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 وضوعطرح م 1

المللي نماگرهای اقتصادی کشورها را به میزان تعاملي جهاني شدن موجب شده است تحوالت بین

المللي دارند، تحت تاثیر قرار دهد. با عنایت به اینکه بخشي قابل توجهي از که آنها در سطح بین

المللي وابسته است، رویدادهای بینتولید، تجارت و مصرف کشور از طریق نفت به بازارهای جهاني 

 گذارند. از طریق نفت بر اقتصاد ایران تاثیر مي

نظر به اینکه محصوالت کشاورزی در زمره کاالهای تجاری قرار دارند، تاثیر رویدادهای  

المللي از جمله تحوالت قیمت نفت بر آنها مضاعف است. زیرا عوامل تولید کشاورزی نظیر کود، بین

ونقل محصوالت کشاورزی به انرژی وابسته آالت کشاورزی و همچنین تجارت و حملینسم و ماش

هستند. ایران یکي از کشورهایي است که بخشي از مواد غذایي مصرفي و عوامل تولید کشاورزی را 

کند. در نتیجه افزایش قیمت تامین مي -که عمدتاً واردکننده انرژی هستند  -از کشورهای صنعتي 

المللي شده و در نهایت به تبع آن در ایران ت منجر به افزایش قیمت مواد غذایي در سطح بیننف

یابد. این در شرایطي است که عالوه بر قیمت نفت، سایر عوامل نیز قیمت مواد غذایي افزایش مي

، در سمت تقاضا و عرضه بازار مواد غذایي در کنار رویدادهایي مانند تغییر شرایط آب و هوایي

های تولیدِ محصوالت کشاورزی، بر روند تحوالت ای و وقوع سیالب در قطبسالي دورهخشك

 المللي و ملي تاثیرگذار هستند.قیمت مواد غذایي در سطوح بین

طور خاص با عنایت به نکات فوق، کنترل قیمت مواد غذایي به عنوان دغدغه همه افراد و به 

ز اولویت خاصي برخوردار است. چرا که همه مردم هر روز دغدغه اقشار پایین و متوسط جامعه ا

کننده مواد غذایي هستند و تغییرات قیمت مواد غذایي در زندگي آنها لحظه به لحظه قابل مصرف

دهد. به همین دلیل کنترل نرخ تورم درك است و سطح زندگي و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار مي

ایي و ارتقای امنیت غذایي در این برهه از زمان یکي از طور خاص کنترل قیمت مواد غذو به

 گردد.های اساسي کشور تلقي مياولویت

ها در ها و آشامیدنيهای اخیر شاخص قیمت خوراکيشواهد آماری موید این است که طي سال 

کننده را به دنبال خود کشیده است. ایران روند صعودی به خود گرفته و شاخص قیمت مصرف

دهد نشان ميبا نیمه دوم این دهه  1380آمارهای نیمه اول دهه مقایسه نتایج  مشخص، طوربه

با هم همراه نیمه اول این دهه در ( CPIبا قیمت کاالها و خدمات مصرفي ) شاخص مواد غذایي

به علت روند شدید شاخص  ،در واقع .این همراهي وجود ندارد ،در نیمه دومبوده در حالي که 

مسیر حرکت قیمت مواد غذایي در ایي، بین این دو شاخص شکاف ایجاد شده و قیمت مواد غذ

  .که شاخص کل نیز روند صعودی بخود بگیرد استباعث شده و  صعودی شده CPIمقایسه با 

دو به عنوان کنترل نرخ تورم  و وریارتقای بهرهموثرِ مدیریت طلبد همزمان بنابراین، مي 

 .مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور قرار گیرداقتصاد ایران  شرایط امروزیدر موضوع حیاتي 
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های اساسي کشور ها، کنترل نرخ تورم به عنوان یکي از اولویتمتعاقب اجرای هدفمندسازی یارانه

و لذا آثار  گرددتلقي شد. به ویژه اینکه سطح دستمزدها بر اساس قانون بر پایه نرخ تورم تعدیل مي

های گذشته شدیدتر شده است. در این میان، کنترل رهای کالن در مقایسه با دههنرخ تورم بر نماگ

طور خاص دغدغه اقشار پایین و متوسط جامعه قیمت مواد غذایي به عنوان دغدغه همه افراد و به

کننده مواد غذایي هستند و از اولویت خاصي برخوردار است. چرا که همه مردم هر روز مصرف

در این گزارش شاخص  د غذایي در زندگي آنها لحظه به لحظه قابل درك است.تغییرات قیمت موا

گرفته و قیمت مواد غذایي ایران با محوریت تحوالت قیمت جهاني آن مورد بررسي و تحلیل قرار 

 شود. یابي علل افزایش قیمت مواد غذایي متمرکز ميبه ریشه

محصوالت کشاورزی است اما تنها افزایش قیمت نفت یکي از عوامل اساسي افزایش قیمت  

با عنایت به نقش مستقیم و غیرمستقیم نفت و دلیل افزایش قیمت محصوالت کشاورزی نیست. 

انرژی در تولید و تجارت کاالها از جمله کاالهای کشاورزی، افزایش قیمت آنها بر قیمت مواد 

ي نظری مورد بحث و بررسي در چارچوب مبان مذکور فرآینددر این گزارش، . است غذایي تاثیرگذار

 ياصل بخشبنابراین،  .گرددهای تاثیرگذاری آنها شناسایي ميگیرد و همچنین کانالقرار مي

 است: استوارزیر  هایگزارش بر محور

و محصوالت کشاورزی شاخص قیمت، تولید، تجارت و بازار مواد غذایي ایران )تحوالت روند  (1

 (مصرف مواد غذایي

 قیمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایي تأثیر قیمت نفت بر  (2

 بر قیمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایيتأثیرگذار تاثیر عوامل غیرنفتي  (3

 هاآثار افزایش قیمت مواد غذایي و سیاست دولت (4

  المللي محصوالت کشاورزی و مواد غذایيبیني بازار بینپیش (5

 های سیاستي توصیه (6
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 ايران CPI و قيمت مواد غذايي هايشاخصروند تحوالت   2

است. زیرشاخص تشکیل شده زیرشاخص  12مجموع  از قیمت کاالها و خدمات مصرفي خصشا

درصد از وزن شاخص  28.49ها است که معادل خصاها یکي از این زیرشها و آشامیدنيخوراکي

ها و زیرشاخص ص مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت. زیرشاخدهدميکل را به خود اختصاص 

   1دهند.وزن شاخص کل را تشکیل مي درصد 6.22و  28.60پوشاك و کفش به ترتیب 

و  قیمت کاالها و خدمات مصرفي شاخصقابل مشاهده است،  1نمودار  طوری که ازهمان

 فزایشي داشته است. کماکان روند ا 1380طي دهه ها ها و آشامیدنيخوراکي زیرشاخص قیمت

 ها در ايرانها و آشاميدنيكننده و شاخص قيمت خوراكيروند شاخص قيمت مصرف 1نمودار 
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 توجه:

 CPI: IRAN  شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي در ايران وFOOD PRICE: 

IRAN ها در ايران استها و آشاميدنيشاخص قيمت خوراكي. 

 

                                                 
وزن شاخص کل را به خود  درصد از 42.87و  57.13های اختصاصي، کاالها و خدمات به ترتیب بر حسب گروه 1

   اند.اختصاص داده
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( ساالنه 1384-1380) 1380نرخ رشد ساالنه این دو شاخص در نیمه اول دهه متوسط 

هم است. این در درصد بوده و روند تغییرات آنها بسیار نزدیك به 13.52و  13.68به ترتیب 

و  15.8( ساالنه به ترتیب به 1389-1385شرایطي است که متوسط نرخ رشد آنها در نیمه دوم )

که موید تفاوت قابل توجه طي این دو دوره است. بیشترین نرخ رشد  درصد افزایش یافته 18.20

درصد بوده  30.2و  25.4تعلق دارد که به ترتیب  1387به سال  1380این دو شاخص در دهه 

 9.90و  10.80هر دو شاخص به شدت کاهش یافته و به ترتیب به  1388است. هرچند در سال 

 اند.داً هر دو شاخص روند افزایشي به خود گرفتهدرصد تنزل پیدا کرد اما متعاقب آن مجد

ها در نیمه اول و دوم قابل استنباط است، هماهنگي و همراهي آنچه از روند افزایش قیمت

و شیب  1380ها در نیمه اول دهه ها و آشامیدنيتنگاتنگ روند شاخص کل با زیرشاخص خوراکي

ه با شاخص کل در نیمه دوم این دهه است. ها در مقایسها و آشامیدنيزیرشاخص خوراکي تندتر

های پایاني نیمه دوم این نکته مهم اینکه شکاف این زیرشاخص با شاخص کل به تدریج در سال

ها، ها و آشامیدنيخوراکي دهه بیشتر و بیشتر شده است و به تبع صعودی شدن روند زیرشاخص

ادامه با تفصیل بیشتری به آن شیب شاخص کل نیز تندتر شده است. این موضوعي است که در 

 شود.پرداخته مي

در کشور با شاخص قیمت  هاجهتي شاخص قیمتبرای آگاهي از کم و کیف هماهنگي و هم

الملل، شاخص قیمت نفت و شاخص قیمت کاالها و نفت و شاخص قیمت مواد غذایي در سطح بین

مواد غذایي جهاني در خدمات مصرفي در ایران به همراه شاخص قیمت نفت و شاخص قیمت 

ها با یکدیگر نشان ماتریس همبستگي این شاخص 1همچنین جدول ترسیم شده است.  2نمودار 

 دهد.مي

قیمت کاالها و خدمات مصرفي و  شود، شاخصطوری که از نمودار فوق مشاهده ميهمان

ارای روند شاخص قیمت مواد غذایي در ایران با شاخص قیمت قیمت نفت و مواد غذایي جهاني د

ها مثبت آنها در سطح باال نیز موید این موضوع جهت است و ضریب همبستگيهماهنگ و هم

ها در سطح گردد که طي آن شاخص قیمتبر مي 1388تنها نقطه گسست به سال است. 

