
 

 

 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 

 

 خالصه گزارش طرح:

بررسی تجارت محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی بررسی تجارت محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 

  ((3939ایران )سال ایران )سال 
  

 :انمجری  

 اهلل فریادرسو ولی حامد رفیعی

 ناظر: 

 مطهره بخشایش
 

 

 59پاییز 



 

1 

 

 مقدمه -1
با وجود سهم اندک تجارت کشاورزی و مواد غذایی در جهان، این شاخص به دلیل ارتباط آن با امنیت غذایی در همه 

گیرد. اثر کشورها مورد توجه جدی است. ارتباط تجارت و کشاورزی هر روز در کشورهای بیشتری مورد تاکید قرار می

های تجاری نه تنها در سطح داخلی ها و محدودیتها، تعرفهتجارت کشاورزی از قبیل یارانههای داخلی مرتبط با سیاست

ای بر های تجاری دو و چند جانبه و منطقهکشورها، بلکه در بازار سایر کشورها مشهود است. افزایش تعداد موافقتنامه

اری موثر است. در قالب سازمان جهانی های ملی کشورها در زمینه تجارت کشاورزی و الگوهای تولیدی و تجسیاست

ای کاهش ای خود را به طور قابل مالحظههای داخلی و تعرفهتجارت بسیاری از کشورهای در حال توسعه سطح حمایت

اند و آزادسازی بازارها، تولیدکنندگان را به سمت تولید تخصصی و تک محصولی، افزایش مکانیزاسیون و مصرف داده

های کند. این در شرایطی است که کشورهای پیشرفته در چارچوبوارداتی( و اقتصاد مقیاس هدایت می ها )عمدتا  نهاده

های صادراتی از محصوالت حساس خود ادامه ای و داخلی باال و مشوقهای تعرفهسازمان جهانی تجارت هنوز به حمایت

گرایی است. در شرایطی از آزادسازی و حمایتدهند. چارچوب فعلی تجارت جهانی در شرایط حاضر ترکیب ناموزونی می

که کشورهای در حال توسعه تحت فشار باالیی برای آزادسازی بازارهای محصوالت کشاورزی هستند، کشورهای توسعه 

های جعبه سبز( به حمایت از های مختلف )استانداردهای فنی و بهداشتی، کاالهای حساس و یارانهیافته در چارچوب

پردازند. اگرچه تجارت کشاورزی در مجموع به نفع فقرا است، اما توزیع آن ناهمگون است و کشاورزان ی میتولید کشاورز

-برند. در شرایطی که کشورهای در حال توسعه از خودکفایی صحبت میپا منافع اندکی از تجارت کشاورزی میخرده

های ست و توجه چندانی به تولید ملی در سیاستشود، ترجیح واردات ارزان قیمت اکنند، اما آنچه در عمل محقق می

کنندگان به غذای ارزان )به شدت حمایت شده کشورهای توسعه یافته( در نهایت به شود و دستیابی مصرفداخلی نمی

حاضر وضعیت کلی، تجارت کاالیی در سطح جهان،  در گزارش شود.پا و معیشت آنها عملی میزیان کشاورزان خرده

داری به همراه روند کلی تجارت کشاورزی و مواد غذایی، سهم و جایگاه این شاخص در سطح جهان و های پایشاخص

عیت تجاری شرکای ها و کاالهای مهم تجاری کشور بررسی خواهد شد. همچنین وضداخل کشور و وضعیت تجارت گروه

ری کشور و شرکا و رقبای کشور های تجا، وضعیت رقبای کشور در مقاصد اصلی صادراتی و سیاستاصلی تجارت کشور

ای، تحوالت تجارت کشاورزی شامل شود. تالش بر این است در گزارش حاضر، با رویکردی بستهتحلیل و تبیین می

های تجاری )ملی و جهانی(، پایداری و مزیت تجاری کشور، تحوالت تجارت روندهای تجاری )ملی و بین المللی(، سیاست

مراجع رسمی داخلی و  آمار این گزارش بر اساس ها بر تجارت کشاورزی بررسی و تحلیل شود.جهانی و آثار موافقتنامه

)آخرین آمار منتشره( تهیه شده و دامنه شمول آن  1131بین المللی ارائه آمار )فائو و گمرک ج.ا.ا( و با تأکید بر سال 

 مهمترین محصوالت وارداتی و صادراتی کشاورزی و صنایع غذایی کشور است.

 

 هانتایج و یافته -2

 تجارت محصوالت کشاورزی از بعد بین الملل -2-1
 5/3به  2/3داشته است و از  روند تقریبا  ثابتیاز تجارت کاالیی در جهان همواره آن تجارت تولیدات کشاورزی و سهم 

درصدی را تجربه کرده است. بطور کلی تجارت تولیدات  22/1درصد افزایش یافته و به این ترتیب تنها رشدی معادل 

رسیده است. در واقع با  2212میلیارد دالر در سال  1625به  2212میلیارد دالر در سال  1122کشاورزی در جهان از 

درصد رشد داشته است. تجارت  53/23ساله فوق به اندازه  5دات کشاورزی طی مدت این حساب رشد تجارت تولی
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 22افزایش سهم از تجارت جهانی نداشته اما از نظر ارزش  2211نسبت به سال  2212تولیدات کشاورزی در سال 

زان افزایش یافته دهد که کل تجارت در جهان نیز به همین میاین مسئله نشان می .میلیارد دالر افزایش داشته است

های غذایی ایران در میان صادرات تولیدات است. این در حالی است که سهم صادرات تولیدات کشاورزی و فرآورده

درصد تنزل یافته  113/2به  2212درصد بوده و در سال  122/2، 2212های غذایی جهان در سال کشاورزی و فرآورده

 . است
های هرفیندال هیرشمن و شاخصمحصوالت اصلی کشاورزی با استفاده از  ساختار بازار وارداتنتایج بررسی  

)فارغ از مبادی اصلی وارداتی کشور و به طور محصوالت اصلی وارداتی ایران  جهانی های تمرکز نشان داد، بازارشاخص

باشد. بازار انحصار بسته میانحصاری بوده و در برخی موارد مانند بازار ذرت و بازار روغن بسیار نزدیک به کلی در جهان( 

در بازار گوشت گاو درجه انحصار از سایر بازارها کمتر بوده است. کشورهای اصلی صادرکننده این محصوالت به جهان در 

زنی در این محصوالت قدرت چانه وارداتاکثر موارد یا ثابت بوده و یا تغییرات بسیار جزئی داشته است. لذا در مورد 

دگان )صادرکنندگان( بوده و تقاضاکنندگان )از جمله ایران( جهت ورود محصوالت به کشور ناگزیر از کنناختیار عرضه

پرداخت مبالغ تعیین شده در بازار انحصاری محصوالت مورد نظر خواهند بود و به عبارت دیگر تقاضاکنندگان قدرت 

