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معرفی شبکه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

این شبکه، 10 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

و  مختصر  طرح  با هدف  که  است  سیاستی«  »گزارش  شبکه  تولیدات  انواع  از  یکی 
مفید یک مسئله و ارائه راهکار برای حل آن، ویژه تصمیم گیران تهیه می شود. گزارش 
سیاستی حاضر نیز در قالب برنامه »تامین امنیت غذایی« در شبکه، در همین چارچوب 

تهیه شده است.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در 
ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعالیت های شبکه 

ارائه نمایند. 
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جمهوری اسالمی ایران ساالنه حدود 8 تا 10 میلیارد دالر صرف واردات محصوالت 
اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، ذرت، جو، غذای دام، روغن، دانه های روغنی، 
گوشت و شکر می نماید. اما به دلیل عدم برنامه ریزی هوشمندانه در این زمینه، بازار ایران 
در این محصوالت، بدون توجه به اولویت های راهبردی کشور در اختیار دیگر کشورها 
قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، زمانی که کشور تحت فشار و تحریم های ظالمانه 
غرب قرار می گیرد، ابتکار عمل در مدیریت واردات محصوالت اساسی کشاورزی را 
از دست می دهد و این کشورها را از منفعت اقتصادی قابل توجهی بهره مند می کند ؛ 

مسئله ای که امنیت غذایی کشور را به خطر می اندازد.

در حال حاضر متولیان بخش بازرگانی کشور، راهبرد دقیقی در تعیین شرکای تجاری 
در دستور کار قرار نداده اند؛ این درحالیست که عمده کشورهای پیشرفته اروپایی و 
کشورها،  این  در  نمونه  عنوان  به  دارند.  راهبردهای مشخصی  زمینه  این  در  آمریکا، 
تعرفه های باالیی برای واردات محصوالت کشاورزی وضع شده که قیمت محصوالت 
وارداتی را بسیار باال برده است؛ در مقابل این کشورها تخفیفات تعرفه ای را تنها برای 

برخی کشورها در نظر می گیرند که آنها را به عنوان مبادی هدف انتخاب کرده اند. 

برای پایان دادن به این وضعیت و تثبیت امنیت غذایی جمهوری اسالمی ایران، الزم 
است عالوه بر برنامه ریزی برای تولید داخلی این کاالها، مطابق با ماده 6 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، مبادی واردات بر اساس اولویت هایی همچون »روابط سیاسی 
مناسب«، »اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه«، »روابط تجاری دوسویه«، 
تحریم«  »اقتضائات خاص  و  با کشورها«  آمریکا  »روابط  اطمینان«،  قابل  تولید  »توان 
بازطراحی گردد. در این زمینه اولویت اصلی ایران، کشورهای حاشیه دریای خزر از 
جمله روسیه و قزاقستان هستند که ضمن بهره مندی از ظرفیت تولیدی بالفعل و بالقوه 

خالصه مدیریتی



الزم، امکان برقراری تجارت با ایران در قالب سازوکارهای مستقل از نظام مالی آمریکا 
را نیز دارند. کشورهای پاکستان، هند و چین نیز در این خصوص در اولویت بعدی 

قرار دارند.

آمار میزان واردات ایران و میزان صادرات کشورهای جهان در کاالهای اساسی کشاورزی، 
نشان از آن دارد که امکان تغییر مبادی بیش از نیمی از واردات این محصوالت در 
کوتاه مدت فراهم است و در بلندمدت نیز به شرط برنامه ریزی هوشمندانه و انعقاد 
قراردادهای مناسب با کشورهای تولیدکننده اصلی، می توان بخش عظیمی از نیازهای 
تجارت  توافقنامه های  قالب  در  را  کشاورزی  اساسی  محصوالت  واردات  به  ایران 

دوجانبه از کشورهای همسو، همسایه و منطقه تأمین کرد.

واردات محصوالت اساسی کشاورزی ایران می تواند به عنوان اهرمی جهت صادرات 
تولیدات داخلی به کشورهای طرف قرارداد، در مذاکرات در نظر گرفته شود. چنانکه 
ایران ظرفیت های صادراتی خود را متناسب با بازارهای کشورهای هدف توافقنامه های 
تجاری، که بنا دارد محصوالت اساسی کشاورزی خود را از آنها وارد نماید، تعیین کند، 
می تواند در مذاکرات، تضمین خرید محصوالت طرف مقابل در بلندمدت و میان مدت 
را به خرید محصوالت ایرانی با کیفیت و مورد نیاز کشور مقابل از ایران منوط نماید. 
در این صورت عالوه بر تأمین محصوالت اساسی کشاورزی مورد نیاز ایران از بهترین 
گزینه ممکن، عمق روابط افزایش خواهد یافت و بر میزان صادرات غیرنفتی کشور 

افزوده می شود. 
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بخش اول
 مقدمه

تأمین امنیت غذایی را نمی توان صرفا بر اساس اهداف و دالیل اقتصادی و یا مزیت های 
نسبی توجیه نمود؛ بلکه الزم است در این زمینه عناصر مهم دیگری همچون عوامل 
سیاسی، استراتژیک و اجتماعی مورد توجه واقع شوند. واردات محصوالت کشاورزی 
وابستگی  می تواند  نباشد،  کنترل  تحت  و  برنامه  با  چنانچه  کشور،  یک  از  غذایی  و 
اقتصادی به آن کشور را در پی داشته باشد و در زمان بروز بحران در روابط دوجانبه، 
امنیت غذایی را دچار اختالل نماید. بنابراین تدوین برنامه ای برای تعیین مبادی اصلی 
این  بازار مصرف  به سادگی  نباید  امری ضروری است و  اساسی کشور  محصوالت 

محصوالت را در اختیار دیگر کشورها قرار داد. 