المللي به دلیل بحران مالي جهاني که اقتصادها در نقطه حضیض رکود قرار داشتند. شایان ذکر بین

 -های جهاني هماهنگ با روند قیمت -این سال شاخص قیمت کاالهای صادراتي ایران  است در

 درصد را تجربه کرده است. 6رشد منفي 
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 هاي داخلي و جهاني با محوريت قيمت مواد غذاييروند قيمت 2نمودار 
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 توجه:  

 CPI:IRAN ن، شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي در ايراFOOD PRICE:IRAN 

شاخص  FOOD PRICE:INTERها در ايران، ها و آشاميدنيشاخص قيمت خوراكي

 شاخص قيمت نفت برنت است. OIL PRICEالمللي و قيمت مواد غذايي بين

 1389-1369: ماتريس همبستگي  1جدول 

 CPIشاخص  

 ایران

قیمت شاخص 

 مواد غذایي ایران

المللي بینت قیم شاخص

 مواد غذایي

شاخص قیمت 

 نفت )برنت(

    1 ایران CPIشاخص  

   1 0.999 مواد غذایي ایرانقیمت شاخص 

المللي مواد بینقیمت شاخص 

 غذایي

0.774 0.792 1  

 1 0.834 0.899 0.904 شاخص قیمت نفت )برنت(
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 ايران محصوالت كشاورزي تجارتو  توليدروند  3

نماگرهای شود. ند تولید، صادرات و واردات محصوالت کشاورزی بررسي ميدر این قسمت رو

خب کشاورزی که آمار آنها در بانك اطالعاتي بانك مرکزی تتولید محصوالت منتوصیفي رشد 

گوشت قرمز و گوشت این اقالم عبارتند از گندم، برنج،  رسیم شده است.ت 2جدول  ، درردوجود دا

بیشترین  گندم اختصاص دارد.تولید ساالنه به گوشت مرغ و سپس به تولید باالترین نرخ رشد  مرغ.

بیشترین رشد ساالنه به گوشت مرغ و پس از آن به گندم اختصاص دارد. این در شرایطي است که 

روند  3نمودار دارد. برنج اختصاص تولید و پس از آن به  گندمتولید انحراف معیار به نرخ رشد 

 دهد. تولید محصوالت منتخب کشاورزی را نشان مي
 )درصد( توليد محصوالت منتخب كشاورزيمتوسط رشد ساالنه   2جدول 

 گندم نماگر
(1347-1387)  

 برنج
(1347-1387)  

 گوشت قرمز
(1354-1387)  

 گوشت مرغ
(1354-1387)  

03.7  میانگین   03.0   82.9  58.4  

245.1  33.31  حداکثر   11.83  28.08 

-249.9 حداقل  24.30-  5.54-  9.91-  

18.6 3.61  14.40  15.04  انحراف معیار  

 34 34 41 41 تعداد مشاهدات

         بانك مرکزیزماني اقتصادی بانك اطالعاتي سری :ماخذ  
 

 گندم، برنج، گوشت قرمز و گوشت مرغ )هزار تن( :منتخب كشاورزي ايرانتوليد محصوالت روند  3نمودار 
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 بانك مرکزیزماني اقتصادی بانك اطالعاتي سریماخذ:        

)نمودار  شودکاالهای سنتي و کشاورزی بر حسب ارزش و وزن بررسي مي صادراتاینك روند   

 همیلیون دالر ب 1251عادل م 1376مجموع صادرات کاالهای سنتي و کشاورزی در سال  .(4

میلیون دالر بالغ شده است. از  3982به  1388در سال  يهای جاری بوده و با روند افزایشقیمت

های تازه و خشك شامل میلیون دالر صادرات میوه 1725معادل  1388مجموع صادرات سال 

بوده است. قلم  میلیون دالر 247و سیب درختي  89، خرما 262، انگور تازه و کشمش 928پسته 

سایر اقالم عمده دیگر شامل  میلیون دالر است. 494دیگر فرش دستباف با مبلغ صادراتي 

   میلیون دالر است. 179.5و زعفران  637سبزیجات و نباتات 

معادل  1384شایان ذکر است صادرات کاالهای سنتي و کشاورزی بر حسب وزن در سال  

هزار تن بالغ شده است. این  3411به حداکثر خود یعني  1386تن بوده که در سال  رهزا 1933

و  2721به ترتیب به  1388و  1387های های بعد روند کاهشي داشته و در سالرقم در سال

های این در شرایطي است که صادرات سبزیجات و نباتات طي سالهزار تن رسیده است.  2539

هزار تن در سال  1047به  1384سال ن در هزار ت 497به طور پیوسته افزایش و از  1384-1388

در هزار تن  152با نوساناتي از طي همین دوره صادرات انگور تازه در مقابل، رسیده است.  1388

  هزار تن در انتهای دوره کاهش یافته است. 117ابتدای دوره به 

 
 (ميليون دالر) كشاورزي ايران وسنتي كل محصوالت  صادرات 4نمودار 

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Agri. Exports

 
 های مختلف )بر گرفته از گمرك(ماخذ: بانك مرکزی، خالصه تحوالت اقتصادی، سال         

  

 ترسیم شده است. هر 5نمودار در  برحسب وزن کل محصوالت کشاورزی و غالت روند واردات 

 ،رده استرا تجربه کشکل  uچند طي دوره مورد مطالعه واردات محصوالت کشاورزی و غالت روند 
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خود روند افزایشي به محصوالت کشاورزی واردات 1380نیمه دوم دهه  درتوان اذعان داشت مي

 گرفته است. 
 

 غالت در ايران )هزار تن(واردات واردات كل محصوالت كشاورزي و  5نمودار 
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 یبانك مرکززماني اقتصادی بانك اطالعاتي سریماخذ:          
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 ايران : الگوي مصرفمواد غذاييروند مصرف  4

بر اساس شود. ابتدا بودجه خانوار و در ادامه مصرف اقالم عمده با محوریت مواد غذایي بررسي مي

آخرین نتایج بودجه خانوار، کل هزینه خالص )پس از کسر مالیات و بازنشستگي( خانوار شهری در 

هزینه  سرانه ،3.86بعد خانوار ا در نظر گرفتن . بریال بوده است 119774381معادل  1388سال 

های خود را برای درصد از هزینه 25.2خانوارها است.  ریال 31029632ساالنه خالص هر خانوار 

  1اند.ها اختصاص دادهها و آشامیدنيخوراکي

. این متفاوت استهای مختلف ها در دهكها و آشامیدنيسهم هزینه خانوارها در خوراکي

های دادهاین  درصد است.17.5و  27در دهك اول  و دهك دهم به ترتیب  1388در سال  مسه

با افزایش درآمد، میزان مخارج روی مواد  کند. زیرا بر اساس این قانونتایید مي قانون انگل آماری

  یابد.ها کاهش ميهزینه لیابد اما سهم مخارج مواد غذایي از کغذایي افزایش مي

های هزینه خانوارها که تغییرات نسبي زیر گروه 12م اقالم عمده در میان در ادامه سه

در این میان سهم گیرد. اند، مورد بررسي قرار ميداشته 1387تا  1378ل بیشتری طي سا

، هاو سایر سوخت زها کاهش یافته در حالي که سهم مسکن، آب، برق و گاها و آشامیدنيخوراکي

 ات بشرح زیر است:نحوه تغییریافته است.  ارتباطات و تحصیل افزایش

 2درصد 25.2به  31.6ها از ها و آشامیدنيخوراکي 

 درصد 33.3به  28.5ها از و سایر سوخت زمسکن، آب، برق و گا 

  درصد 2.4به  1.2ارتباطات از 

  درصد 2.4به  1.7تحصیل از 

نها از تغییرات اند که طي دو دهه گذشته روند مصرف آاقالمي انتخاب شده 3در جدول 

ها، افزایش مصرف شیر، کاهش مصرف ماست، در میان اقالم خوراکي 3زیادی برخوردار بوده است.

کاهش شدید مصرف نان همزمان با کاهش مصرف برنج، کاهش شدید مصرف گوشت دام و 

جانشیني بخشي از آن با گوشت پرندگان، کاهش مصرف قند و شکر و سیگار ایراني حائز اهمیت 

گذارد. از جمله امکان عوامل مختلفي در طول زمان بر روندها و الگوی مصرف تاثیر مي است.

باشد. همچنین دلیل کاهش مي جای مصرف گوشت و لبنیاتبای مصرف مواد غذایي نشاسته

 مصرف ماست و افزایش مصرف شیر ممکن است ناشي از فرآوری ماست در منزل باشد.

                                                 
درصد بودجه خانوار )درآمد قابل تصرف( برای مواد غذایي اختصاص  9.4طور متوسط در امریکا به 2009در سال 1

 یافته است.

 درصد است. 23.8و  29.5برحسب هزینه ناخالص این سهم به ترتیب  2

 ست.آمده ا 1جداول تفصیلي اقالم مصرفي در پیوست  3
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 هاي منتخب يك خانوار در سال )كيلوگرم(ها و آشاميدنيمتوسط مصرف ساالنه اقالم خوراكي 3جدول 

 (-تغییرات )+/ 1388 1380 1371 اقالم

 -51 154 179 205 انواع برنج

 -284 425 610 709 انواع نان

 -47 48 67 95 گوشت دام

 +35 95 80 60 گوشت پرندگان

 +85 232 153 147 انواع شیر

 -75 68 119 143 ع ماستانوا

 -27 27 40 54 انواع قند

 -14 16 24 30 شکر

 -435 547 667 982 )نخ( يانواع سیگار ایران

 0 702 785 702 انواع سیگار خارجي )نخ(

 های مختلف ماخذ: بانك مرکزی، بودجه خانوار مناطق شهری، سال  
 

ثر است. عالوه بر آن، تغییر در رشد اقتصادی و تغییرات درآمد در تغییر الگوی مصرف مو

روند جواني جمعیت به تبع نیاز به کالری و پروتئین در الگوی مصرف اقالم فوق تاثیرگذار است. 