های غذایی ایران در تولیدات کشاورزی و فرآوردهسهم واردات کننده نیستند. ها تعیینبازاری نداشته و در تعیین قیمت

درصد به  67/3داشته که این سهم با رشدی معادل  2212درصد در سال  265/2مقایسه با واردات جهانی سهمی معادل 

رسیده است. مشخص است که ایران رشد بیشتری در واردات جهانی نسبت به صادرات  2212درصد در سال  621/2

   قع سهم ایران از واردات جهانی چیزی حدود دو برابر سهم ایران از صادرات جهانی است. داشته است. در وا

ها نگاهی به ساختار بازار مهمترین محصوالت اساسی کشاورزی ایران نشان داد که ساختار عمده این کاال در واقع

به کشورهای طرف تجاری کشور در  ساختاری انحصاری بوده و صادرات آنها در انحصار چند کشور است. از سویی نگاهی

کشور )امارات،  2درصد واردات از  25در کاالیی مانند گندم حدود 1131ساله منتهی به سال  2واردات نشان داد در 

درصد واردات  75کشور )برزیل، امارات، هلند و هند(،  2درصد واردات از  75سوئیس، روسیه و هلند(، در گوشت گاو 

و در ( کشور )هند، امارات و پاکستان 1درصد واردات از  32ت، سوئیس، هلند و انگلستان(، در برنج کشور )امارا 2ذرت از 

بودند. تمرکز و انحصار در بازارهای صادراتی واردات درصد  32مبدأ  (سوئیس و برزیل ت،امارا)شکر نیز سه کشور 

بخشی در های رضایتکاالهای اساسی وارداتی از یک سو و وابستگی باالی کشور در واردات به چند کشور محدود شاخص

 زمینه امنیت غذایی و وابستگی غذایی نیستد. 

رورت پرداختن به انحصاری برای ایران، ضباتوجه به نتیجه بدست آمده، در مورد این محصوالت با بازار وارداتی 

وری تولید محصوالت کشاورزی، بیش از پیش توجه به اصل اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بهبود بهره تولیدات داخلی و

 شود.نمایان می

 

 پسته

فرانسه، ژاپن، دهد که صادرات ایران به کشورهای آلمان، امارات، ایتالیا، جهانی پسته نشان می بازارنتایج بررسی 

مکزیک، روسیه،  دا، اردن، استرالیا، مصر، بحرین،سوریه، هنگ کنگ، تایوان، پاکستان، اسپانیا، ترکیه، لبنان، کویت، کانا

تداوم داشته و از این حیث تداوم بازار  1132تا  1161های قطر، لهستان، بلژیک، عربستان، تونس و سوئیس در تمام سال

رها مناسب بوده است. اما از بین کشورهای بیان شده، کشورهای آلمان، هنگ کنگ، امارات، پسته ایران در این بازا
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اند. در بین همین کشورها نیز کشور هنگ کنگ، روسیه، ترکیه و ایتالیا بیشترین میانگین سهم از بازار ایران را داشته

اند و از لحاظ ثبات در شورهای هدف ایران بودهترین کروسیه، امارات و ترکیه به ترتیب به لحاظ ثبات در قیمتها مناسب

باشند و در نهایت از لحاظ ثبات در سهم صادراتی از ترین کشورها میمقادیر صادراتی نیز کشور امارات و آلمان مناسب

به خود  را سبد صادرات ایران نیز کشورهای امارات، آلمان و هنگ کنگ رتبه اول تا سوم در ثبات سهم صادراتی

ترین بازارهای هدف ایران در بازار اند. لذا مشخص است که کشورهای هنگ کنگ، امارات و آلمان مناسبص دادهاختصا

 باشند.جهانی پسته می

دهد که ایران در مقابل امریکا و آلمان نتایج تحلیل بازار پسته ایران در اسپانیا نشان می 2212تا  2222های طی سال

-راتی به اسپانیا داشته است اما در ادامه این مزیت مناسب ایران تحلیل رفته و در سالهای ابتدایی مزیت صادطی سال

به عبارت دیگر ایران بدست آوردند.  در اسپانیا مزیت رقابتی بیشتری نسبت به ، کشورهای رقیب ایرانپایانیهای 

بوده و رفته  2221اسپانیا، در سال بیشترین مزیت ایران نسبت به کشورهای رقیب یعنی امریکا و آلمان در کشور هدف 

 رفته این مزیت تبدیل به عدم مزیت در مقابل رقبا شده است.

ها نتوانسته مزیت رقابتی نسبت به در بازار هدف آلمان نیز رقیب اصلی ایران کشور آمریکا بوده که ایران در اکثر سال

ایران موفق به کسب مزیت صادراتی نسبت به  2212و  2211های کشور آمریکا در آلمان بدست آورد. تنها طی سال

 این عدم مزیت ایران در مقابل امریکا در کشور هدف آلمان شدت یافته است. 2212آمریکا در آلمان شده است. در سال 

در بازار امارات نیز همواره ایران نسبت به رقیب سنتی خود یعنی امریکا، حائز مزیت بوده است، هرچند که این مزیت 

کامال  مشخص است. در بازار ایتالیا  2221های تخیر روندی تقریبا کاهشی داشته است. این روند کاهشی از سال لدر سا

نیز ایران نسبت به رقبای خود عمدتا  فاقد مزیت نسبی صادراتی مناسبی بوده است. همچنین روند کاهشی مزیت نسبی 

مشخص است. حتی در مورد کشورهای رقیبی مانند هلند، فرانسه و تا صادراتی ایران نسبت به رقبا در بازار ایتالیا کامال  

تری داشته است، در ادامه این مزیت را از دست داده و در واقع بازار ایتالیا بطور حدودی انگلیس که ایران مزیت مناسب

ی مورد نظر از دست هاهای صادراتی را به همراه داشته و برای ایران مزیتمناسبی برای کشورهای رقیب ایران مزیت

 رفته است.

تری داشته و دارای مزیت نسبی در مقایسه با رقیب در بازار ترکیه نیز ایران همواره نسبت به امریکا وضعیت مناسب

سنتی خود بوده است. اما نکته مهم در این بازار، نوسان قابل توجه مزیت نسبی و افت شاخص مزیت نسبی نسبت به 

ازار روسیه نیز کامال  مشخص است که ایران نتوانسته مزیت قابل توجه خود در مقایسه با امریکا باشد. در بمی 2227سال 

را حفظ نموده و در نهایت مزیت نسبی ایران نسبت به صادرات رقیب سنتی خود از دست رفته و بازار روسیه علی رغم 

تری را برای صادرکنندگان امریکایی نسبت به های ایجاد شده بین این کشور و امریکا، مزیت نسبی مناسبمسائل و تنش

 صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده است. 