در این زمینه، تعیین شاخص های اساسی در اولویت بندی کشورهای مبدأ واردات، یکی از 
ضروری ترین اقدامات است؛ مسئله ای که در شرایط تحریم، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به این مهم توجه شده است؛ در ماده 6 
این سیاست ها آمده است: »افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم 
وارداتی( و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی 
تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص«. عالوه بر 
این، رهبر معّظم انقالب نیز در بیانات خود به طور صریح بر لزوم خرید محصوالت مورد 
نیاز کشور از کشورهای دوست و همسایه تأکید فرموده اند. ایشان در سخنرانی دوم تیرماه 
1394، ضمن تأکید بر اینکه برخی اوقات تأمین برخی کاالها و نیازها از دو مسیر اروپا و 
غیر اروپا امکانپذیر است؛ مسیر اول را گرچه آسان اما در عین حال »مهلک«، »مضر«، »در 
تنگنا نگهدارنده«، »ضعیف کننده دوستان و قوی کننده دشمنان« دانسته اند و تأکید کرده اند 

که این روش »زمام اختیار امور داخلی را به دست دشمن می دهد«.
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به  خود  نیاز  از  توجهی  قابل  مقادیر  ساالنه  ایران  اسالمی  جمهوری  وجود،  این  با 
محصوالت کشاورزی و غذایی را از طریق واردات تأمین می کند که به دلیل نبود برنامه 
میزان  نوسانات متعددی در  اخیر  این زمینه، در سال های  مشخص و هوشمندانه در 
واردات و مبادی وارداتی این کاالها رخ داده است؛ این تغییرات، به ویژه در شرایط 
تحریم برای کشور هزینه زیادی داشته و امنیت غذایی را با چالش مواجه نموده است.

تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آمریکا قرار  در حال حاضر، کشورهای غربی که تحت 
دارند، سهمی قابل توجه در روند تأمین محصوالت اساسی کشاورزی ایران دارند؛ این 
درحالیست که ظرفیت بالفعل و بالقوه تولیدی در کشورهای همسایه، منطقه و همسو 
برای تامین اغلب این محصوالت وجود دارد و ایران می تواند بخش قابل توجهی از 
نیاز خود به محصوالت کشاورزی را در صورت عدم امکان تولید در داخل کشور، از 
کشورهای همسایه و همسو تهیه نماید. به این ترتیب عالوه  بر باال رفتن ضریب امنیت 

غذایی، روابط ایران با کشورهای منطقه عمق بیشتری پیدا خواهد کرد.

کشورهای  بین  در  بالروس  و  قزاقستان  روسیه،  کشورهای  می دهد  نشان  بررسی ها 
منطقه اوراسیا در کنار هند و چین، می توانند بخش قابل توجهی از نیاز فعلی ایران 
در واردات محصوالت اساسی کشاورزی را تأمین نمایند؛ درحالیکه اکنون بخش قابل 
برزیل، آرژانتین و برخی  از کشورهایی همچون  این محصوالت  از واردات  توجهی 
برای  بلندمدت  برنامه  نبود  به دلیل  این،  بر  انجام می شود. عالوه  اروپایی  کشورهای 
با تولیدکنندگان  بلندمدت  انعقاد قرارداد  امکان  تأمین محصوالت اساسی کشاورزی، 
اصلی وجود ندارد و عمده این محصوالت با واسطه شرکت های اروپایی خریداری 
می شود و این مسئله اثرگذاری آنها در روند تأمین امنیت غذایی کشور را افزایش داده 
است؛ در این زمینه الزم است ضمن تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت، واردات 
محصوالت اساسی کشاورزی از طریق توافقات تجاری دوجانبه با کشورهای هدف 

ساماندهی گردد.



بررسی مبادی واردات محصوالت اساسی کشاورزی و ارائه پیشنهادهاي اصالحی12

بخش دوم 
معرفی محصوالت اساسی کشاورزی و وضعیت واردات آن

لیست محصوالت و نهاده های اساسی بخش کشاورزی و آن بخش از مواد غذایی که در زنجیره 
تأمین »درشت مغذی های اصلی« مورد نیاز بدن نقش بسزایی دارند، در جدول زیر آمده است:

