
چکیده 

1- مقدمه  

2- وضعیت تجارت جهانی محصوالت غذایی  

3- بازارها و محصوالت مهم غذایی جهان  

4- وضعیت تجارت ایران در محصوالت غذایی 

5- نیازهای وارداتی کشورهای همسایه ایران در محصوالت غذایی 

6- ظرفیت های صادراتی ایران در محصوالت غذایی به کشورهای همسایه 

7- عملکرد صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای همسایه  

8- نقش و جایگاه ایران در تامین نیازهای محصوالت غذایی کشورهای همسایه 

9- حمایت های کشورهای همسایه از تولید محصوالت غذایی 

10- نتیجه گیری و پیشنهادات  

11- منابع و ماخذ  

... 
ند

خوا
د 

هی
خوا

چه 
آن

کشورهای همسایه   بررسی ظرفیت بازار 
برای توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران



بررسی ظرفیت بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران2

چکیده

بحــث مهــم امنیــت غذایــی، درآمد هــای ارزی حاصــل از صــادرات موادغذایــی و نقــش غیرقابــل انــکار صنعــت غذایــی 

کشــور مــورد  در اشــتغال زایی، موجــب شــده تــا ایــن صنعــت بــه عنــوان یکــی از صنایــع مهــم در رشــد اقتصــادی 

گرچــه در حــال حاضــر صنایــع غذایــی در ایــران پــس از صنایــع پاالیشــگاهی و صنایــع شــیمیایی،  گیــرد. ا توجــه قــرار 

گزیــر می ســازد  ســومین صنعــت مهــم تولیــدی کشــور محســوب می شــود، امــا محدودیت هــای منابــع آب دولــت را نا

کــه سیاســت های خــود را بــر تولیــد و صــادرات محصــوالت فــراوری شــده و دارای ارزش افــزوده باالتــر و جایگزینــی 

محصــوالت بــا آب بــری پاییــن بجــای تولیــد محصــوالت بــا آب بــری بــاال و صــادرات آب مجــازی متمرکــز نمایــد. بــا 

ــت  ــا رعای ــرمایه گذاری های الزم و ب ــق و س ــزی دقی ــا برنامه ری ــوان ب ــران می ت ــای ای ــا و توانمندی ه ــه ظرفیت ه ــه ب توج

کشــور همســایه بــا حجــم بالــغ بــر 112 میلیــارد دالر در جهــت توســعه  محدودیت هــای منابــع آب، از بازارهــای 15 

صــادرات محصــوالت غذایــی اســتفاده نمــود. کشــورهای مذکــور ســهم 4 درصــدی در بــازار 3 هــزار میلیــارد دالری 

ــگ  ــام هماهن ــا 22 نظ ــول 1 ت ــه، فص ــن مطالع ــی در ای ــوالت غذای ــور از محص ــد. منظ ــان دارن ــی جه ــوالت غذای محص

گلــکاری( می باشــد. بــا توجــه بــه اهمیــت  کاال،HS )بجــز فصــل 6؛ نباتــات زنــده و محصــوالت  کدگــذاری  توصیــف و 

کشــورهای همســایه و ظرفیت هــای صادراتــی ایــران  گــزارش حاضــر بــه بررســی بــازار  صنعــت محصــوالت غذایــی، 

ــر اســت:  ــه شــرح زی پرداختــه اســت. مهمتریــن یافته هــا ب

1 . : کشــور اهمیــت صــادرات 6 میلیــارد دالری محصــوالت غذایــی بــا ســهم 14 درصــد در صــادرات غیرنفتــی 

کــه بــا  تجــارت ســاالنه محصــوالت غذایــی طــی دهــه اخیــر بیــن 14 تــا 18.3 میلیــارد دالر در نوســان بــوده اســت 

ــازار  ــد از ب ــا 0/5 درص ــران تنه ــهم ای ــوزه، س ــن ح ــی در ای ــارت جهان ــارد دالری تج ــزار میلی ــه ه ــم س ــه حج ــه ب توج

کــه بیانگــر کســری  جهانــی اســت. از کل حجــم تجــارت ایــران، بیــش از 60 درصــد آن مربــوط بــه واردات اســت 

ترازتجــاری کشــور در محصــوالت غذایــی اســت. توســعه صــادرات محصــوالت غذایــی، ضمــن افزایــش ســهم ایــن 

ــرد.  ک ــز کمــک خواهــد  ــوان در تامیــن نیازهــای ارزی بخــش نی ــه افزایــش ت بخــش در صــادرات غیرنفتــی، ب

ــهم . 2 ــای س ــرورت ارتق ــی و ض ــوالت غذای ــی محص ــازار جهان ــایه در ب ــور همس ــارد دالری 15 کش ــازار 112 میلی ب

: از کل بــازار بیــش از 3 هــزار میلیــارد دالری محصــوالت غذایــی جهــان،  حــدود 5 درصــدی ایــران در آن بــازار

کســتان، افغانســتان،  حــدود 112 میلیــارد دالر )کمتــر از 4 درصــد( مربــوط بــه 15 کشــور همســایه ایــران )شــامل پا

 ، قطــر عربســتان،  کویــت،  عــراق،  ترکیــه،  ارمنســتان،  آذربایجــان،  جمهــوری  قزاقســتان،  روســیه،  ترکمنســتان، 

بحریــن، امــارات متحــده عربــی و عمــان( بــا جمعیتــی حــدود 600 میلیــون نفــر می باشــد. ســهم ایــران از ایــن بــازار 

ــازار کشــورهای همســایه  ــدازه ب ــه ان ــا توجــه ب ( اســت. ب ــارد دالر ــا 5 درصــد )حــدود 6 میلی ــارد دالری 4 ت 112 میلی

می تــوان بــرای افزایــش ســهم ایــران در بازارهــای مذکــور برنامه ریــزی نمــود.
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نقــش چشــمگیر کشــورهای همســایه در رشــد هفــت برابــری صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران طــی دو . 3

ــارد دالر  ــه بیــش از 6 میلی ــه ب : صــادرات محصــوالت غذایــی از 873 میلیــون دالر )در ســال 1377( ب ــر دهــه اخی

کــه افزایشــی 7 برابــری محســوب می شــود، در ایــن میــان ســهم کشــورهای همســایه  در ســال 1399 رســیده اســت 

از کل صــادرات ایــران از 51 درصــد در ســال 1377 بــه 73 درصــد در ســال 1399 قابــل توجــه بــوده اســت. ارزش 

کــه در صــورت  صــادرات در دهــه اول )87-1377( چهــار برابــر و در دهــه دوم )97-1387( دو برابــر شــده اســت 

اتخــاذ تدابیــر و برنامه ریــزی مناســب بــرای تــداوم نــرخ رشــد دهــه اول، بخــش تولیــد محصــوالت غذایــی کشــور 

کســب ســهم بــاالی 11  می توانســت شــاهد ارتقــای ارزش صــادرات محصــوالت بــه ســطح 12.5 میلیــارد دالر و 

ــور باشــد. ــازار کشــور های مذک درصــد در ب

تمرکــز صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران بــر بــازار 11 میلیــارد دالری عــراق و ضــرورت احیــای بازارهــای . 4

: طــی ســال های اخیــر کشــور عــراق  عربســتان ســعودی و بحریــن در مجمــوع بــا انــدازه بیــش از 20 میلیــارد دالر

( مقصــد بیــش از نیمــی از صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران بــه  )بــا ســهم 53 درصــد و بــه ارزش 2.6 میلیــارد دالر

کســتان )8 درصــد( و امــارات متحــده عربــی )7 درصــد(  خــود بــوده اســت و کشــورهای افغانســتان )15درصــد(، پا

در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. ایجــاد تنــوع بــازار بــا توجــه بــه انــدازه مناســب بــازار محصــوالت غذایــی ســایر 

کشــورهای همســایه، در راســتای توســعه صــادرات و کاهــش ریســک و تهدیــد از دســت رفتــن بازارهــا امــری ضــروری 

اســت و در ایــن خصــوص احیــای بازارهــای عربســتان ســعودی و بحریــن بــا توجــه بــه تالش هــای دو طــرف بــرای 

از ســرگیری روابــط دیپلماتیــک بســیار حیاتــی اســت.

گــروه میــوه   و آجیــل . 5 تمرکــز صــادرات محصــوالت غذایــی و کشــاورزی ایــران بــه کشــورهای همســایه بــر پنــج 

کــی، ســبزیجات، محصــوالت لبنــی، فراورده هــای ســبزیجات و محصــوالت شــیرینی  پزی: در بیــن گروه هــای  خورا

کاالیــی مختلــف محصــوالت غذایــی و کشــاورزی، بیشــترین تقاضــای ایــن کشــورها از ایــران متمرکــز بــر محصوالتــی 

کــی و ریشــه ها )کــد07( بــا ســهم 14.9درصــد  از قبیــل میــوه و آجیــل )کــد08( بــا ســهم 10 درصــد، ســبزیجات خورا

کــه بیــش از 75 درصــد صــادرات  غ و عســل و...)کــد04( بــا ســهم 5.8 درصــد اســت  و محصــوالت لبنــی و تخــم مــر

ــه خــود اختصــاص می دهــد، امــا در مقابــل حــدود یــک چهــارم نیازهــای وارداتــی  محصــوالت غذایــی ایــران را ب

کشــورهای  کشــورهای مذکــور را تشــکیل می دهــد. بنابرایــن در خصــوص برخــی نیازهــای محصــوالت غذایــی 

گیاهــان )15( در عمــل  کــی )02( و روغــن حیوانــات و  مذکــور از جملــه غــالت )کــد10(، گوشــت و احشــا گوشــت خورا

ایــران واردکننــده بــوده و یــا پتانســیل صادراتــی قابــل توجهــی نــدارد. 
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ضــرورت توجــه بــه ســهم و جایــگاه رقبــای منطقــه ای ماننــد ترکیــه و عربســتان ســعودی در بــازار محصــوالت . 6

غذایــی و کشــاورزی 15 کشــور همســایه: عــالوه بــر کشــورهای برزیــل، هنــد، آمریــکا و روســیه بــه عنــوان مهمترین 

ــز  تامین کننــدگان نیازهــای 15 کشــور همســایه در محصــوالت غذایــی، کشــورهای ترکیــه و عربســتان ســعودی نی

بــا توجــه بــه ســرمایه گذاری قابــل مالحظــه در حــوزه کشــاورزی و صنایــع غذایــی، رقبــای مهــم منطقــه ای بــرای 

و  پتانســیل های صادراتــی محصــوالت غذایــی  زمینــه   ایــن موضــوع در  ایــران محســوب می شــوند.  صــادرات 

کــی )کــد 08( ترکیــه  کــه بــه عنــوان مثــال در صــادرات میوه هــای خورا کشــاورزی ایــران مشــهورد تــر اســت، به طــوری 

)بــا ســهم 10 درصــد( رقیــب نزدیــک ایــران )بــا ســهم 9.7 درصــدی( و در ســبزیجات و نباتــات )کــد 07( نیــز ترکیــه 

)بــا ســهم 4 درصــد( بــه عنــوان رقیــب ضعیف تــر ایــران )بــا ســهم 14.9 درصــدی( و در زمینــه محصــوالت لبنــی )کــد 

ــا  ــر از ایــران )ب ــا ســهم 6 درصــد( رقیــب قــوی ت ــا ســهم 9 درصــد( و ترکیــه )ب 04( کشــورهای عربســتان ســعودی )ب

ســهم 5.8 درصــد(، در زمینــه فراورده هــای ســبزیجات نیــز ترکیــه و عربســتان ســعودی هــر کــدام بــا ســهم 6 درصــد 

رقیــب ضعیف تــر ایــران )بــا ســهم 11.6 درصــد( و در محصــوالت شــیرینی پزی )کــد 19( ترکیــه )بــا ســهم 10 درصــد( 

رقیــب قوی تــر و عربســتان ســعودی )بــا ســهم 5 درصــد( رقیــب ضعیف تــر ایــران )بــا ســهم 6.7 درصــد( هســتند. 

