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جایگاه روسیه و اوکراین از تامین غالت و آفتابگردان جهان
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بخش چهارم :تغییرات قیمت محصوالت کشاورزی و کود
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پیوستها

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی



مقدمه

2

مقدمه


در طول حدود  30سال گذشته ،سه کشور روسیه ،اوکراین و قزاقستان ،تبدیل به سه بازیگر اصلی در میان صادرکنندگان بعضی

غالت و دانههای روغنی و یا خوراک دام در سطح بینالمللی شدند.


همچنین محصوالت کشاورزی اصلی صادراتی دو کشور روسیه و اکراین عبارتند از :غالت ،دانههای روغنی و روغنهای گیاهی.
اوکراین و روسیه روی هم حدود  30درصد 15 ،درصد صادرت ذرت و  75درصد از صادرات جهانی آفتابگردان را بر عهده دارند.



سهم اصلی صادرات اکراین متعلق به محصوالت کشاورزی است بطور متوسط از  2017تا  ،2020بیش از  40درصد صادرات اوکراین
اختصاص به محصوالت کشاورزی و غذایی داشته است.



سهم محصوالت کشاورزی از مجموع صادرات کشور روسیه کمتر از  9درصد کل صادرات این کشور است(بطور متوسط از  2017تا
.)2020



جهان خواهد داشت چرا که نه تنها صادرات این دو کشور به اروپا و سایر نقاط جهان محدود خواهد شد بلکه به دلیل سیاست
اقتصادی جنگی و تحریمی مقامات اقتصادی دو کشور از صادرات این محصوالت به دلیل نیاز داخلی خودداری خواهند کرد.
بنابراین کمبود عرضه میتواند بستر را برای افزایش قیمت این محصوالت استراتژیک فراهم آورد.
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کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

آمارها نشان میدهد که بحران این دو کشور تاثیر زیادی روی حجم(کاهش عرضه) و ارزش (افزایش قیمت) این محصوالت در

مقدمه (ادامه)


این موضوع قطعا در کنار افزایش ذخایر کشورهای بزرگ نظیر چین باعث به خطر افتادن امنیت غذایی در جهان خواهد شد (بر
اساس دادههای وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا ،انتظار میرود چین در نیمه اول سال زراعی  69 ،2022درصد ذخایر ذرت
جهان 60 ،درصد ذخایر برنج و  51درصد از ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد) .این بدان معناست که کمتر از  20درصد از
جمعیت جهان موفق شده اند بیش از نیمی از ذرت و سایر غالت جهان را ذخیره کنند ،که منجر به افزایش شدید قیمت در سراسر
جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند.



عالوه بر موارد فوق اختالل در فرایند کشت یا برداشت محصوالت کشاورزی در روسیه و اوکراین تولید این دو کشور در سالهای
آتی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد(به عنوان مثال وزیر کشاورزی اوکراین اعالم کرده که سطح کاشت محصوالت بهاره(شامل

غالتی مانند جو و ذرت و همچنین سایر محصوالت مانند چغندرقند ،آفتابگردان و سویا ) اوکراین ممکن است امسال نسبت به
سال  2021بیش از نصف کاهش یابد) .همچنین افزایش قیمت و اختالل در تامین کودهای کشاورزی ،تولید این محصوالت در سایر
کشورهای وابسته به تامین از روسیه نظیر برزیل را به خطر میاندازد.

تبیین جایگاه روسیه و اوکراین ارائه میشود.در این گزارش همچنین به بررسی وضعیت تجارت ایران با این دو کشور پرداخته و
بطور خاص فرصتها و چالشهای پیش روی بخش کشاورزی و غذای ایران فهرست شده است.
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کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی



عالوه بر آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین که پس از شرح و تحلیل وضعیت تولید و تجارت محصوالت کشاورزی و کود و

تجارت محصوالت کشاورزی روسیه و اوکراین



هر دو کشور روسیه و اوکراین
امروزه

یکی

تولیدکنندگان
کاالهای

از
و

نمودار:2وارداتمحصوالتکشاورزیاوکرایندرسال2021

نمودار:1وارداتمحصوالتکشاورزیروسیهدرسال2021

بزرگترین
صادرکنندگان

کشاورزی

در

جهان

هستند .به خصوص در مورد غالت
و آفتابگردان ،سهم عمدهای از
تولید و صادرات جهانی از این دو
کشور نشات می گیرد.


نمودار:4صادراتمحصوالتکشاورزیاوکرایندرسال2021

نمودار:3صادراتمحصوالتکشاورزیروسیهدرسال2021

مهمترین اقالم کشاورزی و غذایی

وارداتی این دو کشور نیز میوه و
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

سبزیجات و همچنین قهوه و
محصوالت مرتبط میباشد.

*بازارقهوهدرروسیهطیدودههگذشتهبهطورقابلتوجهیتوسعهیافتهاست.روسیهاکنونیکیازبزرگترینبازارهایقهوهجهاناست.
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بازار میوه و سبزیجات روسیه و نکات مهم


در سال  ،2020حجم واردات میوه به روسیه به  5.2میلیارد دالر رسید که

نمودار:5سهمکشورهاازوارداتمیوهسال 2020روسیه

باالترین رقم از سال  2015است .ترکیه ،اکوادور ،آفریقای جنوبی ،ایران
و مصر  5کشور برتر تامین کننده در سال  2020بودند.
ترکیه



سایرکشورها

%21

مصرف میوه و سبزیجات در روسیه در سال  2020با وجود کاهش درآمد

%30

مصرف کنندگان به شدت افزایش یافته است.


ایران یکی از بازیگران کلیدی در بازار میوه روسیه است و به افزایش

صربستان

اکوادور

%4

%21

حضور خود در روسیه هم به طور مستقیم و هم از طریق واسطههایی از
کشور آذربایجان ادامه میدهد .برآورد EastFruitاین است که ایران
در حال حاضر سومین تامین کننده بزرگ محصوالت تازه به روسیه پس

مولداوی
%4

ازبکستان
آفریقایجنوبی

ایران

مصر

%6

%5

%5

%4

از ترکیه و اکوادور است ( الزم به ذکر است برخی محصوالت ایران با نام
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

آذربایجان در آمار ثبت می شود).
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بازار میوه و سبزیجات روسیه و نکات مهم(ادامه)
نمودار:6سهم انواعمیوهازوارداتسال 2020روسیه



در سال  2020مصرف خارج از فصل میوه ها و

انواع توت ها در روسیه رو به افزایش بوده است.


واردات سیب و پرتقال کاهش یافته و واردات
هلو ،زردآلو ،انبه ،انگور ،آووکادو و زغال اخته رو
به افزایش است.



صادرات مجدد موز توسط روسیه به آسیای

نمودار:7میزانرشدومیانگینافزایشساالنهوارداتانواعمیوهبهروسیه
درپنجسالگذشته

مرکزی از بسته شدن مرزها به دلیل بیماری همه
گیر کووید 19-در سال  2020آسیب دید.


میانگین افزایش ساالنه واردات هلو به  31میلیون
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

دالر یا  13درصد می رسد .واردات انگور تازه (به
اضافه  28میلیون دالر) و آووکادو (به اضافه 25
میلیون دالر) نیز با سرعت زیادی در حال رشد
است.
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جایگاه روسیه و اوکراین از تامین غالت و آفتابگردان جهان


فدراسیون روسیه و اوکراین از مهمترین تولیدکنندگان کاالهای کشاورزی در جهان هستند .در بخش غالت ،سهم آنها در

تولید جهانی به ویژه برای جو ،گندم و ذرت قابل توجه است .در مجموع ،دو کشور به طور متوسط و به ترتیب  14 ،19و 4
درصد از تولید جهانی این محصوالت را بین سال های  2016/17و  2020/21به خود اختصاص داده اند.


در دانههای روغنی ،سهم آنها در تولید جهانی بهویژه برای روغن آفتابگردان قابل توجه است ،به طوری که در این دوره،
بهطور متوسط ،بیش از نیمی از تولید جهانی در این دو کشور نشات میگرفت .میانگین سهم این دو کشور در تولید جهانی

کلزا و سویا نسبتاً محدودتر است و به ترتیب  6و  2درصد است.
نمودار:8سهمازتولیدجهانیوجایگاهروسیهواوکراین
(میانگین 2016/17تا)2020/21

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی
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جایگاه روسیه و اوکراین از تامین غالت و آفتابگردان جهان (ادامه)
جدول:1سهموجایگاهروسیهدرتولیدوصادراتاقالممنتخبکشاورزیدرسال2021



با توجه به جایگاه ویژه دو کشور روسیه و اوکراین
در تولید و صادرات اقالم مهمی چون گندم ،ذرت،
جو ،چاودار ،جو دوسر و دانه و روغن آفتابگردان که
در جداول مقابل نشان داده شده ،بدیهی است؛



جنگ این دو کشور نه تنها در سال جاری بلکه سال
آتی نیز قطعا تامین این اقالم را تحت تاثیر قرار

جدول:2سهموجایگاهاوکرایندرتولیدوصادراتاقالممنتخبکشاورزیدرسال2021

خواهد داد.