چرا که جمعیت جوان برای رشد و جمعیت بالغ برای انجام فعالیت به کالری و پروتئین بیشتری 

ی نسبت به سالمندان مصرف کنند. رود جمعیت جوان لبنیات و گوشت بیشترنیاز دارد. انتظار مي

 ها و دخانیاتها و آشامیدنيخوراکي های خوراك نسبت به کل هزینهسهم زیرگروهروند تغییرات 

 قابل مقایسه است.   6نمودار از  1388و  1380های در طي سال
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 ها و دخانياتها و آشاميدنيراكيخو هاي خوراك نسبت به كل هزينهد سهم زيرگروهدرص 6نمودار 

 
 

 
 1388و  1380 هایماخذ: بانك مرکزی، بودجه خانوار مناطق شهری، سال
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 بازار مواد غذايي برقيمت نفت تاثير 

 المللدر سطح بين
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 قيمت مواد غذايي در سطح بين الملليتحوالت  5

گردد از ژانویه المللي محاسبه ميو در سطح بینشاخص کل ماهانه قیمت مواد غذایي که توسط فائ

ترسیم شده است. روند تغییرات این شاخص به دو دوره بشرح زیر  7نمودار در  2011تا مي  1990

 قابل تفکیك است:

  سان ین ثابت نوگکه طي آن شاخص کل مواد غذایي حول یك میان 2005تا  1990دوره

 طور نسبي کمتر بوده است.و دامنه نوسانات آن به داشته

  این  که طي آن شاخص کل مواد غذایي بشدت افزایش و همراه با آن، 2011ا ت 2006دوره

 نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. شاخص

افزایش واحد  234به  2011در جون واحد بوده و  168 معادل 2010جون این شاخص در 

منتهي به جون  طي یك سال گذشتهبنابراین، شاخص کل قیمت مواد غذایي یافته است. 

این روند افزایش که خود با محوریت تغییرات در  درصد افزایش یافته است. 39.3 جاری معادلسال

تلفیق شده و سال نه چندان باثباتي را برای آینده دیگری ورت گرفته، با عوامل موثر صبازار نفت 

 ایي رقم زده است. شاخص قیمت مواد غذ
 )ماهانه( FAO 1شاخص كل قيمت مواد غذاييروند  7نمودار 
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Source: FAO (2011)     

                                                 
کاالیي گوشت، لبنیات، غالت، روغن و چربي و شکر است.  وزن  این شاخص میانگین وزني پنج زیر شاخصِ گروه 1

است. این شاخص نشان دهند قیمت  2004-2002هر یك بر اساس متوسط سهم صادرات هر گروه طي دوره 

 المللي کاالهای کشاورزی است.بین

 دوره اول

 دومدوره 
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و  روغنغالت، های عمده گوشت، لبنیات، حسب گروه های قیمت مواد غذایي برزیرشاخص

گوشت، قیمت  صشاخزیر ن ذکر است شایاترسیم شده است.  9و  8نمودارهای  و شکر درچربي 

 225و  168، 151، 203، 152معادل  2010در ماه جون  لبنیات، غالت، روغن و چربي و شکر

واحد افزایش یافته  358و  257، 259، 232، 180 به ترتیب به 2011ن واحد بوده و در ماه جو

، 71.5، 14.3، 18.4یب به ترتالمللي در سطح بین هاشاخصزیر است. طي این دوره یکساله این 

درصد  71.5ها بیشترین افزایش با در میان این زیرگروهاند. رشد را تجربه کردهدرصد  59.1و  53

درصد در رتبه دوم قرار دارد. کمترین افزایش با  59.1به غالت اختصاص دارد و پس از آن شکر با 

ذشته چندین برابر افزایش یك سال گ ها دراین افزایش اختصاص دارد. لبنیاتدرصد به  14.3

ان روند تغییرات قیمت در زیرشاخص مبه منظور مقایسه همزدر  است. متوسط نرخ تورم جهاني

 قابل مشاهده است. 2های عمده، تمامي آنها در یك نمودار ترسیم شده که در پیوست گروه
 

 )ماهانه( FAO تشاخص گوشت، لبنيات و غالزير قيمتروند   8نمودار 
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Source: FAO (2011)    
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 )ماهانه( FAO و شكر و چربي شاخص روغنروند قيمت زير  9نمودار 
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 تقاضاي محصوالت كشاورزي برقيمت نفت تاثير  6

ی محصوالت کشااورزی های متعددی بر تقاضاهای اخیر از طریق کانالافزایش قیمت نفت در سال

تأثیر گذاشته است. در این راستا، عوامل ناشي از افزایش قیمت نفت که منجر باه افازایش قیمات 

 شود.محصوالت کشاورزی در سمت تقاضا شده است، بررسي مي

 هاي بيولوژيكي توليد سوخت براي ي محصوالت كشاورزيتقاضاافزايش  6.1

دنبال به 1973ویژه کشورهای پیشرفته از سال ت بهبا افزایش قیمت نفت، کشورهای واردکننده نف

ها ند و از محصوالت کشاورزی برای تولید سوختاهکاهش وابستگي تولید و اقتصاد خود به نفت بود

های هرحال افزایش قیمات نفات در ساالکنند. بهاستفاده مي 1های اتانول و بیودیزلبویژه سوخت

ه تا بیش از گذشته به این مهام اهتماام ورزناد. در حاال تر کرداخیر کشورهای پیشرفته را مصمم

کلیادی خاود در انارژی باه عناوان برناماه را تولیاد ساوخت بیولاوژیکي  ،کشور 20بالغ بر حاضر 

بیلیاون گاالن ساوخت  7.5بالغ بار  2012اند. کشور امریکا هدفگذاری کرده است تا سال پذیرفته

 ،است. اتحادیاه اروپاا، چاین، برزیال گالن بیلیون 36این کشور 2022بیولوژیکي تولید کند. هدف 

تعیین  سوخت بیولوژیکيو هنداز دیگر کشورهایي هستند که اهدف کمي معیني برای تولید  کانادا

 2اند.کرده

مصارف صنعتي محصاوالت غاذایي باا دو درصاد  12/2012بیني کرده است در سال فائو پیش 

طور مشاخص در امریکاا بارای تولیاد به هد رسید.میلیون تن خوا 260رشد نسبت به سال قبل به 

از کال مصارف ذرت  درصاد 93که باالغ بار  شودتن ذرت استفاده مي 127 معادلتانول اِ سوخت

تولید درصد تولید ذرت برای  40در امریکا  .دهدمیلیون تن( را برای تولید اتانول تشکیل مي 137)

تولیاد  بارایامریکاا های اخیر یارانه پرداختاي الاین راستا و طي سدر  3.رسدبه مصرف ميتانول اِ

  .افزایش یافته استبه چندین برابر شود اتانول که از ذرت برای سوخت بیولوژیکي استفاده مي

تحقیقات مختلفي را بررسي کرده و اذعاان داشاته اسات کاه  4(2008در این خصوص میچل ) 

عامال عماده افازایش قیمات محصاوالت  گیریهای مختلف برای اندازهرغم بکارگیری تکنیكعلي

عامل  سوخت بیولوژیکياند که افزایش تقاضا برای تولید گیری کردهکشاورزی، تمامي آنها به نتیجه

                                                 
1  Ethanol and Diesel 
2 Rudaheranwa (2009). 
3 FAO (2011) 

4 Mitchell  
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با این وجود، باید اذعان داشت بر اسااس  1کلیدی و موثر افزایش قیمت محصوالت کشاورزی است.

 در تأمین انرژی باالست. های آینده کماکان نقش نفتموجود، در دهه یهابینيپیش

 افزايش درآمد كشورهاي صادركننده نفت 6.2

افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت موجب افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات از جمله برای 

در نهایات قیمات ، شود و از طریق فشار بر تقاضای محصاوالت کشااورزیمحصوالت کشاورزی مي

 ابد. یمحصوالت و مواد غذایي افزایش مي

                                                 
 طور مثال، به مآخذ زیر مراجعه شود:تر، بهبرای اطالعات بیشتر و تفصیلي  1

Glauber (2008), Collins (2008), Rosegrant, et al. (2008), Van Der Mensbrugghe (2006), and Lazear 

(2008) 
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 عرضه محصوالت كشاورزي برقيمت نفت ثير ات 7

های کشاورزی و هزیناه حمال و نقال بار قیمات افزایش قیمت نفت از طریق افزایش هزینه نهاده

باه تفکیاك ماورد بررساي و تاثیر ایان عوامال در این بخش . گذاردمحصوالت کشاورزی تاثیر مي

 گیرد.  تحلیل قرار مي

 ورزيهاي كشاافزايش قيمت نهاده 7.1

 :تولید بر هستند. از جملههای کشاورزی انرژیتولید بخشي از نهاده

 کود شیمیایي 

 سموم 

 سیستم آبیاری و 

  برق 

. همچناین افازایش قیمات نفات از طریاق افازایش هزیناه ساوخت اساتبه انرژی نفات وابساته 

و از طریاق   طور مستقیمشوند بهکار گرفته ميکوبیدن بهآالتي که برای شخم، درو و خرمنماشین

های تولیاد را افازایش طور غیرمساتقیم، هزیناهبندی محصوالت کشاورزی باهافزایش هزینه بسته

گذارد که شده تأثیر ميدهد. لذا افزایش قیمت نفت از طریق افزایش هزینه تولید بر قیمت تماممي

 شود.در نهایت به افزایش قیمت محصوالت کشاورزی منجر مي

ز طریاق افازایش هزیناه تولیاد بار قیمات محصاوالت کشااورزی در ساطح تاثیر عوامل فوق ا 

المللي از پذیرش عام برخوردار است. با این وجود، میزان تاثیرگاذاری آن در کشاورها مختلاف بین

گیری شده است که افزایش اخیراً برای کشور امریکا صورت گرفته و نتیجه اییکسان نیست. مطالعه

 20تاا  15ت غذایي و هزینه حمل و نقل آنهاا در امریکاا در دامناه قیمت انرژی بر قیمت محصوال

طور مشخص سه محصول ذرت، گندم و لوبیا انتخااب و نتیجاه درصد بوده است. در این تحقیق به

و  6/25، 3/32هزینه تولید هر جریب به ترتیب  2007 - 2002هایدهد طي سالمطالعه نشان مي

 درصد افزایش یافته است.  4/31

 

 سازيفزايش هزينه سوخت حمل و نقل در فرآيند جهانيا 7.2

هایي است که بازار محصوالت کشاورزی را از بازارهای محلي و ملي باه سازی از جمله پدیدهجهاني

المللاي در مقایساه باا است. با عنایت به اینکه در بازارهاای بینالمللي کشانده سمت بازارهای بین
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ل و نقل سهم بیشاتری دارد، در نتیجاه افازایش قیمات نفات از بازارهای محلي و ملي هزینه حم