جدول 1- محصوالت اساسی کشاورزی به تفکيک درشت مغذی های مورد نياز بدن

محصوالت و نهاده های اساسی درشت مغذی 
مورد نياز

حیوانات زنده شامل گاو، گوسفند، بز، مرغ و جوجه

پروتئین

محصوالت حیوانی مانند اسپرم گاو و نطفه زنده

انواع گوشت مانند گاو، گوساله، گوسفند، مرغ  و ماهی

لبنیات و تخم مرغ

غذای دام مانند کنجاله سویا و دیگر تفاله های صنعتی

دانه های روغنی
روغن های نباتی و حیوانی شامل روغن سویا، روغن چربی

نخل )پالم(، روغن آفتابگردان

انواع غالت مانند گندم، جو، ذرت، برنج و ارزن
کربوهیدرات

قند و شکر

میزان واردات محصوالت اساسی کشاورزی

میزان واردات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران در طول 12 سال اخیر )از سال 1385 
تا 1396 شمسی معادل 2006 تا 2017 میالدی( بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی 



13 گزارش سیاستی 980201 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

به طور متوسط ساالنه 9.2 میلیارد دالر و بر اساس آمارهای کشورهای صادرکننده 7.7 
میلیارد دالر است. با این حال در طول 6 سال 2012 الی 2017 معادل 1391 تا 1396، 
میزان واردات این محصوالت به مراتب بیشتر از میانگین 12 ساله بوده است؛ در این 
مدت به طور میانگین بر اساس آمار گمرک جمهوری اسالمی 11.1 میلیارد دالر و بر 
و  کشاورزی  دالر محصول  میلیارد   9.4 کشورهای صادرکننده  گمرکات  آمار  اساس 

غذایی به ایران وارد شده است.

در این میان، میزان واردات »محصوالت اساسی کشاورزی« در 12 سال اخیر به طور 
میانگین 7.9 میلیارد دالر طبق آمار گمرک ایران و 6.4 میلیارد دالر طبق آمار کشورهای 
صادرکننده بوده است. در واقع بیش از 80 درصد کل واردات محصوالت غذایی ایران 

را محصوالت اساسی این بخش تشکیل داده اند.

در جدول زیر وضعیت واردات محصوالت اساسی کشاورزی در طول 12 سال اخیر 
نشان داده شده است:

جدول 2- وضعيت واردات محصوالت اساسی کشاورزی در طول 12 سال اخير

سال

میزان واردات )میلیارد 
دالر(

سهم از کل واردات 
کشور )درصد(

سهم از کل واردات 
محصوالت غذایی 

)درصد(

منبع: 
گمرک 

ایران

منبع: 
گمرک 

کشورهای 
صادرکننده

منبع: 
گمرک 

ایران

منبع: 
گمرک 

کشورهای 
صادرکننده

منبع: 
گمرک 

ایران

منبع: 
گمرک 

کشورهای 
صادرکننده

2006/13853.92.7979086

2007/13864.13.6978780

2008/13877.66.414119085

2009/13886.95.013118585
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2010/13897.55.912118484

2011/13908.06.513118482

2012/139112.69.424139187

2013/139211.610.123169087

2014/139310.58.920128985

2015/13947.36.418118277

2016/13957.05.716108074

2017/13968.26.215128082

7.96.415.311.186.082.8میانگین 12 سال

شکل 1- ميزان واردات محصوالت اساسی کشاورزی ايران در طول 12 سال اخير

همچنین در طول 6 سال 2012 الی 2017 نیز میزان واردات محصوالت اساسی بخش 
کشاورزی به طور میانگین ساالنه 9.6 میلیارد دالر بر اساس آمار گمرک ایران و 7.8 

میلیارد دالر بر اساس آمار کشورهای صادرکننده بوده است.
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وضعیت واردات 15 محصول اساسی کشاورزی منتخب 

در بین کاالهای وارداتی بخش کشاورزی، محصوالت متعددی وجود دارند که برخی 
از آنها از اهمیت ویژه ای در زنجیره غذایی مورد نیاز مردم برخوردارند. عالوه بر این 
از 400 کاالی وارداتی در این بخش، تعداد معدودی از آنها سهمی قابل توجه از کل 

واردات را به خود اختصاص داده اند.

اساسی  تمامی محصوالت  بین  از  تا 2017،  از 2012  اخیر  آمار 6 سال  به  استناد  با 
کشاورزی، 15 کاال بیش از 93 درصد کل واردات محصوالت اساسی کشاورزی ایران 
ایران، این 15 کاال در طول 6 سال مذکور  را تشکیل داده اند. بر اساس آمار گمرک 
به طور میانگین بالغ بر 8.9 میلیاد دالر ساالنه وارد کشور شده اند؛ همچنین بر اساس آمار 
کشورهای صادرکننده، میزان واردات این 15 کاال در سال های مذکور به طور میانگین 

7.4 میلیارد دالر بوده است.