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

9

بخش اول :غالت و جایگاه روسیه و اوکراین در تولید و تجارت






گندم:


تولید جهانی گندم و جایگاه روسیه و اوکراین



گندم و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان



واردکنندگان اصلی گندم از روسیه و اوکراین



پیش بینی تولید و تجارت گندم روسیه و اوکراین

ذرت:


ذرت و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان



صادرات ذرت و جایگاه روسیه و اوکراین



واردکنندگان اصلی ذرت از روسیه و اوکراین



ذرت و کشورهای اصلی تولیدکننده



پیش بینی تولید و تجارت ذرت روسیه و اوکراین



جو و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان



ذرت و کشورهای اصلی تولیدکننده



پیش بینی تولید و تجارت جو

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

جو:
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تولید جهانی گندم و جایگاه روسیه و اوکراین


سهم روسیه و اوکراین از تولید جهانی گندم بین سالهای  2017تا
 2021حدود  14درصد بوده است.



روسیه چهارمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان و سهم  10درصدی از

تولید جهانی دارد( تولید غالت روسیه در یک دهه اخیر از کمتر از 82
به بیش از  132میلیون تن رسیده است.).


اوکراین در رتبه  7تولیدکنندگان بزرگ گندم دنیاست و سهم 4
درصدی از تولید جهانی دارد.
نمودار:9روندتغییراتجایگاهکشورهادرتولیدگندمازسال 1961تا2021
136.946

138.9

109.52
75.5

Argentina

Canada

Pakistan

Ukraine

Australia

U.S.

Russia

India

China

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

20.5

21.652

27

33

34

44.79

EU

نمودار:10تولیدکنندگاناصلیگندمدرجهاندرسال 2021/22ومیزانتولید(واحد:میلیونتن)
ماخذ USDA:وfao
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تولید گندم و سهم روسیه و اوکراین



سهم اتحادیه اروپا در تولید گندم برای بازارهای جهانی در سالهای اخیر حدود  20درصد بوده است.



اگر چه چین و هند بزرگترین تولیدکنندگان گندم هستند اما سهم آنها از صادرات بسیار پایین است و این دو کشور حتی واردکننده
گندم نیز هستند.
نمودار:11سهمازتولیدجهانیگندموصادراتبازیگراناصلی(میانگین 2017تا)2021

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی
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گندم و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان


حدود  28درصد از صادرات جهانی گندم متعلق به روسیه و اوکراین است.



روسیه بزرگترین صادرکننده گندم جهان و سهم  18درصدی از صادرات

نمودار:12دهصادرکنندهاصلیگندموسهمآنهااز
صادرات جهانی()%درسال2020/21

جهانی دارد.این کشور در سال  2021حدود  33میلیون تن گندم صادر کرده
است( الزم به ذکر است روسیه در سال  2020حدود 38.5میلیون تن گندم
صادر کرده بود)


اوکراین در رتبه  6صادرکنندگان بزرگ گندم دنیاست و سهم  10درصدی از

صادرات جهانی دارد .دارد.این کشور در سال  2021بیش از  20میلیون تن
گندم صادر کرده است.
نمودار:13برآوردسهمکشورهاازصادراتگندمدر2021/22



در سال زراعی  ،2021/22پیش بینی می شود صادرات گندم



کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

اتحادیه اروپا  3.5میلیون تن کاهش یابد.
همچنین پیشبینی می شود صادرات گندم روسیه نیز 3
میلیون تن کاهش یابد.
ماخذ USDA:وFAO
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واردکنندگان اصلی گندم از روسیه و اوکراین


برخی از کشورها برای تأمین محصوالت کشاورزی و غالت به دو کشور

نمودار:14سهمروسیهواوکرایندروارداتگندمکشورهادر2021

روسیه و اوکراین وابسته هستند .ازجمله این کشورها میتوان به ترکیه و
مصر اشاره کرد که تقریباً  70درصد از غالت موردنیاز خود را از روسیه و
اوکراین وارد میکنند.


مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است .این کشور هم از روسیه و
هم از اوکراین گندم وارد می کند .مصر ساالنه بیش از  4میلیارد دالر برای
تغذیه جمعیت بیش از  100میلیونی خود هزینه می کند.



ترکیه همچنین مقصد صادراتی مهمی بزرگی برای گندم روسیه و اوکراین
است .صادرات مجدد گندم روسیه و اوکراین به شکل آرد به خصوص
توسط ترکیه (بزرگترین صادرکننده آرد جهان) از نکات مهم دیگر است.
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی



منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مشتری مهمی برای گندم صادراتی
روسیه است و این کشورها واردکننده حدود  60درصد صادرات گندم
روسیه هستند.
ماخذFAO:
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واردکنندگان اصلی گندم از روسیه و اوکراین(ادامه)


در سال  ،2021مصر ،ترکیه و بنگالدش بیش از نیمی از

نمودار:15دهشریکبرترصادراتگندمروسیه()2021

گندم روسیه را خریداری کردند.

ارزشمیلیوندالرآمریکا

1,686



1,796

 10شریک اصلی صادرات گندم روسیه در سال  :2021مصر
( ،)%23ترکیه ( ،)%21بنگالدش ( ،)%5آذربایجان (،)%4
سودان ( ،)%4پاکستان ( ،)%4نیجریه ( .)%3یمن (،)%2

146

154

174

207

277

282

284

408

تانزانیا ( )%2و امارات متحده عربی (.)%2

نمودار:16دهشریکبرترصادراتگندماوکراین()2021
ارزشمیلیوندالرآمریکا

543

610



( ،)%17اندونزی ( ،)%15بنگالدش ( ،)%8پاکستان (،)%7
ترکیه ( ،)%6مراکش ( ،)%6تونس ( .)%5یمن ( ،)%4لبنان
( )%4و فیلیپین ()%3

ماخذUSDA:

15

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

118

133

144

194

196

208

258

294

 10شریک برتر صادرات گندم اوکراین در سال  : 2021مصر

پیش بینی تولید و تجارت گندم روسیه و اوکراین در سال 2021/22


جدول:3براوردتولیدوتجارتدرزنجیرهگندم()2021/22

پیشبینی می شود تولید گندم روسیه از 85.35

واحد:میلیونتن

میلیون تن در سال زراعی  2020/21به  75.16میلیون
تن در سال  2021/22کاهش یابد.


همچنین صادرات گندم روسیه به  32میلیون تن در
سال  2021/22کاهش یابد.



پیشبینی می شود تولید گندم اوکراین از 25.42
میلیون تن در سال زراعی  2020/21به  33میلیون تن
در سال  2021/22افزایش یابد.



همچنین صادرات گندم اوکراین نیز به  20میلیون تن
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

در سال  2021/22افزایش یابد.
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ذرت و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان


حدود  17درصد از صادرات جهانی ذرت متعلق به روسیه و اوکراین است.



اوکراین چهارمین ( 24.6میلیون تن) و روسیه ( 4.1میلیون تن) ششمین صادرکننده بزرگ

نمودار:17دهصادرکنندهاصلیذرتوسهمآنهاازتولید
جهانی()%درسال2021

ذرت در جهان در سال  2021هستند.


اوکراین در سال  2021بیش از  5.8میلیارد دالر ذرت به جهان صادر کرد .چین ( 1.9میلیارد
دالر) و اتحادیه اروپا 1.8( 27-میلیارد دالر) دو مقصد اصلی ذرت اوکراین بودند که بیش از
 60درصد از صادرات ذرت را به خود اختصاص دادند.



اوکراین به تنهایی سهم  13درصدی از صادرات جهانی ذرت در سال  2021را داشته است.
نمودار:18براوردصادراتجهانی()%کشورهادرسال2022

خبر میدهد.

ماخذ USDA:وFAO

17

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی



برآورد  USDAاز کاهش  6میلیون تنی صادرات ذرت اوکراین در سال جاری

صادرات ذرت و جایگاه روسیه و اوکراین
نمودار:19جایگاه روسیه و اوکراین در صادرات ذرت (متوسط )2020-2017



اوکراین سومین صادرکننده ذرت دنیا بعد از کشورهای آمریکا و

صادرات(واحد:میلیونتن)

142.63

آرژانتین در سال  2021به شمار میرود ( و جایگاه چهارم بعد از
آمریکا ،برزیل و آرژانتین در سال .)2020


به طور متوسط(طی دوره 2017تا  ،)2020اوکراین بیش از  25میلیون

25.28

تن صادرات سالیانه ذرت داشته است .چین یکی از بزرگترین

3.84

واردکنندگان ذرت از اوکراین است.

روسیه

اوکراین

روسیه



اوکراین در سال  2020/21نیز  23.8میلیون تن صادرات ذرت داشته

سایرکشورها

نمودار:20سهمروسیه و اوکراین در صادرات ذرت (متوسط )2020-2017

است.

روسیه

اوکراین

%2

%15

روسیه حدود  2.3درصد صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی



اوکراین

سایرکشورها

داده است.
سایرکشورها
%83
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واردکنندگان اصلی ذرت از روسیه و اوکراین
نمودار:21دهمقصدصادراتیذرتاوکراین ()2016-2020



 7مقصد اصلی صادرات ذرت اوکراین (از  2016تا )2020
:چین ،مصر ،هلند ،اسپانیا ،ایتالیا ،ایران و ترکیه.

نمودار:22دهمقصدصادراتیذرتروسیه ()2016-2020



ایران ،ترکیه ،کره جنوبی ،ویتنام ،لبنان ،هلند و ژاپن.

19

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

 7مقصد اصلی صادرات ذرت روسیه (از  2016تا : )2020

ذرت و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان



اوکراین پنجمین و روسیه دهمین تولیدکننده بزرگ ذرت در جهان هستند.