 دهد. طریق افزایش هزینه حمل و نقل، قیمت محصوالت کشاورزی افزایش مي

المللي موید ایان اسات کاه افزایش قابل توجه حجم واردات محصوالت کشاورزی در سطح بین 

ردات در جهان اند. میزان کل واوردهالمللي روی آکشورها برای تامین نیازهای خود به بازارهای بین

بااه  2009در سااال در حااالي کااه میلیااارد دالر امریکااا بااوده  2498.99معااادل  1980در سااال 

است. در واقع طي سه دهه اخیر واردات کشورهای مختلاف  میلیارد دالر افزایش یافته 20410.69

   برابر شده است. 8.18جهان 
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 بازار مواد غذايي برنفتي عوامل غير تاثير 

 المللدر سطح بين
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 ي محصوالت كشاورزيقاضات بر غيرنفتي عواملتاثير  8

عبارتند از قیمت کاال،  ی یك کاالتقاضا موثر بر اقتصادی اساسيدر چارچوب مباني نظری، عوامل 

امل عوامل غیر اقتصادی نظیر عو انتظارات.سطح و  قیمت کاالهای جانشین و مکمل، سطح درآمد

عواملي هستند که بر فرهنگي، سلیقه، بعد خانوار، موقعیت اجتماعي و محیط جغرافیایي نیز 

از نظر میزان تاثیر در سطح کالن از اهمیت کمتری برخوردار هستند.  ند اماتقاضای افراد تاثیرگذار

حقایق آشکار شده در سمت تقاضای  و همچین بر پایه در ادامه بر اساس چارچوب نظری

  گیرد.    مورد بررسي و تحلیل قرار ميعوامل موثر  1،الت کشاورزیمحصو

 انتظارات و افزايش تقاضاي احتياطي مواد غذايي 8.1

، ماردم بار است هها که جهان طي سال گذشته آن را تجربه کرددر شرایط افزایش غیرعادی قیمت

آیند که برای کاهش مي ها، در صدد این برگیری انتظارات از روند افزایشي سطح قیمتاساس شکل

های خود در شرایط تورمي، میزان تقاضا برای اینگونه کاالها را بایش از میازان نیااز واقعاي هزینه

تقاضا نمایند. تحت این شرایط اگر هر فردی برای مصرف هفتگاي خاود باه میازان دو برابار نیااز، 

خواهد یافت. با عنایات باه  کل به دو برابر افزایش یمحصول خریداری کند در نتیجه میزان تقاضا

اینکه در کوتاه مدت امکان دو برابر شدن عرضه وجود ندارد، فشارهای مضاعفي برای افزایش سطح 

 .   شدقیمت محصوالت کشاورزی و مواد غذایي وارد خواهد 

 ورود فعاالن بازارهاي مالي در بازار بورس محصوالت كشاورزي 8.2

های گذشته رشد قابل توجهي ازارهای بورس طي سالمعامالت آتي محصوالت کشاورزی در قالب ب

و فعااالن بازارهاای شده است بازار محصوالت کشاورزی  موجب شفاف شدن داشته است. این رشد

 مالي را برای کسب سود بیشتر به این بازار کشیده است.

 افزايش درآمد كشورهاي در حال توسعه در فرآيند رشد و توسعه 8.3

مل افزایش تقاضا برای مواد غذایي است. با عنایت به اینکه در کشاورهای افزایش درآمد یکي از عوا

های درآمدی پایین به موازات افزایش درآماد، روناد رشاد افازایش در حال توسعه بویژه برای گروه

تقاضای مواد غذایي بیشتر از روند رشد درآمد است و از آنجایي که بیشترین افزایش جمعیات نیاز 

                                                 
  لي مورد بحث قرار گرفته است.محصوال کشاورزی در بخش قب یتاثیر نفت بر تقاضا 1
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ماواد قیمات افزایش  تقاضا و به تبع آن بر درآمدی تعلق دارد، تاثیر مستقیم بر عمدتاً به این گروه

 غذایي دارد.

حمایات ماالي از خانوارهاا، همزماان باا اجارای سیاسات نکته حائز اهمیت در ایاران موضاوع  

تر جامعه ها عمدتاً در طبقات پایینافزایش درآمد ناشي از پرداخت یارانههدفمندسازی یارانه است. 

بدیهي است  طور خاص بر تقاضای مواد غذایي تاثیرگذار است.ر تقاضای محصوالت کشاورزی و بهب

  .یافتقلیل خواهد ت افراد حقیقي بخشي از قدرت خرید ،به تبع افزایش نرخ تورم

 افزايش جمعيت 8.4

 است.، موجب افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی شده جهان روند رو به رشد افزایش جمعیت

غاذایي  ادطور پیوسته منجر به افازایش تقاضاای ماوجمعیت به عنوان عامل برونزای تقاضا به رشد

 8130باه  2030های بانك جهاني موید این است که جمعیت جهاان در ساال بینيشود. پیشمي

 1نزدیك باه دو برابار افازایش خواهاد یافات. 1980میلیون نفر خواهد رسید و در مقایسه با سال 

های گذشته بر حسب مناطق جغرافیاایي نشاان روند تحوالت افزایش جمعیت را طي دهه 4جدول

 دهد.مي

 
 روند تحوالت جمعيت جهان به تفكيك قاره )هزارنفر( 4جدول

 نوسيهاقيا امريكاي شمالي امريكاي التين اروپا آسيا افريقا جهان سال

1960 2,981,659 277,398 1,674,336 601,401 209,303 204,152 15,888 

1965 3,334,874 313,744 1,899,424 634,026 250,452 219,570 17,657 

1970 3,692,492 357,283 2,143,118 655,855 284,856 231,937 19,443 

1975 4,068,109 408,160 2,397,512 675,542 321,906 243,425 21,564 

1980 4,434,682 469,618 2,632,335 692,431 361,401 256,068 22,828 

1985 4,830,979 541,814 2,887,552 706,009 401,469 269,456 24,678 

1990 5,263,593 622,443 3,167,807 721,582 441,525 283,549 26,687 

1995 5,674,380 707,462 3,430,052 727,405 481,099 299,438 28,924 

2000 6,070,581 795,671 3,679,737 727,986 520,229 315,915 31,043 

2005 6,453,628 887,964 3,917,508 724,722 558,281 332,156 32,998** 

Source: UNDP (2009)    

 

بار دهد در آینده جمعیت جهان در حال افازایش اسات. های جمعیتي نیز نشان ميبینيپیش

، 2020های ، جمعیات جهاان در ساال2010های سازمان ملال در ساال بینياساس آخرین پیش

میلیارد نفر افزایش خواهاد  9.306و  8.874، 8.321، 7.658به ترتیب به  2050و  2040، 2030

                                                 
1 U.S. Census Bureau, Retrieved on 2007-12-20 

http://en.wikipedia.org/wiki/Census_Bureau
http://en.wikipedia.org/wiki/2007
http://en.wikipedia.org/wiki/December_20
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شورهای در حال توسعه در مقایساه باا کشاورهای پیشارفته از روناد رشاد بویژه جمعیت کیافت. 

این در شرایطي است که رشاد جمعیات اروپاا از دهاه اول  جمعیتي باالتری برخوردار خواهند بود.

 روند منفي به خود گرفته است. 2000

ای سارعت بااالی افازایش تقاضاهر چند افزایش جمعیت بطور مداوم و پیوسته است اما به دلیل 

کند جمعیت موجود، اثر افزایش جمعیت بر تقاضای انرژی را با سرعت و شتاب بیشتری هدایت مي

و در این چارچوب افزایش رشد جمعیت فشارهای مضاعفي بر تقاضا و به تبع آن بر افزایش قیمات 

 کند.نفت و در نهایت به افزایش قیمت مواد غذایي وارد مي

 ي مصرف و توليدتغيير تدريجي الگو 8.5

تغییر الگو و ساختار مصرف از دیگر عواملي اسات کاه بار ترکیاب تقاضاای محصاوالت کشااورزی 

دهد و به تبع رشاد و توساعه . این تغییر در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی روی مياستتاثیرگذار 

یابد. مصرف مواد غاذایي اقتصادی و افزایش درآمد، ساختار و ترکیب مواد غذایي مصرفي تغییر مي

دهد و این تغییر ترکیب در تقاضا بر ترکیب ای جای خود را به مصرف گوشت و لبنیات مياستهنش

ست این تغییر گیرد. بدیهيگذارد. این تغییر تدریجي است و در بلندمدت صورت ميتولید تاثیر مي

بال تولیاد تااثیر قا الگاوی کشات وتاثیر است اما در بلندمادت بار ها بيدر افزایش ناگهاني قیمت

 ای را خواهد داشت.مالحظه

تر تغییر ترکیب مصرف بر تغییر ترکیب تولید غالت و گوشت طي دوره بلندمادتدر ادامه 

طور باه 1979-1981های شود. میزان تولید کل اناواع مختلاف غاالت جهاان در ساالبررسي مي

ور متوساط طباه 2004-2003های میلیون تن باوده و در ساال 1573.2ن متوسط ساالنه به میزا

میلیون تن افزایش یافته است. طاي ایان دوره میازان تولیاد کال اناواع  2178.1ن ساالنه به میزا

برابر افزایش یافته است. در صورتي که آمار تولید کل گوشت طاي  1.38مختلف غالت جهان تنها 

دوره دهد طي این میلیون تن رسیده است که نشان مي 256.9 میلیون تن به 136.2 دوره فوق از

کیلوگرم در سال  20برابر شده است. در کشور چین مصرف سرانه گوشت از 1.88 تولید کل گوشت

 افزایش یافته است.      2007کیلوگرم در سال  50به  1980

تغییر در ترکیب تولید محصوالت فوق در شرایطي صورت گرفته است که بخشي از تولید اناواع  

فته است و لذا نوع تغذیه دام در میازان تقاضاای محصاوالت غالت برای تغذیه دام نیز اختصاص یا

ای خوراك دام نظیر محصاوالت ذرت، جاو و . افزایش تقاضگذاشته استکشاورزی تاثیرگذار مثبت 

ای و خوراك مواد غذایي مانند گندم و برنج بارای تاامین تغذیاه دام از عوامال سامت ذرت خوشه

( بارای تولیاد یاك 2004تقاضا هستند که بر افزایش قیمت تاثیرگذارند. بر اساس محاسبات فائو )

 از است. کیلوگرم غله مورد نی 8.5-7 کیلوگرم گوشت گاو، به میزان
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 كاهش نرخ بهره و افزايش تقاضاي ناشي از افزايش نقدينگي 8.6

المللي روند کاهشي داشاته و از طریاق تاأثیر های گذشته نرخ بهره بتدریج در سطح بینطي سال

در نهایت منجر به افازایش تقاضاای محصاوالت کشااورزی  و به تبع آن مثبت بر افزایش نقدینگي

 شده است. 
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 محصوالت كشاورزي عرضهبر  فتيغيرن عواملتاثير  9

محصوالت کشاورزی عمدتاً از قیمت، هزینه عوامل تولید و سطح فناوری و به تبع آن  عرضه

های اقتصادی و غیراقتصادی به ویژه تغییرات شرایط آب و هوایي در تکانه .پذیردتاثیر ميوری بهره

ید از طریق نفت بر عرضه های تولتاثیر هزینهعرضه محصوالت کشاورزی نیز موثر هستند. 