ضــرورت حفــظ ســهم ایــران در بــازار عــراق بــا اســتفاده از ظرفیــت موافقت نامه هــای تجــاری: کشــورهای ترکیــه . 7

و عربســتان ســعودی بــه طــرق مختلــف در حــال تقویــت نفــوذ و حضــور خــود در بــازار عــراق بــه عنــوان مهمتریــن 

بــازار صادراتــی محصولــت غذایــی و کشــاورزی ایــران هســتند. انعقــاد و برقــراری موافقــت نامه هــای تجــاری یکــی 

کنونــی اســت. بنابرایــن الزم اســت تــالش الزم توســط مســئولین و  از ابزارهــای حفــظ و توســعه بــازار در دنیــای 

گنجانــدن محصــوالت غذایــی و کشــاورزی  ــرای ایجــاد زمینــه شــکل گیری ایــن موافقت نامــه و  سیاســت گذاران ب

کاالهــای برخــوردار از تخفیفــات تعرفــه ای بــه عمــل آورنــد. در فهرســت 

صــادرات . 8 توســعه  جهــت  اوراســیا  اقتصــادی  اتحادیــه  بــا  ایــران  موافقت نامــه  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 

محصــوالت غذایــی وکشــاورزی: موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از آبــان 

کــرات بیــن دو کشــور در جهــت آزادســازی تجــاری بیشــتر بــرای دســتیابی بــه یــک  مــاه 1398 آغــاز شــده اســت. مذا

موافقت نامــه تجــارت آزاد در حــال انجــام اســت. بررســی و شناســایی دقیــق محصــوالت غذایــی و کشــاورزی دارای 

کاال در چارچــوب  پتانســیل صادراتــی بــه اوراســیا و درخواســت از طــرف اوراســیایی بــرای آزادســازی ســریع تر ایــن 

کاالیــی و همچنیــن تنظیــم موافقت نامه هــای بهداشــتی و نباتــی و موافقت نامــه اســتاندارد می توانــد  کــرات  مذا

زمینه ســاز افزایــش رقابت پذیــری محصــوالت ایــران در بــازار آن کشــورها در جهــت توســعه صــادرات باشــد.



5 بررسی ظرفیت بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران

کشــاورزی و جایگزینــی محصــوالت . 9 کشــور در صــادرات محصــوالت  ضــرورت لحــاظ محدویــت  منابــع آبــی 

ــه ایــن نهــاده مهــم  ــه شــدت وابســته ب فــراوری شــده: از یــک طــرف بخــش تولیــد محصــوالت خــام کشــاورزی ب

تولیــد اســت و از طــرف دیگــر کشــور ایــران شــرایط مطلوبــی در خصــوص نهــاده آب نــدارد، لــذا توصیــه می شــود 

توســعه تولیــد و صــادرات محصــوالت غذایــی در بســتر فناوری هــای نویــن و بــا هــدف صیانــت از منابــع محــدود 

ــر صــورت پذیــرد.  کیفیــت باالت ــا ارزش افــزوده و  آبــی و تولیــد محصــوالت فــرآوری شــده و ب

ضــرورت توجــه بــه تنــوع مبــادی وارداتــی در تامیــن محصــوالت آب بــر به ویــژه از طریــق کشــت فراســرزمینی: بــا . 10

، تنــوع مبــادی وارداتــی و توجــه بــه کشــت فراســرزمینی )به ویــژه  توجــه بــه نیــاز کشــور بــه برخــی محصــوالت آب  بــر

گیــرد.  در کشــورهای آســیای میانــه( مــورد توجــه قــرار 
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1- مقدمه

ــا  ــه جمعیــت ب بــدون شــک مســئله غــذا یکــی ازچالش هــای بســیار مهــم و حیاتــی قــرن حاضــر اســت، رشــد بــی روی

میــزان رشــد تولیــدات کشــاورزی هماهنــگ نیســت و بهمــراه محدودیــت منابــع، آینــده مبهمــی را بــرای تامیــن مــواد 

غذایــی مــردم دنیــا رقــم زده اســت. صنایــع غذایــی 11 درصــد تجــارت جهانــی را تشــکیل می دهنــد. هریــک ازکشــورها 

کار بســته اند تــا امنیــت غذایــی کشــور خــود را  بــرای تامیــن ایــن نیــاز حیاتــی، راهکارهــا و سیاســت های خاصــی را بــه  

تامیــن نماینــد. ذخیــره ســازی محصــوالت مــواد غذایــی در کشــورهای آســیایی از جملــه ابزارهــای سیاســتی بســیاری 

از دولت هــا در تامیــن امنیــت غذایــی اســت و عمدتــا بــا چهــار هــدف: 1- ذخایــر اضطــرای بــرای شــرایط بحرانــی 

کنتــرل عرضــه و قیمــت در  کمبــود مــواد غذایــی در نتیجــه حــوادث طبیعــی، جنــگ و... 2- ذخایــر احتیاطــی بــرای 

بــازار داخلــی مــواد غذایــی 3- ذخایــر شــبکه امــن غذایــی بــرای اجــرای برنامه هــای حمایــت از اقشــار آســیب پذیــر 

کننــده محصــوالت کشــاورزی بــرای تضمیــن حاشــیه ســود حداقلــی  4- ذخایــر تجــاری در کشــورهای عمــده صــادر 

کشــاورزان و تــداوم صــادرات. 

ــوده  ــاال ب ــا مانــدگاری ب ــرای مــواد غذایــی فاســد نشــدنی و ب ــا افزایــش تقاضــا ب کرون از پیامدهــای بحــران جهانــی 

ــوده اســت. ــات در سراســر جهــان مــورد توجــه ب اســت. ایــن موضــوع در تقاضــای حبوب

واردات، یکــی از راه  هــای تامیــن مــواد غذایــی اســت، از طرفــی واردات محصــوالت غذایــی از کشــورهای همســایه 

کشــورهای  بدلیــل همجــواری در اولویــت قــرار دارد، در بررســی جایــگاه محصــوالت غذایــی در نیازهــای وارداتــی 

کــه در ســال 2018 کل واردات 15 کشــور همســایه از جهــان بالــغ بــر 1147 میلیــارد دالر  همســایه مالحظــه می شــود 

کــه 112 میلیــارد دالر )10 درصــد( آن مربــوط بــه محصــوالت غذایــی می باشــد. ایــن میــزان نیــاز وارداتــی بــا توجــه  بــوده 

کل  کــه 7.5 درصــد از  ( نشــان می دهــد  کل تقاضــای واردات جهانــی محصــوالت غذایــی )1464 میلیــارد دالر بــه 

تقاضــای جهانــی محصــوالت غذایــی مربــوط بــه 15 کشــور همســایه اســت.

 ،ISIC ــی ــد دو رقم ک ــی  ــی در بررس ــت غذای ــوالت صنع ــی محص ــای صنعت ــته فعالیت ه ــته بندی رش ــاظ دس از لح

کــد چهاررقمــی در جــدول )1( آورده شــده اســت.  ــر اســاس  کــد 15 می باشــد. ب صنعــت غــذا دارای 
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)ISIC جدول 1: فهرست کدهای صنایع غذایی )برحسب کدهای چهاررقمی طبقه بندی

کاالردیف کاالکد  نام 

عمل آوری و حفاظت ماهی و فراورده های ماهی و سایر حیوانات دریایی از فساد11512

کی21514 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خورا

کشتار دام و طیور31515

عمل آوری و حفاظت گوشت و فراورده های گوشتی از فساد41516

کردن و درجه بندی و بسته بندی خرما51517 ک  پا

کردن و درجه بندی و بسته بندی پسته61518 ک  پا

عمل آوری و حفاظت میوه ها و سبزی ها از فساد- بجز پسته و خرما71519

تولید فراورده های لبنی81520

کردن غالت و حبوب91531 آماده سازی و آرد 

تولید نشاسته و فراورده های نشاسته ای101532

ک دام و حیوانات111533 تولید خورا

تولید قند و شکر121542

کائو و آدامس131543 کا تولید آب نبات و شکالت و نقل و 

کارونی و ورمیشل و محصوالت آردی مشابه141544 تولید رشته و ما

نانوایی151545

تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک161546

چای سازی171547

تولید سایر محصوالت غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر181548

تولید الکل اتیلیک ازمواد تخمیر شده191551

تولید مالتا و ماءالشعیر201553

گازدار211555 تولید نوشابه های غیر الکلی 

گازدار و آب معدنی221556 تولید دوغ 
)ISIC(ماخذ: طبقه بندی فعالیت های اقتصادی

کاالیــی شــامل کدهــای دو رقمــی  گــروه  گــزارش 21  در بررســی محصــوالت غذایــی حســب طبقه بنــدی HS در ایــن 

کاری( بــه عنــوان محصــوالت غذایــی بــه شــرح  کــه مربــوط بــه نبــات زنــده و محصــوالت گل  کــد 06  از 01 الــی 22 )بجــز 

زیــر مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
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HS جدول 2: فهرست کدهای محصوالت غذایی حسب کدهای دو رقمی بر اساس طبقه بندی

کاالردیف  کاالکد  نام 

حیوانات زنده101

کی202 گوشت و احشا گوشت خورا

ماهی و سخت پوستان، نرم تنان و سایر مهرگان آبزی303

کی با منشا حیوانی، نه در جای دیگر ...404 غ؛ عسل طبیعی؛ محصوالت خورا محصوالت لبنی؛ تخم مر

محصوالتی با منشا حیوانی، در جاهای دیگر مشخص یا گنجانده نشده است505

کی و برخی ریشه ها و غده ها607 سبزیجات خورا

کی پوست میوه مرکبات یا خربزه708 میوه و آجیل خورا

قهوه چای809

غالت910

گلوتن گندم1011 ؛ مالت نشاسته اینولین  محصوالت صنعت فرز

دانه های روغنی و میوه های زیتون؛ دانه ها، دانه ها و میوه های مختلف صنعتی یا دارویی ...1112

گیاهی1213 ک صمغ، رزین و سایر عصاره ها و عصاره های  ال

مواد قورمه سبزی ؛ محصوالت نباتی در جاهای دیگر مشخص یا گنجانده نشده است1314

کی آماده شده حیوان ...1415 گیاهی و محصوالت تجزیه شده آنها. چربی های خورا چربی ها و روغن های حیوانی یا 

آماده سازی گوشت، ماهی یا سخت پوستان، نرم تنان یا سایر مهرگان آبزی1516

قندها و قنادی ها1617

کائو1718 کا کائو و  کا آماده سازی 

آماده سازی غالت، آرد، نشاسته یا شیر ؛ محصوالت شیرینی پزی1819

گیاهان1920 آماده سازی سبزیجات، میوه ها، آجیل ها یا سایر قسمت های 

کی متفرقه2021 آماده سازی های خورا

نوشیدنی ها، و سرکه2122
HS ماخذ: سیستم هماهنگ طبقه بندی و کدگذاری

کــه بــا تولیــد، بســته بنــدی، خــرده فروشــی و توزیــع محصــوالت غذایــی بــه  صنایــع غذایــی شــامل مــواردی اســت 

اشــکال مختلــف مرتبــط می شــود. صنعــت غــذا طــی دو دهــه گذشــته بســیار پیشــرفت کــرده اســت. ایــن بخــش بدلیــل 

تقاضــای بیشــتر بــرای بســته بنــدی جهــت اطمینــان از محصــوالت ایمــن، تــازه و آســان بــرای اســتفاده اســت. تقاضــا 



9 بررسی ظرفیت بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران

کــه صنایــع غذایــی چندیــن صنعــت دیگــر ماننــد  کیفیــت باالتــر و در مقادیــر بیشــتر موجــب شــده  بــرای غذاهــای بــا 

فروشــگاه ها، ســوپرمارکت ها، هایپرمارکت هــا و پمــپ بنزین هــای دارای بخــش مــواد غذایــی را شــامل  شــود.