آمریکا با تولید  358میلیون تن ذرت بزرگترین تولیدکننده ذرت جهان ،چین با تولید  260میلیون تن ذرت ،برزیل
چین با تولید  87میلیون تن ذرت و آرژانتین برزیل با تولید  51میلیون تن ذرت در رتبه های اول تا چهارم و قبل از
اوکراین در سال  2021بودهاند.



اوکراین در سال  2020/21بیش از  30میلیون تن و روسیه حدود  14میلیون تن ذرت تولید کرده است.

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

نمودار:23دهکشوراصلیتولیدکنندهذرت درسال2020

20

پیش بینی تولید و تجارت ذرت روسیه و اوکراین در سال 2021/22
جدول:4براوردتولیدوتجارتدرزنجیرهذرت()2021/22
واحد:میلیونتن



براوردها حاکی از آن است که اوکراین در
سال  2021/22حدود  42میلیون تن و
روسیه بیش از  15میلیون تن ذرت تولید
خواهد کرد.



صادرات ذرت اوکراین نیز به  27.5میلیون
تن در سال  2021/22افزایش یابد.



همچنین صادرات ذرت روسیه به 4.5

میلیون تن در سال  2021/22افزایش یابد.
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی
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جو و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان
نمودار:24دهصادرکنندهاصلیجووسهمآنهاازصادرات
جهانی()%درسال2021



حدود  32درصد از صادرات جهانی جو در سالهای اخیر متعلق به روسیه و اوکراین است.



اوکراین در سال  5.6 ،2021میلیون تن و روسیه  5.1میلیون تن جو صادر کرده است.



صادرات جو اوکراین در سال  2021نسبت به سال قبل  600هزار تن افزایش و در مقابل
صادرات روسیه  850هزار تن کاهش داشته است.



روسیه و اوکراین هر کدام به تنهایی با صادرات سالیانه بیش از چهار میلیون تن جو ،در
مجموع بیش از یک چهارم صادرات جو جهان را به خود اختصاص دادهاند.
روسیه  15درصد و اوکراین  13درصد صادرات جهانی جو را به خود اختصاص دادهاند.
روسیه
4.74

4.41

اوکراین
سایرکشورها

%72

%13

روسیه

اوکراین

سایرکشورها

جو

نمودار 25و:26سهموجایگاه روسیه و اوکراین در صادرات جو (متوسط )2020-2017
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%15

صادرات(واحد:میلیونتن)



23.44

جو و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان
نمودار:27دهکشوراصلیتولیدکنندهجو درسال2020



دو کشور روسیه و اوکراین در رتبه های اول و نهم
تولید جهانی جو را به خود اختصاص دادهاند.



تولید جو از  155.3میلیون تن در  2009با نوساناتی

که در نمودار به تصویر کشیده شده است به 160.53
میلیون تن در  2021رسیده است.
نمودار:28روندتولیدجهانیجو ازسال 2009تا2022
145.1

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی
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پیش بینی تولید جو روسیه و اوکراین در سال 2021/22


در آوریل( فروردین  USDA )1400تخمیمن می زند که تولید جهانی جو در سال  2021/22حدود  145.1میلیون تن خواهد بود

( 15.45میلیون تن کاهش نسبت به سال قبل).


بر این اساس در سال  2021/22تولید جو در کشورهای آرژانتین ،ترکیه،

نمودار:29تولیدجهانیجودرسال2021

اوکراین و همچنین اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت.


تولید جو در روسیه  17.51میلیون تن و در اوکراین به  9.9میلیون تن
خواهد رسید.
نمودار:30پیشبینیتولیدجهانیجو2022
51.97

60.00
50.00
40.00
30.00

Turkey

Argentina
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4.50

4.80

6.95

9.90

13.70

17.51

20.00
10.00
0.00
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بخش دوم :دانههای روغنی ،محصوالت مرتبط و
جایگاه روسیه و اوکراین در تولید و تجارت


آفتابگردان:


دانه آفتابگردان و کشورهای اصلی تولیدکننده در
جهان



روغن آفتابگردان و کلزا و جایگاه اوکراین و روسیه



روغن آفتابگردان و کشورهای اصلی صادرکننده در
جهان



روغن آفتابگردان و صادرات اوکراین



پیش بینی تولید و تجارت آفتابگردان و محصوالت
مربوطه و جایگاه روسیه و اوکراین در جهان



کلزا:


دانه و روغن کلزا و کشورهای اصلی صادرکننده در



دانه کلزا و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان



پیش بینی تولید و تجارت کلزا و محصوالت مربوطه در
جهان در سال 2021/22

25

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

جهان

دانه آفتابگردان و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان


روسیه با تولید  13میلیون و  314هزار تن و اوکراین با تولید 13

نمودار:31دهکشوراصلیتولیدکنندهدانهآفتابگردان درسال2020

میلیون و  110هزار تن دانه آفتابگردان در مقام اول و دوم
تولیدکنندگان بزرگ جهان در سال  2020قرار داشتند(فائو).


حدود  60درصد تولید روغن آفتابگردان در اختیار این دو کشور است.



بررسیها نشان میدهد بعد از تحریمهای سال  ،2014روسیه سطح
زیرکشت دانههای روغنی را به دلیل اهمیت تولید این محصوالت برای

تامین روغنهای خوراکی و نیز نهادههای دامی افزایش داد.

در این سال تولید روسیه  15میلیون و  500هزار تن براورد میشود.

26
26

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی



بر اساس پیشبینی  USDAدر سال  2021/22تولید اوکراین از روسیه پیشی گرفته و به رقم  17میلیون و  500هزار تن میرسد.
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روغن آفتابگردان و کلزا و جایگاه اوکراین و روسیه
نمودار:32سهمازصادراتجهانیروغنآفتابگردان



حدود  60درصد تولید و  63درصد صادرات روغن آفتابگردان در اختیار این دو کشور است.



اوکراین به تنهایی 46درصد روغن آفتابگردان جهان را صادر میکند .بخش بزرگی از صادرات

روسیه
%17

سایرکشورها
%37

روغن آفتابگردان و ذرت اوکراین به چین و اتحادیه اروپا ارسال میشود.


اتحادیه اروپا بیش از  40درصد روغن خوراکی مورد نیاز خود را از کشور اوکراین تامین میکند.

اوکراین
%46

13.27

نمودار:33سهمازصادراتجهانیکلزا

2.53

2.1
0.44
روسیه
کلزا

روغنآفتابگردان

%3
اوکراین
%15
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

اوکراین

سایرکشورها

صادرات(واحد:میلیونتن)

5.55

4.54

روسیه

سایرکشورها
%82

نمودار:34جایگاه روسیه و اوکراین در صادرات روغن آفتابگردان و کلزا (متوسط )2020-2017
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روغن آفتابگردان و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان


تولید و تجارت دانههای روغنی پس از غالت ،به دلیل تامین روغن
نباتی و نهادههای دامی از اهمیت بسیار زیادی در بخش کشاورزی
برخوردار است.



نمودار:35دهصادرکنندهاصلیروغنآفتابگردانوسهمآنهااز
صادرات جهانی()%درسال2021

در سال  2021اوکراین با تولید  5میلیون و  919هزار تن و روسیه
با تولید  5میلیون و  121هزار تن در رتبه اول و دوم تولیدکنندگان
بزرگ روغن آفتابگردان جهان قرار داشتند.



در این سال صادرات اوکراین با  5میلیون و  273هزار تن و روسیه
با صادرات  3میلیون و  246هزار تن در رتبه های نخست
صادرکنندگان بزرگ روغن آفتابگردان جهان قرار گرفتند.
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی



الزم به یادآوریست حدود  63درصد از صادرات جهانی روغن
آفتابگردان متعلق به روسیه و اوکراین است و تنش این دو کشور
تاثیر زیادی بر زنجیره تامین روغن آفتابگردان خواهد داشت.
28

روغن آفتابگردان و صادرات اوکراین


اوکراین در سال  2020نزدیک به  5.3میلیارد دالر روغن آفتابگردان به جهان صادر کرده است.



بر اساس داده های اولیه صادرات روغن آفتابگردان از اوکراین از نظر کمیت با  15.2درصد کاهش در سال  2021نسبت به
سال  2020به  5.23میلیون تن رسید ،در حالی که بلحاظ ارزشی با  20درصد افزایش به  6.38میلیارد دالر رسید.



مقاصد اصلی روغن آفتابگردان اوکراینی:

نمودار:36سهمبازارهایهدفصادراتروغنآفتابگرداناوکرایندر
سال2021



اتحادیه اروپا ( 2.041میلیارد دالر)،



هند ( 1.946میلیارد دالر)،



چین ( 976میلیون دالر)



و عراق ( 325میلیون دالر) بودند.

سایرکشورها
هند

%17.1

%30.5
چین
%15.3

عراق

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

اتحادیهاروپا

%5.1

%32.0

این چهار بازار برتر بیش از  83درصد از صادرات روغن آفتابگردان اوکراین را تشکیل می دهند.
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پیش بینی تولید و تجارت دانه آفتابگردان و محصوالت مربوطه و جایگاه روسیه و اوکراین در جهان
جدول:6براوردتولیدوتجارتدرزنجیرهدانهآفتابگردانومحصوالتمربوطه() 2021/22واحد:میلیونتن

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

30

دانه و روغن کلزا و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان
نمودار:37دهصادرکنندهاصلیکلزاوسهمآنهااز
صادرات جهانی()%درسال2021



اوکراین سومین و روسیه پنجمین صادرکننده بزرگ کلزا در
جهان در سال  2021هستند.