در جدول صفحه بعد میزان واردات این 15 کاال نشان داده شده است.
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جدول3 - ميانگين واردات محصوالت اساسی کشاورزی منتخب

کاالردیف

میانگین واردات در 6 سال 2012 تا 2017
)میلیون دالر(

منبع: گمرک کشورهای منبع: گمرک ایران
صادرکننده

16091115ذرت1

12861010گندم2

12691357برنج3

1064838کنجاله سویا4

532337شکر خام5

509413دانه سویا6

478507روغن نخل7

443435گوشت گاو و گوساله8

441322جو9

430373روغن سویا10

339278روغن دانه آفتابگردان11

210146کره12

12480دانه برای کشت13

94104دانه آفتابگردان14

7539شیر خشک15

89037354مجموع 15 کاال

9395سهم از واردات محصوالت اساسی کشاورزی

8078سهم از کل واردات محصوالت غذایی

1812سهم از کل واردات
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بخش سوم 
معیارهای اولویت بندی مبادی وارداتی

در حال حاضر متولیان بخش بازرگانی کشور، راهبرد دقیقی در تعیین شرکای تجاری 
در دستور کار قرار نداده اند؛ این درحالیست که عمده کشورهای پیشرفته اروپایی و 
کشورها،  این  در  نمونه  عنوان  به  دارند.  راهبردهای مشخصی  زمینه  این  در  آمریکا، 
تعرفه های باالیی برای واردات محصوالت کشاورزی وضع شده که قیمت محصوالت 
وارداتی را بسیار باال برده است؛ در مقابل این کشورها تخفیفات تعرفه ای را تنها برای 

برخی کشورها در نظر می گیرند که آنها را به عنوان مبادی هدف انتخاب کرده اند. 

اساسی کشاورزی،  وارداتی محصوالتی همچون کاالهای  مبادی  اولویت بندی  برای   
الزم است ابتدا معیارهای مناسبی برای آن اتخاذ گردد. با توجه به سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و همچنین دیگر اسناد باالدستی در حوزه اقتصاد، 6 معیار زیر برای 

تعیین اولویت مبادی وارداتی محصوالت اساسی کشاورزی کشور پیشنهاد می شود:

یک( روابط سیاسی مناسب با کشور هدف: روابط سیاسی کشورها همواره بر ایجاد 
روابط تجاری مقدم است و بر آن سایه می افکند. هرچه رابطه سیاسی یک کشور با 
ایران مناسب تر باشد، آن کشور باید در تعیین مبادی وارداتی محصوالت اساسی مورد 

نیاز، در اولویت باالتری قرار بگیرد.

دو( اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه: برقراری یک رابطه تجاری عمیق با 
کشورهای همسایه و منطقه، عالوه  بر اینکه به دلیل نزدیکی ارتباطات، منافع اقتصادی 
بیشتری در مقایسه با رابطه با دیگر کشورها به ارمغان می آورد، به افزایش امنیت و ثبات 

در بین کشورهای همسایه و منطقه نیز منجر می شود.

سه( اولویت قرار دادن کشورهایی که روابط تجاری دو سویه با ایران دارند: واردات 
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محصوالت غذایی از یک کشور، چنانچه با برنامه نباشد، می تواند وابستگی اقتصادی به 
آن کشور را در پی داشته باشد و در زمان بروز بحران در روابط دوجانبه، امنیت غذایی 
کشور را دچار اختالل نماید. یکی از راه هایی که می تواند در مدیریت این وابستگی 
مفید واقع شود، برقراری یک رابطه تجاری دو سویه و متقابل است. بنابراین در تعیین 
مبادی وارداتی محصوالت غذایی، اولویت با کشوری است که رابطه تجاری دوسویه با 
ایران دارد و میزان صادرات ایران به این کشور با میزان واردات از آن قابل مقایسه است.

چهار( سطح تولید قابل قبول و مطمئن: از دیگر مسائلی که الزم است در انتخاب مبادی 
وارداتی محصوالت اساسی کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد، سطح تولید محصوالت 
در کشورهاست. این مسئله به طور خاص زمانی مهم تر است که ایران بخواهد با انعقاد 
قراردادهای بلندمدت، بخشی از نیاز خود به یک محصول اساسی کشاورزی را برای 
چندین سال از یک کشور تأمین نماید. در این راستا الزم است کشورهایی در اولویت 
قرار بگیرند که داراي سـطح تولید قابل قبول و مطمئن در خصوص کاالي مورد نظر 
باشند تا نوسانات تولید در مقاطع خاص، تامین کاالي مورد نظر براي کشور را دچار 

مشکل ننماید.

پنج( امکان کمتر اثرگذاری سیاست های خصمانه آمریکا: در شرایط فعلی که بیشترین 
تهدید در زمینه تأمین نیازهای اساسی کشور از سوی آمریکا ایجاد می شود و تحریم های 
یکجانبه این کشور، یکی از چالش های اساسی پیش روی ایران است، نکته بسیار مهم 
در زمینه انتخاب شرکای تجاری، نحوه روابط کشورها با آمریکا است. در واقع هرچه 
کشورها رابطه دورتری با آمریکا داشته باشند و این کشور به عنوان دشمن دیرینه ایران، 
نتواند آنها را به همراهی با اعمال تحریم علیه ایران وادار نماید، باید در اولویت باالتر 

در زمینه واردات محصوالت اساسی کشاورزی قرار بگیرند.