ها برقرار بوده اما شود که موقعیت مزیت نسبی ایران در مقابل امریکا در اکثر سالدر بازار هنگ کنگ نیز مشاهده می

، مزیت ایران نسبت به 2211و  2212، 2211، 2221های این شاخص نوسان قابل توجهی داشته است. بطوریکه در سال

ها بوده است. این نوسان مزیتی امریکا تنزل یافته و کشور نسبت به رقیب سنتی خود فاقد مزیت صادراتی در این سال

ایران در  2211و  2211، 2222، 2221، 2221های نسبت به رقیب چین در بازار هنگ کنگ بیشتر بوده و طی سال

 ب خود یعنی چین فاقد مزیت صادراتی بوده است.بازار هنگ کنگ نسبت به رقی
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 خرما
دهد که صادرات ایران به کشورهای امارات، ترکیه، آلمان، پاکستان، بررسی بازار جهانی خرما نیز نشان می نتایج

ارمنستان، انگلستان، هند، استرالیا، ترکمنستان، کانادا، اندونزی، هلند، روسیه، نیوزلند، آذربایجان، مالزی، قطر، سوئد، 

تداوم داشته و از این حیث تداوم بازار خرمای ایران در این  1132تا  1161های دانمارک در تمام سال ژاپن، لبنان و

از بین این کشورها نیز امارات، پاکستان، ترکیه، روسیه، انگلستان و افغانستان بیشترین میانگین بازارها مناسب بوده است. 

اند. در بین این کشورها نیز کشورهای انگلستان، ترکیه و روسیه به ترتیب به لحاظ ثبات در تهسهم از بازار ایران را داش

اند و از لحاظ ثبات در مقادیر صادراتی نیز کشورهای انگلستان، پاکستان ترین کشورهای هدف ایران بودهها مناسبقیمت

ر سهم صادراتی از سبد صادرات ایران نیز کشورهای باشند و در نهایت از لحاظ ثبات دترین کشورها میو ترکیه مناسب

اند. لذا کشورهای ترکیه، پاکستان ترکیه، پاکستان و امارات رتبه اول تا سوم در ثبات سهم صادراتی به خود اختصاص داده

 باشند.ترین بازارهای هدف ایران در بازار جهانی خرما میو انگلستان مناسب

صادرات خرمای ایران به روسیه ، 2212تا  2222های صد صادراتی خرما طی سالدر بررسی رقبای ایران در مقا 

های صادرات ایران به بازار روسیه در سال شامل تونس، الجزایر، چین، ترکیه و فلسطین است. رقبای متعددیدارای 

الجزایر فاقد مزیت  ایران نسبت به 2212تا  2212های بسیاری حائز مزیت نسبت به این رقبا بوده است اما در سال

است و لذا صادرات این کشورها  خود را از دست دادهمزیت صادراتی  2212صادراتی شده و نسبت به تونس نیز در سال 

در مقایسه با سایر رقبا کماکان صادرات با ادامه روند فعلی تهدیدی برای صادرات بلندمدت ایران به روسیه خواهد بود. 

 ارد اما روند آن نگران کننده است.خرمای ایران مزیت بیشتری د

های اخیر صادرات ایران صادرات خرمای ایران به استرالیا نیز رقبای متعددی در بازار این کشور دارد. بطوریکه در سال

نسبت به کشورهای رقیبی مانند پاکستان، امارات، تونس، فلسطین، مکزیک و عربستان حائز مزیت در بازار استرالیا بوده 

بت به کشورهای ترکیه و امریکا صادرات ایران فاقد مزیت صادراتی در بازار استرالیا بوده است. لذا صادرات این اما نس

 کشورها با ادامه روند فعلی تهدیدی برای صادرات بلندمدت ایران به استرالیا خواهد بود. 

رقبایی مانند عراق، عمان و پاکستان از  شود که مزیت صادراتی خرمای ایران در رقابت بادر بازار هند نیز مشاهده می

دست رفته و صادرات این کشورها تهدیدی برای صادرات با ثبات ایران به هند خواهد بود. در مورد رقیبی مانند امارات 

مجددا  ایران حائز مزیت در رقابت با امارات در  2212در سال  ،2211تا  2212های طی سال نیز پس از یک افت مزیت

 است.  شدهند بازار ه

ها دهد که ایران نسبت به رقبای خود در بیشتر سالدر بازار ترکیه نیز جهت صادرات خرما نتایج بررسی نشان می

های مورد حائز مزیت بوده است. روند بهبود مزیت صادراتی هرچند صعودی بوده اما همراه با نوسانات متعددی طی سال

توان با توسعه ی ایران در بازار ترکیه همراه با مزیت خواهد بود، لذا میبررسی بوده است. در هر صورت وضعیت فعل

 صادرات در این کشور به حضور بلندمدت صادرکنندگان ایرانی امیدوار بود.

دهد که ایران در بازار پاکستان نیز جهت صادرات خرما نتایج بررسی مشابه بازار هدف ترکیه بوده و نتایج نشان می

-ها حائز مزیت بوده است. روند مزیت صادراتی همچنان با نوسانات متعددی طی سالخود در بیشتر سالنسبت به رقبای 

های مورد بررسی همراه بوده است. در هر صورت وضعیت فعلی ایران در بازار پاکستان نیز مشابه ترکیه همراه با مزیت 

 لندمدت صادرکنندگان ایرانی امیدوار بود.توان با توسعه صادرات در این کشور به حضور بخواهد بود، لذا می
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در مورد صادرات خرمای ایران به امارات، هرچند ایران نسبت به یکی از رقبای خود یعنی عربستان، همواره حائز 

به بعد مزیت  2221مزیت صادراتی شده است اما نسبت به رقیب دیگر خود یعنی عراق در این بازار بویژه از سال 

در صورتی که صادرات عراق در مورد محصول خرما توسعه یابد، صادرات ایران به امارات با تهدید  ونداشته صادراتی 

 جدی روبرو خواهد شد.

اما در کشور افغانستان، مزیت صادراتی خرمای ایران نسبت به رقیب اصلی خود در این کشور یعنی پاکستان، همواره 

تواند در بلندمدت منافع پایداری برای صادرکنندگان کشور نیز میبازار این  تری دارد.و وضعیت مناسب داشته دوجو

 ایرانی به همراه داشته باشد.

صادرات ایران در مقایسه با  اگرچهصادرات خرما ایران به انگلیس رقبای بسیار متعددی در بازار این کشور دارد. 

ان، فلسطین، فرانسه، پاکست شامل ورهاییکشدهد ها نشان میبررسیبسیاری از کشورهای رقیب حائز مزیت بوده اما 

توانند در صورت توسعه صادرات خرما به انگلیس رقیبی جدی برای در آینده می ترکیه و آفریقای جنوبی آلمان، هلند،

مزیت ایران در رقابت با این کشورها برای  2212البته در مورد پاکستان، تونس و امریکا نیز در سال  .ایران تلقی شوند

ادامه روند فعلی، این کشورها نیز به عنوان تهدیدی برای صادرات ایران به  با ت خرما به انگلیس افت کرده است وصادرا

 روسیه مطرح خواهند شد.

