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چکیده

کیــد بــر غــات و روغــن( در . 1 کاالهــای اساســی) بــا تأ گــزارش بــا رویکــرد نحــوه تاثیرپذیــری تأمیــن و قیمــت  ایــن 

گردیــده اســت. بــازار ایــران از بحــران تنــش میــان روســیه و اوکرایــن انجــام 

ــه . 2 کــه در ایــن میــان بیشــترین ســهم آن ب کمتــر از 1 درصــد اســت  ســهم ایــران از کل تولیــد غــات در جهــان 

، عملکــرد و بــه  گنــدم دیــم در کشــور گنــدم اختصــاص دارد. بــا ایــن وجــود غالــب بــودن ســهم ســطح زیرکشــت 

کیــد بــر میــزان بارندگــی بســتگی  گنــدم نیــز تــا حــد زیــادی بــه شــرایط آب و هوایــی بــا تأ تبــع آن میــزان تولیــد 

گنــدم  دارد. ســال زراعــی گذشــته)منتهی بــه 1400( بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی، بیــش از 50 درصــد از نیــاز 

کثــر ســال ها در دهــه منتهــی بــه 1400، ایــران  کشــور از طریــق واردات تأمیــن گردید.ایــن در حالــی اســت کــه در ا

گنــدم در شــرایط خودکفایــی قــرار داشــته اســت. بــا تولیــد میانگیــن 14 میلیــون تــن 

، در حــوزه تأمین ذرت و جــو و روغن)دانه . 3 بررســی گزارش هــا و آمارهــای رســمی گویــای ایــن واقعیــت اســت که کشــور

، بــه ترتیــب از درجــه وابســتگی 90 ، 50 و حدود90 درصد برخودار اســت. روغنــی و روغــن خــام( مــورد نیــاز

گیاهــی، روغــن آفتابگــردان باالتریــن ســهم واردات)حــدود 40 درصــد( نســبت بــه . 4 در میــان انــواع روغن هــای 

ــران از  ــه خــود اختصــاص داده اســت. ای ــم و ســویا( در کشــور را ب گیاهــی وارداتی)روغــن پال ســایر روغن هــای 

گــروه کشــورهای بــا کمتریــن میــزان  منظــر مصــرف روغــن آفتابگــردان در رتبــه پنجــم دنیــا قــرار دارد و البتــه در 

یــا پتانســیل بالفعــل تولیــد نیــز قــرار دارد.

گنــدم، 2۷ درصــد صــادرات جــو، 20 درصــد از . 5 روســیه و اوکرایــن در مجمــوع حــدود 34 درصــد از صــادرات 

کشــورهای متقاضــی، تأمیــن می نماینــد. صــادرات ذرت و ۸0 درصــد از روغــن آفتابگــردان صادراتــی را بــرای ســایر 

کلیــدی روســیه و اوکرایــن در تأمیــن غــات و دانــه هــای روغنــی، بــه راحتــی می تــوان . 6 بــا عنایــت بــه ســهم 

ــازار  کلیــدی ب کتورهــای  ــر فا کــه تنــش بیــن ایــن دو کشــور بی تردیــد دارای اثــرات مســتقیم ب اســتنباط نمــود 

غــات و روغــن نظیــر میــزان عرضــه و تقاضــا و بــه تبــع آن قیمــت کاالهــای مذکــور بــوده اســت. رشــد حــدود 32 

درصــدی شــاخص قیمــت دانه هــای روغنــی و روغــن و همچنیــن رشــد 30 درصــدی شــاخص قیمــت غــات در  

در مــاه مــی 2022 نســبت بــه مــاه مــی 2021 تأییــدی بــر ایــن جریــان می باشــد.

کانال هــای . ۷ عــاوه بــر اثــرات مســتقیم بحــران بیــن اوکرایــن و روســیه در بــازار غــات و روغــن، بحــران مذکــور از 

دیگــری نظیــر افزایــش قیمــت کودهــای نیتراتــه و پتاســه، افزایــش قیمــت انــرژی، انتقــال بــازار تقاضــا از ســمت 

روســیه و اوکرایــن  بــه ســمت بــازار ســایر کشــورهای صادرکننــده و افزایــش مــازاد تقاضــا در مناطــق مختلــف، 

تغییــر مســافت حمــل و نقــل و همچنیــن تحریم هــای شــدید بانکــی کشــور روســیه، زمینــه افزایــش قیمــت و 

شــوک بیشــتر بــه بــازار غــات را فراهــم می ســازند.
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از دیگــر تبعــات شــوک قیمــت می تــوان بــه برهــم خــوردن قیمت هــای نســبی کاالهــای جانشــین چــه در ســطح . ۸

ــت  ــد قیم ــش از ح ــش بی ــود. افزای ــاره نم ــد اش ــی خواه ــای داخل ــطح بازاره ــه در س ــی و چ ــای بین الملل بازاره

گنــدم، می توانــد متقاضیــان را بــه ســمت بــازار ذرت و یــا جــو منتقــل نمــوده و ســطح قیمــت در بازارهــای 

ــز باعــث انتقــال شــوک  ــور را بیشــتر از حــد معمــول افزایــش دهــد. افزایــش قیمــت روغــن آفتابگــردان نی مذک

ــردد.  ــی می گ گیاه ــای  ــایر روغن ه ــازار س ــه ب ــت ب قیم

کودهــای شــیمیایی، بــر قیمــت تولیــد فصــل زراعــی پیــش رو . 9 بــا عنایــت بــه اینکــه افزایــش قیمــت انــرژی و 

کــه بــا اتمــام جنــگ بیــن دو کشــور و برطــرف شــدن  تاثیرگــذار خواهــد بــود، از ایــن رو می تــوان اســتنباط نمــود 

ــر از قبــل از وقــوع جنــگ اوکرایــن و روســیه باشــد. شــرایط شــوک عرضــه غــات، ســطح قیمت هــا همچنــان باالت

ــر حســب . 10 دولت هــا در راســتای تحقــق رویکــرد امنیــت غذایــی در ســطح ملــی و حتــی بین المللــی ب

ــا واردکننــده(، ابزارهــای الزم را اتخــاذ نمودنــد.  نقــش تعیین کننــده خــود در تجارت)صادرکننــده و ی

در کشــورهای واردکننــده غــات و روغــن، اقداماتــی را درجهــت تســهیل واردات و کاهــش هزینه هــای 

ممنوعیــت،  طریــق  از  نیــز  صادراتــی  کشــورهای  در  و  داده انــد  انجــام  مذکــور  کاالهــای  واردات 

کشورشــان  کاالهــا از  ســهمیه بندی و یــا عــوارض صادراتــی، محدودیت هایــی را بــرای خــروج ایــن 

ــد.   وضــع نمودن

کانال هــای واردات و ســهم واردات نهاده هــای دام و طیــور . 11 در همیــن راســتا آمارهــای بیــن المللــی و بررســی 

ایــران از کشــورهای مختلــف نشــان می دهــد، کــه ســهم روســیه در تأمیــن ذرت ایــران در ســال2019 حــدود 2۷ 

درصــد و در حــوزه تأمیــن جــو  حــدود 36 درصــد بــوده اســت. اوکرایــن نیــز در فاصله هــای ســال های 2016 تــا 

2021 بطــور میانگیــن 1۷ درصــد از ذرت کشــور و 5 درصــد از جــو را تأمیــن نمــوده اســت.

همچنیــن آمارهــا حکایــت از تقویــت بازارهــای صادراتــی جــو و ذرت روســیه بــه ایــران طــی ســال های گذشــته . 12

را دارد.

عــدم امــکان تأمیــن غــات و دانه هــای روغنــی ایــران از مبــادی روســیه و اوکرایــن نــه تنهــا از جهــت از دســت . 13

دادن مزیــت مســافت، بلکــه از طریــق ســایر شــوک های عمومــی نظیــر افزایــش هزینه هــای واردات و افزایــش 

قیمت هــای جهانــی بــا چالــش مواجــه خواهــد بــود.