نمودار:38دهصادرکنندهاصلیروغنکلزاوسهمآنهااز
صادرات جهانی()%درسال2021



حدود  14درصد از صادرات جهانی روغن کلزا متعلق به روسیه و اوکراین است.



روسیه در سال  2021حدود  802هزار تن و اوکراین  164هزار تن صادرات روغن

کلزا داشته است.
31
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روسیه سومین و اوکراین هشتمین صادرکننده بزرگ روغن کلزا در جهان است.

دانه کلزا و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان



روسیه با تولید  2میلیون و  572هزار

نمودار:39دهکشوراصلیتولیدکنندهدانهکلزا درسال2020

تن و اوکراین با تولید  2میلیون و 557
هزار تن دانه آفتابگردان در مقام هفتم
و هشتم تولیدکنندگان بزرگ جهان
در سال  2020قرار دارند.


این دو کشور در مجموع  7درصد
تولید دانه کلزا در جهان را در اختیار
دارند.
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پیش بینی تولید و تجارت کلزا و محصوالت مربوطه در جهان در سال 2021/22
جدول:7براوردتولیدوتجارتدرزنجیرهکلزاومحصوالتمربوطه() 2021/22واحد:میلیونتن
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کودهای نیتروژن و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان

تولید و تجارت

کودهای فسفر


کودهای فسفر و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان



کودهای فسفر و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان

وابستگی کشورهای جهان به واردات کود از روسیه
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بازار کودهای کشاورزی


روسیه ،چین ،کانادا ،ایاالت متحده آمریکا و مراکش؛  5صادر کننده برتر کود کشاورزی در  2020بودند.



روسیه به عنوان اولین صادر کننده 12.7 ،درصد از کل کودهای صادراتی را رقم زد و صادراتی به ارزش 7میلیارد دالر صادرات کرد.



چین سهمی به میزان  6.6درصد در این بازار به خود اختصاص داد( 8.4درصد کاهش نسبت به سال قبل )



کانادا سهمی  9.4درصدی و آمریکا نیز  6.7درصد از این بازار صادراتی داشته است.



کشور مراکش با صادراتی به ارزش  3.7میلیارد دالر سهمی  6.7درصدی داشت و در جایگاه پنجم دنیا قرار گرفت(بیش از  16درصد افزایش
نسبت به سال قبل)

نمودار:40بازارجهانیکودهایشیمیاییوپیشبینیتاسال2025
ارقامبهمیلیارددالر



کشورهای بالروس ،هلند ،بلژیک ،قطر ،عربستان ،مصر،
اسرائیل ،عمان ،آلمان و اسپانیا در جایگاه ششم تا پانزدهم
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

صادرکنندگان کودهای کشاورزی قرار گرفتند و مجموعا این
 15کشور  72.8درصد از کودهای صادراتی جهانی را در
سال  2020حمل کردند.

35

روند تغییرات در مصرف جهانی کود کشاورزی


در  55سال گذشته مصرف کودهای نیتروژن( شامل اوره ،نیترات و )...در جهان بیش از  5.7برابر شده است در

مقابل مصرف کودهای پتاسیم  3.2برابر و کود فسفر  2.9برابر افزایش داشته است.
نمودار: 41روندمصرفجهانیکودهایکشاورزیازسال 1965تا2019
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روند تولید جهانی کودهای کشاورزی و سهم هر نوع


در 15سال؛ تولیدکودهای نیتروژن از  95میلیون تن در سال  2005به حدود  123میلیون تن در سال  2019رسیده است( 29درصد
افزایش).



تولیدکودهای پتاسیم از  31.5میلیون تن در سال  2005به  43.6میلیون تن در سال  2019رسیده است( 38درصد افزایش).



تولیدکودهای فسفر از  31.5میلیون تن در سال  2005به حدود  42.8میلیون تن در سال  2019رسیده است( 13درصد افزایش).

نمودار: 41روندتولیدجهانیکودهایکشاورزیازسال 2005تا2019
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تولیدکنندگان اصلی کودهای کشاورزی در جهان
نمودار: 42تولیدکنندگاناصلیکودهایشیمیاییدرسال2018



چین ،آمریکا ،هند ،روسیه ،اندونزی ،کانادا ،بالروس

و مراکش؛ تولیدکنندگان برتر کودهای شیمیایی در
جهان هستند.


روسیه در سال  7 ،2019میلیون و  565هزار تن و
بالروس  829هزار تن تولید کودهای  NPKداشته

است.

نمودار:43تولیدکنندگاناصلیکودهای NPKدرسال2019
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کود و جایگاه روسیه


عالوه بر صادرات مستقیم محصوالت کشاورزی ،روسیه بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده عمده کودهای شیمیایی
و مواد اولیه مورد استفاده در تولید کود است ( چهارمین کشور در تولید کودهای نیتروژن ،فسفر و سومین کشور
تولیدکننده پتاسیم در جهان بوده است) .



در سال  2021روسیه بزرگترین صادرکننده کودهای نیتروژن دومین صادرکننده کودهای پتاسیم و سومین صادرکننده
بزرگ کودهای فسفر بود.



روسیه  15درصد از تجارت جهانی کودهای نیتروژن دار و  23درصد از صادرات جهانی کود پتاس را به خود اختصاص
داده است



روسیه در دهه گذشته با متوسط صادرات سالیانه حدود  3.5میلیون تن انواع نیترات آمونیم و مشتقات آن ،سهمی
بیش از  40درصد در صادرات جهانی این نوع مکمل کود داشته است.

خلل در تامین و افزایش قیمت آنها عالوه بر ایجاد تورم محصوالت کشاورزی کاهش راندمان و عرضه را نیز بدنبال

دارد.
39
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کودهای فوق با نزدیک شدن فصل کشت برای تولید با راندمان باالی محصوالت کشاورزی ،ضروری هستند.و هر گونه

کودهای نیتروژن و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان



روسیه

بزرگترین

صادرکننده

کودهای

نمودار:43دهصادرکنندهاصلیکودهاینیتروژنوسهم
آنهاازصادراتجهانی()%درسال2021

نیتروژن در جهان است و بیش از  15درصد
از صادرات جهانی کود نیتروژن متعلق به

روسیه است.


روسیه حدود سالیانه  10.5میلیون تن
صادرات انواع کودهای نیترات اختصاص داده
است.



قیمت های باالی انرژی در اروپا و آسیا،
همراه با محدودیت های مداوم بر صادرات
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

برخی محصوالت نیتروژنی از روسیه ،مصر،
ترکیه و چین نشان می دهد که عرضه
جهانی نیتروژن همچنان با چالش مواجه
خواهد شد.
40

وابستگی کشورها به واردات کودهای نیتروژن از روسیه و بالروس


سهم وابستگی به کود نیتروژن

نمودار: 44نقشهوابستگیکشورهادرتامینکودنیتروژنازروسیهوبالروس 2019

متعلق به روسیه و بالروس در
نقشه مقابل و نمودار زیر به
تصویر کشیده شده است.



به عنوان مثال در تامین کودهای
نیتروژن آذربایجان  85درصد ،و
کشورهای اروپایی نظیر دانمارک
و فرانسه بیش از  33درصد و
برزیل  21.7درصد به روسیه و
بالروس وابستهاند.

نمودار: 45سهمکشورهایوابستهبیشاز 30درصددرتامینکودنیتروژن
ازروسیهوبالروس2019
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کودهای نیتروژن و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان


تولید جهانی کودهای نیتروژن در سال

 2018حدود  117.5میلیون تن بوده
است.


چین بزرگترین تولیدکننده کودهای
نیتروژن و بیش از  24درصد سهم تولید

را در اختیار دارد.


روسیه در مقام چهارم تولید کننده
کودهای نیتروژن بعد از آمریکا و هند
سهم  8درصدی از تولید جهانی دارد.
کم
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ایران با تولید  2میلیون و  770هزار تن
کود نیتروژن در مقام نهم جهان بوده
است.
نمودار:46تولیدکنندگاناصلیکودهاینیتروژن درسال2018
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کودهای پتاسیم و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان



روسیه دومین صادرکننده کودهای پتاسیم در جهان
است و بیش از  23درصد از صادرات جهانی کود

نمودار:47دهصادرکنندهاصلیکودهایپتاسیموسهم
آنهاازصادراتجهانی()%درسال2021

پتاسیم متعلق به روسیه است.


روسیه در سال گذشته  9.4میلیون تن انواع مختلف
کود پتاس صادر کردهاند.



بالروس ،متحد روسیه و یکی دیگر از تولیدکنندگان
عمده پتاس ،نیز هدف تحریم های بین المللی قرار

گرفته و صادرات پتاس این کشور را با مشکل مواجه
کرده است*.
کم
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بالروس  16درصد دیگر از صادرات پتاس جهانی را به
خود اختصاص می دهد.

* حدود  85درصد از پتاس بالروس از بندر کالیپدا در لیتوانی صادر می شود .در دسامبر ،دولت لیتوانی موضع خود را در برابر ترانزیت پتاس بالروس سخت تر کرد و قرارداد بین شرکت راه آهن
دولتی لیتوانی و بالروس ها برای حمل پتاس از طریق لیتوانی را لغو کرد .تصمیم لیتوانی برای مسدود کردن محموله های بالروس می تواند تأثیر قابل توجهی بر عرضه جهانی پتاس داشته باشد.
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وابستگی کشورها به واردات کودهای پتاسیم از روسیه و بالروس
نمودار: 48نقشهوابستگیکشورهادرتامینکودپتاسازروسیهوبالروس2019



سهم وابستگی به کود پتاس
متعلق به روسیه در نقشه مقابل
و نمودار زیر به تصویر کشیده
شده است.



