سه نوع تغییر وجود دارد؛ کاهش تولید و مصرف
چوبهاي ارهاي ،افزایش اساسي تولید چوبهاي سوزنيبرگان به
علت جایگزیني برخي مصارف چوبهاي سوزنيبرگان به جاي
چوبهاي پهنبرگان و کاهش صادرات خالص چوبهاي ارهاي
سوزنيبرگان و پهنبرگان.
در حال حاضر بازده مصرفي
چوبهاي سوزنيبرگان

چوب جنگلي
شكل  -1نمودار پيشبيني شاخص قيمت چوبهاي
جنگلي به روش روند

پاركت
شكل  -4نمودار پيشبيني شاخص قيمت پاركت به
روش روند

از  66درصد در  10سال گذشته به بیش از  80درصد رسیده است.
احتماالً صادرات چوب سوزنيبرگان به حالت پایداري در سالهاي
 2005و  2010خواهد رسید .تولید کل چوبهاي سوزنيبرگان
و پهنبرگان استرالیا زیاد شده ولي واردات خالص (صادرات -
واردات) و مصرف آن (واردات خالص +تولید) کاهش پیدا کرده
است .براساس مطالعات فائو ،قیمت چوبهاي سوزنيبرگان در
تجارت جهاني نسبت به دورههاي قبل افزایش یافته و به یک نرخ
متوسط  0/36درصد در سال  2010خواهد رسید .پیشبیني شرایط

و افزایش قیمت محصوالت چوبي در آینده همانند گذشته خواهد
بود و شرایط کنوني در آینده بر روي شاخص قیمت تأثیر خواهد
گذاشت .چون روند شاخص قیمت چوب و محصوالت چوبي در
آینده تأثیرپذیر از گذشته است .بنابراین روند شاخص قیمت در
آینده ،ادامه شرایط افزایشي یا کاهش شاخص قیمت در گذشته
است و بر این اساس نرخ افزایش ساالنه قیمت آنها روند تندتر یا
کندتري خواهد داشت.
نمودارهاي پیشبیني با روش روند ،نوسانات شاخص قیمت

چوب غيرجنگلي
شكل  -2نمودار پيشبيني شاخص قيمت چوبهاي
غيرجنگلي به روش روند
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تخته چنداليي
شكل -5نمودار پيشبيني شاخص قيمت تختهاليي به
روش روند

خوبي براي تولیدکنندگان چوبهاي سوزنيبرگان و پهنبرگان
وجود دارد.
با توجه به روند شاخص قیمت سالهاي گذشته و پیشینه تحقیق
مبني بر افزایش جهاني شاخص قیمت ،نوسان شدید قیمتها و
قیمت پایینتر محصوالت چوبي ایران ،روند شاخص قیمت و
افزایش نرخ ساالنه فرآوردههاي چوبي و چگونگي آن قابل شناسایي
است .اگر شرایط گذشته براي آینده بازسازي شود ،روند شاخص

فرآوردههاي چوبي را در دهههاي آینده نشان ميدهد.
براساس دادههاي جمعآوري شده سالهاي  76الي  85شاخص
قیمت فرآوردههاي چوبي روند افزایشي داشتهاند .در این سالها
افزایش شاخص قیمت انواع چوبهاي غیرجنگلي و الوار بیشتر از
بقیه و شاخص قیمت در چوبي بسیار کمتر از دیگران است .نرخ
افزایش ساالنه قیمت فرآوردههاي چوبي نیز مؤید این موضوع است.
معیارهاي تعیین دقت پیشبیني  -مخصوص ًا درصد خطا  -نشان