شش( توجه به شرایط تحریمی ایران و ویژگی های تجارت با کشورهای هدف: درحال 
حاضر شرایط تحریمی کشور ایجاب می کند که از سازوکارهای خاصی به منظور عدم 
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اثرگذاری تحریم ها در روند تأمین محصوالت اساسی کشاورزی استفاده شود. عالوه 
نفت  ایران در کشورهای مقصد  مالی  منابع  انباشت  این، وجود شرایطی همچون  بر 
خام ایران، می تواند به عنوان فرصتی در بازمهندسی مبادی وارداتی محصوالت اساسی 
کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد. به بیان دیگر شرایط تحریمی ایران می تواند هزینه 
تمام شده تأمین محصوالت اساسی کشاورزی از یک کشور را با افزایش قابل توجهی 
همراه نماید؛ و در عین حال در خصوص برخی دیگر از کشورها اثرگذاری کمتری 
داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی، الزم است ویژگی های خاص هر یک از کشورها، 
از منظر شرایط تحریمی ایران درخصوص مواردی همچون نقل و انتقال پول، حمل و 
نقل و توافقات گمرکی مورد توجه قرار بگیرد و در این زمینه کشورهایی که شرایط 

مناسب تری دارند، در اولویت قرار بگیرند.
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بخش چهارم 
پیشنهادهای عملیاتی

به منظور اصالح روند واردات محصوالت اساسی کشاورزی، که موجبات وابستگی به 
برخی کشورهای خاص را فراهم آورده و امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار داده 

است، چهار سطح سیاست پیشنهاد می شود:

یک( تغییر مبادی وارداتی: بر اساس آمار واردات محصوالت اساسی کشاورزی کشور 
از نیمی از کل  در سال های اخیر، ساالنه حداقل 4 تا 5.2 میلیارد دالر، معادل بیش 
واردات محصوالت اساسی کشاورزی، بدون توجه به معیارهای مناسب وارد کشور 

شده است که قابلیت اصالح مبادی وارداتی در کوتاه مدت را دارد.

به طور مثال در خصوص واردات ذرت، در طول 5 سال اخیر میانگین واردات این 
محصول در حدود 1.6 میلیارد دالر بوده است که کشورهای برزیل و اوکراین با 
سهم 66 و 23 درصدی، در صدر مبادی وارداتی آن قرار دارند. با اینحال با توجه 
فراهم  امکان  این  هند،  و  روسیه  کشورهای  صادراتی  شده  بالفعل  ظرفیت های  به 
است که 600 تا 800 میلیون دالر از واردات این محصول، از این دو کشور انجام 

گیرد.

در  آنها  مبادی  تغییر  امکان  که  کشاورزی  اساسی  محصوالت  لیست  زیر  جدول  در 
کوتاه مدت و با توجه به ظرفیت های تولیدی بالفعل کشورهای هدف فراهم است، آورده 
شده است؛ بر این اساس می توان مبادی واردات 4 تا 5.2 میلیارد دالر از محصوالت 

اساسی کشور را تغییر داد.
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جدول 4- کاال و کشور پيشنهادی برای تغيير مبادی وارداتی

کشورهای اصلی مبدأ کاال
فعلی

کشورهای مبدأ 
پیشنهادی

میزان تخمینی امکان واردات از 
کشورهای پیشنهادی

600 تا 800 میلیون دالرروسیه و هندبرزیل و اوکراینذرت

آلمان، لیتوانی، گندم
1.2 تا 1.5 میلیارد دالرروسیه و قزاقستاناسترالیا و لتونی

300 تا 400 میلیون دالرپاکستانهندبرنج

400 تا 500 میلیون دالرهند و چینآرژانتین و برزیلکنجاله سویا

هند، پاکستان و برزیلشکر خام
200 تا 250 میلیون دالربالروس

100 تا 200 میلیون دالرروسیهآرژانتین و برزیلروغن سویا

دانه سویا
برزیل، اوکراین، 
آرژانتین، کانادا و 

آمریکا
100 تا 200 میلیون دالرروسیه و هند

هند، روسیه، گرجستان برزیلگوشت گاو
300 تا 400 میلیون دالرو ارمنستان

آلمان، رومانی و جو
80 تا 100 میلیون دالرروسیه، قزاقستان و هندفرانسه

روغن دانه 
200 تا 300 میلیون دالرروسیهاوکراینآفتابگردان

نیوزلند، آمریکا، کره
200 میلیون دالربالروس و هندآلمان و استرالیا

دانه برای 
کشت

هلند، آمریکا، فرانسه، 
50 تا 80 میلیون دالرچین و هندآلمان، بلژیک و ایتالیا

شیرخشک
امارات، نیوزلند، 
آلمان، بلژیک، 
لیتوانی و فرانسه

80 میلیون دالربالروس و  هند
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دو( خرید مستقیم از مبادی اصلی وارداتی و حذف کشورهای واسط: در طول 5 سال 
اخیر حدود 4.6 میلیارد دالر از واردات محصوالت اساسی کشاورزی ایران با واسطه 
کشورهایی همچون سوئیس، امارات، انگلستان و هلند تأمین شده است که درحدود 
47 درصد از واردات این محصوالت را شامل می شود. این درحالیست که این کشورها 

مبدأ اصلی وارداتی این محصوالت نبوده اند. 