 

 سیب
دهد که صادرات ایران به کشورهای قطر، کویت، روسیه، عربستان، نشان می نیز نتایج بررسی بازار جهانی سیب

تداوم داشته و از این حیث تداوم بازار سیب ایران در  1132تا  1161های آذربایجان در تمام سالترکمنستان، امارات و 

این بازارها مناسب بوده است. اما از بین کشورهای فوق، عراق، امارات، ترکمنستان، عربستان، آذربایجان، ترکیه و 

طرفی کشورهای ترکمنستان، امارات، آذربایجان، افغانستان اند. از افغانستان بیشترین میانگین سهم از بازار ایران را داشته

اند و از لحاظ ثبات در مقادیر ترین کشورهای هدف ایران بودهها مناسبو ترکیه به ترتیب به لحاظ ثبات در قیمت

ادراتی از باشند و در نهایت از لحاظ ثبات در سهم صترین کشورها میصادراتی نیز ترکمنستان، امارات و عربستان مناسب

اند. لذا این نتیجه خود اختصاص دادهرا به سبد صادرات ایران نیز کشورهای ترکمنستان، امارات و عراق رتبه اول تا سوم 

ترین بازارهای هدف ایران در بازار جهانی بدست خواهد آمد که کشورهای ترکمنستان، امارات و تا حدودی عراق مناسب

 باشند.سیب می

رغم روند رو به بهبود علی کشور پاکستان بوده که ،افغانستان جهت صادرات سیب رقیب اصلی ایراندر بازار هدف 

 نتوانسته مزیت رقابتی نسبت به کشور پاکستان در افغانستان بدست آورد. ایران گاه هیچ ،ایران شاخص مزیت صادراتی

حائز مزیت بوده است. هرچند که روند شاخص ایران همواره نسبت به رقبای خود جهت صادرات سیب در بازار امارات 

باشد که توجه به این مورد جهت حفظ داری میمزیت صادراتی ایران در مقایسه با رقبا در حال افت و کاهش معنی

 باشد.شرایط موجود، قابل توجه می

نسبت به کشورهای های اخیر صادرات ایران آذربایجان رقبای متعددی دارد. در سال در بازارصادرات سیب ایران 

رقیبی مانند لهستان، شیلی و فرانسه حائز مزیت در بازار آذربایجان بوده اما نسبت به کشور گرجستان فاقد مزیت 

صادراتی در بازار آذربایجان بوده است. لذا صادرات این کشور با ادامه روند فعلی تهدیدی برای صادرات بلندمدت ایران به 

 آذربایجان خواهد بود. 
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مزیت سیب ایران نسبت به رقیب اصلی خود در این کشور یعنی ترکیه، همواره  در کشور ترکمنستان، صادرات اام

 .است تری برخوردار بودهو از وضعیت مناسب داشته

در بازار هدف عراق نیز شرایط مشابه کشور هدف امارات بوده است. در کشور هدف عراق، مزیت صادراتی ایران نسبت 

( ایران نسبت به ترکیه فاقد مزیت مناسبی در عراق 2212رقیب، روند نزولی داشته است و تنها در یکسال )به کشورهای 

 بوده است. در هر صورت افت ادامه دار شاخص مزیت صادراتی در آینده تهدیدی برای صادرات ایران به عراق خواهد بود.

 

 انگور خشک کرده
دهد که صادرات ایران به کشورهای امارات و کویت در تمام نشان می انگور خشک کردهنتایج بررسی بازار جهانی 

ایران در این بازارها مناسب بوده است.  انگور خشک کردهتداوم داشته و از این حیث تداوم بازار  1132تا  1161های سال

بیشترین  یت به ترتیبین و کواین در حالی است که کشورهای روسیه، آذربایجان، امارات، عراق، پاکستان، ترکیه، بحر

اند. در بین همین کشورها نیز کشورهای پاکستان، روسیه، و آذربایجان به ترتیب به میانگین سهم از بازار ایران را داشته

اند و از لحاظ ثبات در مقادیر صادراتی نیز امارات، کویت، ترین کشورهای هدف ایران بودهها مناسبلحاظ ثبات در قیمت

باشند و در نهایت از لحاظ ثبات در سهم صادراتی از سبد صادرات ایران نیز ترین کشورها میکیه مناسبآذربایجان و تر

انگور خشک رد صادرات اند. لذا در موبه خود اختصاص داده راآذربایجان رتبه اول تا سوم  کشورهای روسیه، امارات و

 باشند.می انگور خشک کردهترین بازارهای هدف ایران در بازار جهانی آذربایجان مناسب کشورهای روسیه، امارات و کرده

صادرات ایران در مقایسه با  متعددی در بازار این کشور دارد.ایران به امارات رقبای  انگور خشک کردهصادرات 

توانند آینده میدر اردن، سوریه، عربستان و تا حدودی لبنان  هایبسیاری از کشورهای رقیب حائز مزیت بوده اما کشور

 2212البته در رقابت با لبنان جهت صادرات به امارات، ایران در سال  .رقیبی جدی برای ایران در بازار امارات تلقی شوند

 مزیت صادراتی مناسبی کسب نموده است. 

جنوبی و ایران نسبت به رقبای اصلی خود در این کشور یعنی آفریقای  انگور خشک کردهاما در کشور آذربایجان، 

. داردتری نسبت به رقبای خود داشته است و لذا ایران در بازار آذربایجان وضعیت باثباتمزیت صادراتی ترکیه، همواره 

تواند هرچند شاخص مزیت نسبی ایران در مقایسه با این دو کشور رقیب در بازار آذربایجان رو به کاهش است که می

 ی گردد.تهدیدی در صورت ادامه روند موجود، تلق

-ایران به پاکستان، هرچند ایران نسبت به یکی از رقبای خود یعنی چین، در سال انگور خشک کردهدر مورد صادرات 

های اخیر حائز مزیت صادراتی شده است اما نسبت به رقیب دیگر خود یعنی افغانستان در این بازار حائز مزیت صادراتی 

 اتوسعه یابد، صادرات ایران به پاکستان ب انگور خشک کردهمورد محصول  نبوده و در صورتی که صادرات افغانستان در

 تهدید جدی روبرو خواهد شد.