گــزارش بــه بررســی محصــوالت غذایــی و صــادرات آن بــه کشــورهای همســایه پرداختــه می شــود و ســایر   در ایــن 

مــوارد نظیــر بســته بندی، توزیــع، خــرده فروشــی و... مــورد نظــر نمی باشــد. 

2- وضعیت تجارت جهانی محصوالت غذایی 

صنعــت غــذا طــی دو دهــه گذشــته بــه لطــف پیشــرفت های فناورانــه، همــگام بــا تقاضــای روزافــزون بــرای محصــوالت 

غذایــی، رشــد چشــمگیری داشــته اســت. طــی ایــن دوره، تجــارت جهانــی محصــوالت غذایــی و کشــاورزی 3/5 برابــر 

شــده و از حــدود 850 میلیــارد دالر در ســال 2001 بــه بیــش از 3000 میلیــارد دالر در ســال 2020 افزایــش یافتــه اســت. 

گرچــه غــذا یــک محصــول اقتصــادی اساســی اســت امــا همــه کشــورها عملکــرد یکســانی در زمینــه تولیــد مــواد غذایــی  ا

کشــور چیــن، هنــد و آمریــکا بــه اتفــاق  ندارنــد و تعــداد محــدودی ازکشــورها در ایــن زمینــه پیشــتاز هســتند. ســه 

بیشــتر از کل اتحادیــه اروپــا، مــواد غذایــی تولیــد می کننــد. برزیــل در جایــگاه چهــارم قــرار دارد و صنعــت غذایــی ایــن 

گاو متمرکــز شــده اســت، امــا چیــن و هنــد مصــرف باالتــری از میــزان  ، ســویا و گوشــت  کشــور عمدتــًا روی تولیــد نیشــکر

کــه چیــن و هنــد پرجمعیت تریــن کشــورهای جهــان بــه شــمار می رونــد  تولیدشــان دارنــد و ایــن امــر بــا توجــه بــه ایــن 

ــی در  ــوالت غذای ــی محص ــارت جهان ــل، کل ارزش تج ــن المل ــز تجارت بی ــار مرک ــق آم ــد. مطاب ــر می رس ــه نظ ــی ب منطق

ســال 2020 بالــغ بــر 3037 میلیــارد دالر می باشــد.

) جدول 3: روند تجارت جهانی محصوالت غذایی واحد:)میلیارد دالر

201220132014201520162017201820192020سال

265927812850258926262844297029933037تجارت

132013901423128313061416147214821506صادرات

133913911427130613201428149815111530واردات

ماخذ: مرکز تجارت بین الملل )ITC(-https://www.trademap.org، محاسبات محقق
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3- بازارها و محصوالت مهم غذایی جهان

بــر اســاس اطالعــات آمــاری ســال 2020 مرکــز تجــارت بیــن الملــل، صادرکننــدگان عمــده محصــوالت غذایــی در جهــان 

به ترتیــب کشــورهای چیــن)15%(، امریــکا)8%(، آلمــان)8%(، ژاپــن)4%( و هلنــد)3%( و همچنیــن واردکننــدگان مهــم 

کشــورهای آمریــکا )14%(، چیــن)12%(، آلمــان)7%(، ژاپــن)4%( و انگلیــس)4%( هســتند. کشــورهای مذکــور بــه ترتیــب 

38 صــادرات جهانــی و 41 درصــد واردات جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

از لحــاظ مجمــوع صــادرات و واردات نیــز بــه ترتیــب کشــورهای امریــکا، هلنــد، آلمــان و برزیــل مهمتریــن بازارهــای 

تجــارت محصــوالت غذایــی جهــان را در اختیــار دارنــد )نمــودار 1(.

ماخذ: مرکز تجارت بین الملل (https://www.trademap.org-)ITC، محاسبات محقق

- درصد کننده عمده محصوالت غذایی و سهم آن در جهان سال 2020- میلیارد دالر نمودار 1: صادر 

گــروه مــورد  کاالیــی مهــم تجــاری )از میــان 23  گــروه  کــه پنــج  کــی اســت  بررســی بــازار جهانــی محصــوالت غذایــی حا

بررســی( شــامل محصــوالت پروتئینــی )کــد02(، میــوه و ســبزیجات )کــد08( نوشــیدنی ها )کــد22(، غــالت )10( و ماهــی و 

آبزیــان )03( در مجمــوع حــدود 40 درصــد بــازار ایــن محصــوالت را تشــکیل می دهنــد. نتایــج محاســبه شــاخص تمرکــز1 

کلــی بــازار ایــن محصــوالت عمدتــا متنــوع بــوده و طیــف وســیعی از کشــورهای صادرکننــده  کــه به طــور  نشــان می دهــد 

و واردکننــده در آن بــه تجــارت می پردازنــد. 

1.  هرچه مقدار عددی شاخص به یک نزدیک باشد نشاندهنده تمرکز بیشتر و هر چه به صفر نزدیک باشد نشاندهنده تنوع بیشتر بازار است.
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کاالیی محصوالت غذایی- سال 2020 گروه های  جدول 4: وضعیت تجارت عمده ترین 

کاالیی )کد(ردیف ارزش تجارت/ گروه 
میلیارد دالر

ارزش صادرات/
میلیارد دالر

پنج کشور 
عمده 

واردکننده )%(

پنج کشور شاخص تمرکز
عمده 

صادرکننده )%(

شاخص تمرکز 
واردکنندگان

عرضه کنندگان درصد

میوه و سبزیجات )08(1
270137

آمریکا)14(- 
آلمان)9( 

- چین)9( 
- هلند)6( - 
انگلستان)5(

0.04

آمریکا)11(- 
اسپانیا)8(- 
هلند)6(- 

مکزیک)6(- 
چین)5(

0.05

9)9 درصد(

گوشت و احشا 2
کی)02( خورا

269134
چین)23(- 
ژاپن)8(- 

آمریکا)7(- 
آلمان)5(- هنگ 

کنگ)4(

0.07

آمریکا)14(- 
برزیل)12(- 
استرالیا)8(- 

هلند)7(- 
اسپانیا)7(

0.07

9)9درصد(

انواع نوشیدنی ها و 3
سرکه)22(

239120
آمریکا)22(- 

انگلستان)7(-
آلمان)7(- 
هلند)4(-
چین)4(

0.06

فرانسه)15(- 
ایتالیا)9(- 

انگلستان)7(- 
مکزیک)7( 
- آمریکا)7( 

0.06

8)8درصد(

غالت)10(4
231125

چین)7(- 
ژاپن)5(- 

مکزیک)4(-
کره   -)4( مصر

جنوبی)3(

0.07

آمریکا)16(- 
اوکراین)8(- 
روسیه)8(- 

آرژانتین)8(- 
هند)7(

0.02

8)7درصد(

ماهی و آبزیان)03(5
223 

آمریکا)16(- 
چین)11(- 
ژاپن)9(- 

اسپانیا)5(- 
فرانسه)5(

0.04

 -)10( نروژ
چین)10(- 
هند)5(- 

ویتنام)5(- 
شیلی)5(

0.06

 )7درصد(

دانه های روغنی )12(6
114114

چین)39(- 
آلمان)6(- 
هلند)4(- 
ژاپن)4(- 
مکزیک)4(

 

امریکا)28(- 
برزیل)26(- 

کانادا)8(-
هلند)4( 

- ارژانتین)3(

 

 7
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کاالیی )کد(ردیف ارزش تجارت/ گروه 
میلیارد دالر

ارزش صادرات/
میلیارد دالر

پنج کشور 
عمده 

واردکننده )%(

پنج کشور شاخص تمرکز
عمده 

صادرکننده )%(

شاخص تمرکز 
واردکنندگان

عرضه کنندگان درصد

چربی ها و روغن ها 7
گیاهی )15( حیوانی یا 

104104
چین)11(- 
هند)11(- 

امریکا)7(- 
هلند)7(- 

ایتالیا)4(

 

اندونزی)21(- 
مالزی)13(- 
اوکراین)6(-
هلند)5(- 
اسپانیا)5(

 

 7

محصوالت لبنی )04(8
9090

المان)11(- 
چین)8(- 
هلند)6(- 

فرانسه)49- 
ایتالیا)4(

 

آلمان)12(- 
نیوزلند)12(- 

هلند)10(-
فرانسه)8(- 

امریکا)6(

 

 6

کی های 9 آماده سازی خورا
متفذقه )21(

8484

امریکا)12(-
چین)6(- 
آلمان)5(- 

انگلیس)5(- 
کانادا)4(

 

امریکا)11(- 
آلمان)9(- 

 -)7( سنگاپور
هلند)7(- 

چین)6(

 

 5 

آماده سازی غالت، 10
شیرینی پزی)15(

8181

امریکا)12(- 
چین)9(- 

آلمان)69- 
انگلیس)6(- 

فرانسه)5(
 

آلمان)10(- 
ایتالیا)8(- 
هلند)8(- 

فرانسه)6(- 
امریکا)5(

 

 5 

11
کی و  سبزیجات خورا

برخی ریشه ها و غده ها 
)07(

7975
امریکا)17(- 
آلمان)11(- 

انگلیس)5(- 
فرانسه)5(- 

کانادا)4(

 

چین)13(- 
مکزیک)12(- 

هلند)10(- 
اسپانیا)10(- 

کانادا)8(

 

 5

30371514کل محصوالت غذایی 

آمریکا)14(- 
چین)12(-
آلمان)7(- 

ژاپن)4(-
انگلیس)4(

 

چین)15(- 
امریکا)8(- 
آلمان)8(- 

ژاپن)4(-
هلند)3(

 

ماخذ: مرکز تجارت بین الملل (https://www.trademap.org-)ITC، محاسبات محقق
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کــی)02( و همچنیــن غــالت )10( در  کاالیــی فــوق بــازار جهانــی عرضــه گوشــت و احشــا خورا گــروه  در بیــن یــازده 

گروه هــای دیگــر اندکــی متمرکزتــر می باشــند؛ در عیــن تنــوع بــاالی بازارهــای عرضــه محصــوالت غذایــی،  مقایســه بــا 

به طــور نســبی متنوع تریــن بــازار تقاضــا مربــوط بــه غالت)10(اســت.

