
1 

 

 

 

 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 

 

 خالصه گزارش طرح:

تحلیلی بر تجارت محصوالت کشاورزی ایران در دهه 

 (91)سال  شمسی 80

  

 مجری:  

 پورامید گیالن

 ناظر: 

 مطهره بخشایش

 

 

 29بهار 



2 

 

تجارت محصوالت كشاورزي چه از لحاظ جايگاهي كه در تجارت كااليي كشور دارد و چه از حيث آثار آن بر اقتصاد 

كشاورزي كشور داراي اهميت است. درآمد ارزي حاصل از صادرات محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي غذايي، انتقال 

كيفي توليد، كمك به تامين سطح باالتري از امنيت غذايي و ممانعت از فشار نابجا به  تكنولوژي از طريق واردات نهاده هاي

منابع پايه توليد از طريق واردات و در مجموع حفظ رقابت پذيري توليدكنندگان كشور در عرصه بين المللي از جمله مهمترين 

ز  است تا با پاي  متتمر روند تجارت اين كاركردهايي است كه تجارت كشاورزي مي تواند و بايد داشته باشد. لذا ال

 محصوالت از حصول به چنين نتايجي اطمينان حاصل كرد. 

ايران در تجارت محصوالت كشاورزي و غذايي كشوري كوچك تلقي مي شود كه به تدريج در حال گتترش سهم خود 

جهاني محصوالت كشاورزي و فرآوده هاي در بازارهاي بين المللي اين محصوالت است. سهم ايران در صادرات و واردات 

افزاي  پيدا كرده با اين تفاوت  1830درصد در سال  81/0و  13/0به  1830درصد در سال  52/0و  1/0غذايي به ترتيب از 

درصدي  585كاهنده بود و بعد از يك جه   1831كه در مورد واردات سهم ايران از واردات جهاني اين محصوالت تا سال 

اساسا سير فزآينده اي يافته ولي صادرات يك روند تقريبا مداو  و با ثبات افزايشي داشته است. مشاركت ايران  1832در سال 

درصد است كه در مقايته با سهم كشور در وسعت  2/0در تجارت جهاني محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي غذايي كمتر از 

شمتي نشان مي دهد كه ميزان وابتتگي  30روند تراز تجاري كشاورزي كشور طي دهه  و جمعيت جهان بتيار اندک است.

ايران به بازارهاي جهاني براي تامين محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي غذايي چه از نظر حجمي و چه از نظر ارزشي به 

ديده است. بعد از كاه  كتري مراتب تشديد شده به نحوي كه تراز تجاري اين گروه از محصوالت به وضوح منفي تر گر

، كتري تراز تجاري طي يك دوره چهار ساله يك روند  30تراز تجارت محصوالت كشاورزي از نظر وزني در ابتداي دهه 

با باز شدن مرزهاي كشور بر روي ورود محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي غذايي  1832تقريبا ثابت پيدا كرد، ولي از سال 

عمدتاً با هدف تنظيم بازار و جلب رضايت مصرف كنندگان عمدتاً شهري و به رغم سير صعودي صادرات  نقاط مختلف دنيا و

طي دوره مورد بررسي به طور اين محصوالت، كتري تراز تجاري محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي غذايي به شدت 

نها به ده كشور)قلمرو گمركي( صادر درصد ارزش محصوالت كشاورزي و غذايي ايران ت 6/73درصد حجم و  7/38متوسط 

درصد بوده  6/78و  7/76به ترتيب  1830شده است. در حالي كه اين دو شاخص حجمي و ارزشي در ابتداي دوره يعني سال 

درصد افزاي  پيدا كرده اند كه نشانه محدود تر شدن   0/35و  8/33به ترتيب به  1830اند، در انتهاي دوره يعني سال 

 دراتي محصوالت كشاورزي و فرآورده هاي غذايي كشور هتتند.بازارهاي صا



3 

 

در دوره مورد بررسي تركيب بازارهاي هدف صادراتي كشور تقريبا به طور كامل دگرگون شده است. در حالي كه در سال 

 ي كشورعضوي( به ترتيب بزرگترين مقصد حجمي و ارزشي صادرات كشاورز 15امارات متحده عربي و اتحاديه اروپا ) 1830

 ( عراق به تنهايي به بزرگترين مقصد كاالهاي كشاورزي كشور بدل شده است.1830بودند، در انتهاي دوره )

درصد ارزش صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي كشور  63درصد حجم و  70طي دوره مورد بررسي  به ترتيب 

درصد ارزش صادرات را به  11درصد حجم و  6رتيب به محصوالت زراعي و باغي اختصاص داشته و محصوالت دامي به ت

خود اختصاص داده اند. روغن ها و ديگر فرآورده هاي غذايي نيز مابقي حجم و ارزش صادرات را به خود اختصاص داده اند. 