به عنوان مثال در تامین کودهای
پتاس اوکراین  85درصد ،ترکیه
بیش از  69درصد و کشورهای
اروپایی نظیر آلمان ،فرانسه،
120

انگلیس بیش از  60درصد به

نمودار: 49سهمکشورهایوابستهبیشاز 30درصددرتامینکودپتاساز
روسیهوبالروس2019
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کودهای پتاسیم و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان



بالروس و روسیه در مجموع در سال  2018حدود
 14.3میلیون تن کودهای پتاسیم تولید کردهاندو در
مقام دوم و سوم تولید جهانی قرار گرفتهاند.



کانادا بزرگترین تولیدکننده کودهای پتاسیم در این
سال 13.99میلیون تن تولید داشته است.



چین در مقام چهارم تولید کننده کودهای پتاسیم
قرار دارد.
کم
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نمودار:50تولیدکنندگاناصلیکودهایپتاسیم درسال2018

45

کودهای فسفر و کشورهای اصلی صادرکننده در جهان



روسیه سومین صادرکننده کودهای فسفر در جهان است
و بیش از  17درصد از صادرات جهانی کود فسفر متعلق
به روسیه است.



نمودار:51دهصادرکنندهاصلیکودهایفسفروسهمآنها
ازصادراتجهانی()%درسال2021

چین بزرگترین صادرکننده کودهای فسفاته است .این

کشور ساالنه بین  25تا  33درصد از صادرات جهانی
فسفات را به خود اختصاص می دهد.


چین صادرات کودهای فسفاته را برای حمایت از
کشاورزان محلی محدود کرده است .چین محدودیتهای

صادراتی را اواخر سال  2021اعمال کرد و این
محدودیتها میتوانند تا ژوئن  2022باقی بمانند.
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی



تصمیم چین نیز برای توقف صادرات قابل توجه بر عرضه
و تقاضا در سطح جهانی تأثیر گذاشته است.
46

کودهای فسفر و کشورهای اصلی تولیدکننده در جهان



تولید جهانی کود فسفاته در سال  2018حدود 46.6
میلیون تن بوده است.



چین بزرگترین تولیدکننده کودهای فسفاته و بیش از 38
درصد سهم تولید را در اختیار دارد.



روسیه در مقام چهارم تولید کننده کودهای فسفاته بعد از
آمریکا و هند سهم  8درصدی از تولید جهانی دارد.

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

نمودار:52تولیدکنندگاناصلیکودهایفسفر درسال2018
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وابستگی کشورهای جهان به واردات کود از روسیه
نمودار:53سهمروسیهازوارداتکودکشورهادرسال2021



بسیاری از واردکنندگان در آمریکای التین،
اروپای شرقی و آسیای مرکزی وابستگی

وارداتی بیش از  30درصد به کودهای روسی
برای هر سه ماده دارند.


به عنوان مثال در بین کشورهای بزرگ
تولیدکننده محصوالت کشاورزی کشور برزیل
بیش از یک پنجم کودهای خود را از روسیه
تامین میکند.



با تحریم تجاری صادرات از روسیه ،بازار جهانی
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

کود با اختالالت قابل توجهی مواجه خواهد شد.
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بخش چهارم :تغییرات قیمت محصوالت کشاورزی،
غذایی و کود



تغییرات قیمت محصوالت کشاورزی و کود


تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی( تا مارس)2022



درصد تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی در سه
ماهه اخیر(جنگ روسیه و اوکراین)



قیمت غالت و جنگ روسیه و اوکراین



قیمت کود و جنگ روسیه و اوکراین



روند آتی قیمت کود و آثارجنگ روسیه و اوکراین
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی
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تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی
250.0

200.0



شاخص قیمت مواد غذایی در سال  2021بیش از
150.0

 23درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته
است.


100.0

این افزایش از سال  1961تاکنون بی سابقه بوده
است.
50.0

0.0

Sugar Price Index

Oils Price Index

Cereals Price Index

نمودار:54روندتغییراتدرشاخصقیمتموادغذاییازسال 1990تاانتهایمارس2022
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Dairy Price Index

Meat Price Index

Food Price Index

درصد تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی در سه ماهه اخیر(جنگ روسیه و اوکراین)



شاخص قیمت مواد غذایی در یکماه گذشته
نمودار:55تغییراتشاخصقیمتدرسهماههاول2022

13درصد نسبت به ماه قبل (مارس  2022نسبت
به فوریه  )2022افزایش یافته است.

34%



از ابتدای سال  (2022سه ماه گذشته) در بین
اقالم غذایی بیشترین جهش مربوط به گروه

روغنها با  34درصد افزایش و سپس غالت با 21

21%

درصد افزایش بوده است.


17%

حمله روسیه به اوکراین ،به عنوان بزرگترین
کشور صادرکننده روغن آفتابگردان باعث

9%
7%
5%

افزایش  23.2درصدی این محصول شده و به
کلزا ،سویا و پالم نیز افزایش بیسابقهای داشته

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

تبع آن قیمت سایر روغنهای گیاهی از جمله

Sugar

Oils

Cereals

Dairy

Meat

Food Price
Index

است.
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قیمت غالت و جنگ روسیه و اوکراین


بر اساس آمار از آغاز فوریه ،با افزایش احتمال وقوع جنگ ،شاخص قیمت غالت و دانه های روغنی که ( شورای بین المللی
غالت) 17 ،درصد افزایش یافت.



رشد  28درصدی در قیمت گندم 23 ،درصدی قیمت ذرت و  22درصدی قیمت جو ،محرک های بزرگ افزایش قیمت غالت
بودند.



سازمان تجارت جهانی تخمین میزند که قیمت گندم به دلیل برداشت ناموفق در اوکراین تا  85درصد افزایش خواهد یافت.

نمودار:56شاخصقیمت
غالت(گندم،ذرت،جوو
برنج)وتغییراتآندردو
ماهاخیر
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

*بررسی قیمت گندم در یک سال اخیر نشان میدهد که این محصول رشد  65درصدی را تجربه کرده است.

52

قیمت کود و جنگ روسیه و اوکراین


کاهش عرضه روسیه می تواند به چالش هایی که اخیراً در بازار جهانی کود پدیدار شده است ،بیفزاید.



قیمت کودهای متداول در چند ماه گذشته به دلیل هزینه های نهاده باالتر و همچنین تامین و مسائل لجستیکی به باالترین
حد تاریخی رسیده است.
نمودار:57روندتغییراتشاخصقیمتکودازسال 2017تا2022

کم
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روند آتی قیمت کود و آثارجنگ روسیه و اوکراین


به دلیل قیمت باالی گاز طبیعی و صادرات پایینتر از روسیه و بالروس ،قیمت کود احتماالً تا سال  2023بیش از  1000دالر در هر
تن باقی خواهد ماند.



با کاهش عرضه روسیه و بالروس ،تولیدکنندگان کلیدی جهانی ،احتماالً جنگ در اوکراین باعث "افزایش قابل توجه" قیمتهای
فروش کود و همچنین افزایش تقاضای بینالمللی شود.
نمودار:58روندتغییراتشاخصماهانهقیمتکودازسالمارس 2017تامارس 2022وبرآوردتادسامبر2023



روسیه ،در واکنش به تحریم های
اعمال شده علیه روسیه ،صادرات
کودهای شیمیایی را حداقل تا پایان
سال  2022ممنوع کرده است.



افزایش هزینه های کود ،بخش های
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

زیادی از حاشیه سود کشاورزان را از
بین می برد و منجر به افزایش قیمت
مواد غذایی برای مصرف کنندگان در
سراسر جهان خواهد شد.
54

بخش پنجم:آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت غذایی جهان و توصیهها



کاهش عرضه محصوالت کشاورزی وکود



افزایش قیمت محصوالت کشاورزی وکود



افول اقتصاد اوکراین و روسیه



توصیهها برای کاهش آثار و پیامدهای جنگ

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی
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خالصه آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین در بخش کشاورزی و امنیت غذایی

ریسک های قیمتی

ریسک های لجستیک

( افزایش قیمت محصوالت کشاورزی
خصوصا غالت ودانههای روغنی
وهمچنین کود)

( آسیب زیرساختهای حمل ونقل ،بنادر،
مرکز ذخیرهسازی و فرآوریوهمچنینافزایش
حق بیمه برای کشتی در دریای سیاه و ) ...

ریسک های تجاری ومحدودیت ها

ریسک های تولید
( کاهش تولید محصوالت کشاورزی در
اوکراین و روسیه و سایر کشورها)

مخاطرات انسانی
( افزایش فقر غذایی وکاهش قدرت خرید )

ریسک های انرژی
کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

( افزایش قیمت انرژی باعث استفاده از محصوالتی
نظیر ذرت برایسوخت وتشدید قیمت مواد غذایی
میشود)

ریسک نرخ ارز و افول اقتصاد
(پیامدهای اقتصادی قابل توجه منفی برای این کشورها ،از جمله برای بخش
کشاورزی آنها.عالوه بر این ،کاهش بالقوه رشد تولید ناخالص داخلی در
چندین بخش از جهان بر تقاضای جهانی تأثیر خواهد گذاشت .برای محصوالت
کشاورزی با عواقب منفی برای امنیت غذایی جهانی به دنبال دارد)
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آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین


کاهش عرضه محصوالت کشاورزی وکود


توقف صادرات غالت و دانههای روغنی اوکراین از روز  24نوامبر از مسیر دریای سیاه _ صادرات غالت و دانههای روغنی از اوکراین
تقریباً به طور کامل از مسیر دریای سیاه انجام میشود.