، عوامل فصلادامه این در محصوالت کشاورزی در بخش قبلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 

 گیرد. مورد بررسي قرار مي )بجز نفت( موثر بر عرضه محصوالت کشاورزی

 تغيير شرايط آب و هوايي 9.1

در بخاش کشااورزی تغییرات شرایط کلي آب و هوایي و گرم شدن زمین یکي از عواملي است که 

روسایه و  جملاهاز  طور متناوب در مناطق مختلاف بهسالي تاثیرگذار است. همچنین تداوم خشك

از صاادرکنندگان عمااده  جاری کااهامریکاا و اروپااا در ساال از اکاراین در سااال گذشاته و بخشااي

بر کاهش میزان عرضه محصوالت کشااورزی تاأثیر منفاي شوند، محسوب مي محصوالت کشاورزی

که در کاهش تولیاد و عواملي هستند های گیاهي از دیگر افت های سهمگین وبسیالاشته است. د

 ند.  اهعرضه محصوالت کشاورزی تاثیرگذار بود

 مواد غذايي جهاني خايرذكاهش  9.2

 630و از  (10نمودار ) کاهشي بوده است 2008تا سال  2000از سال غالت جهاني روند ذخایر 

 ( علل2008تقلیل یافته است. فائو ) 2008میلیون تن در سال  405به  2000میلیون تن در سال 

 کاهش ذخایر در کشورهای صادرکننده غالت را بشرح زیر عنوان کرده است:

 توسعه ابزارهای مختلف و کم هزینه دیگر برای مدیریت ریسك 

 ونقلبهبود و ارتقای فناوری اطالعات و سیستم حمل 

 ننده محصوالت کشاورزی افزایش تعداد کشورهای صادرک 

 هزینه باالی نگهداری مواد غذایي بویژه مواد غذایي فاسد شدني 

کند اما این مدت به افزایش میزان عرضه کمك ميرغم اینکه کاهش حجم ذخایر در کوتاهعلي

شود و در هنگاام تغییار در شارایط باازار و ثباتي بازار محصوالت کشاورزی ميکاهش منجر به بي

ونه رویداد خاصي در بازار، نوسانات متغیرهای بازار را بدنبال داشته و در نهایت قیمت را وقوع هر گ

  تحت تاثیر قرار خواهد داد.
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باه  تغال ه( موید این این که نسبت ذخیر2010های جدید فائو )بینيپیششایان ذکر است، 

در ایان ساال  ذایيمواد غ درصد ثابت خواهد ماند و ذخایر 23در سطح  11/2010مصرف در سال 

 میلیون تن افزایش خواهد یافت. 527به سطح 

 

 ذخاير جهاني و نسبت مصرف به ذخاير جهاني 10 نمودار

 
 

 وري بخش كشاورزي گذاري و كاهش رشد بهرهتقليل سرمايه 9.3

وری در بخاش روناد بهارهتاا کناون  1990دهد از ساال وری کشاورزی نشان ميبررسي آمار بهره

وری غالت بر حسب بهره 1کشاورزی قدری کاهش یافته است. بویژه، بر اساس آمارهای بانك جهاني

طور مثاال رشاد میزان تولید در هر هکتار در بعضي کشورها کاهش قابل مالحظه داشته است. باه

 درصاد افازایش 8/3طور متوساط باه 1989-1961های وری تولید گندم در جهان طي ساالبهره

درصد تنزل پیدا کرده است. این شاخص برای برنج به نصف تقلیال  2به بعد به  1990داشته اما از 

( یکاي از 2008درصد رسیده است. بانك توسعه آسیا ) 1/1درصد به  3/2یافته و طي دوره فوق از 

وری در بخش کشاورزی را ناشي از کاهش روند انباشات سارمایه در ایان دالیل عمده کاهش بهره

 داند. خش ميب

                                                 
1 World Development Indicators (WDI), 2007 
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عادم  و 1به کال شااغالننیروی انساني تحصیلکرده نازل بودن سهم  ،در بخش کشاورزی ایران 

بار تولیاد بخاش موجاب شاده اسات  ،کود و سمومانواع مانند  های صنعتياستفاده بهینه از نهاده

 .شودوری تاثیر منفي داشته و در نهایت منجر به کاهش بهرهکشاورزی 

 هاهاي حاصلخيز براي ساير بخشكشاورزي نظير آب و زمينهاي كاربرد نهاده 9.4

هاای با عنایت به رشد جمعیت و گسترش شهرنشایني و رشاد و توساعه صانعت، بخشاي از زمین

یاباد و مصاارف آب نیاز از بخاش حاصلخیز برای سااختن مساکن و ایجااد صانایع اختصااص مي

شرایطي است که امکان بکارگیری شود. این در ها هدایت ميکشاورزی به سمت مصرف سایر بخش

هایي که برای تولید محصوالت کشاورزی برای مقاصد تولید انرژی بیولوژیکي اختصاص دارد، زمین

 برای تولید و عرضه سایر محصوالت کشاورزی میسر نیست. 

در مناطق روستایي و  با عنایت به اهمیت موضوع، ضرورت دارد مدیریت توسعه مناطق مسکوني 

های حاصلخیز برای کشاورزی توجه ویژه داشاته مالحظات زیست محیطي و حفظ زمینبه  شهری

منااطق شاهری و روساتایي باه جاوار وری بااال در های تولیدی کشاورزی باا بهارهباشد تا ظرفیت

توسعه شهرنشیني و صنعتي شدن دو عامل کلیادی بارای تغییار گاه تغییر کاربردی ندهد. سکونت

 شود.رزی تلقي ميهای کشاوکاربردی زمین

                                                 
 درصد بوده است. 16.1 معادل 1385رشماری نفوس و مسکن سال ساین نسبت بر اساس آمار  1
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 آثار افزايش قيمت محصوالت كشاورزي 10

 و سوء تغذيه ، گرسنگيافزايش فقر 10.1

گذاری های خود هدفخصوص در کشورهای در حال توسعه در برنامهها بهیکي از اهدافي که دولت

طور مثاال در های مواد غذایي در این کشورها سهم باالیي دارد به. هزینهاند، کاهش فقر استکرده

و باا  1دهادهای ماواد غاذایي تشاکیل ميدرصد کل مخارج را هزینه 60کشورهای آسیایي بالغ بر 

، 1388در ایاران در ساال  شود.درصد بالغ مي 75لحاظ کردن هزینه سوخت و انرژی این سهم به 

ها از کل ها و همچنین مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختو آشامیدني هاخوراکي مجموع هزینه

 است.بوده درصد  58.5هزینه خالص خانوار در مناطق شهری بالغ بر 

با عنایت به افزایش قابل مالحظه قیمت محصوالت کشاورزی و قیمات انارژی، قادرت خریاد 

ر جمعیتي را با سوء تغذیه مواجه یابد و این قشتر بشدت کاهش ميجمعیت با سطح درآمدی پایین

سازد. این اقشار باید بخشي از درآمد خود را نظیر آموزش، بهداشت و درمان و تفریح برای مواد مي

مدت و بلندمادت در زنادگي افاراد را بادنبال دارد. ماثالً باا غذایي منتقل کنند که خود آثار کوتاه

ه و دور باطال عقاب در آیند نیاز تقلیال یافتا وری و درآمد افرادکاهش سواد و دانش، میزان بهره

به یك  2011بر اساس آخرین برآوردهای فائو جمعیت گرسنه در سال  .تداوم خواهد یافت ،ماندگي

ته است. روند جمعیت جهان که گرسنه هستند و با قحطاي دسات و پنجاه فمیلیارد نفر افزایش یا

 ترسیم شده است. 11نمودار  کنند درنرم مي

اند. از این سو تغذیه داشته 3میلیون نفر 925معادل  2010 2در سالدهد ئو نشان ميبرآورد فا

میلیون نفر در صحرای افریقاا  239میلیون نفر در آسیا و اقیانوسیه زندگي و  578عادل جمعیت م

و  نمیلیون به ترتیب در امریکاای التای 19و  37، 53شامل  جمعیت گرسنهکنند. بقیه زندگي مي

دلیال عماده کنناد. ائیب، شمال وشمال شرق افریقا و کشورهای توسعه یافته زندگي ميجزایر کار

و افازایش  زمان بحرانمدت خاطر بحران و طوالني شدن به دارای سو تغذیهروند افزایشي جمعیت 

 (.2010شود )فائو ارزیابي مي قیمت مواد غذایي

 

                                                 
1 Asian Development Bank (2008) 

  .میلیون نفر برآورد کرده است 1023تعداد جمعیت گرسنه را  2009فائو در سال  2

  به دلیل افزایش رشد اقتصادی در سطح جهاني است. 2010گرسنه در سال جمعیت کاهش تعداد  3
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 )ميليون نفر( ي سوء تغذيهداراروند جمعيت  11نمودار 

 
 

در دو کشور فلیپین و پاکستان با افزایش قیمت مواد  2008ای در سال بر اساس نتایج مطالعه

، 10داری دارند. با افزایش قیمت مواد غذایي با سه گزینه غذایي جمعیت زیر خط فقر افزایش معنا

 ریابد. دمیلیون افزایش مي 85/8 و 65/5، 72/2درصد در فلیپین به ترتیب جمعیت فقیر  30و  20

میلیون نفر افزایش خواهد  96/21و  67/14، 05/7این سه گزینه جمعیت فقیر پاکستان به ترتیب 

 یافت. 