يج رالبته در طول اين دوره يازده ساله به آهتتگي از سهم محصوالت زراعي و باغي در صادرات كشور كاسته شده و به تد

صادرات حبوبات و خاويار روند به شدت طي مدت مورد بررسي فرآورده هاي غذايي و محصوالت دامي جايگزين شده اند. 

نزولي پيدا كرده و كشور تقريبا مزيت صادراتي خود را در اين دو محصول از دست داده است. صادرات محصول صادراتي 

صادرات ميگو نيز  ن نتبت به پنج سال اول دهه هشتاد كاه  يافته وهمراه بوده و مقدار آمهمي مثل زعفران با نوسان 

بتيار در نيمه دو  دوره مورد بررسي كاه  يافته است. صادرات محصوالت پتته، انگور خشك و خرما دچار ضمن نوسان 

هندوانه، زي )نوسان كمتري بوده و تقريبا ثابت مانده است. صادرات محصوالت كيوي، سيب زميني، انواع محصوالت جالي

خربزه و خيار(، انواع سبزيجات و سيب درختي از رشد فزاينده اي برخوردار بوده است. موضوع قابل اشاره افزاي  قابل توجه 

صادرات شير و فرآورده هاي آن به خصوص طي سال هاي اخير مي باشد. طي همين مدت در گروه محصوالت صنايع غذايي 

 يتكويت و رب گوجه فرنگي افزاي  قابل مالحظه اي داشته اند.صادرات انواع شيريني و شكالت، ب

بررسي مقايته اي روند قيمت محصوالت كشاورزي ايران نشان دهنده چند نكته قابل توجه است. نختت آنكه قيمت 

ورزي امحصوالت كشاورزي ايران همواره از ديگر كاالهاي صادراتي كشور بيشتر بوده و با افزاي  قيمت جهاني محصوالت كش

و فرآورده هاي غذايي از يك سو، ركود اقتصاد جهاني از ديگر سو، فاصله قيمتي خود را بيشتر نيز كرده است. دو  آنكه تا قبل 

قيمت محموله هاي صادراتي فرآورده هاي غذايي ايران كمتر از محصوالت خا  كشاورزي بوده ولي از اين  1837از سال 

اي غذايي به قيمت بيشتري صادر شده اند كه معناي افزاي  سطح فرآوري و ايجاد ارزش سال به بعد محموله هاي فرآورده ه

افزوده بيشتر در فرآورده هاي غذايي كشور است. سو  آنكه به واسطه سهم تعيين كننده صادرات محصوالت خا  كشاورزي 

وجود دارد و آخر آنكه سرعت رشد  در كل صادرات كشاورزي و فرآورده هاي غذايي رابطه نزديكي بين قيمت اين دو گروه

 قيمت محصوالت دامي صادراتي از محصوالت زراعي و باغي صادراتي بيشتر بوده است.

ساختار بازارهاي هدف محصوالت عمده صادراتي كشاورزي كشور انحصاري است، ليكن شدت اين انحصار در بازارهاي 

ادراتي سيب شدت انحصار به حدي است كه عراق را به يك مختلف تا حدي با هم متفاوت است. به نحوي كه در بازار ص
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شود. همين وضعيت كشور خاص اعمال مي 1واردكننده متلط بدل كرده ولي در بازارهاي پتته و زعفران اين سلطه توسط 

چهار  هتوان در بازارهاي كشم  و خرما نيز مشاهده كرد. بازار پتته در انحصار بتتانحصاري را البته با شدت كمتري مي

كشور هنگ كنگ، امارات متحده، آلمان و روسيه قرار دارد. در اين بين دو بازار اول خود نق  بازارهاي واسط را بازي كرده 

صادرات زعفران ايران بازار انحصاري بتته اي دارد كه چهار كنترل كننده  و اقدا  به صادرات مجدد پتته ايران مي نمايند.

رات متحده و اسپانيا به عنوان كنترل كنندگان اصلي، مقدار واردات خود را طي دوره مورد بررسي آن وزن يكتاني ندارند. اما

كاه  داده و در مقابل ايتاليا و عربتتان كه خود در مقابل امارات متحده و اسپانيا بازيگران كوچكي محتوب مي شوند، 

درصد  71ب عراق به قدرت متلطي بدل شده كه بيشتر از در بازار صادراتي سياندكي حجم واردات خود را افزاي  داده اند. 