در روسیه ،حدود  80درصد صادرات گندم مسیر محدوده دریای سیاه انجام میشود (حدود  30درصد از کل صادرات گندم روسیه از
بنادر دریای آزوف با کشتیهای کمحجم و حدود  50درصد از کل صادرات گندم روسیه از مسیر سایر بنادر دریای سیاه به مانند
نووُراسیسک با استفاده از کشتیهای فلهبر تا سقف  60هزار تنی انجام شده است)عنایت فرمایید ،محدوده دریای آزوف به دلیل
کمعمق بودن آب ،امکان استفاده از کشتیهای فلهبر بزرگ وجود ندارد.



با باال ماندن قیمتها و نبود افق مشخص در حل بحران ،این امکان هم وجود دارد که کشورهای زیادی به مانند سالهای  2007-2008یا
 2010-2011اقدام به ممنوعیت صادرات یا پرکردن ذخایر خود کنند که چنین وضعی میتواند به نوسان بیشتر قیمتها منجر شود.



کاهش و ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی این دو کشور(ممنوعیت صادرات غالت اوکراین نهم مارس و تعیین سهمیه  11میلیون
تن برای صادرات از  15فوریه تا  30ژوئن  ) 2022و سایر کشورها (در روز  13مارس ،آرژانتین به عنوان اولین صادراتکننده بزرگ



محدودیتهای صادرات کودهای کشاورزی چین در کنار ممنوعیت و تحریم صادرات روسیه و بالروس حجم* و قیمت تولیدات
کشاورزی را بشدت تحت تاثیر قرار میدهد.

*فایننشالتایمز:برخیازتولیدکنندگانمحصوالتکشاورزی،دراروپابراینخستینبارطیچنددههاخیر،بهدلیلافزایشهزینههاتصمیمگرفتهاندازتولیدخود 57
بکاهند

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

محصوالت کشاورزی غیر درگیر در این جنگ ،اقدام به ممنوعیت صادرات تعدادی از محصوالت کشاورزی کرد).

آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین(ادامه)


ارزیابی اولیه فائو حاکی از آن است که در نتیجه درگیری بین  20تا  30درصد از مناطقدر زیر غالت زمستانه ،ذرت و تخمه
آفتابگردان در اوکراین یا کاشته نمیشوند یا برداشت نشده باقی میمانند .در طول  2022/23بازده این محصوالت نیز احتما ً
ال

تحت تأثیر نامطلوب قرار خواهد گرفت.


در مورد ،اگرچه هیچ اختالل عمده ای در محصوالتی که از قبل در زمین وجود دارند مالحظه نمی شود اما قریب الوقوع ،عدم
اطمینان در مورد تأثیر تحریم های بین المللی اعمال شده بر کشور وجود دارد در صادرات مواد غذایی تاثیر خواهد گذاشت و
در میانمدت ،از دست دادن بازارهای صادراتی که ممکن است به دنبال داشته باشد ،میتواند باعث کاهش قیمت و درآمد
کشاورزان ،در نتیجه بر تصمیمات تولید آتی تأثیر منفی می گذارد.



در سناریوی جنگ ادامه دار :جهان حدود  60میلیون تن گندم 38 ،میلیون تن ذرت و  10.5میلیون تن جو را از دست خواهد
داد یا صادرات غالت کاهش خواهد یافت .در مورد دانههای روغنی و فرآوردههای آن این جنگ بحران در زنجیره تامین آنها را
افزایش خواهد داد .برای بازگشت به سطح قبل از جنگ2 ،تا 3سال زمان نیاز است و جایگزین کردن حجم غالت از دست رفته
از جای دیگر دشوار خواهد بود.
کم
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آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین (ادامه)


افزایش قیمت
 افزایش قیمت غالت و کود شیمیایی* بعد از حمله روسیه به اوکراین (شاخص محصوالت غذایی بلومبرگ نشان میدهد که
این شاخص از نزدیکی  300واحد در ابتدای سال  2022به نزیکی  400واحد رسیده است).
 در کنار رشد جهانی قیمت گاز طبیعی (محرک قیمت کودهای شیمیایی ) با ممنوعیت صادرات کودهای شیمیایی از جانب

روسیه در ماه مارس و همزمان تحت تحریم قرار گرفتن روسیه سفید ،شاهد افزایش شدید قیمتهای کودهای نیترات و
پتاس بودهایم و این روند احتماالً ادامه مییابد .حذف حدود  40درصدی نیترات و پتاس موجود در بازارهای جهت صادرات
قطعاً در فصل بعدی کشت هزینههای تولید اکثر محصوالت کشاورزی را در جهان باال خواهد برد.
 بازار جهانی کود از قیمتهای بیسابقه در حال چرخش است(جهش قیمت کودهای شیمایی ناشی از رکوردشکنی نرخ
گازطبیعی صنایع پتروشیمی تولیدکننده کود) .کمبود بیشتر پیامدهای جهانی خواهد داشت ،به ویژه در کشورهای در حال

توسعه که اثرات قیمت می تواند به طور قابل توجهی مصرف کود را کاهش دهد و منجر به برداشت محلی ضعیف در زمان
کاهش ذخایر جهانی و رکورد قیمت های جهانی شود.

داخل را رفع کنند .کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین که صادرکنندگان عمده محصوالت کشاورزی هستند سیاستهایی را

در جهت ممنوعیت صادرات وضع کردهاند تا امنیت غذایی را در این شرایط بحرانی حفظ کنند.

*بسیاری از کشورهایی که تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی هستند از جمله برزیل در تامین کود شیمیایی مورد نیاز با مشکالت جدی مواجه شدهاند .عالوه بر آن افزایش 59

هزینههای حمل و نقل باعث تشدید تورم میشود.

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

 افزایش قیمتها باعث میشود که کشورهای دیگر نیز مانند ترکیه از صادرات این محصوالت جلوگیری کنند تا بتوانند نیاز

آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین (ادامه)


افول اقتصاد اوکراین و روسیه و رشد قیمت نفت
 بر اساس گزارش بانک جهانی ،اقتصاد اوکراین تا  45درصد سقوط خواهد کرد که عمدتا اقتصادهای نوظهور اروپا و آسیای
مرکزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد .طبق پیشبینیها ،اقتصاد این کشورها در سال  2022میالدی به میزان  4.1درصد
منقبض خواهد شد.
 پیامدهای این درگیری نظامی بر قیمت جهانی نفت مشهود بوده و بر اقتصادهای مختلف به ویژه کشورهای وابسته به نفت

روسیه تاثیر گذاشته است .کشورهای اروپای غربی و شرقی که به طور یکسان به گاز سیبری وابسته هستند نیز هدف
تاثیرات جنگ اوکراین قرار گرفتهاند .قیمت نفت در حال حاضر (آوریل  )2022به باالی  100دالر به ازای هر بشکه رسیده
است.

کم
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توصیهها برای کاهش آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین



به منظور جلوگیری یا محدود کردن تأثیرات مخرب درگیری بر بخش های غذایی و کشاورزی اوکراین و روسیه ،باید
تمام تالش خود را برای حفظ تجارت بین المللی در زمینه مواد غذایی و کود انجام دهند.



به منظور جذب شوک های ناشی از درگیری و مقاوم ماندن ،کشورهایی که به واردات مواد غذایی وابسته هستنداوکراین و
روسیه باید منابع غذایی خود را با تکیه بر منابع دیگر متنوع کنند.



کشورها تأثیرات امنیت غذایی منازعه بر گروههای آسیبپذیر را پایش و و مداخالت حمایت اجتماعی هدفمند انجام
دهند.



کشورهایی که تحت تأثیر اختالالت احتمالی ناشی از درگیری قرار می گیرند ،باید اقدامات خود را به دقت ارزیابی کنند و

در مقابل اثرات بالقوه مضر آنها بر بازارهای بین المللی از جمله در بلند مدت.به ویژه ،از محدودیت های صادراتی باید
اجتناب شود .تا نوسان قیمت تشدید نشود زیرا بر بازار جهانی تاثیرات منفی در میان مدت دارد.