کننده مواد  در ایران جمعیت فقیر ساکن در حاشیه شهرها و جمعیت فقیر روستایي که تقاضا

. را تحمال خواهاد کاردهای بیشتری یبآس ،غذایي هستند در مواجه با افزایش قیمت مواد غذایي

پذیری جمعیت ساکن روستایي را تشدید کرده و به به طور مستقیم آسیب های متناوبخشکسالي

طور غیرمستقیم از طریق تحدید عرضه محصوالت کشاورزی، افزایش قیمت ایان محصاوالت و باه 

هاای پاایین ر گروهکاه د - پذیری جمعیت ساکن در منااطق شاهریتبع آن افزایش بیشتر آسیب

های موثر و را منجر خواهد شد. بنابراین، در این فرآیند دولت با اتخاذ سیاست -درآمدی قرار دارند 

 بین شده را تقلیل دهد.      تنظیم درست بازار قادر است بخشي از آثار منفي پیش

 ها   افزايش كسري بودجه دولت 10.2

ها را کاهش دهند، رویکرد حمایت مالي از افزایش قیمتها آثار منفي ناشي با عنایت به اینکه دولت

دهند. بویژه اینکه افزایش شادید تاورم های ساالنه در دستور کار خود قرار ميخود در قالب بودجه

دهاد، زمیناه ایجااد ضمن اینکه جمعیت فقیر جامعه را در کشورهای در حال توساعه افازایش مي
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هاای هاا دیار یاا زود بارای مقابلاه باا فقار و تنشو دولتکند های اجتماعي را نیز فراهم ميتنش

 شوند.اجتماعي دست به کار مي

ساازد، افازایش ناپاذیر ميهاا اجتنابتدابیر سیاستي که استفاده از آن را بارای دولتاز یکي 

پذیر است. از آنجایي که سمت درآمدی بودجه کشورهای در حال پرداخت یارانه به جمعیت آسیب

عطاف الزم برخوردار نیست، در تامین مالي افازایش یاراناه ماواد غاذایي دچاار مشاکل توسعه از ان

کنند، چاپ پول برای ها اتخاذ ميای که در این فرآیند دولتهای سهل و سادهشوند. یکي از راهمي

 باطالیاك دور باه شود و اقتصااد را است. خود این باعث فشارهای تورمي مي هاتامین مالي یارانه

 کند.تر ميکند و خارج کردن اقتصاد از این دور باطل را روز بروز مشکلیت ميهدا
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 ها در قبال افزايش قيمت محصوالت كشاورزيدولت سياست 11

های تجاری محصوالت کشااورزی در جهاان بررساي و در گیری سیاستدر این قسمت ابتدا جهت

 .گرددارائه ميادامه تجربه سیاستگذاری در بخش کشاورزی 

 هاي تجاري محصوالت كشاورزي جهانسياست 11.1

هاا و کااهش آثاار منفاي آن اتخااذ ها در ابعاد مختلف تمهیداتي برای کنتارل ساطح قیمتدولت

ها در ابعاد مختلف تجاری، مالي، درآمدی، پاولي و ارزی ماورد اساتفاده قارار اند. این سیاستکرده

 شود.است که در این بخش به آنها پرداخته ميگرفته

های تجااری متفااوتي بارای کشاورهای صاادرکننده و واردکنناده اتخااذ شاده اسات. سیاست 

صادرکننده از جمله تعدادی از تولیدکنندگان عمده محصاوالت کشااورزی از ابزارهاایي  هایکشور

های صاادراتي و مالیاات بار صاادرات را بارای کنتارل قیمات محصاوالت نظیر اعمال محادودیت

از جمله روسایه و  1.کنندمياستفاده  در سطح اقتصاد داخلي خودشان ازارکشاورزی و ساماندهي ب

سالي،صادرات محصوالت کشاورزی را ممناوع کردناد. طاي اکراین در سال گذشته به دلیل خشك

چین صادرات برنج و ذرت و هند صادرات بارنج و نخاود را ممناوع های اخیر کشورهایي نظیر سال

اند. آرژانتین مالیات بر صادرات صادرات اقالم عمده غالت را ممنوع کرده اند و تانزانیا و اتیوپيکرده

   را برای محصوالت گوشتي، ذرت، گندم و لوبیا افزایش داده است.

تواند بخشي از مشکالت کشورهای صادر کننده را حل مدت ميها در کوتاههر چند این سیاست 

های صادرکننده و هم واردکننده بر جای خواهاد هم بر کشور ،مدت تاثیرات منفيکند اما در میان

گذاری و ایجاد تغییر در تخصیص مناابع و گذاشت. در کشورهای صادرکننده بر کم و کیف سرمایه

ها، تاثیرگذار است و در کشورهای واردکننده بر به تبع آن در تولید محصوالت مشمول این سیاست

رف تاثیر خواهد گذاشت. این در شرایطي اسات کم و کیف مصرف و به تبع آن بر تغییر الگوی مص

بهم زده و عادم تعاادل را  ور بحثالمللي تعادل عرضه و تقاضا را برای محصوالت مکه در بازار بین

 محصوالت با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. این نوع تشدید و در نهایت قیمت 

کاس کشاورهای فاوق، نارخ کشورهای واردکننده محصوالت کشاورزی بار عهای اخیر در سال 

 5/2درصد به  130اند. مراکش نرخ تعرفه گندم را از تعرفه واردات اینگونه محصوالت را کاهش داده

درصد تقلیال  7/2درصد به  100درصد کاهش داده است. نیجریه حقوق گمرکي واردات برنج را از 

                                                 
تانزانیا، ویتنام  آرژانتین، بنگالدش، بولیوی، اتیوپي، کامبوج، قزاقستان، پاکستان،چین، هند، مالزی، روسیه، مصر،  1

 و زیمبابوه  
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ق گمرکي را بارای غاالت داده است. کشور پرو مالیات بر واردات گندم و ذرت و کشور سنگال حقو

 اند. حذف کرده

های اند و به اعمال محدودیتکشورهایي که عمدتاً گرفتار بحران افزایش قیمت محصوالت شده 

اند، کشورهای در حال توسعه هستند و قابالً در تجاری در سمت صادرات و واردات مبادرت ورزیده

تجاارت آزاد حرکات کنناد و لاذا های تجااری، باه سامت اند که با حاذف محادودیتتالش بوده

های کند که با رویکرد تجارت در قالب و چارچوبهای فوق موانعي را برای تجارت ایجاد ميسیاست

WTO اکنون دو سوال مطرح اساسي بشرح زیر مطرح است:سازگار نیست . 

 المللي که ناشي از اتخااذ رویکارد تجاارت هزینة بحران بزرگ افزایش قمیت در سطح بین

 اینکه وال دومپردازند؟ و سه قشری از مردمي ميد است، چه کشورها و چآزا

  چه کشورها و چه قشری از مردم از منتفع شوندگان ناشاي از افازایش قیمات محصاوالت

 کشاورزی هستند؟

در پاسخ سوال اول باید اذعان داشات هزیناه افازایش قیمات را کشاورهای در حاال توساعه 

های پایین درآمدی نظیر جمعیات فقیار شاهری و گروه ،ین کشورهادر اطور خاص بهپردازند و مي

پردازند. زیارا ساهم مياین هزینه را روستایي از طریق کاهش میزان مصرف محصوالت مواد غذایي 

مخارج مواد غذایي از کل مخارج در این کشورها بسیار باالست و بخشي از افزایش قیمت از طریاق 

ف دیگر تولیدکنندگان عماده در کشاورهای پیشارفته جهاان شود. از طرکاهش مصرف جبران مي

 برندگان افزایش قیمت هستند. 

فناي ناازل در تولیاد کشاورهای در حاال  -توان علميدر سمت عرضه محصوالت کشاورزی، 

 بایادکشورهای در حال توسعه بنابراین، . کندميتوسعه امکان رقابت را با کشورهای پیشرفته سلب 

ند این طور پیوسته هزینه نابرابری در رقابت را پرداخت تا بتوانو به کنندو تالش  ریزیبرنامه هادهه

 . را تغییر دهند برد حاکم بر جهان -این بازی باخت

 

 ها سياستكشاورزي امريكا با تاكيد بر  11.2

دهد. دامنه آنها از اهداف سنتي مانند های امریکا اهداف وسیعي را در کشاورزی پوشش ميسیاست

هایي نظیار ت سازی تولید محصوالت کشاورزی و حمایت از درآمد کشاورزان گرفته تا حمایتباثبا

اطمینان از تغذیه مناسب و کافي، ارتقای امنیت غذایي، تشویق برای حمایات از محایط زیسات و 

 تسهیل توسعه روستایي که امروز اهمیت پیدا کرده است.  

نه و ابزار نرخ تعرفه در تولید و تجارت محصاوالت های اعطای یارادولت امریکا از طریق سیاست 

، ایان به دلیل حجم باالی تولیاد و تجاارت محصاوالت کشااورزیکند. کشاورزی سیاستگزاری مي

نکاات برجساته در هماین راساتا،  تاثیر بسزایي در بازار محصاوالت کشااورزی جهاان دارد. کشور

 :شودميو ارائه  ر احصابشرح زیهای دولت با تاکید بر سیاستکشاورزی امریکا 
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در حالي که تولید بخش کشاورزی امریکا در طول زمان در حال افزایش بوده، قیمت  (1

افزایش  روند وری کل عوامل در حال کاهش بوده است.حقیقي تولید به دلیل افزایش بهره

این کشور  های اقتصادیکشاورزی در مقایسه با سایر بخشدر بخش وری کل عوامل بهره

وری کل عوامل کشاورزی بهره 2008-1979 . طي دورهقابل مشاهده است 12ودار در نم

های رشد را تجربه کرده است در حالي که بخش درصد 2.1به طور متوسط ساالنه 

وری باالترین بهره ،در میان مزارع مختلف اند.درصد رشد داشته 1غیرکشاورزی امریکا تنها 

بعد از آن مزارع گندم، برنج، بادام زمیني و پنبه  ارد.به مزارع تولید ذرت و شیر اختصاص د

تن در سال  9به  1985تن در سال  7طور مثال بازدهي ذرت در هر هکتار از به است.