در این موارد الزم است واردات کشور، از مبادی اصلی وارداتی به صورت مستقیم 
و تحت قراردادهای تجاری دوجانبه ساماندهی شود. در این صورت، ایران می تواند 
عالوه  بر حذف واسطه هایی که ممکن است در زمان های بحرانی برای ایران دردسرساز 
تولید  متقابل محصوالت  تجارت  برای  را  مستقیم، شرایط  ارتباط  برقراری  با  شوند، 
داخل با محصوالت وارداتی فراهم آورد. برقراری رابطه مستقیم با تولیدکنندگان اصلی 
از  و  می دهد  افزایش  را  اساسی  کاالهای  تأمین  امنیت  از طرفی  وارداتی  محصوالت 
را  این محصوالت  قیمت خرید  کاهش  موجبات  می تواند  بلندمدت  در  دیگر  طرف 
فراهم آورد. البته باید توجه شود که با اجرای سیاست های پیشنهادی در مورد قبل، به 
طور خودکار از سهم واسطه گری کشورهای اروپایی در تجارت محصوالت اساسی 

کشاورزی ایران کاسته خواهد شد.

در جدول زیر سهم کشورهای واسط در واردات هریک از کاالهای اساسی کشاورزی 
در طول 5 سال اخیر نشان داده شده است:

جدول 5- وضعيت کشورهای واسط در واردات کاالهای اساسی کشاورزی از سال 2012 الی 2017

سهم کشورهای واسط از کشورهای واسطکاال
واردات

سوئیس، هلند، انگلستان و ذرت
1.3 میلیارد دالرامارات

200 میلیون دالراماراتبرنج
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هلند، سوئیس، امارات و کنجاله سویا
800 میلیون دالرانگلستان

380 میلیون دالرامارات، سوئیس و انگلستانشکر خام

400 میلیون دالرسنگاپور، امارات و ترکیهروغن نخل

330 میلیون دالرآلمان، سوئیس، هلند و اماراتروغن سویا

سوئیس، هلند، انگلستان و دانه سویا
320 میلیون دالرترکیه

170 میلیون دالراماراتگوشت گاو

امارات، سوئیس، ترکیه، هلند جو
250 میلیون دالرو انگلستان

روغن دانه 
آفتابگردان

سوئیس، هلند، امارات، 
230 میلیون دالرسنگاپور، آلمان و ترکیه

140 میلیون دالراماراتکره

30 میلیون دالراماراتدانه آفتابگردان

4.6 میلیارد دالرمجموع

در حال حاضر  در کشورهای هدف:  نیاز  مورد  فراسرزمینی محصوالت  سه( کشت 
امکان کشت فراسرزمینی برخی محصوالت از جمله سویا و ذرت مورد نیاز ایران در 
دیگر کشورها، خصوصا کشورهایی همچون قزاقستان، روسیه و ازبکستان فراهم است؛ 

در این زمینه الزم است بر کشورهای همسایه و منطقه تمرکز شود.

چهار( بررسی ظرفیت بالقوه تولید در کشورهای همسایه و همسو و انعقاد قراردادهای 
بلندمدت: کشورهای منطقه آسیای میانه و حاشیه دریای خزر، امکانات تولید بیشتر 
درخصوص برخی از محصوالت کشاورزی را دارند؛ اما به دلیل نبود مشتری مناسب 

برای آنها، از تمامی ظرفیت تولیدی خود در این زمینه استفاده نمی نمایند. 

چنانچه ایران بتواند در قالب قراردادهای تجاری دوجانبه و بلندمدت با این کشورها 
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وارد مذاکره شود، این کشورها می توانند در زمانی کوتاه ظرفیت تولیدی خود را افزایش 
دهند و بخش قابل توجهی از نیاز ایران را تأمین نمایند. بنابراین یکی از سیاست های 

پیشنهادی، بررسی ظرفیت های بالفعل نشده کشورهای همسایه است.

در این خصوص حداقل در مورد دو محصول ذرت و سویا، این امکان وجود دارد که 
در کشورهای آسیای میانه همچون قزاقستان، ازبکستان و روسیه، بر میزان تولید افزوده 
شود و ایران بخشی از نیاز خود را در قالب قراردادهای بلندمدت از این کشورها تأمین 

نماید.

مالحظات اجرایی در واردات محصوالت اساسی

به طور قطع اولویت در تأمین نیازهای اساسی کشاورزی، تأمین آنها از داخل است؛ تا 
جایی که منابع داخلی کشور اجازه می دهد، از وابستگی به کشورهای خارجی در تأمین 
این محصوالت پرهیز شود. بنابراین پیش از هرگونه برنامه ریزی برای تأمین بلندمدت 
نیازهای اساسی کشاورزی از طریق واردات، الزم است میزان تولید و مصرف و در 
نهایت سهم واردات از تأمین نیاز داخلی، حداقل در یک بازه زمانی 3 تا 5 ساله تعیین 

شود تا بتوان در راستای تعیین مناسب مبادی وارداتی آنها برنامه ریزی نمود.