ایران به روسیه رقبای بسیار متعددی در بازار این کشور دارد. صادرات ایران در مقایسه با  انگور خشک کردهصادرات 

انگور خشک توانند در صورت توسعه صادرات ینده میبسیاری از کشورهای رقیب حائز مزیت بوده اما کشورهایی که در آ

 ترکیه، مولداوی، بالروس، آرژانتین، ارمنستان و قزاقستان شاملرقیبی جدی برای ایران در بازار روسیه تلقی شوند  کرده

به  کردهانگور خشک مزیت ایران در رقابت با این کشور برای صادرات  2212. البته در مورد هند نیز در سال باشدمی

 روسیه افت کرده است و ادامه روند فعلی، هند را نیز به عنوان تهدیدی برای صادرات ایران به روسیه مطرح خواهد کرد.
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مزیت همواره  ایران نسبت به رقبای اصلی خود در این کشور یعنی ترکیه و چین انگور خشک کردهاما در کشور عراق، 

تری نسبت به رقبای ابت با چین( و لذا ایران در بازار عراق وضعیت باثباتدر رق 2211داشته است )بجز سال صادراتی 

تواند تهدیدی در . هرچند شاخص مزیت نسبی ایران در مقایسه با چین در بازار عراق رو به کاهش است که میداردخود 

انگور هرگاه پاکستان صادرات  دهد کهصورت ادامه روند موجود، تلقی گردد. تحلیل بازار صادراتی افغانستان نیز نشان می

به افغانستان داشته، مزیت صادراتی ایران در رقابت با پاکستان افت کرده است و لذا از این جهت صادرات  خشک کرده

 خواهد بود.  انگور خشک کردهپاکستان تهدید برای صادرات باثبات ایران به افغانستان در مورد محصول 

 

 کیوی
دهد که صادرات ایران به کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، نتایج بررسی بازار جهانی کیوی نشان می 

تداوم داشته و از این حیث تداوم بازار  1132تا  1167های امارات، بحرین، ترکمنستان، ترکیه و کویت در تمام سال

رکیه، امارات، آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان به ترتیب  کیوی ایران در این بازارها مناسب بوده است. کشورهای ت

اند. همچنین کشورهای ترکیه، آذربایجان و امارات به ترتیب به لحاظ ثبات بیشترین میانگین سهم از بازار ایران را داشته

منستان، کویت، ترکیه، اند و از لحاظ ثبات در مقادیر صادراتی نیز ارترین کشورهای هدف ایران بودهها مناسبدر قیمت

باشند و در نهایت از لحاظ ثبات در سهم صادراتی از سبد صادرات ترین کشورها میبحرین، امارات و آذربایجان مناسب

 اند. لذا باایران نیز کشورهای ارمنستان، ترکیه، امارات رتبه اول تا سوم در ثبات سهم صادراتی به خود اختصاص داده

 باشند.ترین بازارهای هدف ایران در بازار جهانی کیوی میشورهای ترکیه و امارات مناسبتوجه به این نتایج، ک

در مورد محصول کیوی در بازار هدف امارات، ایران نسبت به تمام رقبای خود مزیت صادراتی مناسبی داشته است. 

 2221اخص مزیت صادراتی در سال در مقابل رقبا در بازار امارات در حال تنزل است. بطوریکه ش این شاخصهرچند که 

تنزل یافته است. همچنین در مقایسه  32/2به  2212بوده که این عدد در سال  62/22در امارات در مقایسه با ایتالیا رقم 

 2212بوده که در سال  36/22و  5/151به ترتیب  2221با نیوزلند و شیلی نیز میزان شاخص مزیت صادراتی در سال 

 تنزل یافته است.  55/26و  2/21سه با این دو کشور به ترتیب به این شاخص در مقای

در بازار هدف ترکیه نیز شرایط مشابه کشور هدف امارات بوده است. با این تفاوت که در کشور هدف ترکیه، مزیت 

را تجربه کرده صادراتی ایران نسبت به کشور یونان، بهبود یافته و ایران نسبت به این کشور وضعیت صادراتی پایدارتری 

 است. 

ها حائز مزیت اما صادرات کیوی ایران در کشور هدف روسیه نسبت به سایر رقبای ایران در این کشور، در بیشتر سال

، 2221های تری نسبت به رقبای خود در بازار روسیه داشته است. هرچند که یونان طی سالبوده و ایران وضعیت باثبات

تری داشته و ایران در مقایسه با یونان در کشور روسیه فاقد ه ایران وضعیت مناسبنسبت ب 2211تا  2225و  2222

 مناسبی بوده است.  صادراتیمزیت 

 

 زعفران
( سومین محصول ارزآور بخش 1172-31میلیون دالر در دوره ) 2112محصول زعفران با مجموع ارزش صادارتی 

 227درصدی در ارزش صادرات این بخش دارد. ارزش صادرات این محصول  5کشاورزی و مواد غذایی بوده و سهم 

درصد(،  2درصد(، عربستان ) 12پانیا )درصد(، اس 22بود. کشورهای امارات متحده عربی ) 1131میلیون دالر در سال 
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درصد( مقاصد اصلی صادرات زعفران ایران هستند. صادرات به امارات متحده عربی در دوره 1درصد( و هند ) 5ایتالیا )

میلیون دالر رسید. سهم اسپانیا به عنوان دومین شریک تجاری ایران در صادرات زعفران در دوره  212( به 31-1173)

درصد( بود. در این دوره بر تنوع بازارهای صادراتی کشور افزوده شده و عربستان  23میلیون دالر )  225(   31-1171)

صادرات زعفران به امارات با روند  درصدی در واردات این محصول دارد. 2میلیون دالر سهم  33سعودی با واردات 

 125به  افزایش یافت و در ادامه با کاهش 1131سال میلیون دالر در  152به  1177میلیون دالر در سال  21افزایشی از 

میلیون دالر  113به ارزش  1173افت کرد. بیشترین مقدار صادرات به کشور اسپانیا در سال  1131میلیون دالر در سال 

 کاهش یافت.  1131میلیون دالر در سال  52انجام شد و در ادامه با روند کاهشی به 

و تا حدودی هلند، حائز مزیت  نیا نسبت به رقیبانی همچون انگلیسایران در بازار اسپا در بازار صادراتی زعفران نیز

اند، مزیت تری بوده است. این در حالی است که هرگاه فرانسه، آلمان و یونان به اسپانیا صادرات داشتهصادراتی مناسب

دراتی در رقابت با این کشورها بوده است. لذا صادراتی ایران در مقایسه با این کشورها افت کرده و ایران فاقد مزیت صا

 باشد.توسعه صادرات این کشورها همواره به عنوان تهدیدی برای ایران در کشور هدف اسپانیا مطرح می

ها حائز مزیت بوده اما در رقابت با در بازار آلمان نیز ایران نسبت به اسپانیا در صادرات زعفران در بسیاری از سال

اند، مزیت صادراتی ایران در دهد که هرگاه این دو کشور به آلمان صادرات زعفران داشتهالیا، نتایج نشان میفرانسه و ایت

مقایسه با این کشورها افت کرده و ایران فاقد مزیت صادراتی در رقابت با این کشورها بوده است. لذا توسعه صادرات این 

 باشد.شور هدف آلمان مطرح میکشورها همواره به عنوان تهدیدی برای ایران در ک

چند نسبت به اسپانیا مزیت صادراتی مناسبی داشته است اما شاخص مزیت صادراتی  در بازار امارات نیز ایران هر

برای ایران در حال کاهش بوده و ادامه این روند تهدیدی برای صادرات زعفران ایران به امارات در رقابت با اسپانیا خواهد 