تن به  6متوسط تولید شیر یك گاو از همچنین در دروه فوق،  افزایش یافته است. 2008

   افزایش یافته است. در سال تن 9

 2008-1979: كشاورزي و غيركشاورزيدر بخش وري كل عوامل بهرهروند  مقايسه 12نمودار 

  

رشد  منشا اصلي رشد بخش کشاورزی در امریکاشود مشاهده مي 5طوری که از جدول همان 

وری رشد بهره 2008-1979طي دوره . این در شرایطي است که ستا وری کل عواملبهره

وری منفي بوده است. منشا اصلي افزایش بهرهدر این کشور نیروی کار و سرمایه های تولید هنهاد

ناشي از  نوآوری در مزرعه، تغییر در سازمان و ساختار مزارع کشاورزی و تحقیقاتي که برای ارتقای 

 .   باشدصورت گرفته مي تولید مزارع
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 منشا رشد بخش كشاورزي امريكا 5جدول 

 
 

تنوع درآمد و اشتغال موجب شده است امکان تفکیاك خانوارهاای کشااورز از خانوارهاای  (2

درصد متوساط درآماد خانوارهاای  89بالغ بر  2008د. در سال وغیرکشاورز غیر ممکن ش

خانوارهاای متوساط درآماد باه هماین دلیال  .کشاوزان از خارج مزرعه کسب شده اسات

نماودار  همواره بیشتر بوده است )انوارهای غیرکشاورز امریکا در مقایسه با خ ان درکشاورز

13.)  

 
 2008-1979وري كل عوامل در بخش كشاورزي و غيركشاورزي: مقايسه بهره 13نمودار 

 
   

های در حالي که تعداد مزارع امریکا در طول زمان در حاال کااهش باوده، اماا طاي ساال (3

  درصد رشد را تجربه کرده است. 4نها تعداد آ 2007تا  2002

 

امروزه بیشتر مزارع امریکا کماکان مزارع کوچك و یا مزارع روستایي هستند و سهم آنها در  (4

تولید محصوالت کشاورزی امریکا پایین است. بخاش اصالي تولیاد محصاوالت باه مازارع 
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ساهم  ت کاه. این در شرایطي اسامتوسط و تجاری و به ویژه مزارع تجاری اختصاص دارد

 مزارع تجاری نسبت به کل مزارع بسیار پایین است.

 

های حمایتي در بخش کشاورزی باه حمایات از محصاول و قیمات سیاست 1930از دهه  (5

های حمایتي این کشور بجای انتقال درآمد متمرکز بوده است. در حال حاضر بیشتر برنامه

درآماد از مالیاات دهنادگان کننده از طریق کنترل عرضه و قیمات، باه انتقاال از مصرف

تغییار تادریجي سیاسات دولات از حمایات  1985اختصاص دارد. در مصوبه قانوني سال 

های مستقیم صورت گرفت. این رویکرد در برناماه قیمتي و کنترل تولید به سمت حمایت

هاا این شیوه حمایت نهادسازی شد و حتي پرداختي 2002تقویت شد و در برنامه  1996

های دولت اضافه شاد. ایان سیاسات بادین وار تجاری نیز تعریف و به سیاستضد روند اد

 گیرد.بها در جهت خالف روند قیمت بازار صورت مفهوم است که حمایت

  

محصاوالت کشااورزی باه مازارع بازرگ  های دولات باهای یارانهبیش از نیمي از پرداخت (6

های قیمتي نیز شکر از حمایت اختصاص دارد. عالوه بر آن مزارع بزرگ در تولید لبنیات و

 مند هستند.بهره

در مقایساه باا قیمتاي کاه  اندردهکقیمتي که کشاورزان پرداخت ميطي دو دهه گذشته  (7

(. دلیل آن ناشي از افزایش هزینه عوامل 14، بیشتر بوده است )نمودار اندردهکمي دریافت

( موید ایان اسات 2009یس )به ویژه هزینه انرژی است. نتایج مطالعه هر تولید کشاورزی

درصاد هزیناه  0.7که یك درصد افزایش در قیمت وارداتي نفت خام امریکا باعث افزایش 

باه معناای شود. عالوه بار آن هزیناه بااالی انارژی سوخت بنزین و گازوئیل در مزارع مي

 .است کود و سم هایي نظیرنهاده افزایش قیمت

   
 2008-1979وري كل عوامل در بخش كشاورزي و غيركشاورزي: مقايسه بهره 14نمودار 
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قارار داشات، ایان  امریکاا دولتمحصول تحت حمایت  24در حالي که در گذشته بالغ بر  (8

، شکر، لبنیات، گوسفند و عسال پنبههای روغني، غالت، دانه محصوالتي مانند به سیاست

را تشاکیل  امریکاا تولیاد کال کشااورزی این محصوالت کمتر از نصف ارزش محدود شد.

  دهد.مي

بودجه دولات امریکاا حمایات شادند. از به وسیله درصد مزارع  40بالغ بر  2007در سال   (9

درصاد  24هازار دالر امریکاا معاادل  100درصد مزارع با فاروش کمتار از  84میان آنها، 

 3رایطي اسات کاه . ایان در شانداهپرداختي دولت به محصوالت کشاورزی را دریافت کرد

درصاد پرداختاي دولات را  30هازار دالر  1000درصد از مزارع بزرگ با فاروش بایش از 

تعلق داشته است. در کشاورزان بزرگ  دولت به بنابراین، بیشترین حمایت ند.اهت کردفدریا

کناد و بابت حفظ محیط زیست از الگوی متفااوتي تبعیات مي ی دولتهاپرداختيمقابل، 

  شوند.مند ميکوچك بیشتر بهره طي آن مزارع

از حمایات کمتاری برخاوردار اسات.  OECD میان کشاورهایبخش کشاورزی امریکا در   (10

های گذشته روند حمایت امریکا از تولیدکنندگان کشاورزی کاهشاي عالوه بر آن طي دهه

 (. 15بوده است )نمودار 

 
 OECD  :1979-2008كنندگان كشاورزي در كشورهاي منتخب روند حمايت از توليد 15نمودار 

 
 

های کشاااورزی در امریکااا باعااث شااده اساات برآوردهااا مویااد ایاان اساات کااه سیاساات  (11

کنندگان مصارف OECDکنندگان نیز منتفع شوند در حاالي در کشاورهای عضاو مصرف

کنناد در حاالي اند. به بیان دیگر در امریکا مصرف کنندگان یارانه دریافت ميمتضرر شده

 پردازند.مالیات مي OECDکه در کشورهای 
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مقايسه روند حمايت از مصرف كنندگان محصوالت كشاورزي در امريكا و كشورهاي عضو  16نمودار 

OECD  :1986-2009 

 
 

ل دو اعمااباا کناد. از بخش کشاورزی حمایت مي نیز اعمال تعرفه از طریقکشور امریکا   (12

نرخ تعرفه یکي نرخ تعرفه پایین برای رعایت سقف سهمیه و نرخ تعرفه باال برای خاارج از 

در  .(3پیوسات  1)جدول  کندسهمیه تولید و تجارت محصوالت کشاورزی را مدیریت مي

های کشاورزی امریکا و روناد صاادرات و واردات کشااورزی مور کم و کیف اعمال سیاست

  آمده است.  3در پیوست ری اطالعات بیشتاین کشور 
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  بيني بازار مواد غذاييپيش

 جهان و ايران
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 جهان و ايران مواد غذايي تشاخص قيمبازار و بيني پيش 12

آب و هوای خوب روسیه و اکراین آینده شاخص قیمت مواد غذایي با اما و اگر هایي همراه است. 

مشکل تولید مواد غذایي و شود. با این وجود، زار مواد غذایي تلقي ميقوت قلبي برای بهتر شدن با

مواد غذایي است. طور خاص قیمت بازار و بهروی پیشکلیدی های از چالش هاذخایر آن پایین بودن

کنند، اختالل در آب و هوای نامناسب در بیشتر کشورهایي که محصوالت مواد غذایي تولید مي

ماه  "انداز مواد غذایيچشم"در گزارش فائو با عنوان  کند.مي شدیدی را تر محصوالت کشاورزاباز

جاری میالدی تصریح شده است که در اروپا و امریکای شمالي بارندگي مناسبي برای جون سال

تولید ذرت صورت گرفته در حالي که در همین مناطق برای تولید گندم، وضع بارندگي خوب 

در کشورهای استرالیا، برزیل و افریقای جنوبي خسارت زیادی  2011یه ماه ژانو سیالبنبوده است. 

. این در شرایطي است که تغییرات آب وهوایي جهاني ه استرا به مزاع ذرت، گندم و شکر وارد کرد

با توجه به  1بیني نباشد.ها و تغییرات حدی آب و هوایي قابل پیشباعث شده است که وقوع سیالب

آینده ثبات قیمت مواد غذایي را تهدید بر بازار مواد غذایي، عوامل زیر مجموعه شرایط حاکم 

 کند:مي

 شرایط نامناسب هوایي   

 سونامي ژاپن 

 انقالب مردم کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا 

 افزایش قیمت نفت 

 های بیولوژیکيرشد تولید سوخت 

 نااطمیناني طوالني در بازارهای مالي در اقتصاد جهاني 

 ای مالي و پولي انبساطيهسیاست 

موکول  لبیني قطعي فائو از آینده قیمت مواد غذایي به زمان برداشت محصوپیش هر چند

ها  در کل باال کند که آینده قیمت مواد غذایي بنحوی است که قیمتشده است اما فائو تصریح مي

عملکرد، برآورد و پیش بیني تولید، تجارت، مصرف، ذخیره و  6جدول  و پرنوسان خواهد بود.