گروه هــای  کــی از اهمیــت نســبی همــه  کاالیــی مختلــف صادراتــی جهــان در صنایــع غذایــی حا گروه هــای  بررســی 

کــدام بــا اختصــاص بیــش  کــی )02( هــر  کــی )08( و گوشــت و احشــاء خورا گــروه میوه هــای خورا گرچــه  کاالیــی اســت. ا

کل صــادرات جهانــی صنایــع غذایــی و ارزش تقاضــا واردات بالــغ بــر 137 میلیــارد دالر از مهمتریــن  از 9 درصــد از 

کاالیــی نیــز در  گروه هــای  کــه ســهم ســایر  کاالیــی مــورد تقاضــای جهــان هســتند، امــا بایســتی توجــه نمــود  گروه هــای 

تقاضــای جهانــی بســیار قابــل توجــه اســت؛ به طوری کــه تقاضــای جهانــی ســبزیجات )کــد 07( بــا اختصــاص 5 درصــد 

گیاهــی )کــد 13( بــا ارزش  از بــازار قابــل مالحظــه 75 میلیــارد دالری برخــوردار اســت و همین طــور فصــل عصاره هــای 

کمتــر از یــک درصــد، از اهمیــت قابــل توجهــی  تقاضــای جهانــی حــدود 8 میلیــارد دالر حتــی بــا اختصــاص ســهم 

برخــوردار اســت.

4- وضعیت تجارت ایران در محصوالت غذایی

بحــث مهــم امنیــت غذایــی، درآمد هــای ارزی حاصــل از صــادرات مــواد غذایــی و نقــش غیرقابــل انــکار صنعــت غذایــی 

در اشــتغال زایی، موجــب شــده اســت تــا ایــن صنعــت بــه عنــوان یکــی از صنایــع مهــم در رشــد اقتصــادی کشــور مــورد 

توجــه قــرار گیــرد. 

در حــال حاضــر صنایــع غذایــی )کــد 15 آیســیک( در ایــران پــس از صنایــع پاالیشــگاهی )کــد 23( و صنایــع 

کــی از وجــود اقلیــم متنــوع  شــیمیایی )کــد 24( ســومین صنعــت مهــم تولیــد کشــور محســوب می شــود. بررســی ها حا

کــه ظرفیــت کشــور در تولیــد محصــوالت کشــاورزی و تولیــد محصــوالت غذایــی را آشــکار می کنــد امــا  در ایــران اســت 

کــه سیاســت های خــود را بــر تولیــد و صــادرات محصــوالت  گزیــر می ســازد  محدودیت هــای منابــع آب دولــت را نا

فــراوری شــده و دارای ارزش افــزوده باالتــر و جایگزینــی محصــوالت بــا آب بــری پاییــن بجــای تولیــد محصــوالت بــا 

آب بــری بــاال و صــادرات آب مجــازی متمرکــز نمایــد. بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای ایــران می تــوان بــا 

برنامه ریــزی دقیــق و ســرمایه گذاری های الزم و بــا رعایــت محدودیت هــای منابــع آب، از بازارهــای 15 کشــور همســایه 

در جهــت توســعه صــادرات محصــوالت غذایــی بهره بــرداری نمــود. نزدیکــی ایــران بــه بازارهــای متنــوع در پیرامــون 

کشــور شــامل 15 کشــور همســایه و بازارهــای بزرگــی ماننــد هنــد و چیــن، فرصت هــای مناســبی را بــرای توســعه صنعــت 

کــرده اســت.  غذایــی ایــران ایجــاد 
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جدول 5: صادرات محصوالت غذایی ایران - میلیارد دالر

2012201320142015201620172018سال

6.15.36.85.96.26.36.2صادرات ایران به جهان/ میلیارد دالر

12.211.110.88.17.910.811.1واردات ایران از جهان/ میلیارد دالر

18.316.417.61414.117.117.3کل تجارت

ماخذ: مرکز تجارت بین الملل )ITC(-https://www.trademap.org، محاسبات محقق

کــه ارزش تجــارت ســاالنه ایــران  بررســی جایــگاه ایــران در تجــارت جهانــی محصــوالت غذایــی نشــان می دهــد 

بیــن 14 تــا 18.3 میلیــارد دالر طــی دوره 2012-2018 در نوســان بــوده اســت، بیــش از 60 درصــد از ایــن حجــم تجــارت 

کــه تــراز تجــاری ایــران در صنایــع غذایــی منفــی بــوده و  کــی از آن اســت  مربــوط بــه واردات ایــران اســت. ایــن ارقــام حا

کشــور در تامیــن نیازهــای غذایــی بــه بازارهــای بین المللــی متکــی اســت. بــا ایــن وجــود صــادرات محصــوالت غذایــی 

کــه حــدود 6.7 درصــد از کل صــادرات 97.6 میلیــارد  در ســبد صادراتــی کشــور بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ به طــوری 

کنــار  دالری ایــران )در ســال 2018( مربــوط بــه محصــوالت غذایــی بــوده اســت. اهمیــت صــادرات ایــن محصــوالت بــا 

کــه بــا ارزش صــادرات بــه میــزان 6.1 میلیــارد دالر بیــش از 14  گذاشــتن صــادرات نفــت، محــرز می شــود به طــوری 

درصــد صــادرات غیرنفتــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. 

بررســی جایــگاه صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران در صــادرات جهانــی ایــن محصــوالت نشــان دهنده ســهم پایین 

ایــران در ایــن حــوزه اســت)نمودار 2(. ایــن ســهم طــی ســال های 2018-2012 همــواره کمتــر از 0/5درصــد بــوده اســت.
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 [ .]نام پژوهشکدهگروه بازرگانی خارجی  

 غیر قابل انتشار  -ویرایش اولیه   .
 

 15صفحه:  1400آذر  تاریخ:
  

به واردات ایران است.  ای  ارام  امی  ا  نن است. یه ارا  ارمرا ایران در اتعمیذ ییای  یعب  ب د  و ی ت ر در  
ی  در سبد امدراا   الملل  یتک  اس.  بم ای  وج د امدرات یحص الت ییاامیی  نیم هما ییای  به بم ارهما بی 

ییلیمرد دالرا ایران )در ستم    6 97دراتد ا  ی  اتمدرات   7 6ی ت ر بیتیمر ام ا اهمی. است.ط بی را یه ادود  
( یرب ط به یحصت الت ییای  ب د  است.  اهمی. اتمدرات ای  یحصت الت بم یعمر تیاصتت  اتمدرات نب.   2018

دراتد اتمدرات ییرنبت  را به    14لیمرد دالر بیش ا  یی  1 6صت د بی را یه بم ار   اتمدرات به ییاان  یحر  ی 
 دهد  خ د اختصمص ی 

دهعد  ست   امیی  بررست  جمیام  اتمدرات یحصت الت ییای  ایران در اتمدرات ج من  ای  یحصت الت ن تمن
 دراد ب د  اس. 5/0هم ار  یمتر ا   2012-2018هما  (  ای  س   ط  سم 2نم دار ایران در ای  ا    اس.)

 
 درصد  -میلیارددالر –: ارزش و سهم ایران از صادرات محصوالت غذایی جهان  2نمودار 

 
 ، محاسبات محقق https://www.trademap.org-(ITCالملل )ماخذ: مرکز تجارت بین 

  در محصوالت غذایی ایران کشورهای همسایه وارداتی نیازهای -5
بم هب.    عیاستت.   ی  ی میو در   عی ی  ادر یر هم  ا یهمیتتم  یاستت. یه ا  هیبم امناد  ی تت ر همیتتم  ران یا

  ه ی است.  ا  صترب بم امییتتمن  انسمنیتتمن و اریمعیتتمن  ا  صتمم  بم روست  هیبم ه ت. ی ت ر همیتم  ی میی ت ر و در
     یبحر  عربیتتمن  ایر   . یو عراب و ا  جع   بم ی   هیو اریعیتتمن  ا  یر  بم اری  رمنینذربم  ااااایتتمن  جم  ر

در یحصتت الت ییای  بم   هی تت ر همیتتمی  15ی  نیم هما وارداا    استت.   هیو عممن همیتتمیتحد  عرب  ایمرات 
  ای  ییاان اقمضتتم در  بمصتتد ( ی 2018ییلیمرد دالر )در ستتم    112بملغ بر    ییلی ن نبر  600جمعیت  در ادود  

  دهد ی تت ر همیتتمیه ایران را ا تتکی  ی   15ییلیمرد دالرا    1100  ی  اقمضتتما وارداتدراتتد ا     2 10ادود  
  23یه البته   ییلیمرد دالر است.  65نیا ستمالنه بملغ بر   به ج مناتمدرات ی ت رهما ییی ر در یحصت الت ییای  

ی ت ر در    15دراتد اتمدرات ای     85  ادود  اییردی  ی ت ر ات رت  15ییلیمرد دالر ا  ا  ای  اتمدرات به خ د  
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ماخذ: مرکز تجارت بین الملل (https://www.trademap.org-)ITC، محاسبات محقق

- درصد نمودار 2 : ارزش و سهم ایران از صادرات محصوالت غذایی جهان - میلیارددالر
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5- نیازهای وارداتی کشورهای همسایه ایران در محصوالت غذایی 

کــه ایــن همســایگی در مرزهــای زمینــی و دریایــی اســت. زمینــی بــا هفــت کشــور  ایــران، بــا پانــزده کشــور همســایه اســت 

کســتان، افغانســتان و ترکمنســتان، از شــمال بــا روســیه،  کشــور همســایه اســت. از شــرق بــا پا و دریایــی بــا هشــت 

، بحرین،  قزاقســتان، جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان، از غــرب بــا ترکیــه و عــراق و از جنــوب بــا کویت، عربســتان، قطــر

ــا  امــارات متحــده عربــی و عمــان همســایه اســت. کل نیازهــای وارداتــی 15 کشــور همســایه در محصــوالت غذایــی ب

جمعیتــی در حــدود 600 میلیــون نفــر بالــغ بــر 112 میلیــارد دالر )در ســال 2018( می باشــد. ایــن میــزان تقاضــا در 

حــدود 10.2 درصــد از کل تقاضــای واردات 1100 میلیــارد دالری 15 کشــور همســایه ایــران را تشــکیل می دهــد. صادرات 

کــه البتــه 23 میلیــارد  کشــورهای مذکــور در محصــوالت غذایــی بــه جهــان نیــز ســاالنه بالــغ بــر 65 میلیــارد دالر اســت 

دالر از از ایــن صــادرات بــه خــود 15 کشــور صــورت  می پذیــرد. حــدود 85 درصــد صــادرات ایــن 15 کشــور در محصــوالت 

(، امــارات متحــده  (، ترکیــه )18 میلیــارد دالر غذایــی و کشــاورزی مربــوط بــه چهــار کشــور روســیه )23 میلیــارد دالر

( اســت. بنابرایــن در مجمــوع از لحــاظ تجــارت محصــوالت غذایــی  کســتان )5 میلیــارد دالر ( و پا عربــی )9 میلیــارد دالر

ــتان  ــیه، عربس ــورهای روس ــب کش ــه ترتی ــودار 3، ب ــق نم ــتند. مطاب ــص هس ــده خال ــورها واردکنن ــن کش ــاورزی ای و کش

ســعودی، امــارات متحــده عربــی، ترکیــه و عــراق مهمتریــن بازارهــای وارداتــی محصــوالت غذایــی و کشــاورزی در بیــن 

کشــورهای همســایه محســوب می شــوند. 

