
 بنام خدا

 
 ایران بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق

 و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی
 

 :گزارش چکیده

 بررسی آثارتحريم بر بخش کشاورزی ايران

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

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

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

      از  المللي بين   عرصه    در   كشور    كنندگان توليد   پذيري   رقابت    حفظ   مجموع   در  و   واردات  طريق    از  توليد  پايه   منابع   به   نابجا

   .باشد  داشته  بايد و  تواند  مي    كشاورزي تجارت   كه   است   كاركردهايي مهمترين  جمله

چند جانبه  و  يك  هاي  تحريم  مساله ترديدي   گونه هيچ بدون  كشور  اخير چند سال موضوعات مهمترين  از يكي

 كشور  تحريم   اولين حاضر  هاي  تحريم مجموعه  آنكه   با  .است   اي هسته پرونده   واسطه  به كشور  بر اعمال شده 

را    و يكم   بيست  و  بيستم  هاي قرن    هاي تحريم   از  توجهي  قابل سهم   است كه كشورهايي   ايران از جمله   و  نيست

 شود به مي محسوب ايران اقتصادي الينفك فضاي تحريم جز  به بعد، 8531و عمال از سال   داده اختصاص    خود  به

 بسياري كه شده  انتخاب  وسيع چنان اخير  هاي  دامنه تحريم ولي  گرفته  شكل  آن مبناي  بر كشور  در زندگي كه  نحوي

بر  حاكم   شديد ركود  .است ساخته ساقط  انتفاع از حيز   را ديگر  بسياري يا   و  ساخته متوقف   را اقتصادي  هاي فعاليت از

  .مدعاست اين  بر  شاهدي   اخير هاي  سال طي كشور   اقتصاد 

  طبعاً  و دوستانه  بشر مالحظات  واسطه  به  غذا  تجارت  اخير،  جانبه  يك  هاي  تحريم دامنه  شديد  بسط  رغم  به 

 آن  معني   به  اين اما   .است نشده  تحريم  مشمول  الملل  بين عمومي  نزد افكار  در  كنندگان  تحريم  تضعيف جايگاه

 بيمه  هزينه  افزايش  بانكي،  سيستم   تحريم واسطه   به  .اند نداشته  اثري كشاورزي  بخش  بر  ها  كه تحريم نيست 

 به احتمالي دسترسي كاهش و ها محموله حمل هزينه افزايش ايران،.ا.ج كشتيراني كشور، تحريم هاي تجاري  محموله

 را  كشاورزي   بخش  ملموسي  بسيار ولي   غيرمستقيم صورت   به  ها تحريم رود هاي تكنولوژيك، انتظار مي نهاده

   .است مطالعه   اين موضوع  آن  شدت  و  ادعا  اين  صحت   بررسي  .قرارداده باشند  تاثير تحت 

 و   گذشته دهه  طي  محصوالت كشاورزي  تجارت  اصلي  شناسايي روندهاي   تا با شده  تالش مطالعه حاضر  در 

 از  پذير  تأثير هاي  مهمترين سال عمالً  كه  8538 و  8531 هاي سال طي   آنها در   شده ايجاد  غيرعادي  هاي  تورش

 با  البته   .گيرد شناسايي قرار مورد  كشور  كشاورزي بخش بر   ها تحريم اثر گذاري  ميزان   و نوع  اند،  بوده  ها تحريم

  طي محصوالت كشاورزي  تجارت اتفاقات  تمامي  توان نمي  كه است  بديهي   تجارت، بر تاثيرگذار عوامل  تعدد به توجه 



 با  ها  اهميت تحريم طرح  ضمن  تا  شده   تالش گزارش  اين در ليكن   .نمود منسوب  ها  تحريم به  را ها  سال  اين

  .شود ارائه  ناواضح  حدي  تا  هر چند   گذاري آنها، اثر ميزان  و نوع  از  تصويري  كارشناسي،  شناخت  از  استفاده 

 :نتايج اين مطالعه نشان مي دهد

تضعيف جايگاه  طبعا و دوستانه بشر مالحظات واسطه به غذا تجارت اخير، جانبه يك هاي تحريم دامنه شديد بسط رغم به

 بخش بر ها كه تحريم نيست آن معني به اين اما .است نشده تحريم مشمول الملل بين عمومي افكار نزد در كنندگان تحريم

 تحريم كشور، هاي تجاري محموله بيمه هزينه افزايش بانكي، سيستم تحريم واسطه به .اند نداشته اثري كشاورزي

 رود مي انتظار هاي تكنولوژيك، نهاده به احتمالي دسترسي كاهش و ها محموله حمل هزينه افزايش ايران،.ا.ج كشتيراني