های دهد که هرگاه این دو کشور بویژه در سالکشورهای  رقیبی مانند بنگالدش و عربستان نیز نشان می بود. اما بررسی

اند. لذا صادرات اند، منجر به عدم مزیت صادراتی ایران در امارات در رقابت مورد نظر شدهاخیر صادرات به امارات داشته

 لندمدت صادرات ایران به امارات خواهد بود. های اخیر تهدیدی برای روند باین دو کشور نیز در سال

های صادراتی کشور در بسیاری از کاالهای مهم صادراتی و معدود بودن شرکای روند ناپایدار و کاهشی مزیتدر واقع 

کند. در کاالیی مانند پسته کشورهای اصلی صادراتی کشور در این کاالها، پایداری صادرات کشور را تهدید می

روسیه،  عراق و  درصد صادرات، برای کشمش کشورهای امارات، اسپانیا، 25ویتنام و روسیه مقصد  آلمان، کنگ،هنگ

درصد  51درصد سیب،  22درصد صادرات و  21د صدرصد صادرات، برای زعفران امارات و اسپانیا مق 21ترکیه مقصد 

ی به دنبال هر تنش اقتصادی، سیاسی و یا هر شود. در چنین شرایطفرنگی فقط به عراق صادر میدرصد گوجه 32خیار و 

 شود. رو میای از صادرات کشور با چالش روبهدر هر یک از این کشورها سهم عمده تجاری تصمیم

 
 

 تجارت محصوالت کشاورزی از بعد داخلی -2-2
ذایی بخشی دهد بخش کشاورزی و مواد غبررسی تجارت کشاورزی به طورت کلی، گروه کاالیی و کاالیی نشان می

آن سال به سال افزایش یافته از یک دهه پیش به این سو میزان کسری  است با کسری تجاری رو به تزاید به طوریکه

هزار تن  5666به  1132درصدی نسبت به سال  22صادرات کشاورزی و مواد غذایی با رشد  1131در سال  است.

درصد افزایش یافت. همچنین ارزش صادرات کشاورزی و  6به  درصد 5در صادرات غیرنفتی از  افزایش یافت و  سهم  آن
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میلیون دالر افزایش یافت، در شرایطی که  2753به  1132درصدی نسبت به سال  12با رشد  1131مواد غذایی در سال 

. از سوی دیگر مقدار واردات کشاورزی و مواد ه استداشت یدرصد 16در همین دوره کل ارزش صادرات غیرنفتی رشد 

میلیون تن افزایش یافت، اما با توجه به اینکه  12/21نسبت به سال قبل به  1131درصدی در سال  26ذایی با رشد غ

سهم کاالهای کشاورزی و مواد غذایی تغییر چندانی پیدا نکرد و بیش  ه لذادرصدی داشت 27کل واردات کاالیی نیز رشد 

. در واقع بخش عمده رشد واردات کل مربوط به افزایش واردات درصد کل واردات کاالیی را به خود اختصاص داد 52از 

 2. حجم ذخایر راهبردی ه استدرصد افزایش یافت 7و واردات کاالهای صنعتی تنها  هکاالهای کشاورزی و مواد غذایی بود

شاورزی و هزار تن بود و تدارک چنین سهمی به طور معمول نیاز به واردات ک 7522حدود  1131کاالی اساسی در سال 

نسبت  1131درصدی در سال  6مواد غذایی را افزایش داد. ارزش واردات کاالهای کشاورزی و مواد غذایی نیز با کاهش 

میلیارد دالر  56/51درصدی به  7میلیون دالر کاهش یافت. اما ارزش واردات کل کاالها با رشد  13/12به  1132به سال 

درصد کاهش  21درصدی به  1ارزش واردات کشاورزی و مواد غذایی با افت  افزایش یافت. این تغییرات باعث شد سهم

درصدی مقدار واردات این  16درصدی مقدار صادرات کشاورزی و مواد غذایی و رشد  22یابد. در این سال با وجود رشد 

درصدی  21بخش با رشد کاالها به علت شکاف بسیار زیاد بین مقدار واردات و صادرات این کاالها کسری تراز تجاری این 

درصدی  12درصدی ارزش واردات و رشد  6میلیون تن رسید. اما با توجه به کاهش  -57/16به  1132نسبت به سال 

 1131درصدی در سال  12ارزش صادرات این کاالها کسری تراز ارزشی کاالهای کشاورزی و مواد غذایی با کاهش 

قیمت واردات کشاورزی و مواد غذایی نسبت  1131د. همچنین در سال میلیارد دالر رسی -51/5نسبت به سال قبل به 

دالر/کیلوگرم کاهش یافت. در همین دوره قیمت  51/2دالر/کیلوگرم به  62/2درصدی از  26افت بیش از  1132به سال 

 دالر/ کیلوگرم رسید.  13/1دالر به  27/1درصد کاهش یافت و از  6صادرات این کاالها تنها 

صادرات تولیدات دامی، لبنی و شیالت از نظر  1131های کاالیی نشان داد که در سال یت تجارت گروهبررسی وضع

درصدی نسبت به سال قبل داشت. در این دوره تولیدات زراعی و باغی  17درصدی و از نظر ارزشی رشد  12وزنی رشد 

یع تبدیلی و تکمیلی صادرات تولیدات صنا درصدی از نظر ارزش داشت و مقدار 16درصدی از نظر مقدار و رشد  26رشد 

درصدی داشت. بیشترین رشد ارزشی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به  6و ارزش آنها رشد  درصدی 17رشد 

تولیدات دامی، لبنی و شیالت و بیشترین رشد مقداری این کاالها به تولیدات زراعی و باغی اختصاص داشت. در این دوره 

درصد کاهش، قیمت تولیدات صنایع تبدیلی  6دات زراعی و باغی به عنوان مهمترین بخش صادراتی قیمت صادراتی تولی

درصد افزایش یافت. در همین دوره مقدار واردات  2درصد کاهش و تنها قیمت تولیدات دامی، لبنی و شیالت  3نیز 

 762درصدی به  17گروه با کاهش هزار تن و ارزش این  226درصدی به  12تولیدات دامی، لبنی و شیالت با کاهش 

هزار تن و ارزش این  17225درصدی به  55میلیون دالر کاهش یافت. اما مقدار واردات تولیدات زراعی و باغی با رشد 

میلیون دالر افزایش یافت. مقدار تولیدات بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز با کاهش   6263درصدی به  3گروه با رشد 

میلیون دالر کاهش یافت. در این دوره  213درصدی به  15هزار تن و ارزش این گروه با افت  2731درصدی به  22

 های کاالیی کاهش یافت.قیمت وارداتی همه گروه

بهبود قابل توجهی داشته است. کسری تراز  1132نسبت به سال  1131های کاالیی در سال تراز ارزشی کلیه گروه