ماخذ: مرکز تجارت بین الملل (https://www.trademap.org-)ITC، محاسبات محقق

نمودار 3: اندازه بازار کشورهای همسایه در واردات محصوالت غذایی-2018-میلیون دالر
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گــروه عمــده محصــوالت غذایــی و کشــاورزی توســط کشــورهای همســایه بالــغ بــر 81.6 میلیــارد  ارزش واردات 10 

دالر اســت کــه حــدود 73 درصــد نیازهــای غذایــی کشــورهای مذکــور در ایــن گــروه کاالیی هــا اســت )جــدول 6(. میــوه و 

گیاهــی عمده تریــن محصــوالت وارداتــی آنهــا می باشــند.  آجیــل، غــالت، محصــوالت لبنــی، گوشــت و روغــن حیوانــی و 

جدول 6: واردات محصوالت غذایی 15 کشور همسایه از جهان درسال 2018

کاالردیف ارزش واردات از نام 
جهان-میلیارد دالر

سهم از کل محصوالت 
غذایی-درصد

کی)کد 08(1 12.411.1میوه و آجیل خورا

10.59.4غالت)کد 10(2

غ؛ عسل طبیعی )کد 04(3 10.39.2محصوالت لبنی؛ تخم مر

کی )02(4 8.98.0گوشت و احشا گوشت خورا

گیاهان)15(5 8.17.3روغن حیوانات و 

؛ 6 دانه های روغنی و میوه های روغنی؛ غالت، دانه ها و میوه های دیگر
7.56.7صنعتی یا دارویی)12(

6.76.0سبزیجات)07(7

6.05.3محصوالت شیرینی پزی)19(8

کی متفرقه)21(9 5.95.3آماده سازی های خورا

5.34.8نوشیدنی ها، ارواح و سرکه)22(10

کاالیی فوق  81.673گروه های 

111.8محصوالت غذایی و کشاورزی

1145.0کل محصوالت 

ماخذ: مرکز تجارت بین الملل (https://www.trademap.org-)ITC، محاسبات محقق

6- ظرفیت های صادراتی ایران در محصوالت غذایی به کشورهای همسایه

، ارزش واردات محصــوالت غذایــی و کشــاورزی کشــورهای همســایه از جهــان بالــغ بــر 112 میلیــارد دالر  براســاس آمــار

ــا 5 درصــد ســهم دارد )نمــودار 4(. در صــورت تمرکــز صنعــت  ، بیــن 4 ت ــازار )ســال 2018( بــوده اســت. ایــران از ایــن ب

مــواد غذایــی کشــور بــر دسترســی بــه بــازار بــزرگ کشــورهای همســایه در راســتای تامیــن نیازهــای وارداتــی آنهــا و 

افزایــش ســهم در بــازار آن کشــورها بــه حــدود 10 درصــد، میــزان صــادرات ایــران بــه آن هــا را بــه حــدود 10 میلیــارد دالر 
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کل ارزش صــادرات مــواد غذایــی ایــران بــه جهــان در مــرز 6 میلیــارد دالر  کــه  خواهــد رســاند؛ ایــن درحالــی اســت 

قــرار دارد. بنابرایــن صــادرات 10 میلیــارد دالری بــه کشــورهای همســایه در کل صــادرات غیرنفتــی ایــران بســیار حائــز 

اهمیــت خواهــد بــود.

 بررسی ظرفیت بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران: گزارشعنوان 
  

 

 [ .]نام پژوهشکدهگروه بازرگانی خارجی  

 غیر قابل انتشار  -ویرایش اولیه   .
 

 18صفحه:  1400آذر  تاریخ:
  

 درصد -سهم ایران از واردات محصوالت غذایی کشورهای همسایه :4نمودار 

 
 ، محاسبات محقق https://www.trademap.org-(ITCالملل )ماخذ: مرکز تجارت بین 

از  5نمودار  مطابق   بیش  اخیر  دهه  ایران، کشورهای    74، طی  غذایی  بازارهای صادراتی محصوالت  از  درصد 
 درصد افزایش یافت.  84.6به  2018همسایه هستند. سهم کشورهای مذکور در سال 

 کشورهای همسایه از صادرات محصوالت غذایی ایران : سهم 5نمودار 

 
   ، محاسبات محققhttps://www.trademap.org-(ITCالملل )ماخذ: مرکز تجارت بین 

  هیهمسا یکشورها  به رانیا ییمواد غذا  صادراتعملکرد  -7
میلیون    6108( به  1377میلیون دالر )در سال   873از   غذاییمیزان صادرات مواد  اخیر    سالسی اگرچه طی  
کل صادرات غیرنفتی  این افزایش رشد متناسب با رشد اما   ،استرشد داشته  برابر    7به میزان    1399دالر در سال 

 . این محصبوالت در سب د صبادراکی ک بور افزایش نیافته اسبتو جایگاه مورد انتظار   اهمیتو همچنین متناسبب با 
  1375درصبد در سبال    32.8از    دهد که سبم  محصبوالت غذایی از کل صبادرات ک بور،های آماری ن بان میبررسبی
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ماخذ: مرکز تجارت بین الملل (https://www.trademap.org-)ITC، محاسبات محقق

نمودار 4: سهم ایران از واردات محصوالت غذایی کشورهای همسایه-درصد

مطابــق نمــودار 5، طــی دهــه اخیــر بیــش از 74 درصــد از بازارهــای صادراتــی محصــوالت غذایــی ایــران، کشــورهای 

همســایه هســتند. ســهم کشــورهای مذکــور در ســال 2018 بــه 84.6 درصــد افزایــش یافــت. 
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 [ .]نام پژوهشکدهگروه بازرگانی خارجی  

 غیر قابل انتشار  -ویرایش اولیه   .
 

 18صفحه:  1400آذر  تاریخ:
  

 درصد -سهم ایران از واردات محصوالت غذایی کشورهای همسایه :4نمودار 

 
 ، محاسبات محقق https://www.trademap.org-(ITCالملل )ماخذ: مرکز تجارت بین 

از  5نمودار  مطابق   بیش  اخیر  دهه  ایران، کشورهای    74، طی  غذایی  بازارهای صادراتی محصوالت  از  درصد 
 درصد افزایش یافت.  84.6به  2018همسایه هستند. سهم کشورهای مذکور در سال 

 کشورهای همسایه از صادرات محصوالت غذایی ایران : سهم 5نمودار 

 
   ، محاسبات محققhttps://www.trademap.org-(ITCالملل )ماخذ: مرکز تجارت بین 

  هیهمسا یکشورها  به رانیا ییمواد غذا  صادراتعملکرد  -7
میلیون    6108( به  1377میلیون دالر )در سال   873از   غذاییمیزان صادرات مواد  اخیر    سالسی اگرچه طی  
کل صادرات غیرنفتی  این افزایش رشد متناسب با رشد اما   ،استرشد داشته  برابر    7به میزان    1399دالر در سال 

 . این محصبوالت در سب د صبادراکی ک بور افزایش نیافته اسبتو جایگاه مورد انتظار   اهمیتو همچنین متناسبب با 
  1375درصبد در سبال    32.8از    دهد که سبم  محصبوالت غذایی از کل صبادرات ک بور،های آماری ن بان میبررسبی
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ماخذ: مرکز تجارت بین الملل (https://www.trademap.org-)ITC، محاسبات محقق

نمودار 5: سهم کشورهای همسایه از صادرات محصوالت غذایی ایران
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7- عملکرد صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای همسایه 

گرچــه طــی ســی ســال اخیــر میــزان صــادرات مــواد غذایــی از 873 میلیــون دالر )در ســال 1377( بــه 6108 میلیــون  ا

کل صــادرات  دالر در ســال 1399 بــه میــزان 7 برابــر رشــد داشــته اســت، امــا ایــن افزایــش رشــد متناســب بــا رشــد 

غیرنفتــی و همچنیــن متناســب بــا اهمیــت و جایــگاه مــورد انتظــار ایــن محصــوالت در ســبد صادراتــی کشــور افزایــش 

، از 32.8  کشــور کل صــادرات  کــه ســهم محصــوالت غذایــی از  نیافتــه اســت. بررســی های آمــاری نشــان می دهــد 

کاهــش یافتــه  اســت.1 بدیهــی اســت سیاســت های توســعه  درصــد در ســال 1375 بــه 14.3 درصــد در ســال 1397 

صــادرات مــواد پتروشــیمی و افزایــش صــادرات ایــن بخــش پتروشــیمی بــا شــتاب باالتــر نســبت بــه ســایر بخش هــا، در 

کاهــش و کمرنــگ شــدن ســهم بخــش کشــاورزی و صنایــع غذایــی در صــادرات غیرنفتــی شــده اســت و بــدون تردیــد 

، صــادرات باالتــر بــرای ایــن بخــش قابــل  در صــورت وجــود اســتراتژی های تولیــد و صــادرات صنایــع غذایــی در کشــور

حصــول بــود. 

نمــودار 6، صــادرات مــواد غذایــی بــه کشــورهای همســایه در ســه مقطــع 1387،1377 و 1397 را نشــان می دهــد. 

کســتان مهم تریــن مقاصــد صادراتــی محصــوالت غذایــی  کشــورهای عــراق، افغانســتان، امــارات متحــده عربــی و پا

کشــورهای همســایه بــه جــز عــراق،  ایــران محســوب می شــوند. طــی ســه دهــه میــزان صــادرات مــواد غذایــی بــه 

کــه ایــن کشــورها رشــد قابــل  افغانســتان و امارات متحده عربــی چنــدان تغییــرات محسوســی نداشــته اند. درحالی کــه 

توجــه در واردات مــواد غذایــی را تجربــه کرده انــد. ایــن موضــوع گویــای وجــود مشــکالت ســاختاری و عمیــق در توســعه 

کــه نیازمنــد توجــه و رفــع آنهــا از ســوی سیاســتگذاران بخــش صنایــع  صــادرات مــواد غذایــی بــه ایــن کشــورها اســت 

غذایــی در جهــت ارتقــای رشــد تولیــد و صــادرات همراســتا بــا ســایر بخش هــای پیشــرو صنایــع کشــور اســت. 

در ســال 1397 در مقایســه بــا ســال 1377، بیشــترین رشــد ارزش صــادرات مــواد غذایــی ایران بــه مقاصد صادراتی 

، 772 میلیــون دالر و 461  کــه بــه ترتیــب بــه 2620 میلیــون دالر عــراق، افغانســتان و امــارات متحــده عربــی بــوده اســت 

میلیــون دالر بالــغ شــده  اســت. رشــد صــادرات در ســایر بازارهــای پیرامونــی چنــدان قابــل توجــه نبوده اســت. 

 - محاسبات محقق .1
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 بررسی ظرفیت بازار کشورهای همسایه برای توسعه صادرات محصوالت غذایی ایران: گزارشعنوان 
  

 

 [ .]نام پژوهشکدهگروه بازرگانی خارجی  

 غیر قابل انتشار  -ویرایش اولیه   .
 

 19صفحه:  1400آذر  تاریخ:
  

توادهه صد درام اواد رتشیمداوی ی   ه یادا اد.ب یهی ااد.  2ااد..ک هش ی فته    1397درصد  در اد     14.3به  
اده    ک هش ی کوشسگ مد  در    ،ه مدت   ب تتش سبد . به اد یش بخش  ب  بخش رتشیمداویاین افزایش صد درام  

ه ی  ی ب ی  تشدی  در صدورم یوود اادتشات ی مد   ااد.بخش کشد یریی ی صدی یغ ایایی در صد درام ااشس تی  
  تولا  ی ص درام صی یغ ایایی در کشور، ص درام ب تتش بشای این بخش ق بل حصو  بود.

ده .  را سشد   ای  1397ی    1387،1377، صد درام اواد ایایی به کشدوره ی هوبد یه در اده ا  غ  6سوودار  
تشین ا  صد  صد دراتی اهصدوتم ایایی ایشا  کشدوره ی رشا،، افا سبدت  ، اا رام اته   رشبی ی ر کبدت   اه 

طی اده دهه اازا  صد درام اواد ایایی به کشدوره ی هوبد یه به وز رشا،، افا سبدت   ی مدوس .  اهبدو  ای
یاردام  در  که که این کشدوره  رمد  ق بل تووه  اس . درح لیهچی ا  تاااشام اهبدوادی س امدترشبی  اته  اا رام

گوی ی یوود اشکالم ا خت ری ی رواق در تواهه ص درام اواد ایایی   اوضوع. این  اس  را تجشبه کشد اواد ایایی  
که سا یای  تووه ی رفغ آسه  ای اوی اا اتگیارا  بخش صی یغ ایایی در وه. ارت  ی رم   به این کشوره  اا.