 و ادعا اين صحت بررسي .قرارداده باشند تاثير تحت را كشاورزي بخش ملموسي بسيار ولي غيرمستقيم صورت به ها تحريم

 را كشاورزي محصوالت تجارت مي تواند  كه هايي تحريم زماني دامنه آنكه واسطه به .است مطالعه اين موضوع آن شدت

 تالش لذا .نمود استفاده موضوع سنجش زماني براي سري هاي مدل از توان نمي نيست، طوالني باشد، داده قرار تاثير تحت

 آنها در شده ايجاد غيرعادي هاي تورش و گذشتهطي دهه  كشاورزي محصوالت تجارت اصلي روندهاي شناسايي با تا شده

 بر ها تحريم اثرگذاري ميزان و نوع اند، بوده ها تحريم از تاثير پذير هاي سال مهمترين عمال كه 8538 و 8531 هاي سال طي

 توان نمي كه است بديهي تجارت، بر تاثير گذار عوامل تعدد به با توجه البته  .گيرد قرار شناسايي مورد كشور كشاورزي بخش

 تا شده تالش گزارش اين در ليكن .نمود منسوب ها تحريم به را ها سال طي اين كشاورزي محصوالت تجارت اتفاقات تمامي

 ناواضح حدي تا هرچند آنها، گذاري اثر ميزان و نوع از تصويري كارشناسي از شناخت استفاده با ها تحريم اهميت طرح ضمن

 تجارت آنكه رغم به دهد مي  نشان كشاورزي بخش بر اي هسته مساله با مرتبط هاي اعمال تحريم اثرات بررسي .شود ارائه

 بانكي و   تجاري هاي   محدوديت ولي نداشته قرار ها تحريم كانوني نقطه در غذايي هاي و فرآورده  كشاورزي محصوالت

 : تا شده   سبب

 عليه                    تحريمي ابزارهاي همه از كه است اي كننده تحريم تنها متحده اياالت كنار در آنكه رغم به اروپا اتحاديه

امر                 همين و نكرده مشاركت تجاري عام هاي تحريم در ها، تحريم "هدف حوزه" حيث از ولي كرده استفاده كشورمان

 .نمايد بازسازي كشور كشاورزي شركاي بين در را خود جايگاه مجددا اتحاديه اين تا شده سبب

 در داد، ولي كاهش درصد 3/81 حدود را كشاورزي محصوالت تجارت حجم 8531 سال در ها تحريم از ناشي شوک 

 مدد به حجم تجارت غذايي، مطمئن ذخيره يك ايجاد و ها تحريم برابر در مدت كوتاه مقابله جهت در عمدتا 8538 سال

  .رسيد طول تاريخ در خود حد باالترين به غذايي هاي فرآورده و كشاورزي محصوالت واردات مقدار شديد افزايش

 تجارت                حجم سابقه بي افزايش و 8538 و 8531 هاي سال در غيرنفتي محصوالت تجارت حجم كاهش

از  كشاورزي محصوالت تجارت حجمي سهم تا شد سبب 8538 سال در غذايي هاي فرآورده و كشاورزي محصوالت

بيش   به بار اولين براي نيز محصوالت اين تجارت ارزشي سهم و برسد درصد 13 از بيش به دهه يك از بعد تجارت كل

 .شود بالغ تجارت كل درصد 11 از

 در                       كشاورزي سهم كشور غيرنفتي تجارت كاهش و كشاورزي محصوالت تجارت حجم افزايش واسطه به

 .كند پيدا افزايش محسوسي نحو به كشور نفتي غير تجارت



 اثر در بود، بدل شده قبل دهه در عادت يك به كه غذايي مواد و كشاورزي محصوالت واردات به بخشي تنوع فزاينده روند 

 .شد معكوس ها تحريم اعمال

 نهاده درحوزه نمونه عنوان به كه چرا شد مواجه اساسي هاي چالش با تحريم اثر در نيز كشاورزي مهم هاي نهاده تامين 

 جوجه هاي  مادر واردات و شده متوقف كامال 38 و 31 هاي سال در خالص نژاد مولد شيري گاو واردات دامي، هاي

 واردات .پيدا كرد كاهش 8538 سال در محسوسي طرز به روزه يك گذار تخم و گوشتي جوجه گذار، تخم مادر ، گوشتي

 مورد در .متوقف گرديد SPF مرغ تخم واردات 8538 سال در ولي شده برابر دو از بيش 8531 سال در SPF مرغ تخم

 سال در عدم واردات و  8531 سال در واردات شديد افزايش شاهد ترتيب همين به نيز دار نطفه هاي مرغ تخم ساير