درصدی را  11میلیون دالر کاهش یافت و بهبود  -1222میلیون دالر به  -2263ی تجاری گروه تولیدات زراعی و باغ

میلیون دالر  -2161به  -1553درصدی از  22تجربه کرد. کسری تراز تجاری گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی با بهبود 

 میلیون دالر ارتقاء یافت. 251به  -37برابری از  5کاهش یافت و تراز تجاری گروه تولیدات دامی، لبنی و شیالت با بهبود 
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درصد کل مقدار واردات کشاورزی و مواد  35تا  22قلم کاالی اساسی کشاورزی بین  7از حیث کاالیی، در مجموع 

قلم کاال در کل واردات کشاورزی و مواد  7اند. سهم ارزشی این های مختلف به خود اختصاص دادهغذایی را در سال

 متغیر است.   1172درصد در سال  31تا  1172درصد در سال  27غذایی نیز بین 

 برنج
هزار تن کاهش یافت و  1226به  1132درصدی نسبت به سال  17مقدار واردات برنج با کاهشی  1131در سال 

درصد افت کرد. روند سینوسی و متناوب واردات این محصول و  5سهم آن در کل واردات کشاورزی و مواد غذایی نیز به 

اعمال تعرفه فصلی و ممنوعیت وارداتی به کاهش واردات بیش از نیاز این های کنترلی وزارت جهاد کشاورزی و سیاست

میلیون دالر کاهش و سهم آن در کل  1212به  1131منجر شد. ارزش وارداتی این کاال در سال  1131محصول در سال 

در  17/1تا  1172در سال 26/2درصد افت کرد. قیمت وارداتی این کاال نیز از  12واردات کشاورزی و مواد غذایی به 

درصدی  2بود که با کاهش  1132متغیر است. بیشترین قیمت وارداتی این محصول در سال  1132و  1131های سال

 دالر بر کیلوگرم کاهش یافت.  35/2به  1131در سال 

 گندم
الت تحریم و مقدار واردات گندم نیز به طور کامل به تولید داخل و ذخایر استراتژیک این محصول وابسته است. مشک

افزایش داد.  1131هزار تن در سال  6223افت تولید و ذخایر استراتژیک این محصول سطح واردات این محصول را به 

واردات در این سال برای جبران کسری شدید ذخایر استراتژیک و مشکالت بروز کرده برای واردات محصول در سال 

ریزی شده در نیمه ای از واردات در این سال واردات برنامهعمدهدرصدی داشت، در واقع بخش  76رشد بیش از  1132

درصد حجم واردات  22این محصول  1132منتقل شد. در سال  1131بود که به نیمه اول سال  1132دوم سال 

افزایش یافت. قیمت وارداتی این  1131درصد در سال  12درصدی به  25کشاورزی و مواد غذایی را داشت که با رشد 

متغیر است. قیمت وارداتی این محصول در  1131دالر/کیلوگرم در سال  31/2تا  1171در سال  11/2ول نیز  بین محص

 دالر/کیلوگرم بود.  27/2و  11/2به ترتیب  1131و  1132های سال

 ذرت
این محصول های مختلف دارد. درصد حجم واردات کشاورزی و مواد غذایی را در سال 11تا  12واردات ذرت نیز بین 

سهم آن  1131درصدی در کل واردات کشاورزی و مواد غذایی دارد و در سال  22های اخیر سهم پایدار بیش از در سال

در واقع این محصول کاالیی است که سهم پایداری در کل واردات کشاورزی و مواد غذایی  درصد رسیده است. 26به 

درصد است و بیشترین سهم این کاال در سال  15تا  2مواد غذایی بین  دارد. سهم این کاال در ارزش واردات کشاورزی و

متغیر است و  1132دالر/کیلوگرم در سال  17/2تا  1172در سال  27/2بود. قیمت وارداتی این کاال نیز بین  1131

 دالر/کیلوگرم کاهش یافته است.  22/2و  23/2به  1131و  1132های قیمت آن با روندی کاهشی در سال

 و گوشت گوساله کنجاله سویا ،جو، روغن خام، شکر
حداکثر سهم محصوالتی مانند جو، روغن خام )سویا و آفتابگردان(، شکر و کنجاله سویا نیز در کل مقدار واردات 

و  2سهم جو به ترتیب  1131و  1132های درصد است. در سال 11و  11، 3، 12، 12کشاورزی و مواد غذایی به ترتیب 

درصد است.  7و  12درصد و کنجاله سویا  2و  3درصد، شکر  2و  5سهم روغن خام )سویا و آفتابگردان( درصد،  7

و  2سهم جو به ترتیب  1131و  1132های درصد است و در سال 22و  21، 12، 11حداکثر سهم ارزشی این کاالها نیز 



 

11 

 

درصد است. بیشترین قیمت وارداتی  12و  2ویا و کنجاله س 1و  2، شکر 6و  7، سهم روغن خام )سویا و آفتابگردان( 2

و  26/2با روندی کاهشی به  1131و  1132های دالر بر کیلوگرم بود که در سال 63/2و بیش از  1131جو در سال 

 12/1و به مقدار  1132دالر/کیلوگرم کاهش یافت. بیشینه قیمت وارداتی روغن خام )سویا و آفتابگردان( در سال  22/2

کاهش یافت. بیشینه  1131و  1132های دالر/کیلوگرم در سال 75/2و  21/1وگرم بود که با روندی کاهشی به دالر/کیل

دالر/کیلوگرم در  12/2و  22/2/. دالر/کیلوگرم بود که با روندی کاهنده به 22و به مقدار  1132قیمت شکر نیز در سال 

دالر/کیلوگرم بود که در  17/1بیش از  1173سال  رسید. بیشینه قیمت کنجاله سویا نیز در 1131و  1132سال 

دالری را  16/5دالر/کیلوگرم کاهش یافت. گوشت گوساله نیز بیشینه قیمت  22/2و  53/2به  1131و  1132های سال

 افت کرد. 1131دالر در سال  22/2تجربه کرد که با آهنگی کاهشی قیمت آن به  1132در سال 

 

 محصوالت کشاورزی رتسیاستگذاری در حوزه تجا -2-9
ای( ایران و دیگر کشورها در کنار های تجاری )تعرفه و موانع غیرتعرفهبررسی تحوالت سیاست ،گذاریدر بعد سیاست

های نظام تعرفه کشاورزی در راستای افزایش تحلیل تحول تجارت کشاورزی و مواد غذایی نشان داد که تحوالت و اصالح

پایه ابزار تعرفه ارزشی است، حمایت موثر و  هدفمندی و سطح حمایتی آن نبوده است و نظام تعرفه کشاورزی که تنها بر

ای به نظام تعرفه کشاورزی در ایران و سایر کشورها )به ویژه کند. نگاهی مقایسهمتوازنی از کاالهای کشاورزی نمی

های فنی و بهداشتی، شکاف اندک میانگین ساده و وزنی دهد تنوع ابزاری، کاربرد اقدامکشورهای توسعه یافته( نشان می