بــا عنایــت بــه افزایــش شــدید قیمــت ذرت در ســطح بازارهــای بین المللــی و برهــم خــوردن وضعیــت قیمــت . 14

نســبی غــات و بــا توجــه بــه کشــش جانشــینی بــاال بیــن محصــوالت مذکــور ، دولتمــردان و برنامه ریــزان بایــد 

کافــی در جهــت برقــراری تــوزان عرضــه و تقاضــا در بــازار هریــک از نهاده هــا از طریــق تأمیــن  ذخایــر  تمهیــدات 

راهبــردی احتیاطــی و اقدامــات الزم جهــت عــدم جابجایــی مصــارف فراهــم آورنــد.
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بــا عنایــت بــه ســهم حــدود 30 تــا 40 درصــدی کشــورهای اوکرایــن و روســیه در تأمین غات و روغــن آفتابگردان . 15

کشــور و بــا توجــه بــه محدودیــت واردات از مبــادی تحــت تنــش از یــک ســو و بــاال رفتــن قیمت هــای جهانــی 

کافــی  کوتاه تــر نســبت بــه تســهیل واردات از طریــق تأمیــن  توصیــه می گــردد دولــت در بازه هــای زمانــی هرچــه 

کاهــش فرایندهــای غیرضــرور ترخیــص، اعطــای تســهیات بــه بخــش خصوصــی بــرای تأمیــن   ، و بــه موقــع ارز

گــردش واردات و موظــف نمــودن شــرکت های بازرگانــی دولتــی و پشــتیبانی امــور دام بــه افزایــش  ســرمایه در 

میــزان واردت کاالهــای مذکــور نســبت بــه قبــل و هــر اقدامــی کــه بتوانــد بــر تأمیــن بــه موقــع و کافــی نهاده هــای 

کار قــرار دهــد.  گــردد را در دســتور  ک دام و طیــور و همچنیــن روغــن مؤثــر واقــع  خــورا
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1-مقدمه

کلیــدی آنهــا در تأمیــن نیازهــای غذایــی انســان بطــور مســتقیم و  اهمیــت غــات در جهــان نــه تنهــا بواســطه نقــش 

غیرمســتقیم اســت، بلکــه بــه دلیــل ایجــاد زنجیره  هــای ارزش متعــدد، از پتانســیل باالیــی در ایجــاد اشــتغال، ارزش 

کالــری  افــزوده و بــه تبــع آن ایجــاد درآمــد بــرای حلقــه تولیــد و تجــارت آن نیــز برخــوردار می باشــد. ســهم تأمیــن 

کشــورهای توســعه یافتــه حــدود 30  کشــورهای در حــال توســعه حــدود 60 تــا ۷0 درصــد و در  از طریــق غــات در 

کلیــدی برنامه ریــزان و  درصــد می باش)آویــکا2011،1(. بــه همیــن دلیــل تأمیــن غــات بــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای 

دولتمــردان در کشــورهایی کــه پتاســیل کافــی بــرای تولیــد ایــن محصــوالت را ندارنــد، مطــرح مــی باشــد. توجــه بــه ایــن 

کــه تولیــد غــات بــا حجــم بــاال بــه مناطــق خــاص و کشــورهای کمــی محــدود می گــردد،  نکتــه ضــروری اســت در حالــی 

کالــری انســان در همــه کشــورها  کننــده آن در امنیــت غذایــی و تأمیــن  ولــی تقاضــا بــرای آن بــه دلیــل نقــش تعییــن 

وجــود داشــته و بــه عبــارت دیگــر مصــرف ایــن کاالهــا محدودیــت مکانــی نــدارد. با ایــن وجود میزان وابســتگی کشــورها  

بــر حســب جمعیــت و شــکاف تأمیــن در کشــورهای واردکننــده یــا متقاضــی از دامنــه متنوعــی برخــوردار مــی باشــد.

ک حاصلخیز در ســطح کره  الزم بــه ذکــر اســت بــه دلیــل توزیــع نامتــوازن منابــع آبــی قابــل اســتفاده و همچنین زمیــن و خا

گزیــر بــه واردات آن می باشــند، از ایــن رو درجــه وابســتگی  کافــی غــات نبــوده و نا زمیــن، بســیاری از کشــورها قــادر بــه تولیــد 

کشــورها بــه واردات کاالهــای مذکــور رابطــه مســتقیمی بــه میــزان شــکاف بیــن تولیــد و نیــاز غــات دارد )بهرامــی، 1396(.

کندگــی پتانســیل تولیــد غــات در جهــان و بــه اســتناد آخریــن آمــار منتشــره از ســوی ســازمان  در راســتای بیــان پرا

جهانــی غــات، میــزان کل تولیــد غــات در جهــان در ســال زراعــی 2020/2021 حــدود 2/2 میلیــارد تــن اعــام گردیــده 

اســت کــه از ایــن میــزان، حــدود 15 درصــد در اروپــا، 24 درصــد در مرکــز و شــمال آمریــکا، 33 درصــد در آســیا، ۸ درصــد 

گــردد. در آفریقــا و 2/5 درصــد در اســترالیا و بقیــه در ســایر مناطــق تولیــد مــی 

کــه در ایــن میــان بیشــترین ســهم آن  بــه  کمتــر از یــک درصــد اســت  ســهم ایــران از کل تولیــد غــات در جهــان 

گنــدم در ایــران بصــورت دیــم می باشــد، از  گنــدم اختصــاص دارد. البتــه بــا عنایــت بــه اینکــه بخــش عمــده ای از تولیــد 

ایــن رو شــرایط بارندگی هــا در زمــان الزم، تاثیــر بســزایی در میــزان ســهم مذکــور خواهــد داشــت.

قــرار گرفتــن غــات بــه عنــوان 10 کاالی بــا باالتریــن میــزان تجــارت شــاهدی بــر محــدود بــودن ســمت عرضــه و تولید 

ــب  ــه ترتی ــو ب ــدم، ذرت و ج گن ــات  ــان غ ــت. در می ــر اس ــوی دیگ ــورها از س ــه کش ــر در هم گی ــای فرا ــو و تقاض از یک س

ســهمی حــدود 30، 50 و 20 درصــد از کل تولیــد غــات و بــه همــان ترتیــب  50، 40 و 20 درصــد از کل تجــارت غــات را 

بــه خــود اختصــاص داده انــد.

1. Awika (2011)
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کندگی و توان تولید گندم، ذرت و جو  را دنیا نشان می دهد. شکل های زیر نقشه پرا

Source:UN Food and Agriculture Organization

کندگی توان تولید گندم در کشورهای مختلف را به تصویر کشیده است. شکل)1( پرا

کندگی مناطق بر حسب پتانسیل تولید گندم در دنیا 2019)بر حسب میلیون تن( شکل)1( نقشه پرا

بزرگتریــن  اوکرایــن  و  کانــادا  فرانســه،  آمریــکا،  روســیه،  هنــد،  چیــن،  شــده،  مشــخص  رنگــی  طیــف  اســاس  بــر 

گنــدم  گنــدم بشــمار می رونــد. ایــران بــا حــدود 12.6 میلیــون تــن در طیــف بعــدی تولید کننــدگان برتــر  تولید کننــدگان 

جهــان قــرار دارد.
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Source:UN Food and Agriculture Organization

کندگی مناطق بر حسب پتانسیل تولید ذرت در دنیا 2019)بر حسب میلیون تن( شکل)2( نقشه پرا

کــه در شــکل)2( و بــر اســاس طیــف رنــگ معرفــی شــده قابــل اســتنباط اســت، کشــورهای ایــاالت متحــده  همانگونــه 

امریــکا، چیــن، برزیــل، آرژانتیــن، اوکرایــن وهنــد بــه ترتیــب باالتریــن ســطح تولیــد ذرت در دنیــا را بــه خــود اختصــاص 

کــم رنــگ( قــرار دارد.  داده انــد. بعــد از ایــن کشــورها روســیه بــا حــدود 15 میلیــون تــن در رتبــه بعدی)طیــف ســبز 

گــروه پایین تریــن کشــورهای  ایــران بــا حــدود 1.4 میلیــون تن)کمتــر از 0.1 درصــد از کل تولیــد ذرت در جهــان( در 

ــرار دارد. ــپ( ق ــمت چ ــی از س ــوار رنگ ــه در ن ــن حلق ــده ذرت دنیا)اولی تولید کنن
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Source:UN Food and Agriculture Organization

کندگی مناطق بر حسب پتانسیل تولید جو در دنیا 2019)بر حسب میلیون تن( شکل)3( نقشه پرا

ــر اســاس طیــف  کــه ب کنــش پتانســیل تولیــد جــو در دنیــا را بــه تصویــر کشــیده اســت. همانطــور  شــکل)3( نقشــه پرا

رنــگ معرفــی شــده قابــل اســتنباط اســت کشــورهای روسیه،فرانســه،آلمان،کانادا، اوکرایــن، اســترالیا، آرژانتیــن و ترکیــه 

در رده بزرگتریــن تولیدکننــدگان جــو دنیــا قــرار دارنــد. ایــران بــا حــدود 3.6 میلیــون تــن در رده بعــدی تولیدکننــدگان 

جــو قــرار می گیــرد.