  ه ی راششی صی یغ کشور اا..ا یش بخش ب  ا  ی ص درام هوشاات تول
، باشدتشین رمد  اریص صد درام اواد ایایی ایشا  به ا  صد  صد دراتی 1377در ا  یبده ب  اد     1397در اد   

  461االاو  دتر ی    772االاو  دتر،    2620رشا،، افا سبدت   ی اا رام اته   رشبی بود  ااد. که به تشتاب به  
 اا.. رم  ص درام در ا یش ب یاره ی راشااوسی چی ا  ق بل تووه س ود  اا.. و  دتر ب لغ م   االا

 صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای همسایه در سه مقطع ده ساله :6نمودار 

 

 1399ن ،  ماخذ: محاسبات محقق برگرفته از اطالعات خام پایگاه اطالعات گمرک ج.ا.ایرا
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ماخذ: محاسبات محقق برگرفته از اطالعات خام پایگاه اطالعات گمرک ج.ا.ایران، 1399

نمودار 6: صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای همسایه در سه مقطع ده ساله

کــه در  بررســی ســهم کشــورهای همســایه در صــادرات محصــوالت غذایــی طــی دو دهــه گذشــته نشــان می دهــد 

ســال 1377 بیــش از نیمــی از صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران بــه کشــورهای مذکــور بــوده اســت. پــس از گذشــت 

یــک دوره 10 ســاله، ســهم کشــورهای همســایه در ســال 1387 بــه 71 درصــد افزایــش یافــت؛ رونــد افزایــش صــادرات 

بــه کشــورهای همســایه در دوره ده ســاله بعــدی نیــز تــداوم داشــته و بــه 83 درصــد در ســال 1397رســید. همچنیــن 

کمتــر از ســال  ارزش صــادرات ایــن محصــوالت بــه کشــورهای همســایه در ســال 1399 معــادل 4440 میلیــون دالر و 

1397 بــوده و ســهم کشــورهای مذکــور بــه 73 درصــد کاهــش داد کــه عمدتــا ناشــی از کاهــش صــادرات بــه کشــور عــراق 

بــوده اســت. 

گرچــه صــادرات محصــوالت غذایــی و کشــاورزی در دهــه اول مــورد بررســی  کــه ا ارقــام جــدول 7 نشــان می دهــد 

ــداوم نیافتــه و افزایــش صــادرات  ــد ت ــر افزایــش یافــت، امــا دهــه دوم ایــن رون ــا 1387( در حــدود چهــار براب )1377 ت

کمــی بیشــتر از دو برابــر بــوده اســت. بــدون تردیــد تــداوم رونــد رشــد صــادرات دهــه اول می توانســت ارزش صــادرات 

ــر 12.5 میلیــارد دالر و ســهم بیــش از 11 درصــدی در  ــغ ب ــه رقمــی بال ــه کشــورهای همســایه در ایــن محصــوالت را ب ب

بــازار ایــن کشــورها برســاند. 
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جدول 7: روند تغییر ارزش صادرات محصوالت غذایی ایران به کشورهای همسایه
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ماخذ: پایگاه اطالعات آماری گمرک ج.ا.ایران سال های 1377، 1387، 1397 و 1399
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کــه کشــور  کــی اســت  بررســی ارزش صــادرات محصــوالت غذایــی بــه کشــورهای همســایه در ســال 2018 نیــز حا

عــراق بــا اختصــاص بیــش از نیمــی از حجــم صــادرات ایــران بــه خــود )53 درصــد(، مهمتریــن مقصــد صادراتــی 

کســتان )8 درصــد( و امــارات متحــده عربــی )7 درصــد( در  محســوب می شــود و کشــورهای افغانســتان )15درصــد(، پا

رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. تمرکــز شــدید بــر بــازار کشــورهای منطقــه به ویــژه کشــورهایی کــه از ســطح اســتانداردهای 

باالیــی برخــودار نیســتند یکــی از چالش هــای صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران اســت. در بــازار محصــوالت غذایــی 

( و عــدم دسترســی  کشــورهای همســایه، صــادرات ناچیــز ایــران بــه بزرگ تریــن بــازار یعنــی روســیه )بــا 27 میلیــارد دالر

باالتــری  اســتانداردهای  از  کــه نســبتا   ) )بــا 18.5 میلیــارد دالر یعنــی عربســتان ســعودی  بــزرگ  بــازار  بــه دومیــن 

برخوردارنــد نیــز قابــل تامــل اســت. همچنیــن صــادرات بــه ســومین بــازار بــزرگ امــارات متحــده عربــی )بــا 16 میلیــارد 

 ، ــر ــز و در حــد قابــل انتظــار نمی باشــد. البتــه طــی ســال های اخی ( نیــز بســیار ناچی ( و ترکیــه )10.6 میلیــارد دالر دالر

کاهــش یافتــه و  کلــی  صــادرات بــه دو کشــور عربســتان ســعودی و بحریــن بدلیــل مســائل و مشــکالت سیاســی به طــور 

کلــی قطــع شــده اســت.  حتــی در خصــوص عربســتان ســعودی به طــور 
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 [ .]نام پژوهشکدهگروه بازرگانی خارجی  

 غیر قابل انتشار  -ویرایش اولیه   .
 

 22صفحه:  1400آذر  تاریخ:
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نمودار 7: ارزش صادرات محصوالت غذایی ایران به کشورهای همسایه سال 2018- میلیون دالر
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8- نقش و جایگاه ایران در تامین نیازهای محصوالت غذایی کشورهای همسایه 

از کل واردات 112 میلیــارد دالری 15 کشــور همســایه ایــران در محصــوالت غذایــی و کشــاورزی، ایــران در تامیــن حــدود 

6 میلیــارد دالر آن نقــش دارد. بررســی صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران بــه کشــورهای همســایه طــی دوره 2012- 

کاالیــی مختلــف محصــوالت غذایــی و کشــاورزی، بیشــترین تقاضــای ایــن  گروه هــای  کــه در بیــن  کــی اســت  2018 حا

کشــورها از ایــران متمرکــز بــه محصوالتــی از قبیــل میــوه و آجیــل )کــد08( ســبزیجات و نباتــات )کــد07( و محصــوالت 

غ و عســل و...)کــد04( بــوده اســت. جــدول 8 کل ارزش واردات کشــورهای همســایه از ایــران )ســال  لبنــی و تخــم مــر

2018( در پنــج گــروه عمــده کاالیــی صادراتــی ایــران نشــان می دهــد. ایــن پنــج گــروه بیــش از 75 درصــد صــادرات ایــران 

بــه کشــورهای مذکــور در محصــوالت غذایــی و کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. بررســی صــادرات ایــران در 

کاالیــی، کشــور عــراق بــه عنــوان مقصــد اصلــی صادراتــی  گــروه  کــه در هــر پنــج  کاالیــی فــوق نشــان می دهــد  گروه هــای 

کــی )کــد 08( بــا ســهم 25 درصــد، کشــور  کاالیــی میــوه و آجیــل خورا گــروه  محصــوالت کشــاورزی ایــران اســت و بــه جــز 

گرچــه افزایــش حجــم صــادرات بــه هــر بــازار صادراتــی بســیار بــا  عــراق مقصــد بیــش از نیمــی از صــادرات ایــران اســت. ا

اهمیــت اســت امــا تمرکــز بیــش از انــدازه بــر یــک بــازار می توانــد بــرای بخــش صادراتــی تهدیــد محســوب شــود.

جدول 8: جایگاه ایران در تامین مواد غذایی کشورهای همسایه و سهم رقبا )کدهای دو رقمی HS - سال 2018(

کاالکد کاال نام 

ارزش واردات 
بازار هدف 
از ایران/ 

میلیارد دالر

پنج کشور همسایه 
کننده  عمده وارد 

ازایران )درصد(

ارزش واردات 
محصوالت غذایی 

کشورهای همسایه از 
جهان/میلیارد دالر

کشورهای صادر 
کننده محصوالت 

غذایی به کشورهای 
همسایه )درصد(

سهم ایران از 
بازار کشورهای 

همسایه )درصد(

میوه و آجیل 08
کی 1.2خورا

عراق)25(- امارات 
متحده عربی)11(- 

کستان)8(-  پا
روسیه)7(- 

افغانستان)6(

12.4

 -)12( کوادور ا
ترکیه)10(- آمریکا)8(- 
آفریقای جنوبی)6(- 

هند)5(

9.7

سبزیجات و 07
1نباتات

عراق)62(- امارات 
متحده عربی)9(- 

روسیه)6(- 
افغانستان)5(- 

کستان)5( پا

6.7
چین)10(- هند)7( 

)7( -کانادا)4(-  - مصر
ترکیه)4(- 

14.9

04

محصوالت 
لبنی؛ تخم 
غ؛ عسل  مر

طبیعی

0.6

عراق)72(- 
افغانستان)17(- 

کستان)5(-  پا
روسیه)1(- امارات 

متحده عربی)1(

10.3

بالروس)18(- 
نیوزلند)10(- 

عربستان)9(- ترکیه)6( 
-هلند)5( 

5.8
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کاال کاالکد  نام 

ارزش واردات 
بازار هدف 
از ایران/ 

میلیارد دالر

پنج کشور همسایه 
کننده  عمده وارد 

ازایران )درصد(

ارزش واردات 
محصوالت غذایی 

کشورهای همسایه از 
جهان/میلیارد دالر

کشورهای صادر 
کننده محصوالت 

غذایی به کشورهای 
همسایه )درصد(

سهم ایران از 
بازار کشورهای 

همسایه )درصد(

20

فراورده های 
سبزیجات، 

میوه ها، 
آجیل ها یا 

سایر

0.5

عراق)51(- 
افغانستان)24(- 

کستان)10(-  پا
ترکیه)5(- روسیه)3(

4.3
چین)10(- هلند)8(- 
اسپانیا)6(-ترکیه)6(- 

عربستان)6(
11.6

محصوالت 19
0.4شیرینی پزی

عراق)55(- 
افغانستان)23(- 

کستان)8(- امارات  پا
متحده عربی)3(- 

ترکمنستان)2(

6
ترکیه)10(- 

هلند)6(- ایرلند)5( 
- عربستان)5( - 

آلمان)5(

6.7

ماخذ: مرکز تجارت بین الملل )ITC(-https://www.trademap.org، محاسبات محقق

بــا توجــه بــه برنامه هــای توســعه صــادرات کشــور مبنــی بــر تمرکــز بــر بــازار کشــورهای همســایه، ضــروری اســت 

اقدامــات الزم بــرای تنــوع در شــرکای تجــاری و بهره منــدی بیشــتر از بــازار ســایر کشــورهای همســایه عــالوه بــر عــراق و 

افغانســتان نیــز فراهــم شــود. بــر اســاس آمــار مرکــز تجــارت بین الملــل، حــدود 23 میلیــارد دالر )حــدود 20 درصــد( از 

نیازهــای وارداتــی 15 کشــور همســایه ایــران بصــورت درون گروهــی توســط خــود 15 کشــور مذکــور تامیــن می شــود. ایــن 

موضــوع بیانگــر وجــود رقبــای تجــاری در بیــن 15 کشــور بــرای ایــران در دسترســی بــه بــازار آنهــا می باشــد. در جــدول 