نااطمینانی قرار دارند و برای اطمینان از این امر بین المللی باید عوامل مخل در زنجیره های تامین را به حداقل رساند تا
بازارها به درستی به کار خود ادامه دهند.
ماخذFAO:
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شفافیت بازار و گفت و گوی سیاستی باید تقویت شود زیرا نقش کلیدی در کشاورزی دارند .بازارهای کاال در شرایط

بخش ششم :مروری بر وضعیت تجارت ایران با روسیه و اوکراین
فرصتها و چالشهای ایران و جنگ روسیه و اوکراین






تجارت ایران با روسیه


اقالم مهم وارداتی



اقالم مهم صادراتی

تجارت ایران با اوکراین


اقالم مهم وارداتی



اقالم مهم صادراتی

واردات غالت ایران


واردات گندم ،حجم و مبادی واردات



واردات ذرت دامی ،حجم و مبادی
واردات



واردات روغن آفتابگردان ایران



فرصتهای ایران



چالشهای ایران
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واردات جو ،حجم و مبادی واردات
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تجارت ایران با روسیه_ واردات


نمودار:59سهماقالممهموارداتیایرانازروسیهدر

در سال 1400؛ مجموع واردات ایران از روسیه 3 ،میلیون و  778هزار تن به ارزش یک

سایراقالمغیر

سال1400

کشاورزی

میلیارد و  665میلیون دالر بوده که از این میزان حدود  3میلیون  351هزار تن به ارزش یک

%21

میلیارد و  347میلیون دالر مربوط به محصوالت کشاورزی و غذایی بوده است(89درصد

سایراقالم

وزنی و 79درصد ارزشی).


کشاورزی
%3
روغن

عنایت فرمایید  99درصد وزنی و  97درصد ارزش واردات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران

آفتابگردان
%11

از روسیه متعلق به چهار قلم گندم ،جو ،ذرت و روغن آفتابگردان بوده است.

گندم

جو

ذرت

%54

%4

%7

نمودار:60میزانوارزشمحصوالتوارداتیایرانازروسیهواقالممهمدرسال1400
3,778
3,351

3,301
وزن(هزارتن)

ارزش(میلیوندالر)

2,538

1,320
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1,665

1,277
904
138 186

جمعوارداتازروسیه جمعوارداتمحصوالت
کشاورزیوغذاییاز
روسیه

مجموعچهارقلم

روغنآفتابگردان

119

384

ذرت

69

242
جو

گندم
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تجارت ایران با روسیه _صادرات


نمودار:61سهماقالممهمصادراتیایرانبهروسیه
بر اساس دادههای گمرک ایران :از مجموع یک میلیون و  140هزار تن به ارزش 579
درسال1400

میلیون دالر صادرات محصوالت غیر نفتی ایران به روسیه در سال 1400؛ حدود 634

پسته
%15

هزار تن به ارزش  347میلیون دالر مربوط به محصوالت کشاورزی و غذایی بوده
است( 56درصد وزنی و  60درصد ارزشی).


سایرمحصوالت
کشاورزی
%48

کیوی
%11

عمده کاالهای صادراتی ایران به روسیه ،محصوالت کشاورزی است که به ترتیب

شامل میوهجات و خشکبار(پسته  15درصد ،کیوی  11درصد _ نمودار، )61
صیفیجات ،آبزیان و فرآوردهها ،لبنیات و همچنین گل و گیاه است.

فلفل

%6
هلو
%6
کنسانترهآناناس سیب
%5
%5

نمودار:62میزانوارزش 15محصولصادراتیاصلیایرانبهروسیهدرسال 75( 1400درصدارزشصادراتمحصوالت
کشاورزیرادارند).

کشمش
%4

کم
یسیون کشاورزی ،آب و صناعی غذا یی

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000

64
ارزش(میلیوندالر)

وزن(هزارتن)

تجارت ایران با اوکراین


بر اساس دادههای گمرک ایران :از مجموع  109هزار تن به ارزش  69میلیون دالر صادرات محصوالت غیر نفتی ایران به اوکراین در سال

1400؛ کمتر از  5هزار تن به ارزش حدود  3میلیون دالر مربوط به محصوالت کشاورزی و غذایی بوده است( 4درصد وزنی و ارزشی).


در سال 1400؛ مجموع واردات ایران از اوکراین175 ،هزار تن به ارزش  112میلیون دالر بوده که از این میزان حدود  172هزار تن به ارزش
 95میلیون دالر مربوط به محصوالت کشاورزی و غذایی بوده است( 98درصد وزنی و 84درصد ارزشی) .عنایت فرمایید  99.8درصد
وزنی و  99.5درصد ارزش واردات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران از اوکراین متعلق به سه قلم گندم ،ذرت و روغن آفتابگردان بوده

است.
نمودار:63میزانوارزشمحصوالتوارداتیایرانازاوکراینواقالممهمدرسال1400
174.9

171.6

171.3

112.4
94.5

94.0
72.7

جمعوارداتازاوکراین جمعوارداتمحصوالت

مجموعسهقلم

روغنآفتابگردان

ذرت
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44.3

32.5

25.7

66.1
24.0

گندم

کشاورزیوغذاییاز
اوکراین
ارزش(میلیوندالر)

وزن(هزارتن)
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واردات غالت ایران
نمودار:64وارداتغالتایراندرسال 1400بهتفکیکماه



مجموع واردات غالت ایران در سال  19 ،1400میلیون

3000
2500

و  827میلیون تن به ارزش 6میلیارد و  892میلیون

2000

دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24

1500

درصد وزنی و  43درصد ارزشی افزایش یافته است.

1000
500
0

وزن(هزارتن)

نمودار:65مبادیوارداتغالتایراندرسال1400

مناطقآزاد

تایوان

اتریش

ایتالیا

اوکراین

پاکستان

قزاقستان

هنگکنگ

هندوستان

برزیل

سنگاپور

سوئیس

عمان

آلمان

هلند

ترکیه

انگلستان

عراق

فدراسیونروسیه

اماراتعربیمتحده

وزن(هزارتن)

ارزش(میلیوندالر)



روسیه دومین و اوکراین  16امین مبدا
واردات غالت در سال 1400
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6,000
5,000
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2,000
1,000
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ارزش(میلیوندالر)

واردات گندم ایران


ایران بدون احتساب واردات مورد نیاز برای ذخائر استراتژیک کشور" ،گندم وارداتی" سهم 60درصدی و "گندم خرید
تضمینی" سهم 40درصدی در سبد نیاز مصرفی کشور را داراست.



از مجموع  7میلیون و  75هزار تن گندم وارداتی به کشور به ارزش  2میلیارد و  486میلیون دالر در سال 1400؛ سهم
گندم وارداتی از روسیه 2.5 ،میلیون تن به ارزش بیش از  900میلیون دالر بوده است( 36درصد وزنی و ارزشی).



متوسط قیمت هر تن گندم وارداتی در سال  351 :1400دالر



واردات گندم در سال  3.2 : 1399میلیون تن( 2.2برابر افزایش در سال )1400

نمودار:66سهموزنیمبادیوارداتگندمایراندرسال1400

نمودار:67ارزشومیزانوارداتگندمایرانازمبادیمختلفدرسال1400

3000.0
2500.0
2000.0

ایتالیا

اوکراین

قزاقستان

ترکیه

%1

%1

%1

%3

هنگکنگ
%3

آلمان

فدراسیون

%5

روسیه

سنگاپور

%36

%5

1500.0

هلند

ارزش(میلیوندالر)

وزن(هزارتن)

500.0
0.0

انگلستان
اماراتمتحده

(بریتانیا)

عربی

%8

%16

عراق

%13
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1000.0

%8

واردات جو ایران


از مجموع  3میلیون و  336هزار تن جو وارداتی به کشور به ارزش  1میلیارد و  4میلیون دالر در سال 1400؛ سهم جو
وارداتی از روسیه 242 ،هزار تن به ارزش بیش از  69میلیون دالر بوده(  7درصد وزنی و ارزشی).



متوسط قیمت هر تن جو وارداتی در سال  301 :1400دالر

نمودار:68سهموزنیمبادیوارداتجوایراندرسال1400
کانادا
%0

اسلواکی
تایوان
چین
اتریش
هنگکنگ
سویس
%2
%0
%2%0%%%000

%3

قزاقستان
%3

اماراتمتحدهعربی

نمودار:69ارزشومیزانوارداتجوایرانازمبادیمختلفدرسال1400
*

1000.0
900.0
800.0
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0

%27

عمان
%4
فدراسیونروسیه
%7
هلند
%8

عراق

کانادا

اسلواکی

چین

تایوان

اتریش

هنگکنگ

سویس

ایتالیا

آلمان

قزاقستان

عمان

فدراسیونروسیه

هلند

ترکیه

انگلستان(بریتانیا)

عراق

اماراتمتحدهعربی

%15
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ارزش(میلیوندالر)

ایتالیا

آلمان

ترکیه
%13
انگلستان(بریتانیا)
%15

وزن(هزارتن)

*طی دوازده ماهه سال ، 1400کشور امارات متحده عربی ،با رقم  16میلیارد و  533میلیون دالر و سهمی در بیش از  31درصد از کل ارزش واردات ایران
داشته و در جایگاه نخست مبادی واردات قرار دارد..
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واردات ذرت دامی ایران


از مجموع  9میلیون و  739هزار تن ذرت دامی وارداتی به کشور به ارزش  3میلیارد و  336میلیون دالر در سال 1400؛
سهم ذرت دامی وارداتی از روسیه 384 ،هزار تن به ارزش بیش از  119میلیون دالر بوده(  4درصد وزنی و ارزشی).