گنــدم، ذرت و جــو( در بیــن  شــکل های )1(، )2( و )3( شــاهدی بــر ادعــای نامتــوازن بــودن پتانســیل تولیــد غات)

کشــورها می باشــد.

، ضــرورت تبــادل و  ایــن عــدم تــوازن در تولیــد از یــک ســو و شــرایط قطعــی تقاضــا در همــه کشــورها از ســوی دیگــر

گــر هریــک از کشــورهای  تجــارت کاالهــای مذکــور را روشــن می ســازد. نکتــه قابــل توجــه در ایــن خصــوص آن اســت کــه ا

گردنــد، بطــور یقیــن بــازار از حالــت تــوازن  عمــده عرضه کننــده ایــن محصــوالت بــا چالــش و محدودیــت عرضــه مواجــه 

خــارج شــده و در شــرایط محدودیــت عرضــه، کمبــود و بــه تبــع آن افزایــش قیمت هــا دور از انتظــار نخواهــد بــود.
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2-کانال هــای تاثیرگــذاری بحــران روســیه و اوکرایــن در بــازار غــات و روغــن آفتابگــردان در جهــان

کننــده مهــم جهانــی غــات و دانه هــای  گذشــته، منطقــه دریــای ســیاه بــه عنــوان یــک تامیــن  در طــول 30 ســال 

گیاهــی بــوده اســت. در اوایــل دهــه 1990، پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی  روغنــی، از جملــه روغنهــای 

کالــری  ســابق، ایــن منطقــه واردکننــده خالــص غــات بــود. امــروزه صــادرات روســیه و اوکرایــن حــدود 12 درصــد از کل 

مبادلــه شــده در جهــان را تشــکیل می دهــد و ایــن دو کشــور جــزو پنــج صادرکننــده برتــر جهانــی بــرای بســیاری از 

غــات مهــم از جملــه گنــدم، جــو و ذرت هســتند. اوکرایــن همچنیــن منبــع مهــم روغــن آفتابگــردان اســت و حــدود 50 

گابــر و البــورد1، 2022(. درصــد از بــازار جهانــی را تامیــن می کند)

گنــدم، ذرت، جــو و دانه هــای روغنــی  کــه در تولیــد غاتــی نظیــر  اوکرایــن و روســیه نــه تنهــا بواســطه نقــش مهمــی 

بویــژه آفتابگــردان دارنــد و در عیــن حــال بــه عنــوان بزرگتریــن صادرکننــدگان کاالهــای مذکــور مطــرح می باشــند، بلکــه 

ــرژی نیــز زنجیــره ارزش غــات  در ایــن میــان روســیه  از منظــر تأمیــن نهاده هایــی همچــون کودهــای شــیمیایی و ان

کانال هــای تاثیرگــذاری بحــران روســیه و  ــه مهمتریــن  ــرار می دهــد. در ادامــه ب ــر ق و ســایر مــواد غذایــی را تحــت تاثی

گردیــده اســت. اوکرایــن بــر بــازار محصــوالت غذایــی و از جملــه غــات اشــاره 

1-2-تاثیرگذاری مستقیم از منظر چالش در عرضه غات و دانه های روغنی
روســیه و اوکرایــن در مجمــوع، حــدود 34 درصــد از صــادرات گنــدم،2۷ درصــد از صــادرات جــو، 20 درصــد از صــادرات 

ذرت و ۸0 درصــد از روغــن آفتابگــردان صادراتــی را بــرای ســایر کشــورهای متقاضــی تأمیــن می نمایند)فائــو،2022(.

نمودارهــای )1( و )2( ســهم روســیه و اوکرایــن در خصــوص تأمیــن غــات و دانه هــای روغنــی را مقایســه بــا ســایر 

کشــورهای نشــان می دهــد.

1. GLAUBER AND  LABORDE
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https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf : منبع

کاالهای اساسی )1( مقایسه سهم اوکراین و روسیه در مقایسه با سایر کشورها در حوزه تأمین  نمودار

SOURCE. COMTRADE.2021

)2( سهم اوکراین و روسیه در تأمین غات و دانه های روغنی نمودار

در واقــع بســیاری از کشــورهای واردکننــده در خصــوص تأمیــن غــات و روغــن آفتابگــردان خــود بــه اوکرایــن و روســیه 

کــه بخــش قابــل توجهــی از آن  وابســته هســتند. شــمال آفریقــا و خاورمیانــه بیــش از 50 درصــد غــات مــورد نیــاز خــود 

گنــدم و جــو مربــوط می باشــد را از اوکرایــن و روســیه وارد می کننــد. اوکرایــن تأمین کننــده مهــم ذرت بــرای اتحادیــه  بــه 

اروپــا و چیــن و همچنیــن چندیــن کشــور در شــمال آفریقــا از جملــه مصــر و لیبــی و برخــی کشــورهای آســیایی از جملــه 

ایــران می باشــد.
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کــه هزینــه حمــل و نقــل  کــه بــه دالیــل متعــددی از جملــه مســافت و اســتفاده از راه هایــی  بدیهــی اســت کشــورهایی 

پایین تــری دارنــد، ســهم عمــده ای از غــات خــود را از روســیه و اوکرایــن وارد می کردنــد، حــال بــا دو تنــش مواجــه 

کــه بطــور  هســتند، شــوک افزایــش قیمــت جهانــی بواســطه محدودیــت عرضــه و شــوک مربــوط بــه جابجایــی واردات 

یقیــن بــا برنامه ریــزی آرمانــی و ایــده ال کشــورهای واردکننــده فاصلــه دارد و بــه نوعــی هزینه هــای تجــارت غــات بــرای 

کتــور مذکــور در معــرض افزایــش قــرار می دهــد. گــروه از کشــورها را از محــل دو فا ایــن 

گندم از کشورهای روسیه و اوکراین را نشان می دهد. )3( درجه وابستگی برخی از کشورهای خالص واردکننده  نمودار

 https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf : منبع

)3( ضریب وابستگی تأمین گندم کشورها از اوکراین و روسیه نمودار
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1-1-2-تاثیر بر بازار روغن آفتابگردان

بــا توجــه بــه حملــه روســیه بــه اوکرایــن دسترســی بــه دریــای ســیاه بــرای صــادرات دانــه و روغــن آفتابگــردان از اوکرایــن 

کننــده تخمــه آفتابگــردان در  ــه طــور معمــول بزرگتریــن تولیــد  ــر داده اســت. لجســتیک. اوکرایــن ب ــه شــدت تغیی را ب

ــا توجــه بــه شــرایط پیش آمــده، هرچنــد صــادرات دانــه  کننــده روغــن آفتابگــردان اســت. ب جهــان و بزرگتریــن صــادر 

کارخانه هــا و عــدم دسترســی بنــادر  گرفتــه اســت، ولــی تعطیلــی موقــت  آفتابگــردان بــا وقفــه ای در مســیر افزایــش قــرار 

دریایــی کــه باعــث گردیــده، اوکرایــن بــه دنبــال مســیرهای صادراتــی جایگزیــن بــرای حمــل و نقــل باشــد، از ایــن رو روند 

کاهشــی شــدید در صــادرات روغــن آفتابگــردان از مبــدأ اوکرایــن دور از انتظــار نیســت. الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس 

میانگیــن داده هــای تاریخــی، اوکرایــن هــم از منظــر تولیــد و هــم از نظــر صــادرات همــواره در رتبــه باالتــری از روســیه در 

بــازار روغــن آفتابگــردان قــرار داشــته اســت.