درصد ارزش صادرات ايران را به خود اختصاص داده و بدين ترتيب هرگونه اخاللي در اين بازار عموما صادرات  72حجم و 

ان صادرات سيب اير 1830سيب ايران را با چال  مواجه خواهد كرد به نحوي كه كاه  واردات سيب توسط عراق در سال 

را به وضوح كاه  داد. چهار كشور تركمنتتان، امارات متحده، عربتتان و افغانتتان از ديگر بازيگران فعال در اين بازار 

هتتند كه واردات تركمنتتان و افغانتتان روندي فزاينده داشته و در مقابل از واردات عربتتان و امارات متحده در طول دوره 

زار صادراتي كشم  ايران بازاري انحصاري است كه قدرت انحصاري چهار كشور اصلي آن مورد بررسي كاسته شده است. با

به نتبت ديگر كاالهاي سنتي صادراتي كشور روي هم رفته كمتر بوده و در آن دو كشور روسيه و امارات متحده به عنوان 

ه مهم آن است كه در خصوص بازيگران بازيگران اصلي و عراق و اوكراين به عنوان بازيگران درجه دو  حضور دارند. نكت

اصلي ميزان صادرات بتيار پرنوسان بوده و در مورد امارات متحده سير نزولي هم داشته و در مقابل عراق سهم فعال تري را 

 ندر اين بازار پيدا كرده است. در بازار صادراتي خرما امارات متحده به عنوان بازيگر اصلي وظيفه صادرات مجدد محصول ايرا

را بر عهده دارد. ليكن در دوره مورد بررسي ميزان صادرات خرما به امارات كاه  يافته و سه بازيگر ديگر يعني روسيه، 

 پاكتتان و تركيه جايگزين مناسبي براي امارات نبوده اند. 

وان كه به عن واردات محصوالت كشاورزي ايران عمدتا به دو گروه كاالي متفاوت اختصاص دارد. نختت گروه محصوالتي

كاالهاي اساسي شناخته مي شوند و توليد داخلي آنها كفاف نياز داخلي را نمي دهد و گروه دو  كاالهايي كه واردات آن با 

هدف تنظيم بازار داخلي انجا  مي شود. بررسي تركيب كشورهاي صادركننده محصوالت كشاورزي و مواد غذايي به ايران 

درصد از حجم  66و  5/61رات متحده، برزيل، اتحاديه اروپا و سوئيس در مجموع و به ترتيب نشان مي دهد كه چهار كشور اما

و ارزش بازار ايران را به خود اختصاص داده و به اين ترتيب يك انحصار بتته چندجانبه را ايجادكرده اند. نكته مهمي كه مي 

طول دوره مورد بررسي است. استراليا، پاكتتان، كانادا و  بايد به آن توجه كرد روند رو به گتترش انحصار اين چهار كشور در

تايلند از ديگر كشورهاي مهم صادركننده اين محصوالت به ايران محتوب مي شوند كه سهم آنها در اين بازار قابل مقايته 
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درصد واردات به  51و 13، 3، 20در اين دوره از لحاظ ارزشي به طور متوسط و به ترتيب  با چهاركشور گروه اول نيتت.

محصوالت زراعي و باغي، فرآورده هاي دامي، روغن ها و فرآورده هاي غذايي اختصاص پيدا كرده اما به واسطه حجيم بودن 

درصد بوده است. بر خالف  50و  10، 1، 63ب محصوالت زراعي و باغي و فرآورده هاي دامي سهم وزني اين گروه ها به ترتي

كاالهاي صادراتي در مورد محموله هاي وارداتي قيمت هر واحد از محموله هاي كشاورزي و غذايي ارزان تر از ديگر كاالهاي 

ا بوارداتي كشور است. روند كلي قيمت محموله هاي وارداتي كشاورزي ايران طي دوره مورد بررسي رو به افزاي  بوده كه 

توجه به روند قيمت هاي جهاني غذا مي تواند طبيعي تلقي شود ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه ميزان رشد قيمت 

محصوالت كشاورزي و غذايي وارداتي ايران بي  از يك و نيم برابر رشد قيمت ها در بازارهاي جهاني بوده است. قيمت واحد 

دوره مورد بررسي به نتبت مواد غذايي با سرعت بيشتر افزاي  پيدا كرده است.  كاالهاي خا  كشاورزي وارداتي به كشور طي

درصد( از همه بيشتر و محصوالت  1/18در بين ديگر گروه هاي مختلف كااليي سرعت رشد قيمت كاالهاي زراعي و باغي )

باالتري به نتبت كل كاالهاي درصد( از همه كمتر بوده است. در گروه فرآورده هاي غذايي روغن ها از سرعت  5/6دامي )

 اند. اين گروه برخوردار بوده

بررسي وضعيت بازارهاي كاالهاي اصلي وارداتي كشاورزي ايران طي دهه گذشته، روغن نباتي، ذرت، گند  و برنج كه 

ر در هروي هم بي  از نيمي از ارزش واردات محصوالت كشاورزي كشور را به خود اختصاص مي دهند، بيانگر آن است كه 

چهار بازار انحصار چند جانبه وجود دارد كه تنها در مورد گند  بتته نيتت. لذا چهار كشور اصلي صادركننده اين محصوالت 

 كنترل تقريبا كاملي بر واردات كشور دارند و مي توانند آن را تحت تاثير قرار دهند. 

 

 