 نهاده حوزه در .اشاره كرد 38 و 31 هاي سال در گاوي اسپرم واردات كاهش به توان مي زمينه همين در .ايم بوده 8538

 از كمتر به 8538 در سال زميني سيب بذر واردات مثال عنوان به .كرد مشاهده را هايي روند چنين توان مي زراعي هاي

 واردات در جايگزيني را تحريم با مقابله به مدت كوتاه نگاه از تصويري توان به شايد !رسيد 8531 سال سوم يك

 .كرد مشاهده كشاورزي هاي نهاده جاي به نهايي محصوالت

 و سهم افزايش شدت به غالت ويژه به نباتي محصوالت سهم و كرده پيدا تغيير كشور وارداتي محصوالت تركيب 

 .كرد پيدا كاهش آماده غذايي هاي فرآورده

 هند،               غذا برابر در نفت تهاتر با و كرد پيدا تغيير واردات حوزه در ويژه به كشور كشاورزي تجاري شركاي               

عين                در .يافتند كشور غذايي هاي فرآورده و كشاورزي وارداتي نيازهاي تامين در اي توجه قابل سهم روسيه و تركيه

بدل               كشور به كشاورزي محصوالت صادركننده بزرگترين به مجددا (انگلستان و المان هلند، عمدتا)اروپا اتحاديه حال

از                 يكي كه چرا نداشته قرار ها تحريم فهرست در كشاورزي محصوالت و غذا واقعا كه دهد مي نشان امر اين .شود

را  كشاورزي محصوالت تجارت آنچه بلكه !! شده بدل كشور به غذا صادركننده بزرگترين به كنندگان تحريم بزرگترين

در  محدود مشاركت با عربي متحده امارات اينكه ديگر شاهد .است تجاري خدمات و بانكي تحريم داده قرار تاثير تحت

 .داد دست از ايران كشاورزي وارداتي نيازهاي تامين در خود سهم وضوح به 8538 سال در بانكي تحريم

 در بايد را  مي امر اين عمده دليل .نگرفت قرار ها تحريم تاثير تحت واردات اندازه به كشاورزي محصوالت صادرات حجم

 سهم افزايش  شديد با كه كرد جستجو خورشيدي 92 دهه پاياني هاي سال طي كشور صادراتي عمده بازارهاي دامنه

 تحريم تاثير گذاري قدرت  از عمال (عربي متحده امارات بجز)ها  تحريم در موثرآنها مداخله عدم و همجوار كشورهاي

 كاهش با  كرد، پيدا كاهش  درصد 81، 8531 سال در صادرات حجم كه حالي در .كاست كشور كشاورزي صادرات در ها

 ترتيب اين به .رسيد8513 سال مقدار همان به و كرد تجربه را درصدي 5/83 رشدي 8538 سال در ريال ارزش

 واسطه به متاثرسازد نيز را صادرات واردات، همچون توانست مي كه اي بيمه و تجاري خدمات به دسترسي محدوديت

 صورت عمدتا به را خود فعاليت از نيمي از بيش كه كشور كشاورزي محصوالت صادرات محور منطقه ساختار

 .شد كمرنگ عمال داده سامان همسايه فقير كشورهاي با غيرتجاري



 افزايش كشور را  غذايي هاي فرآورده و كشاورزي محصوالت واردات هزينه عمال تجاري خدمات و بانكي هاي تحريم 

 محدود دارند بسيار را بازاري چنين در حضور توان كه تجاري تعداد كه كرد توجه نيز نكته اين به بايد حال عين در  .داد

 .است  شده كشور كشاورزي محصوالت بازار شدن  تر  انحصاري سبب  ها  تحريم  عمال  و  بوده

 جهاني                    قيمت شاخص با ايران كشاورزي محصوالت وارداتي و صادراتي كاالهاي قيمت شاخص روند مقايسه

هيچ                   به ايران كشاورزي وارداتي كاالهاي قيمت افزايش روند كه دهد مي نشان ها تحريم تشديد دوران در غذا قيمت

شاخص  بوده، كاهنده غذا جهاني شاخص 8538 سال در كه شرايطي در يعني .نيست همگرا غذا جهاني شاخص با وجه

 محصوالت مورد ايران تا شده سبب ها تحريم يعني كرده، پيدا افزايش شدت به ايران كشاورزي كاالهاي وارداتي قيمت

 .كند تامين باالتري قيمت با را خود نياز

 

مباحث و نتايج ارائه شده در اين پروژه با همكاري و همفكري كارشناسان و مدعوين محترم در همايش : تذكر

 .گرديد تكميل خواهد