کاهشــی زودهنــگام صــادرات روغــن از مبــدأ اوکرایــن در ســال  )4( ســطح پاییــن و در عیــن حــال رونــد  نمــودار

بازاریابــی منتهــی 2021 و همچنیــن ســال 2022 را نشــان می دهد)شــکل ســمت چــپ(. در شــکل ســمت راســت 

، تاییــدی بــر تعطیلــی و کاهش  نمــودار رونــد شــدید صــادرات دانــه آفتابگــردان در مقایســه بــا روندهــای زمانــی متناظــر

فعالیــت در حــوزه اســتخراج روغــن آفتابگــردان از دانــه، متاثــر از شــرایط جنــگ و ناامنــی در اوکرایــن را نشــان می دهــد.

 https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf :منبع

)4( رونــد صــادرات روغــن آفتابگــردان )شــکل ســمت چــپ( و صــادرات دانه آفتابگردان)شــکل ســمت راســت( از مبــدأ اوکراین)2022( نمــودار
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)5( نیز جایگاه صادرات روغن و غات را از دو کشــور اوکراین و روســیه در میان صادرات محصوالت کشــاورزی آنها را نشــان می دهد. نمودار

)5( ماحظــه می شــود غــات و دانه هــای روغنــی در دو کشــور اوکرایــن و روســیه باالتریــن  کــه در نمــودار همانطــور 

کــه ایــن امــر دلیــل  ســهم را در میــان صــادرات محصــوالت کشــاورزی ایــن دو کشــور بــه خــود اختصــاص داده انــد، 

ــد. ــردان می باش ــن  آفتابگ ــات و روغ ــازار غ ــر ب ــن ب ــیه و اوکرای ــان روس ــران می ــر  بح ــرای تاثی ــری ب ــح دیگ واض

2-2-تاثیــر  بــر بــازار غــات و دانــه هــای روغنــی بــه دلیــل شــوک در عرضــه انــرژی و افزایــش قیمــت آن
گــردد،  کشــورها مواجــه  گــر بــا اقدامــات متقابــل اتحادیــه اروپــا، ایــاالت متحــده و ســایر  حملــه روســیه بــه اوکرایــن ا

گاز طبیعــی  گاز طبیعــی و کودهــای شــیمیایی روســیه داشــته باشــد. صــادرات  می توانــد تأثیــرات زیــادی بــر صــادرات 

روســیه حــدود 20 درصــد از تجــارت جهانــی را تشــکیل می دهــد و روســیه حــدود 40 درصــد از واردات فعلــی اتحادیــه 

اروپــا را تامیــن می کنــد. اقدامــات متقابــل ســایر کشــورهای قدرتمنــد، می توانــد تجارت با روســیه در زمینــه گاز را متوقف 

کنــد و در نتیجــه قیمــت گاز طبیعــی را حتــی بــه ســطوح باالتــری برســاند. در حالــی کــه واردکننــدگان اروپایــی می تواننــد 

ــع  ــی مای گاز طبیع ــادرات  ــتیکی - ص ــائل لجس ــا مس ــد، ام ــده روی آورن ــاالت متح ــد ای ــری مانن ــدگان دیگ ــه تامین کنن ب

ــد. ــاد نمی کن ــی ایج ــکین قابل توجه ــدت تس کوتاه م ــل در  ــد و حداق ــش می  ده ــا را افزای ــن هزینه ه ــور یقی ــکا – بط آمری

ک و اوره اســت و افزایــش  ک مهــم بــرای تولیــد کودهــای نیتــروژن دار ماننــد آمونیــا گاز طبیعــی همچنیــن یــک خــورا

)4( رونــد افزایشــی قیمــت گاز طبیعــی در  قیمــت گاز می توانــد بــر قیمــت کودهــای نیتراتــه نیــز تاثیــر گــذار باشــد.نمودار

برابــر نفــت خــام در بازارهــای جهانــی بعــد از آغــاز بحــران روســیه و اوکرایــن را نمایــش می دهــد.
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گاز طبیعی )4( روند تغییر قیمت جهانی  نمودار

3-2-تاثیر بر بازار غات و دانه های روغنی از طریق شوک در بازار کودهای نیتراته و پتاسه
کودهــای شــیمیایی نیتراتــه و پتاســیم در بســیاری از نقــاط دنیــا بــه منظــور بهبــود عملکــرد، تقویــت بهنــگام محصــول 

و درنهایــت  افزایــش تولیــد اســتفاده می گــردد.

کننــده  کــه روســیه تأمیــن  کــود بــا ایــن واقعیــت تشــدید می شــود  تاثیــر بحــران روســیه و اوکرایــن روی قیمــت 

مهــم کودهــای نیتــروژن دار و پتــاس اســت. روســیه 15 درصــد از تجــارت جهانــی کودهــای نیتــروژن دار و 1۷ درصــد از 

کــه در معــرض  کــود پتــاس را بــه خــود اختصــاص داده اســت. از طرفــی  بــاروس) متحــد روســیه( نیــز  صــادرات جهانــی 

تحریم هــای بیــن المللــی قــرار دارد، 16 درصــد دیگــر از ســهم بــازار جهانــی صــادرات پتــاس را بــه خــود اختصــاص 

کشــور مــی توانــد بســیار شــدید  کشــورها، از جملــه اوکرایــن، بــه عرضــه از ایــن دو  داده اســت. وابســتگی برخــی از 

باشــد)حدود 34 درصــد(. بســیاری از کشــورهایی کــه در قــاره آمریــکا قــرار دارنــد نیــز از وابســتگی 20 تــا 30 درصــدی بــه 

ــود از روســیه و بــاروس وابســته هســتند. ک واردات 

گردیده است. در شکل)4( و )5( میزان وابستگی کشورهای مختلف در حوزه شاخص مذکور مشخص 
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Source: COMTRADE

شکل)4( درصد وابستگی کشورها به واردات کودهای نیتراته از کشوزهای روسیه و باروس

Source: COMTRADE

شکل)5( درصد وابستگی کشورها به واردات کودهای پتاسه از کشوزهای روسیه و باروس
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کود اوره، متاثر از بحران روسیه و اوکراین را نشان می دهد. )5(روند تغییرات قیمت  در همین راستا نمودار
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کود اوره )5( روند تغییرات قیمت  نمودار

4-2-تاثیــر بــر بــازار غــات و دانــه هــای روغنــی از طریــق چالش هــای نقــل و انتقــاالت مالــی با روســیه
بــا توجــه بــه تحریم هــای شــدید نظــام بانکــی کشــور روســیه، نقــل و انتقــال مالــی بــه عنــوان یــک محدودیــت جــدی 

کــه البتــه امــکان حــل آن وجــود دارد ولــی قطعــًا هزینه هــای واردات را افزایــش خواهــد داد. تلقــی می شــود 

3-تغییرات شاخص قیمت غات و دانه های روغنی

کــه 3.۷ واحــد )2.2 درصــد( نســبت بــه  شــاخص قیمــت غــات فائــو در مــاه مــی بــه طــور متوســط   1۷3.4 واحــد بــود 

گنــدم بــرای چهارمیــن  آوریــل و 39.۷ واحــد )29.۷ درصــد( باالتــر از ارزش مــی 2021 بــود. قیمــت هــای بیــن المللــی 

ــر از  مــاه متوالــی در مــاه مــی بــه میــزان  5.6 درصــد افزایــش یافــت. ایــن میــزان بــه طــور متوســط   56.2 درصــد باالت

کمتــر از رکــورد ثبــت شــده در مــارس 200۸ می باشــد.  افزایــش شــدید  ارزش خــود در ســال گذشــته و تنهــا 11 درصــد 

کننــده غــات در در دنیــا می باشــد. نکتــه  کــم میــان دو کشــور عمــده تأمیــن  کنــش بــه بحــران حا قیمــت غــات در وا

حائــز اهمیــت در ایــن شــرایط آن اســت کــه ممنوعیــت صــادرات حتــی از ســوی کشــورهایی کــه کمتریــن ســهم را دارنــد 

ــاه  ــدم در م گن ــادرات  ــت ص ــه ممنوعی ــوان نمون ــه عن ــذارد. ب ــا بگ ــر قیمت ه ــل را ب ــمگیرتر از قب ــری چش ــد تاثی می توان

آوریــل رشــد 6 درصــدی شــاخص قیمــت گنــدم در مــاه مــی را بــه همــراه داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت کــه هنــد در 
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گنــدم دنیــا را بــر عهــده داشــته اســت. نمودارهــای)۷( و )۸( بیانــی  ســال 2020 ســهمی حــدود 0/4 درصــد از صــادرات 

کاالهــای اساســی در بازارهــای جهانــی می باشــد. از تغییــر شــاخص قیمــت و ســطح قیمــت 

کاالهای اساسی در بازارهای جهانی )7( روند تغییرات شاخص قیمت  نمودار

SOURCE: FAO, International Grains Council (IGC) and Oil World. Averages for 2022 computed based on 
prices available through the second week of March.