  دهد.و محصوالت منتخب عمده را نشان مي قیمت جهاني مواد غذایي

                                                 
1Mwinga (2011)  
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 مواد غذایي: عملکرد، برآورد و پیش بیني جهانيو قیمت ه ذخیر ،، مصرفتولید، تجارت 6جدول 

   )میلیون تن(    
 10/2009 خص/شانماگر گروه

 عملكرد

11/2010 

 برآورد

12/2011 

 بينيپيش

 

 غالت

 2314.9 2237.6 2262.7 تولید

 276 274.8 276.1 تجارت

 2311.3 2279.1 2234.4 مصرف

 493.9 490.0 533.6 ذخیره

 256 183 174 شاخص قیمت 

 

 گندم

 673.6 652.6 684.7 تولید

 125 123 129.8 تجارت

 677.0 670.3 658.6 مصرف

 182.9 187.8 206.9 ذخیره

 242 169 154 شاخص قیمت

 

 برنج

 463.8 455.6 458.5 تولید

 31.8 31.4 29.6 تجارت

 459.6 448.9 444.5 مصرف

 136.7 132.3 126.6 ذخیره

 249 229 253 شاخص قیمت

 

 گوشت

 294 290.6 283.2 تولید

 26.8 26.2 25.2 تجارت

 مصرف

و)سرانه/کیل

 (/سالگرم

 41.9 41.9 41.3 جهان

 78.4 78.4 78 کشورهای توسعه یافته

 32 31.8 31.1 کشورهای در حال توسعه

 175 152 133 شاخص قیمت

     

 لبنیات

)معادل 

میلیون 

 تن(

 723 710 698.5 تولید )شیر(

 48.3 46.0 44.0 تجارت )شیر(

 مصرف

)سرانه/کیلو

 گرم/سال(

 102.6 101.8 101.3 جهان

 235.2 235.0 235.7 کشورهای توسعه یافته

 68.2 66.9 65.7 کشورهای در حال توسعه

 229 200 142 شاخص قیمت

Source: FAO (2011) 
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انجام گرفته است، موید این است  OECDهای فائو که با همکاری بینيشایان ذکر است پیش       

 های گذشته در حال افزایش است.روند رشد دهه که تولید محصوالت کشاورزی در چارچوب و

 
 بيني توليد محصوالت منتخب كشاورزي ايران )هزار تن(پيش 7جدول 

 2020 2015 2009 2007 محصول

 16406 15459 13000 7956.6 گندم

 2008.9 1826.6 1419.7 2184* برنج

 1127.6 953.2 874.9 870.2 گوشت قرمز

 2463.3 2009.6 1682.3 1565 شت مرغگو

 10221 9114 7790 - شیر )میلیون لیتر(

  و  2009( و عملکرد 2007بانك مرکزی )عملکرد سال زماني اصالعاتي سریمآخذ: بانك اطالعاتي

 202و  215بیني پیش
Source: http://stats.oecd.org  

  .و لذا تفاوت فاحش در ارقام ناشي از تفاوت در تعریف است برنج )شلتوك( است 2007ج در سال عملکرد برن* 

http://stats.oecd.org/
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 هاي سياستيتوصيه 13

المللي را بر اقتصاد کشورها مضاعف کرده است. از آنجایي که تولید، جهاني شدن تاثیر تحوالت بین

مللي از این طریق بر اقتصاد التجارت و مصرف ایران عمدتاً به نفت وابسته است، رویدادهای بین

گذارد. نظر به اینکه که محصوالت کشاورزی کاالی تجاری هستند، تاثیر رویدادهای کشور تاثیر مي

المللي بر آن مضاعف است. چرا که تولید و تجارت محصوالت کشاورزی از طریق کود و سم، بین

نقل به انرژی وابسته است. به همین وای کشاورزی و حملآالت کشاورزی، صنایع کارخانهماشین

دلیل قیمت مواد غذایي یکي از متغیرهای مهمي است که به تبع افزایش قیمت جهاني نفت در 

کنار عوامل موثر بر بازار مواد غذایي و یا رویدادهایي نظیر تغییرات شرایط آب و هوایي، 

گیرد. تحت تاثیر قرار ميهای تولید محصوالت کشاورزی، ای و سیالب در قطبسالي دورهخشك

طور خاص دغدغه اقشار پایین و متوسط کنترل قیمت مواد غذایي به عنوان دغدغه همه افراد و به

کننده مواد غذایي هستند جامعه از اولویت خاصي برخوردار است. چرا که همه مردم هر روز مصرف

ك و سطح زندگي و رفاه جامعه و تغییرات قیمت مواد غذایي در زندگي آنها لحظه به لحظه قابل در

گیرد. به همین دلیل کنترل نرخ تورم و قیمت مواد غذایي و همچنین تحت تاثیر آن قرار مي

 گردد.های اساسي تلقي ميارتقای امنیت غذایي در این برهه از زمان به عنوان یکي از اولویت

های اخیر، ر سالپذیری کشورهای در حال توسعه  به دلیل تغییرات شرایط جوی دآسیب 

افزایش درجه حرارت، بالیای طبیعي و الگوی نامنظم بارندگي بیشتر شده است. قیمت مواد غذایي 

برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، حالت شمشیر دو لبه دارد. با افزایش قیمت مواد غذایي 

گان طبقات پایین کنندشود در حالي وضع مصرفوضع تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی بهتر مي

 شود. شهری بدتر مي

کند، المللي بر باال بودن قیمت مواد غذایي تصریح ميهای بینبینيبا عنایت به اینکه پیش 

های سیاستي کنترل قیمت مواد غذایي بایستي تمامي مراحل تولید، تجارت، توزیع و مصرف توصیه

ایش قیمت مواد غذایي کشور شامل عواملي ای پوشش دهد. عوامل موثر بر افزرا با رویکرد برنامه

های سیاستي برای مدیریت و المللي و ملي قابل تقسیم هستند. توصیهاست که به دو بخش بین

گردد. های عملیاتي ارائه ميکنترل قیمت مواد غذایي و نرخ تورم با رویکرد تدوین برنامه

د و تجارت دارند بایستي برنامه های اجرایي بر حسب وظایفي که در سیاستگذاری تولیدستگاه

های اصلي شامل وزارت عملیاتي برای مدیریت کارآمد و موثر تدوین و به اجرا گذارند. دستگاه

بازرگاني، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایي، بانك مرکزی جمهوری اسالمي 

توانند با محوریت ستاد ند که ميریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستایران و معاونت برنامه

های اجرایي نیز برحسب تنظیم بازار از بعد سیاستگذاری و اجرا، هماهنگ شوند و سایر دستگاه
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ها و های اصلي ایفای نقش نمایند. محور فعالیتهای مرتبط، همکار دستگاهمسوولیت

 های اصلي بشرح زیر است:های دستگاهسیاستگذاری

 مه عملیاتي خود را با محورهای موضوعي زیر تدوین نماید:وزارت بازرگاني برنا .1

 المللي برای تجارت کاالها و خدمات با محوریت ارتقای کارآمدی بازاریابي بین

 محصوالت کشاورزی

 بکارگیری موثر و کارآمد از ابزار نرخ تعرفه 

 های مدیریت تنظیم بازار با محوریت ذخیرسازی و ارتقای اثربخشي سیاست

 وثر عرضه و تقاضا مدیریت م

 سازی شکاف قیمت میان قیمت ارتقای کارآمدی نظام توزیع با محوریت حداقل

 پردازد.  کننده ميمزرعه و قیمتي که مصرف

  ایجاد فضای امن و ارتقای امنیت و ثبات در بازار مواد غذایي و 

 مدیریت انتظارات تورمي جامعه 

 

 ای موضوعي زیر تدوین نماید:وزارت جهاد کشاورزی برنامه خود را با محوره .2

  وری و وزارت جهاد کشاورزی تدوین برنامه مدون افزایش تولید از طریق ارتقای بهره

در برنامه پنجم ساله توسعه پنجم به حفظ مدیریت واردات تدوین و به اجرا بگذارد. 

ظرفیت تولید و نیل به خودکفایي در تولید محصوالت اساسي کشاورزی و دامي و 

وری بخش کشاورزی  کشاورزی صنعتي و دانش بنیان به منظور ارتقای بهرهگسترش 

نحوی که تصریح شده است اما این برنامه به عملیاتي و اجرایي شدن نیاز دارد به

گذاری، تولید و تجارت منجر شود تا بتواند نقش اصلي خود در بتواند به توسعه سرمایه

شیوه سنتي تولید و تجارت محصوالت ه افزایش درآمد واشتغال ایفا نماید. چرا ک

های تولید و تجارت با محوریت کشاورزی پاسخگوی نیاز جامعه نیست. تحول در روش

بکارگیری دانش و فناوری در تمامي مراحل تولید، تجارت و مصرف بایستي در محور 

های گذاری دولت در کاربردی کردن نوآوریتوسعه بخش کشاورزی قرار گیرد. سرمایه

دهد. این های مختلف، محور اصلي تحول این بخش را تشکیل ميجود در فرآیندمو

مهم بایستي تمامي فرآیند زنجیره ارزش در کشاورزی را پوشش دهد. در این راستا 

هایي های نسبي و رقابتي با در نظر گرفتن محدودیتبرداری از مزیتشناسایي و بهره

 اهمیت است.کلیدی کشاورزی نظیر محدودیت آب،  حائز 

  مشارکت در بکارگیری موثر و کارآمد از ابزار نرخ تعرفه 

 

 وزارت امور اقتصادی و دارایي .3

  های دولتي و مندی یارانه و تقلیل آثار تورمي با هماهنگي تمامي دستگاهمدیریت هدف

 تر نهادهای حکومتيبه تعبیر دقیق
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  های تخصصي ذیربطمتولي سیاستگذارهای کالن در حوزه 

 

 نك مرکزیبا .4

 های پولي برای مدیریت تقاضا وتنظیم سیاست 

 های ارزی برای مدیریت وارداتسیاست 

 

 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورمعاونت برنامه .5

 تامین مالي بهنگام برای عملیات تنظیم بازار 
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 3پيوست 

 
 هاي تعرفه امريكانرخ 1جدول 
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 هاي موضوعي مختلفروند اعطاي يارانه دولت امريكا از بخش كشاورزي در حوزه 1 نمودار

 
 

 

 2006-2002متوسط مصرف داخلي و صادرات محصوالت كشاورزي امريكا طي دوره  2 نمودار
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 ادرات، واردات و تراز تجاري محصوالت كشاورزي امريكاروند كل ص 3 نمودار

 
 

 

 صادرات ميزان باالترينداراي كشور مقصد  13صادرات امريكا به  2 جدول
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 وارداتميزان باالترين داراي كشور  15 از واردات امريكا 3جدول 

 