بر اساس آمارهای جهانی، بازار محصوالت اساسی کشاورزی در سطح جهان به استثناء 
برخی موارد معدود و خاص، یک بازار انحصاری نیست و این امکان فراهم است که 
مبادی بیش از نیمی از واردات این محصوالت به ایران در کوتاه مدت تغییر نماید. به 
طور خاص می توان گفت در مورد هیچکدام از 15 کاالی اساسی وارداتی ایران، که 
بیشترین سهم را در واردات این قبیل محصوالت دارند، کشورهایی همچون آمریکا و 
یا کشورهای اروپایی، تنها گزینه های موجود نیستند و ایران می تواند بخش قابل توجهی 
از نیاز وارداتی خود را از کشورهای منطقه تأمین نماید. تنها در مورد برخی محصوالت 
از جمله ذرت و دانه سویا، شرایط به نحوی است که امکان قطع واردات از کشورهای 
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برزیل و آرژانتین در کوتاه مدت فراهم نیست و الزم است برای تداوم روند واردات از 
این کشورها، قراردادهای بلندمدت و دوجانبه منعقد گردد.

در صورتی که یک برنامه مشخص برای تأمین نیاز وارداتی کشور تدوین شود، امکان 
مذاکرات دوجانبه و انعقاد قرارداد بلندمدت با کشورهای همسایه فراهم است و وجود 
شرکت های توزیعی بین المللی، مانع تعامالت دوجانبه و انتخاب مبادی وارداتی از سوی 
ایران نخواهد بود. در شرایط فعلی، خریدهای ایران به صورت دفعی و بدون برنامه 
بلندمدت انجام می گیرد؛ در چنین شرایطی، شرکت های واسطه ای که نقش واردکننده 
محصوالت اساسی کشاورزی به ایران را دارند، به شرکت های توزیعی بین المللی مطرح 
مراجعه می کنند و محصوالت مورد نیاز خود را بدون توجه به مبدأ اصلی آنها تأمین 
می نمایند. در صورتی که برنامه حداقل دو ساله واردات محصوالت کشاورزی ایران 
مشخص باشد، با شروع مذاکرات در زمان مناسب، شرایط برای انتخاب مبادی وارداتی 

و مذاکره با تولیدکنندگان اصلی محصوالت در کشورهای هدف فراهم خواهد بود.

از طرف دیگر درحال حاضر بخش قابل توجهی از واردات محصوالت کشاورزی ایران 
امور  پشتیبانی  بازرگانی دولتی« و »سازمان  از جمله »شرکت  نهادهای دولتی  توسط 
دام« صورت می گیرد. از آنجا که این شرکت ها زیرمجموعه دولت محسوب می شوند، 
به راحتی می توان مبادی وارداتی محصوالت خریداری شده توسط آنها را تغییر داد. 
عالوه بر این از آنجا که خریدهای این شرکت ها در ابعاد گسترده صورت می گیرد، 
امکان تعامل با تولیدکنندگان کشورهای همسایه و انعقاد قراردادهای بلندمدت با آنها 

وجود دارد. 

تغییر مبادی وارداتی بر اساس اولویت هایی همچون »روابط سیاسی مناسب«، »اولویت 
قابل  تولید  »توان  تجاری دوسویه«،  »روابط  منطقه«،  و  دادن کشورهای همسایه  قرار 
اطمینان«، »روابط آمریکا با کشورها« و »اقتضائات خاص تحریم« ممکن است در برخی 
موارد به افزایش قیمت محدود، تنها در تعداد معدودی از کاالها منجر شود؛ اما به طور 
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کلی در مورد بخش قابل توجهی از محصوالت اساسی کشاورزی، »برنامه ریزی و 
انعقاد قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان اصلی«، »جایگزین نمودن همسایگان و در 
نتیجه کاهش هزینه حمل و نقل« و »کاهش اثرگذاری تحریم های آمریکا« در نهایت به 

کاهش قیمت نهایی محصول وارداتی نیز منجر خواهد شد.

انعقاد  زمان  با کشورهای هدف و در  تجاری  تعامل  در  توجه داشت که  باید  البته 
قراردادهای تجاری، الزم است همه ی ابعاد تجارت با کشور هدف مدنظر قرار گیرد 
و تمامی مالحظات در یک قرارداد لحاظ شود. چنانکه ایران بخواهد یک قرارداد 
تجاری در یک زمینه خاص و محدود با یکی از کشورهای همسایه به امضا برساند، 
ممکن است در آن زمینه شرایط برقراری تعامل برد-برد به گونه ای که هردو طرف 
رسیدن  احتمال  دلیل  این  به  و  باشد  نداشته  وجود  شوند،  بهره مند  کافی  اندازه  به 
به طور  زمینه  تجاری  توافق در مورد چند  اما در صورتی که  بیاید؛  پایین  توافق  به 
طرف،  دو  در  انعطاف  و  اختیار  قدرت  شدن  بیشتر  دلیل  به  شود،  انجام  همزمان 
نیز  مناسب  توافق  یک  انعقاد  امکان  و  رفت  خواهد  باال  توافق  به  رسیدن  احتمال 

فراهم می شود. 