نمودا)8(روند تغییر قیمت غات و دانه های روغنی
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4-سیاست کشورها در مواجهه با بحران اوکراین و روسیه در حوزه تأمین غذا

ک اوکرایــن1) تقریبــا از روهــای نخســت مــارس 2022(، بــه  در اولیــن روزهــای پــس از عملیــات نظامــی روســیه در خــا

گنــدم و همچنیــن نقــش حائــز اهمیــت  دلیــل نقــش کلیــدی اوکرایــن و روســیه در تأمیــن غاتــی همچــون جــو، ذرت و 

ــا تجــارت داشــتند)واردکننده  کــه در حــوزه تأمیــن ی ــا توجــه بــه شــرایطی  ــازار روغــن آفتابگــردان، دولت هــا ب آنهــا در ب

یــا صادرکننــده( و بــا رویکــرد تضمیــن تأمیــن امنیــت غذایــی کشورشــان، اقدامــات و ابزارهــای متفاوتــی را بکارگرفتنــد. 

دامنــه ایــن اقدامــات در حــوزه تجــارت، از ممنوعیــت و محدودیــت صادراتــی بــرای کشــورهای صادرکننــده غــات 

کاالهــا متفــاوت بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن برخــی  و روغــن تــا تســهیل واردات بــرای کشــورهای واردکننــده همــان 

گروه هــای آســیب پذیر و ســایر ذی نفعــان  کاالهــای اساســی بــرای  کشــورها نیــز از سیاســت های یارانــه ای در خصــوص 

در حــوزه تجــارت داخلــی اســتفاده نموده انــد. در ادامــه بــه برخــی از ایــن اقدامــات بــه تفکیــک کشــور و بــازه زمانــی 

گــروه ابزارهــای صادراتــی، ابزارهــای وارداتــی،  تصمیم گیــری و اجــرا اشــاره شــده اســت. دامنــه ایــن اقدامــات در 4 

اقدامــات مربــوط بــه تجــارت ملــی و در نهایــت اقدامــات مربــوط بــه برنامــه توســعه ملــی کشــورها متغیــر بــوده اســت.

بــر اســاس بررســی های انجــام شــده، برنامه هــای مربــوط بــه تجــارت ملــی ســهم باالیــی را در اقدامــات انجــام شــده 

از ســوی کشــورها در پاســخ بــه بحــران اوکرایــن و روســیه و بــا رویکــرد تضمیــن امنیــت غذایــی کشــورها و یــا حتــی بــا نــگاه 

.)2022,IGC(بین المللــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت

طریــق  از  برزیــل  و  آرژانتیــن  مولــداوی،  هنــد،  و  روســیه  صربســتان،  اوکرایــن،  چــون  کشــورهایی 

غــات،  نمــودن صــادرات  در محــدود  عــوارض صادراتــی ســعی  افزایــش  یــا  و  ممنوعیت،ســهمیه بندی صــادرات 

نموده انــد. روغــن  و  روغنــی  دانه هــای 

کاالهــای  ، تایلنــد و مکزیــک نیــز راهکارهایــی را در جهــت تســهیل و افزایــش واردات  کشــورهایی نظیــر عــراق، مصــر

کیفــی، تغییــر در مبــدأ تأمیــن نهــاده و تســهیات  مــورد نیــاز خــود در حــوزه غــات و روغــن نظیــر تغییــر در اســتاندارد 

اعتبــاری انجــام داده انــد. 

برخــی از کشــورها نظیــر هنــد و چیــن در ذیــل برنامه هــای حمایــت ملــی و توســعه ای حمایت هایــی را از توســعه 

کار خــود قــرار داده انــد. گنــدم داخلــی در دســتور  گنــدم و یــا افزایــش قیمــت خریــد  کشــت 

5-اهمیت و جایگاه واردات غات برای ایران

گرفتــه  ــا جمعیــت حــدود ۸5 میلیــون نفــر در ناحیــه خشــک و نیمــه خشــک زمیــن قــرار  کــه ب ایــران کشــوری اســت 

ــه واردات برخــی محصــوالت  ــرای آن، ب ــی ب ــع آب ــه ایــن شــرایط و شناســایی بحــران وضعیــت مناب ــا توجــه ب اســت و ب

1. اعالم جنگ علیه اوکراین از سوی روسیه در 22 فوریه 2022 و آغاز اولین حمله نظامی پس از اعالم مذکور در 24 فوریه 2022 بوده است
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ک دام وابســته می باشــد)بهرامی، 1396؛ نظــری، 1391(. کشــاورزی بویــژه در حــوزه نهاده هــای دامــی و خــورا

شــکل)۷( میــزان کمبــود یــا بــه عبارتــی شــکاف قــدرت تأمیــن غــذا )از جملــه غــات( از طریــق پتانســیل های تولیــد 

گیرنــد.  کلیــدی قــرار مــی  گــروه  داخــل را نشــان می دهــد. بــر اســاس شــکل)۷( کشــورها بــر اســاس ایــن شــاخص در 6 

کــه در شــرایط پتانســیل بســیار بــاال در زمینــه مــازاد تأمیــن غــذای شــهروندان خــود می باشــند ) بــا رنــگ  کشــورهایی 

آبــی پرنــگ(، کشــورهایی کــه بــا پتانســیل بــاال در ایــن زمینــه هســتند )بــا رنــگ آبی کــم رنگ(، کشــورهایی که در شــرایط 

سربســر قــرار دارند)بــا رنــگ زرد(، کشــورهایی بــا شــکاف بــاال) بــا رنــگ نارنجــی( و درنهایــت کشــورهایی بــا شــکاف بســیار 

.) بــاال و یــا بــه عبــارت دیگــر تــوان بســیار محــدود در تأمیــن نیازهــا بــا اتــکا بــه تولیــد داخــل می باشــند)رنگ قرمــز

Source: key statistics and trends in international trade 2020

شکل)7( شاخص وضعیت تأمین غذا بر مبنای تولید داخل

کــه شــکاف باال)رنــگ نارنجــی(  گــروه کشــورهایی  گروه بنــدی مشــخص شــده، ایــران در  بــر اســاس طیــف رنگــی و 

در تأمیــن غــذای شــهروندان خــود دارد، قــرار می گیــرد. در همیــن راســتا بررســی هــا نشــان می دهــد، بــر اســاس 

تــوان تولیــد و درجــه وابســتگی کشــور بــه تأمیــن نهاده هــای دامــی، در حــال حاضــر حــدود 90 درصــد از نیــاز ذرت، 

90 1درصــد از نیــاز کنجالــه و 50 درصــد از نیــاز جــو کشــور از طریــق واردات تأمیــن می گــردد. همچنیــن در حــوزه 

کاالی مذکــور حــدود  کنجالــه نیــز درجــه وابســتگی کشــور بــه  روغــن و بــا احتســاب واردات دانــه بــه منظــور تهیــه 

90 درصــد مــی باشــد.