گروه هــای اصلــی صادراتــی ایــران بــه کشــورهای همســایه، کشــورهای ترکیــه و عربســتان  8 مشــاهده می شــود در همــه 

ــورهای  ــازار در کش ــهم ب ــش س ــرای افزای ــت ب ــوع رقاب ــن موض ــه ای ک ــوند  ــوب می ش ــران محس ــای ای ــوان رقب ــه عن ــز ب نی

کاالیــی  گروه هــای  همســایه را دشــوارتر ســاخته و نیــاز بــه برنامه ریــزی دقیــق میــان مــدت و بلندمــدت را در خصــوص 

ــد. ــف می طلب مختل

کــی و آجیــل )08( و محصــوالت  کــه صــادرات ایــران در میوه هــای خورا مقایســه جــداول 6 و 8 نشــان می دهــد 

کشــورهای  کاالیــی از نیازهــای عمــده وارداتــی محصــوالت غذایــی  گــروه  لبنــی )04( منطبــق بــر اولیــن و ســومین 

همســایه بــه ترتیــب بــا ســهمی معــادل 11 و 9 درصــد از کل نیازهــای وارداتــی آنهــا در محصــوالت غذایــی اســت، امــا در 

کاالیــی از نیازهــای عمــده کشــورهای مذکــور ماننــد غــالت )10( بــا ســهم 9 درصــدی و  گــروه  مــورد دومیــن و چهارمیــن 

کــی )02( بــا ســهم 8 درصــدی، کشــور ایــران خــود واردکننــده بــوده و لــذا امــکان صــدور  گوشــت و احشــا گوشــت خورا

کاالیــی دارای پتانســیل و  گروه هــای  کثــر اســتفاده از  کــه حدا کاال بــه کشــورهای مذکــور را نــدارد. بنابرایــن الزم اســت 

کاالیــی و همچنیــن تنــوع  گروه هــای  مزیــت صادراتــی ایــران بــرای ایجــاد تنــوع در محصــوالت زیرمجموعــه هــر یــک از 

در بازارهــای مقصــد صادراتــی در بیــن همســایگان بــه عمــل آیــد.
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کــه ایــن محصــوالت  نکتــه حائــز اهمیــت در خصــوص محصــوالت و مــواد غذایــی تولیدشــده در ایــران آن اســت 

کشــورهای همســایه )بدلیــل مســلمان  بیــن  ایــن بحــث در  بــه اهمیــت  بــا توجــه  گــی حــالل هســتند،  دارای ویژ

کشــورها( و اهمیــت بــاالی بــازار غذاهــای حــالل در تجــارت جهانــی ایــن محصــوالت، برنامه ریــزی و  بــودن عمــده 

کشــورهای همســایه می توانــد فرصــت  ســرمایه گذاری بــرای ارتقــای ســطح تولیــد و صــادرات ایــن محصــوالت بــه 

مناســبی بــرای زمینه ســازی جهــت توســعه صــادرات بــه بازارهــای جهانــی باشــد.

کشــورهای همســایه،  گفــت از 5 قلــم عمده تریــن نیازهــای وارداتــی محصــوالت غذایــی  کلــی می تــوان   به طــور 

کــی و 14.9% درصــد از ســبزیجات و نباتــات( تامیــن  ایــران دو مــورد را به طــور قابــل توجهــی )10% میوه هــای خورا

گروه هــای عمــده  کــرده و در بــازار کشــورهای مذکــور حضــور دارد امــا در عیــن حــال میــزان حضــور ایــران در بــازار دیگــر 

)20( بــا 11.6 و محصــوالت شــیرینی پزی )19( بــا  صادراتــی ماننــد آمــاده ســازی ســبزیجات، میوه هــا، آجیل هــا یــا ســایر

6.7 درصــد و محصــوالت لبنــی )04( بــا 5.8 درصــد نیــز قابــل توجــه و ارزشــمند اســت. 

گرچــه در برخــی  کــه ا بررســی نیازهــای کشــورهای همســایه در محصــوالت غذایــی و کشــاورزی نشــان می دهــد 

کشــور ایــران خــود واردکننــده آن  کــی )02(،  گوشــت خورا گوشــت و احشــا  کاالی ماننــد غــالت )10( و  گروه هــای  از 

کاالیــی  گروه هــای  کنونــی امــکان صــادرات نداشــته باشــد امــا در خصــوص ســایر  محصــوالت بــوده و شــاید در شــرایط 

کــه متمرکــز بــه چنــد کشــور بــوده و می تــوان تنــوع بیشــتر شــرکاء در بیــن همســایگان را  کاالهایــی  اعــم از محصــوالت و 

کــه حســب پتانســیل های بالقــوه موجــود می تــوان بــرای تولیــد و صــادرات  مدنظــر قــرار داد و همچنیــن محصوالتــی 

بــه مقاصــد کشــورهای همســایه مــورد توجــه قــرار داد. 

9- حمایت های کشورهای همسایه از تولید محصوالت غذایی

کــه همــواره مــورد حمایــت همــه کشــورها بــوده  اهمیــت بخــش کشــاورزی در تامیــن امنیــت غذائــی ســبب شــده اســت 

کاهــش تعرفه هــا  و انــواع موانــع )اعــم از تعرفــه ای و غیرتعرفــه ای( بــر ســر راه واردات آنهــا وضــع نماینــد. بررســی رونــد 

کندتــر صــورت می پذیــرد؛  کــه در بخــش کشــاورزی نســبت بــه بخــش صنعتــی  در کشــورهای مختلــف نشــان می دهــد 

کاهــش تعرفــه محصــوالت کشــاورزی مقاومــت شــدیدی وجــود دارد. چنیــن وضعیتــی  بــه عبــارت دیگــر در خصــوص 

در مــورد کشــورهای همســایه بــه عنــوان بازارهــای هــدف صادراتــی ایــران نیــز صــادق اســت. بررســی موانــع تعرفــه ای 

کــه کشــور ترکیــه باالتریــن  کاالیــی عمــده صادراتــی ایــران نشــان می دهــد  ــروه  گ ــر واردات پنــج  کشــورهای همســایه ب

ســطح تعرفــه را در مقایســه بــا ســایر کشــورها بــر واردات محصــوالت مــورد نظــر اعمــال می کنــد. 
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ماخذ: مرکز تجارت بین الملل (https://www.trademap.org-)ITC، محاسبات محقق

نمودار 8: موانع تعرفه ای کشورهای همسایه بر محصوالت غذایی صادراتی ایران

کاالیــی  گــروه  بــر مهمتریــن  آذربایجــان  کســتان و  کشــورهای افغانســتان، پا کــه  نمــودار فــوق نشــان می دهــد 

کرده انــد. بنابرایــن، عــالوه بــر اهمیــت  کــی )08( تعرفه هــای باالیــی را وضــع  صادراتــی ایــران یعنــی میــوه و آجیــل خورا

تولیــد محصــوالت غذایــی بــا کیفیــت و قابــل رقابــت بــا رقبــای تجــاری در بــازار کشــورهای همســایه، بــه منظــور افزایــش 

بازارهــای مقصــد صادراتــی در چارچــوب موافقت نامه هــای تجــاری  تعرفــه  کاهــش  ، موضــوع  بــازار بــه  دسترســی 

گیــرد.  بایســتی مــورد توجــه قــرار 

10- نتیجه گیری و پیشنهادات

وجــود بــازار بــزرگ ســه هــزار میلیــارد دالری بــرای محصــوالت غذایــی جهــان: صنعــت غــذا طی دو دهه گذشــته . 1

در اثــر پیشــرفت های فناورانــه، همــگام بــا تقاضــای روزافــزون بــرای محصــوالت غذایــی، رشــد چشــمگیری داشــته 

اســت. طــی ایــن دوره، تجــارت جهانــی محصــوالت غذایــی و کشــاورزی 3/5 برابــر شــده و از حــدود 850 میلیــارد 

دالر در ســال 2001 بــه بیــش از 3000 میلیــارد دالر در ســال 2020 افزایــش یافتــه اســت؛

بازیگــران اصلــی بــازار محصــوالت غذایــی جهــان: کشــورهای آمریــکا، هلنــد، آلمــان و برزیــل مهمتریــن بازارهــای . 2

به ترتیــب  جهــان  در  غذایــی  محصــوالت  عمــده  صادرکننــدگان  هســتند.  جهــان  غذایــی  محصــوالت  تجــارت 

کشــورهای چیــن )15%(، امریــکا )8%(، آلمــان )8%(، ژاپــن )4%( و هلنــد )3%( و همچنیــن واردکننــدگان مهــم 
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کشــورها 38  ایــن  آمریــکا )14%(، چیــن )12%(،آلمــان )7%(، ژاپــن )4%( و انگلیــس )4%( هســتند.  کشــورهای 

صــادرات جهانــی و 41 درصــد واردات جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد؛

کاالیــی مهــم تجــاری )از میــان 23 . 3 گــروه  تــی در جهــان: پنــج  کاالیــی غذایــی مبادال گروه هــای  عمده تریــن 

گــروه مــورد بررســی( شــامل محصــوالت پروتئینــی )کــد02(، میــوه و ســبزیجات )کــد08( نوشــیدنی ها )کــد22(، 

غــالت )10( و ماهــی و آبزیــان )03( در مجمــوع حــدود 40 درصــد بــازار ایــن محصــوالت را تشــکیل می دهنــد. بــازار 

ــا متنــوع بــوده و طیــف وســیعی از کشــورهای صادرکننــده و واردکننــده در آن بــه تجــارت  ایــن محصــوالت عمدت

کــی )02( و همچنیــن  گوشــت و احشــا خورا کاالیــی فــوق بــازار جهانــی عرضــه  گــروه  می پردازنــد؛ در بیــن یــازده 

نســبی  به طــور  غذایــی،  محصــوالت  عرضــه  بازارهــای  بــاالی  تنــوع  عیــن  در  می باشــند؛  متمرکزتــر  غــالت)10( 

متنوع تریــن بــازار تقاضــا مربــوط بــه غالت)10(اســت؛

ســهم 0/5 درصــدی ایــران در تجــارت جهانــی محصــوالت غذایــی و کســری تــراز تجــاری و وابســتگی ایــران . 4

در تامیــن ایــن محصــوالت: ارزش تجــارت ســاالنه ایــران در محصــوالت غذایــی بیــن 14 تــا 18.3 میلیــارد دالر 

طــی دوره 2012-2018 در نوســان بــوده اســت، البتــه بیــش از 60 درصــد از ایــن حجــم تجــارت مربــوط بــه واردات 

ایــران اســت یعنــی تــراز تجــاری ایــران در محصــوالت غذایــی منفــی بــوده و کشــور تنهــا بــا اتــکا بــه درآمدهــای ارزی 

ایــن بخــش قــادر بــه تامیــن نیازهــای وارداتــی بخــش نیســت، امــا در عیــن حــال و علیرغــم اینکــه ســهم ایــران در 

صــادرات جهانــی ایــن محصــوالت طــی دهــه اخیــر همــواره کمتــر از 0/5 درصــد بــوده اســت، صــادرات 6.1 میلیــارد 

دالری محصــوالت غذایــی بــا بیــش از 14 درصــد ســهم در صــادرات غیرنفتــی کشــور بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

کل بــازار بیــش از . 5 کشــور همســایه ایــران در بــازار جهانــی محصــوالت غذایــی: از  جایــگاه 4 درصــدی 15 

3 هــزار میلیــارد دالری محصــوالت غذایــی جهــان، حــدود 112 میلیــارد دالر )کمتــر از 4 درصــد( مربــوط بــه 15 