الوار
شكل  -3نمودار پيشبيني شاخص قيمت الوار به روش
روند

تخته فيبر
شكل  -6نمودار پيشبيني شاخص قيمت تخته فيبر به
روش روند

نئوپان و فرميكا
شكل  -7نمودار پيشبيني شاخص قيمت نئوپان و
فرميكا به روش روند
ميدهد که بیشتر شاخص قیمت فرآوردههاي چوبي پیشبیني شده
با دادههاي واقعي اختالف زیادي نخواهد داشت .دقت پیشبیني
شاخص قیمت محصوالتي مانند نئوپان و فرمیکا ،پارکت و تخته
چندالیي بیشتر از بقیه و الوار و انواع چوبهاي غیرجنگلي دقتي
کمتر از دیگران دارند .به خاطر دقت مناسب پیشبینيها ،شاخص
قیمت محاسبه شده براي سالهاي آینده قابل استناد است .نتایج
تعیین دقت پیشبیني نشان ميدهد که روش روند در مقایسه با دیگر
روشهاي پیشبیني ،غالب ًا روش مطلوبتري است.
با توجه به معیارهاي تعیین خطا (میانگین درصد خطا با روش روند
براي کل تولیدات 6/7 :درصد) ،شاخص قیمت فرآوردههاي چوبي
در سالهاي آینده ،در محدوده دادههاي پیشبیني شده خواهد بود
و احتماالً براي برخي فرآوردهها شاخص قیمت ،مشابه دادههاي
پیشبیني شده خواهد بود .روند شاخص قیمت پیشبیني شده در سالهاي
آینده افزایشي است (میانگین شاخص قیمت کل تولیدات با روش روند در
 286 :1386و در  270 :1385درصد) (شکل 1تا.)8
نرخ افزایش ساالنه قیمت فرآوردههاي چوبي در سالهاي آینده
کمتر از گذشته ميشود (میانگین این نرخ براي کل تولیدات با روش
روند از  1386تا  4/75 :1395و براي دادههاي واقعي از  1376تا
 .)8/7 :1385قیمت با شیب کندتري نسبت به قبل افزایش پیدا
ميکند .آنچه از نتایج تحقیق استنباط ميشود ،با درصد خطاي کم،
ميتوان گفت شاخص قیمت در سالهاي آینده افزایش خواهد

داشت ،ولي افزایش ساالنه قیمتها کم خواهد بود و وضعیت بازار
این محصوالت شرایط بهتري نسبت به قبل خواهد داشت.
آزادي واردات چوب و محصوالت چوبي در سالهاي اخیر اثر
کنترلي بر روي قیمت این محصوالت داشته است و پیشبینيها
شرایط بهتري را نشان ميدهند .از اینرو افزایش شاخص قیمت به
صورت تابعي از سایر نقاط جهان افزایش خواهد داشت و با کاهش
یا افزایش عرضه (همانند واردات) قیمت این محصوالت نوسان پیدا
ميکند و تولیدکنندگان داخلي در چنین شرایطي ضعیفتر خواهند

درب چوبي
شكل  -8نمودار پيشبيني شاخص قيمت در چوبي به
روش روند
شد .با توجه به تکنولوژي و منابع در دسترس و سایر شرایط مناسب
تولید ،در کشورهاي رتبه اول صادرکننده این محصوالت به ایران مانند
ترکیه ،روسیه ،آلمان ،ایتالیا ،فنالند ،اندونزي و مالزي باعث تقویت
نیروي ضعیفکننده رقیبان خارجي در برابر تولیدات داخلي ميشود و
تولیدکنندگان داخلي قادر به رقابت با محصوالت خارجي نخواهند بود.
در مقابل واردکنندگان رتبه اول این محصوالت از کشور ایران (عراق،
ترکمنستان ،ارمنستان ،آذربایجان) تکنولوژي رقابتي مناسبي نسبت به
ایران ندراند و ميتوان با برنامهریزي همانند زراعت چوب ،محصول با
قیمت پایین عرضه کرد .اطمینان به سرمایهگذاري و جلوگیري از فرار
سرمایه بهمنظور استفاده از تکنولوژي بومي تولید نئوپان و تخته فیبر و
تخته الیي الزم است و از طرف دیگر
توجه به استانداردهاي جهاني تولید ،از
نوسان و بيثباتي صادرات به کشورهاي
مذکور جلوگیري ميکند .چنین روشي
کیفیت محصوالت را تضمین و از ایجاد
ذهنیت منفي در میان مصرفکنندگان
داخلي و خارجي جلوگیري ميکند.
اگر شرایط سالهاي گذشته در آینده
نیز تکرار شود و موارد قبل براساس
سیستمي قانونمند عمل کند ،احتمال
ثبات قیمتها و بهبود شرایط تولید،
مصرف و تجارت این محصوالت
وجود خواهد داشت.
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