1. از منظــر واردات مســتقیم کنجالــه وابســتگی حــدود 60 درصــد اســت ، ولــی بخشــی از کنجالــه از طریــق اســتحصال روغــن از دانه هــای روغنــی وارداتــی تأمیــن می گــردد. بــا 
عنایــت بــه ضریــب وابســتگی 90 درصــدی بــه دانه هــا روغنــی می تــوان اســتنباط نمــود کــه ضریــب وابســتگی بــه کنجالــه نیــز همــان حــدود 90 درصــد باشــد.
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کــه غــات بــا ســهمی حــدود 11 درصــد و دانه هــای روغنــی و روغــن ســهمی حــدود 4 از  ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 

کل ارزش واردات بــه کشــور در ســال 201۸ بــه خــود اختصــاص داده و رتبــه دوم در ایــن زمینــه را کســب نمــوده اســت. 

کاال را از کل ارزش واردات بــه کشــور در ســال 201۸ نشــان می دهــد. شــکل)۸( ســهم ارزشــی 

SOURCE: https://tradingeconomics.com/iran/imports-by-category

کاالها از کل ارزش واردات به ایران2021 شکل)8( سهم ارزش 

ک دام و طیــور را نشــان می دهــد. ســهم بــاالی  )2( نیــز ترکیــب تجــارت نهاده هــای مربــوط بــه خــورا در همیــن راســتا نمــودار

ذرت در ترکیــب و الگــوی واردات نهــاده بــه کشــور تأیید کننــده درجــه وابســتگی کشــور بــه واردات ایــن نهــاده می باشــد.

)https://www.trademap.org( مأخذ: محاسبات براساس پایگاه اطاعاتی مرکز تجارت بین الملل

)2( ترکیب حجم واردات نهاده های دامی ایران از جهان نمودار
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1-5-وضعیت تولید و تجارت  ذرت در ایران

1-1-5-تجارت ذرت در ایران

، رتبــه هفتمیــن واردکننــده بــزرگ ذرت در دنیــا را بــه  ایــران در ســال 2019 بــا واردات ذرت بــه ارزش 1.42 میلیــارد دالر

خــود اختصــاص داده اســت. در همــان ســال بــه لحــاظ ارزشــی، ذرت دومیــن کاالی وارداتــی بــه ایــران نیــز بــوده اســت.

مبــادی وارداتــی ذرت بــه ایــران در ســال 2019 بــه ترتیــب اهمیــت ارزشــی، برزیــل بــا 6۸.3 درصــد و روســیه حــدود 

2۷ درصــد بــوده اســت. کشــور رومانــی بــا ســهمی حــدود 3 درصــد رتبــه ســوم را در مبــادی وارداتــی ذرت بــه ایــران بــه 

خــود اختصــاص داده و ســایر کشــورها ســهمی کمتــر از 1 درصــد را در ایــن زمینــه دارنــد.

شکل)9( سهم واردات ذرت به کشور را برحسب مبادی تأمین به تصویر کشیده است.

کشــورهای روســیه، بلژیــک و  الزم بــه ذکــر اســت باالتریــن رشــد واردات ذرت بــه ایــران در ســال های اخیــر از 

مجارســتان بــوده اســت.

SOURCE: https://oec.world/en/profile/bilateral-product/barley/reporter/irn

شکل)9( سهم ارزشی مبادی تأمین ذرت  وارداتی به ایران
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کــه ایــران بطــور  کــی از آن اســت  در خصــوص اوکرایــن نیــز آمارهــای مربــوط در بــازه زمانــی ســال هــای 2016 تــا 2021 حا

متوســط در ســال های مذکــور حــدود 1.3 میلیــون تــن ذرت از اوکرایــن  وارد کــرده ،کــه ســهمی حــدود 1۷ درصــد از کل 

ورادات ذرت بطــور متوســط در بــازه زمانــی مذکــور از مبــدأ اوکرایــن بــوده اســت. ایــن میــزان 5 درصــد از کل صــادرات 

ذرت اوکرایــن را شــامل می شــود. ایــران در فاصلــه ســال های 2016 تــا 2021 بطــور میانگیــن رتبــه چهــارم را دربیــن 

واردکننــدگان ذرت اوکرایــن و بعــد از اتحادیــه اروپــا، چیــن و مصــر قــرار دارد)IGC,2022(. جــدول)1( وضعیــت صــادرات 

ذرت اوکرایــن را برحســب مقصــد صادراتــی نشــان می دهــد.

جدول)1( میانگین سهم مقاصد صادراتی از ذرت اوکراین در فاصله سال های 2016 تا 2021

مقصد صادراتمیانگین میزان صادرات ذرت )تن(سهم از صادرات ذرت اوکراین)درصد(

کل جهان243112۸۷

اتحادیه اروپا421032۷146

چین1۸43۸5321

مصر122۸5251۸

ایران51332515

ترکیه5121۷039

اسرائیل4۸62531

تونس25۷42۸۸

لیبی2469999

الجزایر24444۸4

لبنان121904۸

دیگر کشورها4162639۸

SOURCE:IGC,2022

بــا عنایــت بــه اینکــه میانگیــن واردات ذرت در ســال های اخیــر بــه کشــور بطــور میانگیــن ۸ میلیــون تــن بــوده اســت، 

روســیه و اوکرایــن در مجمــوع و بطــور میانگیــن طــی ســال های اخیــر ســهمی حــدود 40 درصــد از تأمیــن ذرت وارداتــی 

ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا توجــه بــه ســهم قابــل توجــه دو کشــور مذکــور در تأمیــن ذرت ایــران می تــوان 

کــه بحــران جنــگ  هــم از منظــر افزایــش قیمــت جهانــی ذرت وهــم از محــدود شــدن واردات ذرت از  اســتنباط نمــود 
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مبــادی بــا کمتریــن فاصلــه نســبت بــه ســایر کشــورهای تأمین کننــده ذرت، هزینه هــای تجــارت ایــران بــرای محصــول 

مذکــور را بــه چالــش بکشــاند.

2-1-5-وضعیت تولید ذرت در ایران

ــاحت 214  ــه از مس ک ــت  ــن اس ــون ت ــدود 1/5 میلی ــور ح ــاالنه ذرت در کش ــد س ــن تولی ــه میانگی ک ــت  ــر اس ــه ذک الزم ب

، تولیــد و ســطح زیرکشــت  هزارهکتــار بــا عملکــرد ۷ تــن در هکتــار برداشــت می شــود. بــا توجــه بــه رونــد ده ســاله اخیــر

کــرده انــد. بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع آب در کشــور و آب بــر  بــه طــور متوســط ســاالنه رشــد 0/۸ - درصــد را تجربــه 

بــودن محصــول ذرت امــکان افزایــش ســطح زیرکشــت وجــود نــدارد از طرفــی عملکــرد تولیــد ذرت نیــز تقریبــا از ســطح

قابــل قبولــی در مقیــاس جهانــی برخــوردار اســت، )میانگیــن عملکــرد ذرت در جهــان 5/۸ تــن در هکتــار در 

ســال 2019 بــوده اســت )فائو، 2021((. بنابرایــن امــکان افزایــش تولیــد در کشــور چــه از طریــق ســطح زیرکشــت و چــه 

ک دام خواهــد بــود ضمــن  عملکــرد بســیار محــدود اســت و ایــران همــواره وابســته بــه واردات ذرت بــرای تامیــن خــورا

، ایــن وابســتگی بــه واردات افزایــش نیــز  اینکــه بــا افزایــش جمعیــت و نیــاز بــه تامیــن فــراورده هــای دامــی بیشــتر

خواهــد یافــت. از ســوی دیگــر در دوره مــورد بررســی بــه طــور متوســط واردات ذرت ســاالنه ۸/6 درصــد رشــد داشــته 

ــن در ســال 1399 رســیده اســت. میانگیــن واردات ســاالنه  ــه ۷ میلیــون ت ــن در ســال 1390 ب اســت و از 4 میلیــون ت

ذرت طــی ایــن مــدت 6/5 میلیــون تــن بــرآورد شــده اســت.

، ســاالنه بیــش از ۸0 درصــد آن بــه مصــرف  همچنیــن یــادآور می شــود، از مجمــوع کل ذرت عرضــه شــده در کشــور

ک دام می رســد. بنابرایــن هــر بحرانــی در بــازار ذرت کشــور می توانــد بــر زنجیــره تولیــد محصــوالت پروتئینــی دام  خــورا

و طیــور نیــز تاثیرگــذار باشــد.