ی هاای هدفمند و موثر از شاخصهدرصد برای حمایت تعرفه 1222های فراتر از تعرفه، تعدد طبقات تعرفه و وجود تعرفه

. دقت در مسیر دارد کشورهای از اینای ایران وضعیتی متضاد است. این در شرایطی است که ساختار حمایت تعرفه آن

، حذف کامل این موانع 1172ای قبل از سال رده موانع غیر تعرفهدهد وضع گستای نیز نشان میتحول موانع غیرتعرفه

ها و مجوزها در راستای های برنامه چهارم و بازگشت مجدد ممنوعیتای مناسب در سالبدون جایگزینی حمایت تعرفه

ت تا بعد از یک هایی باعث شده اسهایی واکنشی است. چنین اقداموری و برنامه پنجم توسعه، اقدامقوانین افزایش بهره

ای گسترده شود و چنین روندی مانعی ای بخش کشاورزی مجددا  درگیر موانع غیرتعرفهدوره چند ساله ساختار تعرفه

های جدی برای اصالح واقعی نظام تعرفه مطابق با معیارهای جهانی است. از این رو ضرورت دارد در شرایطی که اهرم

تواند از آنها استفاده ای در اختیار بخش کشاورزی قرار دارد و در مواقع ضروری میهقانونی الزم برای وضع موانع غیرتعرف

ای بخش کشاورزی با مشکالت چند کند، اقدام به اصالح نظام تعرفه کشاورزی نماید تا در صورت حذف موانع غیرتعرفه

دولت مقرر شده است تعداد طبقات  1131ماه  نظام تعرفه کشور طبق مصوبه تیر رو نشود. در مسیر تحولساله اخیر روبه

های ورود سازی رویهطبقه تعرفه کاهش یابد. این مصوبه در راستای افزایش شفافیت و ساده 2به  1132تعرفه تا سال 

دهد همراه با کاهش تعداد طبقات تعرفه سقف تعرفه نیز محدود کاال است. تجربه اجرایی آن در دو سال اخیر نشان می

درصد محدود  55به  65سقف تعرفه از  1135درصد و در سال  65درصد به  122سقف تعرفه از  1132ل شود. در سامی

شد. مقایسه تعداد طبقات تعرفه ایران با دیگر کشورها نشان دهنده تعدد طبقات تعرفه در دیگر کشورها است و سایر 

سطح حمایت موثر نظام تعرفه در عین  کشورها بیش از آنکه درگیر اصالحات شکلی نظام تعرفه باشند، هدفمندی و

به جای پیگیری کاهش طبقات تعرفه که هدفمندی و سطح حمایتی را  کاهش  کنند.یت نظام تعرفه را دنبال میشفاف

 دهد اصالح پراکنش تعرفه برای افزایش شفافیت و جنبه حمایتی آن  ضروری و موثرتر است.می
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نیز نشان داد که بسیاری از آنها به دالیل مختلف وارد فاز اجرایی های تجاری ایران بررسی وضعیت موافقتنامه

 ناجرایی نشدنصیب بخش کشاورزی نشده است.  های اجرایی نیز منافع چندانیاند و در معدود موافقتنامهنشده

های ن موافقتنامهگردد، اما بحث ناکارا بودای باز میهای هستهها به طور عمده به دالیل کالنی مانند تحریمموافقتنامه

گردد. وضعیت نظام تعرفه کشاورزی در ایران به اجرا شده بیشتر به ساختار نامناسب نظام تعرفه کشاورزی در ایران برمی

درصد( وارد شده  2درصد واردات کشاورزی و مواد غذایی با حداقل تعرفه ) 61حدود  1131ای است که در سال گونه

شوند، وضع موافقتنامه و اعطای که در آن کاالهای وارداتی با حداقل تعرفه وارد میای است. در چنین ساختار تعرفه

اصالح نظام تعرفه کشاورزی برای  اتی با چالش جدی رو به رو است وامتیاز برای دریافت امتیاز معادل برای کاالهای صادر

 های تجاری ضرورت دارد.تقویت قابلیت امضای موافقتنامه

دهد واردات کشور اثر های ارزی بر صادرات و واردات کشاورزی و مواد غذایی نشان میو سیاست بررسی اثر نرخ ارز

پذیرد و با توجه به ترکیب واردات کشاورزی و مواد غذایی که سهم عمده آن را کاالهای اساسی چندانی از نرخ ارز نمی

منظور تضمین امنیت غذایی است. در واقع  واردات این کاالها تابع سطح تولید و تقاضای داخلی به دهدتشکیل می

واردات این کاالها تابع نرخ ارز نبوده و بر اساس مالحظات امنیت غذایی هر زمان که ضرورت داشته باشد، چنین 

شوند. اما صادرات کشاورزی و مواد غذایی تایع روندهای طی شده در نرخ ارز کاالهایی در حجم زیاد وارد کشور می

شرایطی که نرخ ارز حقیقی در مسیر کاهش قرار گرفته است، صادرات کشاورزی و مواد غذایی نیز وارد  حقیقی است و در

سیکل کاهش شده است و چنانچه به دالیلی )مانند تحریم و خروج نرخ ارز از نظام کنترلی( نرخ ارز حقیقی روند افزایشی 

یش شده است. از این رو سیاست ارزی و روند نرخ ارز داشته است، صادرات کشاورزی و مواد غذایی نیز وارد سیکل افزا

حقیقی به عنوان متغیری اثرگذار بر صادرات کشاورزی و مواد غذایی باید همواره مدنظر قرار گرفته و آثار آن بر صادرات 

 های مکمل کنترل شود.کشاورزی و مواد غذایی با سیاست

دید نیز  تجربه تحریم کاالهای وارداتی روسیه که در بحث توانمندی و سرعت عمل در ورود به بازارهای ج

.  با نمودهای صادراتی کشور را عیان ای برای ایران ایجاد کرده است ضعف در برخی زیرساختهای قابل مالحظهفرصت

ارد دالر میلی 2/1میلیارد دالر برای لبنیات،  6/1میلیارد دالر برای بازار گوشت،  2تحریم واردات از اتحادیه اروپا حدود 

های آن فرصت بازار ایجاد میلیون دالر برای ماهی و فرآورده 152میلیون دالر برای سبزیجات و  352برای میوه، حدود 

به رو شد که لجستیک ضعیف و مشکالت عمده در کسب شد. چنین فرصتی با استفاده حداقلی از سوی ایران رو

رسد برای پایداری صادرات کشور و امکان ست. بر این اساس به نظر میاستانداردهای بازار روسیه از جمله دالیل اساسی ا

بندی حضور در بازارهای جدید و توسعه یافته )اتحادیه اورپا( ضرورت دارد در زمینه لجستیک و بحث استاندارد و بسته

 صورت گیرد.  ایقابل مالحظههای محصوالت کشاورزی تالش