واردات محصوالت اساسی کشاورزی ایران می تواند به عنوان اهرمی جهت صادرات 
تولیدات داخلی به کشورهای طرف قرارداد، در مذاکرات در نظر گرفته شود. چنانکه 
ایران ظرفیت های صادراتی خود را متناسب با بازارهای کشورهای هدف توافقنامه های 
تجاری، که بنا دارد محصوالت اساسی کشاورزی خود را از آنها وارد نماید، تعیین 
و  بلندمدت  در  مقابل  تضمین خرید محصوالت طرف  مذاکرات،  در  می تواند  کند، 
میان مدت را به خرید محصوالت ایرانی با کیفیت و مورد نیاز کشور مقابل از ایران 
از  ایران  نیاز  تأمین محصوالت اساسی مورد  این صورت عالوه  بر  نماید. در  منوط 
بهترین گزینه ممکن، عمق روابط افزایش خواهد یافت و بر میزان صادرات غیرنفتی 

کشور افزوده می شود. 
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ضمیمه 
توضیحات تکمیلی

از وضعیت  مناسب و خالصه  ارائه یک تصویر  این گزارش  در  اصلی  تمرکز  یک( 
موجود مبادی وارداتی محصوالت اساسی کشاورزی کشور است. با این حال تالش 
شده است با توجه به داده های موجود، اقداماتی نیز در راستای بهبود وضعیت مبادی 
امکان سنجی و  برای  بنابراین  ارائه گردد.  اولیه  پیشنهاد اصالحی  به عنوان  وارداتی، 
بررسی الزامات هریک از این پیشنهادات، الزم است در ادامه این گزارش اقدامات و 
مطالعاتی در دستور کار قرار بگیرد؛ این مهم در دستور کار برنامه تامین امنیت غذایی 

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

دو( در این گزارش به طور خاص به سیاست های تجاری به  منظور تعیین بهتر مبادی 
وارداتی محصوالت اساسی کشاورزی در کوتاه مدت پرداخته شده است؛ درحالی که 
در  کشور  روی  پیش  مناسب  سیاست  محصوالت،  از  برخی  مورد  در  است  ممکن 
بلندمدت، کاهش میزان واردات و تأمین نیاز از تولیدات داخلی یا حتی تغییر ذائقه و 

نوع کاال باشد.

سه( در این گزارش عالوه بر آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، از آمار دیگر کشورهای 
صادرکننده به ایران نیز استفاده شده است. در حقیقت آمار گمرک این اشکال اساسی را 
دارد که تنها کشور طرف معامله را گزارش می نماید و در بسیاری از موارد، به خصوص 
در مورد محصوالت کشاورزی، امکان تعیین مبدأ اصلی محصوالت وارداتی ایران با 
استفاده از آمار گمرک فراهم نیست. بنابراین برای دستیابی به مبادی اصلی محصوالت 
وارداتی کشور، از دو سایت comtrade.un.org وtrademap.org که مرتبط با سازمان ملل 
هستند و آمارهای خود را از گمرکات کشورهای جهان دریافت می نمایند، استفاده شده 
است. با این حال کنار هم قرار دادن آمارهای گمرکات دیگر کشورها و آمار گمرک 
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ایران، این مزیت را دارد که در مورد هریک از کاالهای اساسی، امکان تعیین مبادی 
اصلی وارداتی و همچنین واسطه های تجاری فراهم می گردد. 

چهار( در مورد آمار گمرک جمهوری اسالمی از داده های سال های 1385 الی 1396 
استفاده شده و در مورد آمارهای جهانی از داده های سال های 2006 الی 2017 استفاده 
شده است و به نوعی سال های شمسی و میالدی با وجود دو ماه و نیم اختالف زمانی، 

با یکدیگر معادل در نظر گرفته شده اند.

پنج( دلیل اصلی تفاوت آمار گمرک ایران و آمار کشورهای صادرکننده در این حقیقت 
نهفته است که در تجارت بین الملل، کشورهای صادرکننده یک کاال تنها قیمت کاالی 
کشورهای  که  درحالی  می نمایند؛  گزارش  کرده اند،  دریافت  که  را  خود  شده  صادر 
واردکننده عالوه بر قیمت خود کاال، قیمت بیمه، حمل و نقل و دیگر خدمات مرتبط 
با واردات محصول را نیز در زمان واردات به عنوان قیمت کاال اعالم می نمایند. از این 
رو به طور معمول قیمت گزارش شده از سوی کشورهای واردکننده بیشتر از قیمت 
گزارش شده از سوی کشورهای صادرکننده است. به  طور خاص در زمینه محصوالت 
کشاورزی که حمل و نقل دشوارتری دارند، این تفاوت قیمت بیشتر از محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر است. این مسئله دلیل اصلی تفاوت قیمتی است که در آمارها 
وجود دارد؛ در حالیکه درخصوص وزن اعالمی محصوالت این تفاوت وجود ندارد و 
آمار گمرک ایران و گمرک کشورهای صادرکننده وزن کاالهای مبادله شده را یکسان 
گزارش کرده اند؛ مگر در مواردی که بخشی از کاال به روش های غیر قانونی و یا با 
استفاده از معافیت های قانونی به کشور وارد شده و به همین دلیل در گمرک ایران به 

ثبت نرسیده باشد.