2-5-وضعیت تجارت و تولید جو در ایران

1-2-5-تجارت جو در ایران

ــود  ــه خ ــا را ب ــو در دنی ــوم ارزش واردات ج ــه س ــال 2019، رتب ــون دالر در س ــه ارزش 632 میلی ــو ب ــا واردات ج ــران ب ای

اختصــاص داده اســت. درهمــان ســال جــو رتبــه هفتــم ارزش واردات کاال بــه ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

مهمتریــن مبــادی وارداتــی جــو ایــران از لحــاظ ارزشــی، بــه ترتیــب قزاقســتان، روســیه، آلمــان، فرانســه و دانمــارک 

بــوده اســت. الزم بــه ذکــر اســت بیشــترین رشــد واردات جــو در بــازه زمانــی 201۸ تــا 2019 از کشــور آلمــان و روســیه بــوده 

اســت. شــکل)10( ســهم کشــورهای صادرکننــده جــو بــه ایــران در ســال 2019 را بــه تصویــر کشــیده اســت.
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SOURCE: https://oec.world/en/profile/bilateral-product/barley/reporter/irn

شکل)10( سهم ارزشی مبادی تأمین جو وارداتی به  ایران

کــه  کــه در فاصلــه ســال های 2016 تــا 2021 حــدود ۸۸ هزارتــن  در همیــن راســتا، بخــش آمــار IGC نشــان می دهــد 

ســهمی  حــدود 5 درصــد از میانگیــن واردات جــو بــه ایــران را در همیــن بــازه شــامل می شــود، از اوکرایــن وارد ایــران 

شــده اســت. ایــن میــزان 2 درصــد از کل صــادرات جــو از اوکرایــن بــوده اســت. جــدول)2( وضعیــت تجــارت جــو از 

ــد. ــان می ده ــی را نش ــد صادرات ــب مقاص ــر حس ــن ب اوکرای
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جدول)2( وضعیت صادرات جو از اوکراین بر حسب مقاصد صادراتی

مقصد صادراتمیانگین میزان صادرات جو در 5 سال اخیر )تن(سهم از صادرات جو اوکراین)درصد(

کل جهان44۷0۷۸4

عربستان سعودی3۷1634121

چین23104۷۷36

لیبی93۸۷9۷6

اتحادیه اروپا625401۸

تونس415۷265

اسرائیل3141943

ترکیه3133۸32

الجزایر3126۷04

اردن2102506

ایران2۸۷35۸

قطر2۷11۷9

کش166192 مرا

کویت152221

دیگر کشورها420۷69۷

SOURCE: IGC,2022

ــد، از  ــران را دربردارن ــه ای ــه اینکــه در مجمــوع روســیه و اوکرایــن ســهمی حــدود 3۸ درصــد واردات جــو ب ــا عنایــت ب ب

ــروز چالــش هــم در  ، زمینه ســاز ب ــه تنــش در تأمیــن جــو از مبــادی مذکــور کــه هرگون ــوان اســتنباط نمــود  ایــن رو می ت

حــوزه تأمیــن و هــم در زمینــه قیمــت تمــام شــده جــو خواهــد بــود.

2-2-5-وضعیت تولید جو در ایران

، جــو اســت. ایــران یکــی از کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده  ک دام و طیــور یکــی دیگــر از نهــاده هــای مهــم تولیــد خــورا

جــو در جهــان بــه شــمار می آیــد. بــر اســاس اطاعــات فائــو در ســال 2019، ایــران بــا تولیــد 3/6 میلیــون تــن جــو، 

ــت. ــوده اس ــول ب ــن محص ــد ای ــان در تولی ــور جه ــن کش چهاردهمی
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ــد  ــاالنه 2/4 درص ــه س ک ــت  ــوده اس ــن ب ــون ت ــدار 3/2 میلی ، مق ــر ــاله اخی ــور در ده س ــو در کش ــد ج ــن تولی میانگی

ــال  ــن در س ــون ت ــه 3/۷ میلی ــال 1390 ب ــن در س ــون ت ــد از 2/5 میلی ــدار تولی ــه مق ک ــوری  ــه ط ــت. ب ــته اس ــد داش رش

1399 افزایــش یافتــه اســت. ایــن مقــدار تولیــد در میانگیــن ســطح زیــر کشــت 1/6 میلیــون هکتــار بــا عملکــرد 1/9 تــن 

کــه افزایــش  در هکتــار حاصــل شــده اســت. بــا توجــه بــه رونــد ســطح زیرکشــت و عملکــرد، چنیــن اســتنباط می شــود 

ــوده در  ــر ب ــی صف ــورد بررس ــی دوره م ــت ط ــطح زیرکش ــاالنه س ــد س ــت. رش ــوده اس ــرد ب ــش عملک ــی از افزای ــد ناش تولی

کــه از 1/6 تــن در هکتــار در ســال 1390 بــه  کــه  کــه عملکــرد ســاالنه 2/3 درصــد رشــد داشــته اســت بــه طــوری  حالــی 

2/4 تــن در ســال 1399 رســیده اســت.

، پاســخگوی نیــاز نبــوده و کشــور  باوجــود برخــورداری از رتبــه مطلــوب در تولیــد جــو، میــزان تولیــد ایــن محصــول در کشــور

گریــز از واردات ایــن نهــاده مهــم بــوده اســت. مقــدار واردات جــو نوســانات خیلــی زیــادی طــی دوره مــورد بررســی داشــته  نا

کــه در ســال 1393 و 1396 مقــدار واردات نســبت بــه ســال قبــل بــه ترتیــب 144 و 166 درصــد افزایــش  اســت بــه طــوری 

ــر  ــه ذخای ــاز ب ــم و نی ــی و تحری ــرایط سیاس ــر ش ــه خاط ــال ها ب ــن س ــدار واردات در ای ــن مق ــی ای ــل اصل ــه دلی ک ــت.  ــته اس داش

کــه ســاالنه 41  کلــی میانگیــن واردات جــو در ده ســاله اخیــر 2 میلیــون تــن ثبــت شــده اســت  اســتراتژیک بــوده اســت. بــه طــور 

درصــد رشــد داشــته اســت. چنانچــه از 1/2 میلیــون تــن در ســال 1390 بــه 2/2 میلیــون تــن در ســال 1399 رســیده اســت.

کــه معــادل 5/9 میلیــون  ) مجمــوع تولیــد، واردات و موجــودی ســال قبــل(  از میانگیــن کل عرضــه جــو در کشــور

تــن اســت 3/1 میلیــون تــن )54 درصــد( مربــوط بــه تولیــد داخــل، 2 میلیــون تــن )34 درصــد( مربــوط بــه واردات و 0/۷ 

میلیــون تــن )12 درصــد( مربــوط بــه موجــودی انبــار )ذخایــر اســتراتژیک( در پایــان دوره قبــل اســت.

کید بر روغن آفتابگردان1 3-5-بررسی وضعیت تولید و تجارت روغن در  ایران با تأ
علی رغــم سیاســت های حمایتــی دولــت در حــوزه کشــت دانــه هــای روغنــی بــه دالیــل متعــدد هنــوز کشــور بــه مرحلــه 

گیاهــی مــورد نیــاز از محــل تولیــد داخــل نگردیــده اســت. روغــن آفتابگــردان در میــان روغن هــای  تأمیــن غالــب روغــن 

وارداتــی بــه کشــور باالتریــن ســهم را دارد2. ایــران در واردات روغــن آفتابگــردان رتبــه پنجــم، در تولیــد جــزو کشــورهای 

کثــر و حداقــل تولیــد) از 1000 تــن تــا حــدود 5.5 میلیــون تن(  پاییــن جــدول و در میــان 34 کشــور بــا قابلیــت تولیــد حدا

در رتبــه 22 قــرار دارد و البتــه رتبــه مصــرف روغــن آفتابگــردان در ایــران نیــز قابــل توجــه و در رتبــه ششــم کشــورهای 

مصرف کننــده دنیــا بــا حــدود ۷60 هزارتــن قــرار دارد.  شــکل)11( وضعیــت تولیــد روغــن آفتابگــردان در ایــران و در 

کــه در دو کشــور اوکرایــن و روســیه قــرار دارد را بــه تصویــر کشــیده اســت. مقایســه بــا جایــگاه کلیــدی و اصلــی تولیــد آن 

1. علــت بررســی وضعیــت جهانــی و داخلــی ایــن روغــن در مرحلــه اول جایــگاه مصــرف ایــن روغــن در ایــران در میــان ســایر روغــن هــای گیاهی)باالتریــن ســهم را دارد( و در 
مرحلــه بعــد، خاســتگاه اصلــی و کلیــدی تولیــد روغــن آفتابگــردان در دنیــا کــه بــه ترتیــب اوکرایــن و روســیه هســتند، می باشــد.