کســتان، افغانســتان، ترکمنســتان، روســیه، قزاقســتان، جمهــوری آذربایجــان،  کشــور همســایه ایــران )شــامل پا

، بحریــن، امــارات متحــده عربــی و عمــان( بــا جمعیتــی در حــدود  ارمنســتان، ترکیــه، عــراق، کویــت، عربســتان، قطــر

 ) 600 میلیــون نفــر می باشــد. ســهم ایــران از ایــن بــازار 112 میلیــارد دالری 4 تــا 5 درصــد )در حــدود 6 میلیــارد دالر

اســت. تــالش بــرای افزایــش ســهم محصــوالت غذایــی ایــران از ایــن بــازار بــرای اهــداف صــادرات غیرنفتــی کشــور 

بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

تمرکــز صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران بــر بــازار 11 میلیــارد دالری عــراق و ضــرورت احیــای بازارهــای . 6

: کشــور عــراق بــا اختصــاص بیــش  عربســتان ســعودی و بحریــن در مجمــوع بــا انــدازه بیــش از 20 میلیــارد دالر

از نیمــی از حجــم صــادرات ایــران بــه خــود )53 درصــد( بــا جــذب بیــش از 2.6 میلیــارد دالر از محصــوالت غذایــی 

کســتان)8 درصــد(  ایــران، مهمتریــن مقصــد صادراتــی محســوب می شــود و کشــورهای افغانســتان )15درصــد(، پا
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و امــارات متحــده عربــی)7 درصــد( در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. عــدم صــادرات بــه کشــور عربســتان ســعودی 

طــی دو ســال اخیــر و افزایــش ناچیــز و در حــدود 5.4 میلیــون دالری صــادرات بــه بحریــن بدلیــل مســائل و 

ــه  بحران هــای روابــط دیپلماتیــک بیــن دو کشــور از نــکات قابــل توجــه در صــادرات محصــوالت غذایــی ایــران ب

کشــورهای همســایه اســت. بنابرایــن تــالش در جهــت تنــوع بازارهــای صادراتــی بــه همــه کشــورهای همســایه در 

ــوده و در ایــن خصــوص، احیــای بازارهــای عربســتان  ــازاری امــری ضــروری ب ــد و ریســک ب کاهــش تهدی راســتای 

ســعودی و بحریــن بــا توجــه بــه اراده مقامــات دو طــرف بــرای ازســرگیری روابــط دیپلماتیــک دوجانبــه بــرای 

ــز اهمیــت اســت.  توســعه صــادرات محصــوالت غذایــی بســیار حائ

رشــد چشــمگیر )هفــت برابــری( صــادرات محصــوالت غذایــی کشــور طــی دو دهــه اخیــر و نقــش چشــمگیر . 7

کشــورهای همســایه در توســعه صــادرات ایــن محصــوالت: صــادرات محصــوالت غذایــی از 873 میلیــون دالر 

)در ســال 1377( بــه 6108 میلیــون دالر در ســال 1399 بــه میــزان 7 برابــر رشــد داشــته اســت، در ایــن میــان ســهم 

ــه 73 درصــد در ســال 1399  کشــورهای همســایه از کل صــادرات ایــن محصــوالت از 51 درصــد در ســال 1377 ب

کــی از رشــد چهــار  قابــل توجــه بــوده اســت. بررســی رشــد صــادرات بــه کشــورهای همســایه طــی دو دهــه اخیــر حا

برابــری در دهــه اول)87-1377( و رشــد دو برابــری در دهــه دوم )97-1387( اســت، در صــورت اتخــاذ تدابیــر 

الزم و برنامه ریــزی مناســب بــرای تــداوم رشــد در دهــه دوم هماننــد دهــه اول، بخــش تولیــد محصــوالت غذایــی و 

، شــاهد ارتقــای ارزش صــادرات محصــوالت بــه کشــورهای همســایه تــا ســطح 12.5 میلیــارد دالر و  کشــاورزی کشــور

دســتیابی بــه ســهم بــاالی 11 درصــد در بــازار کشــور های مذکــور می شــد.

گــروه میــوه   و آجیــل . 8 تمرکــز صــادرات محصــوالت غذایــی و کشــاورزی ایــران بــه کشــورهای همســایه بــر پنــج 

کــی، ســبزیجات، محصــوالت لبنــی، فراورده هــای ســبزیجات و محصــوالت شــیرینی  پزی: در بیــن گروه هــای  خورا

کاالیــی مختلــف محصــوالت غذایــی و کشــاورزی، بیشــترین تقاضــای ایــن کشــورها از ایــران متمرکــز بــر محصوالتــی 

کــی و ریشــه ها )کــد07( بــا ســهم 14.9درصــد  از قبیــل میــوه و آجیــل )کــد08( بــا ســهم 10 درصــد، ســبزیجات خورا

ــوالت  ــده محص ــروه عم گ ــج  ــت. پن ــد اس ــهم 5.8 درص ــا س ــد04( ب ــل و...)ک غ و عس ــر ــم م ــی و تخ ــوالت لبن و محص

کشــورهای مذکــور در ایــن محصــوالت را بــه خــود  کشــاورزی بیــش از 75 درصــد صــادرات ایــران بــه  غذایــی و 

کــه فقــط حــدود 25 درصــد نیازهــای وارداتــی همســایگان در محصــوالت غذایــی  اختصــاص داده انــد، در حالــی 

را تشــکیل می  دهــد. در خصــوص برخــی نیازهــای محصــوالت غذایــی کشــورهای مذکــور از جملــه غالت)کــد10(، 

گیاهــان)15( در عمــل ایــران واردکننــده بــوده و یــا  کــی )02( و روغــن حیوانــات و  گوشــت خورا گوشــت و احشــا 

پتانســیل صادراتــی قابــل توجهــی نــدارد.
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ترکیــه و عربســتان ســعودی از رقبــای منطقــه ای ایــران در بــازار محصــوالت غذایــی و کشــاورزی 15 کشــور . 9

کشــورهای برزیــل، هنــد،  کشــور همســایه در محصــوالت غذایــی،  همســایه: در تامیــن نیازهــای وارداتــی 15 

آمریــکا و روســیه مهمتریــن کشــورهای صادرکننــده هســتند، امــا به طــور خــاص در خصــوص محصــوالت غذایــی 

و کشــاورزی ایــران، کشــورهای ترکیــه و عربســتان ســعودی مهمتریــن رقبــا محســوب می شــوند، به طوری کــه در 

کــی )کــد 08(، ترکیــه )بــا ســهم 10 درصــد( رقیــب نزدیــک ایــران )بــا ســهم 9.7 درصــدی( و  صــادرات میوه هــای خورا

در ســبزیجات و نباتــات )کــد 07( نیــز ترکیــه )بــا ســهم 4 درصــد( بــه عنــوان رقیــب ضعیف تــر ایــران )بــا ســهم 14.9 

درصــدی( و در زمینــه محصــوالت لبنــی )کــد 04( کشــورهای عربســتان ســعودی )بــا ســهم 9 درصــد( و ترکیــه )بــا 

ســهم 6 درصــد( رقیــب قوی تــر از ایــران )بــا ســهم 5.8 درصــد(، در زمینــه فراورده هــای ســبزیجات نیــز ترکیــه و 

کــدام بــا ســهم 6 درصــد رقیــب ضعیف تــر ایــران )بــا ســهم 11.6 درصــد( و در محصــوالت  عربســتان ســعودی هــر 

شــیرینی پزی )کــد 19( ترکیــه )بــا ســهم 10 درصــد( رقیــب قوی تــر و عربســتان ســعودی )بــا ســهم 5 درصــد( رقیــب 

ــا ســهم 6.7 درصــد( هســتند.  ــر ایــران )ب ضعیف ت

ضــرورت حفــظ ســهم ایــران در بــازار عــراق بــا اســتفاده از ظرفیــت موافقت نامه هــای تجــاری: کشــورهای ترکیــه . 10

و عربســتان ســعودی بــه طــرق مختلــف در حــال تقویــت نفــوذ و حضــور خــود در بــازار عــراق بــه عنــوان مهمتریــن 

بــازار صادراتــی محصــوالت غذایــی و کشــاورزی ایــران هســتند. انعقــاد و برقــراری موافقــت نامه هــای تجــاری یکــی 

کنونــی اســت. بنابرایــن الزم اســت تــالش الزم توســط مســئولین و  از ابزارهــای حفــظ و توســعه بــازار در دنیــای 

گنجانــدن محصــوالت غذایــی و کشــاورزی  ــرای ایجــاد زمینــه شــکل گیری ایــن موافقت نامــه و  سیاســت گذاران ب

کاالهــای برخــوردار از تخفیفــات تعرفــه ای بــه عمــل آورنــد. در فهرســت 

صــادرات . 11 توســعه  جهــت  اوراســیا  اقتصــادی  اتحادیــه  بــا  ایــران  موافقت نامــه  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 

محصــوالت غذایــی وکشــاورزی: موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بیــن ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از 

کــرات بیــن دو طــرف در جهــت آزادســازی تجــاری بیشــتر در چارچــوب  آبــان مــاه 1398 آغــاز شــده اســت. مذا

یــک موافقت نامــه تجــارت آزاد در حــال انجــام اســت. بررســی و شناســایی دقیــق محصــوالت غذایــی و کشــاورزی 

دارای پتانســیل صادراتــی بــه اوراســیا بــا رعایــت مســائل و محدویت هــای منابــع آبــی کشــور و درخواســت از طــرف 

کاالیــی می توانــد زمینه ســاز افزایــش  کــرات  کاالهــا در چارچــوب مذا اوراســیایی بــرای آزادســازی ســریع تر ایــن 

رقابت پذیــری محصــوالت ایــران در بــازار آن کشــورها در جهــت توســعه صــادرات باشــد.

ــه . 12 ــی ب ــع غذای ــاورزی و صنای ــش کش ــرف بخ ــک ط ــت و از ی ــی اس ــئله اساس ــک مس ــروز ی ــای ام ــران آب در دنی بح

شــدت وابســته بــه ایــن نهــاده مهــم تولیــد اســت و از طــرف دیگــر کشــور ایــران شــرایط مطلوبــی در خصــوص نهــاده 

آب نــدارد، لــذا توصیــه می شــود خلــق مزیت هــای نســبی و رقابتــی کشــور بــه منظــور تولیــد و صــادرات محصــوالت 
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غذایــی در بســتر فناوری هــای نویــن و بــا هــدف صیانــت از منابــع محــدود آبــی و تولیــد محصــوالت فــرآوری شــده 

کیفیــت باالتــر و بــا توجــه بــه نیــاز بازارهــای هــدف صــورت پذیــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه نیــاز  و بــا ارزش افــزوده و 

، تنــوع مبــادی وارداتــی و توجــه بــه کشــت فراســرزمینی )به ویــژه در کشــورهای  کشــور بــه برخــی محصــوالت آب  بــر

گیــرد.  آســیای میانــه( مــورد توجــه قــرار 

بــه منظــور تعمیــق و ادامــه مطالعــات، پیشــنهاد می شــود در قالــب مطالعــات دقیق تــر و در ســطح کاالیــی، توســعه . 13

کاالیــی دارای پتانســیل صادراتــی محصــوالت غذایــی و بــه تفکیــک بــازار  گروه هــای  صــادرات در درون هــر یــک از 

کشــورهای همســایه صــورت پذیرفتــه و بــا احصــاء موانــع و چالش هــای تولیــد و صــادرات، راهکارهــای اجرایــی 

بــرای سیاســتگذاری در جهــت تولیــد و صــادرات محصــوالت غذایــی ارائــه شــود. 
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