2. بــر اســاس آخریــن امــار منتشــره در ســال 2022 میــزان واردات روغــن آفتابگــردان بــه کشــور حــدود 700 هزارتــن، روغــن پالــم 500 هزارتــن و روغــن ســویا نیــز حــدود 400 
هزارتــن می باشــد. 
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شکل)11( وضعیت تمرکز تولید روغن آفتابگردان در جهان)2018(

بــر اســاس طیــف رنگــی مشــخص شــده در شــکل)11(، ایــران در محــدوده اولیــن نــوار رنگــی از ســمت چــپ قــرار داشــته 

کمتریــن پتانســیل تولیــد روغــن آفتابگــردان قــرار دارد. میــزان تولیــد روغــن آفتابگــردان در  کشــورهایی بــا  گــروه  و در 

، میــزان تولیــد روغــن  ایــران حــدود  50 هــزار تــن در ســال 201۸  بــوده، ولــی بــر اســاس آمــار برخــی از منابــع خبــری معتبــر

آفتابگــردان در ســال زارعــی منتهــی بــه 2021 بــا کاهــش حــدود 30 درصــدی مواجــه بــوده اســت. اوکراین بــا 5/15 میلیون 

تــن و روســیه بــا 4/65 میلیــون تــن باالتریــن میــزان تولیــد روغــن آفتابگــردان را در دنیــا بــه خــود اختصــاص داده انــد. 

آرژانتیــن بــا حــدود 1/4 میلیــون تــن در مقــام ســوم ایــن رده بنــدی قــرار دارد و ســایر کشــورها در محــدوده 500 هزارتــن 

کمتــر ازآن روغــن آفتابگــردان تولیــد می نماینــد. در واقــع اختــاف تــوان تولیــد روســیه و اوکرایــن بــا ســایر کشــورهای  و 

تولیدکننــده روغــن آفتابگــردان بســیار زیــاد می باشــد و بــه همیــن دلیــل مهــم بحــران روســیه و اوکرایــن تاثیــر بســزایی 

کــه در رتبــه  بــر شــرایط تأمیــن و قیمــت روغــن آفتابگــردان در ســطح بازارهــای جهانــی و بویــژه کشــورهایی نظیــر ایــران 

باالیــی در مصــرف و واردات ایــن روغــن قــرار دارنــد، گذاشــته اســت. شــکل)12( یــه وضعیــت و رتبــه بنــدی کشــورها در 

مصــرف و نیــاز بــه روغــن آفتابگــردان بــر اســاس طیــف رنگــی مشــخص شــده در پاییــن شــکل پرداختــه اســت.
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شکل)12( وضعیت تمرکز مصرف روغن آفتابگردان در جهان)2018(

کــه حــدود ۷60  بــر اســاس طیــف رنگــی مشــخص شــده و البتــه آمــار مربــوط بــه مصــرف روغــن آفتابگــردان در ایــران 

کیــدی بــر رتبــه  کــه تا هزارتــن بــرآورد می گــردد، ایــران در محــدوده آخریــن دامنــه رنگــی) از ســمت چــپ( قــرار دارد 

کتــور مذکــور می باشــد. پنجمــی ایــران در خصــوص فا

6-جمع بندی و نتیجه گیری

ک دام و فرآورده هــای پروتئینــی و همچنیــن 	  چالش هــای ایــن روزهــای بــازار جهانــی نهاده هــای تولیــد خــورا

کــه ریشــه در تنــش  بیــن بزرگتریــن کشــورهای تولیدکننــده و صادرکننــده آنهــا را دارد، ضــرورت بررســی  روغــن 

کاالهــای مذکــور در ایــران را ایجــاب نمــوده اســت. نحــوه و میــزان تاثیرپذیــری بــازار 

گیاهــی بواســطه جنــگ میــان اوکرایــن و روســیه، از 	  کــی از تاثیــر پذیــری بــازار غــات و روغن هــای  بررســی ها حا

کانال هــای متعــدد از قبیــل شــوک عرضــه نهاده هــا، احتمــال افزایــش قیمــت انــرژی و قیمــت کودهــای نیتراتــه 

و پتاســه و همچنیــن تحریــم فرایندهــای نقــل و انتقــال پــول در خصــوص روســیه می باشــد.
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یکــی دیگــر از پیامدهــای بحــران اوکرایــن و روســیه برهــم خــوردن وضعیــت نســبی قیمــت غــات و همچنیــن 	 

کــه زمینــه انتقــال تقاضــا  انــواع روغــن گیاهــی هــم در ســطح بین الملــل و هــم در ســطح بــازار داخلــی می باشــد، 

کاالی بــا قیمــت پایین تــر را فراهــم ســاخته و باعــث تســری شــوک  کاال بــا قیمــت بــاال را بــه ســمت بــازار  از بــازار 

کاالهــای جانشــین می گــردد. عرضــه بــه بــازار ســایر 

در ارتبــاط بــا تأمیــن دو نهــاده مهــم ذرت و جــو، ایــران بــه ترتیــب از درجــه وابســتگی 90 و 50 درصــد برخــوردار 	 

کــه شــکاف قابــل توجهــی را  اســت. همچنیــن بــا توجــه رتبــه مصــرف و تولیــد روغــن آفتابگــردان در جهــان 

دارنــد، درجــه وابســتگی ایــران بــه واردات روغــن آفتابگــردان در حــدود 90 درصــد اســت. ازایــن رو هرگونــه 

ــیار  ــر بس ــرخ ارز تاثی ــانات ن ــا و نوس ــم ه ــی و تحری ــط سیاس ــا، رواب ــن نهاده ه ــی ای ــای جهان ــانات قیمت ه نوس

کاالهــای صنایــع پایین دســت آنهــا از قبیــل تولیــد فــرآوده هــای دامــی  زیــادی بــر تأمیــن نهاده هــای مذکــور و 

و صنایــع وابســته بــه روغــن و متعاقبــا امنیــت غذایــی جامعــه خواهــد داشــت.

اوکرایــن و روســیه نقــش قابــل توجهــی در تأمیــن نهاده هــای ذرت، جــو و روغــن آفتابگــردان ایــران را دارنــد، از 	 

ایــن رو شــوک های طــرف عرضــه ایــران را نیــز بی نصیــب نخواهــد گذاشــت و چالــش تأمیــن و افزایــش قیمــت 

غــات و دانه هــای روغنــی وارداتــی را بــرای ایــران بــه همــراه خواهــد داشــت.
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ــا مدیریــت  ــازار داخــل و ب گردیــده اســت، امــا در ب شــوک های عرضــه در ســطح بین الملــل، باعــث افزایــش قیمت هــا 

گردیــد. در غیــر این صــورت  بــه موقــع تأمیــن بایــد مانــع از تشــدید شــوک های بیرونی)ناشــی از اثــرات روانــی( کمبــود 

کنتــرل و مدیریــت از طریــق سیاســت های ملــی نمی باشــند،  کــه بــه هرحــال قابــل  بــازار داخلــی عــاوه بــر شــوک هایی 

بواســطه بی نظمــی و عــدم مدیریــت بهنــگام بــازار بایــد بــا شــوک مــازادی نیــز مواجــه شــوند. یکــی از راهکارهــا در ایــن 

خصــوص اقــدام ســریع بــرای تأمیــن از طریــق ســایر مبــادی ورودی بــا حفــظ منافــع ملــی می باشــد.
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