متوسط قیمت هر تن ذرت دامی وارداتی در سال  345 :1400دالر
6000.00

نمودار:70سهموزنیمبادی
وارداتذرتدامیایراندر
سال1400
اسلواکی
تایوان
کانادا
ارمنستان
اتریش
رومانی
هنگکنگور
سنگاپ
اوکراین

فدراسیونروسیه

آلمان برزیل
%1%%1%%0%000 %0
%4 %2

%4
سویس
%4

5000.00

عمان

نمودار:71ارزشومیزانوارداتذرتدامیایرانازمبادیمختلفدرسال1400

%5

4000.00

ترکیه
%6

3000.00
2000.00
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0.00

%8

وزن(هزارتن)
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واردات روغن آفتابگردان ایران


از مجموع  893هزار تن روغن آفتابگردان وارداتی به کشور به ارزش  1میلیارد و  328میلیون دالر در سال 1400؛ سهم
روغن آفتابگردان وارداتی از روسیه 138 ،هزار تن به ارزش بیش از  186میلیون دالر بوده(  15درصد وزنی و  14درصد
ارزشی) و سهم اوکراین  32هزار تن به ارزش  44میلیون دالر بوده(  4درصد وزنی و  3درصد ارزشی)



متوسط قیمت هر تن روغن آفتابگردان وارداتی در سال  1520 :1400دالر

نمودار:73ارزشومیزانوارداتروغنآفتابگردانایراناز
مبادیمختلفدرسال1400

نمودار:72سهموزنیمبادیوارداتروغن
آفتابگردانایراندرسال1400

400

عراق

350

%1

300
250

کانادا سویس
%1
%3

اوکراین
%4

انگلستان(بریتانیا)

ترکیه

%5

%27

200

آرژانتین

150

%8

100
50

هلند

اماراتمتحدهعربی
%23
ارزش(میلیوندالر)

وزن(هزارتن)

فدراسیونروسیه
%16
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0

%12

فرصتها و چالشهای ایران



در سال  1401بخش کشاورزی ایران با چهار فرصت و پنج چالش مهم مواجه است:



فرصت اول :صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی به روسیه  .کشورما برای جبران وابستگی وارداتی خود در
تامین کاالهای اساسی نظیر گندم،ذرت ،جو و آفتابگردان فرصت های متقابلی در بازار روسیه دارد.



فرصت دوم :استفاده از ظرفیت صنایعی نظیر آرد و شرایط عبور موقت گندم و صادرات



فرصت سوم :استفاده از فرصت افزایش قیمت کودهای کشاورزی* و تامین محصوالت کشاورزی وغیره و دور
زدن تحریمها

فراهم کند.
*عدم مدیریت این فرصت با توجه به نیاز داخل و رشد قیمت کودهای شیمیایی باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات به جای فروش داخلی آن ها
به نرخ دولتی می شود .از آنجا که تا امروز حدود  20همت دولت به تولیدکنندگان کود ازجمله اورهسازان بدهکار است ،بنابراین با رشد ناگزیر صادرات و کاهش
عرضه در داخل و نیز رشد هزینه واردات مواجه خواهیم شد که می تواند هزینه تولید و به دنبال آن قیمت نهایی محصوالت غذایی را با رشد مواجه کند.
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فرصت چهارم :افزایش قیمت انرژی میتواند فرصت بسیار خوبی برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت

فرصتها و چالشهای ایران (ادامه)



چالش اول :وابستگی باال در تامین نهادههای دامی ،دانههای روغنی و روغن خام و عدم برنامهریزی
تامین به موقع*:
 ایران بخشی عظیمی از نیاز خود به روغن دانه آفتابگردان را از اوکراین وارد میکند که
نگرانیهایی از توقف واردات این کاال بیان شده است.

 همچنین اوکراین و روسیه سهم باالیی از تامین ذرت ایران دارند .در صورت ادامه این بحران و
وجود موانع تا فصل برداشت برزیل صنعت دام و طیور کشور بشدت آسیب خواهد دید.
 با ادامه مشکالت تامین نهادههای دامی ،عدم تامین به موقع آنها ،میزان عرضه و قیمت
محصوالت دامی را در داخل بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کشور را بیشتر تقویت کرد.
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*وزارت کشاورزی ایران قراردادی را با روسیه برای واردات  20میلیون تن کاالی اساسی از جمله روغن خوراکی ،گندم ،جو و ذرت امضا کرد که این امر روابط دوجانبه بین دو

فرصتها و چالشهای ایران (ادامه)



چالش دوم :خشکسالی و نیاز باال به واردات گندم :نیاز به واردات به حدود هشت میلیون تن گندم که از
این میزان  7میلیون تن (  2.5میلیون تن از روسیه) در سال  1400وارد شده است .کاهش عرضه و افزایش
قیمت جهانی گندم در کنار افزایش قیمت خرید تضمینی در صورت عدم مدیریت صحیح میتواند دولت

را با چالش جدی در تامین گندم و تنظیم بازار نان و سایر محصوالت آردی مواجه کند.


چالش سوم :پیامدهای نبود بسترهای الزم وهوشمندی در حذف ارز ترجیحی و تعمیم بحران آن به بازار
مواد غذایی.



چالش چهارم :عالوه بر موارد فوق تورم مواد غذایی در جهاندر کنار تورم باالی داخلی قیمت مواد غذایی
را تحت تاثیر قرار خواهد دارد(و قیمتگذاری دستوری ).



چالش پنجم :در کنار مسائل فوق فرصت رغبت روسیه برای تامین مواد غذایی از ایران (همچنین سایر
کم
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کشورها بدلیل رشد قیمت جهانی و کمبود عرضه )در صورت عدم برنامهریزی موجب کمبود یا افزایش
قیمت در داخل خواهد شد.
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با سپاس از توهج شما

ازیکسوکاهش عرضه غالت به بازار و افزایش شدید

raybindoc@yahoo.com
زمینهساز
دیگر افزایش شدید قیمت کودهای شیمیایی
بحرانامنیتغذاییدرجهانخواهدشد.
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قیمت بعضی محصوالتی استراتژیک کشاورزی واز سوی

74
74خواهد شد74 .
آسیبشناسی جامع صادرات در گزارشات آتی ارائه

پیوست  :1شاخص قیمت مواد غذایی فائوتا مارس 2022
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پیوست :2قیمت گندم و بحران روسیه و اوکراین


در پی درگیری بین روسیه و اوکراین ،قیمت گندم در سطح جهان افزایش یافت.
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پیوست :3قیمت غالت منتخب و بحران روسیه و اوکراین
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پیوست :4روند تغییرات تولید ،ذخایر و صادرات گندم روسیه
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پیوست  :5روند تغییر جایگاه روسیه در تولید و تجارت گندم در سه دهه گذشته


نقش روسیه و اوکراین در صادرات گندم در طول دوره  2002تا  2020پر رنگ شده و روسیه در سالهای
گذشته آمریکا را نیز پشت سر گذاشته و تبدیل به اصلیترین صادرکننده گندم جهان شده است.
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پیوست :6روند تغییر جایگاه اوکراین در تولید و تجارت گندم در دهه گذشته
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پیوست :7تقویم تولید در روسیه و اوکراین
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پیوست :8نقشه تولید گندم و سهم بخش های مختلف در اوکراین
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پیوست :9نقشه تولید گندم و سهم بخش های مختلف در روسیه
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پیوست :10نقشه تولید ذرت و سهم بخش های مختلف در اوکراین
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پیوست :11نقشه تولید آفتابگردان و سهم بخش های مختلف در اوکراین
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پیوست :12وابستگی تامین کود برزیل به روسیه ،چین و بالروس


برزیل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی است که در بین سه صادرکننده برتر جهانی برای انبوهی از کاالها
قرار دارد.



برزیل برای حمایت از بخش عظیم تجارت کشاورزی خود به نهاده های وارداتی از جمله کود متکی است .برزیل ساالنه بیش از
 80درصد از کل کود مورد نیاز خود را وارد می کند.



جنگ روسیه به اوکراین به طور قابل مالحظه ای خطر اختالل در تجارت جهانی کود را افزایش داده است .در برزیل ،نگرانی
فزاینده ای وجود دارد که تولیدکنندگان نتوانند سطح زیر کشت محصول را در فصل  2022/23گسترش دهند.



بدون مواد مغذی حیاتی گیاه مانند پتاس ،برزیل بازده محصول کمتری نیز خواهد داشت.



در ماههای اخیر ،برزیل درگیر دیپلماسی بینالمللی بوده و با ایران و روسیه برای حفظ جریان کودهای شیمیایی به توافق
رسیده است.

میرود اجرای آن چندین دهه طول بکشد.
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همچنین برای کاهش وابستگی این بخش به واردات ،دولت برزیل یک طرح ملی کود را نیز تدوین کرده است ،اگرچه انتظار

پیوست  :12وابستگی تامین کود برزیل به روسیه ،چین و بالروس(ادامه)


به عبارت دیگر صنعت کشاورزی برزیل برای واردات کود مورد نیاز خود به شدت به روسیه وابسته است و در صورتی
که تحریمها علیه روسیه ادامه یابد در تامین نیتروژن ،فسفر ،و از همه مهمتر پتاسیم طی ماههای آینده با کمبود
مواجه خواهد شد*.



در این شرایط ایران میتواند یکی از منابع تامین کود این کشور باشد(با توجه به تحریم های بانکی ایران ،برزیل به
دنبال مبادله کاال به کاال با ایران است و میخواهند در ازای دریافت کود به طرف ایرانی محصوالت کشاورزی تحویل
دهند).

کم
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*در برزیل ،نیشکر در ماه های آوریل تا ژوئن زمانی که نیترات آمونیوم به آن اعمال می شود ،کاشته می شود و تقریباً  100درصد عرضه آن از روسیه تامین می شود.

87

کم
 آب و صناعی غذا یی،یسیون کشاورزی

منابع و ماخذ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://www.fao.org/
https://www.usda.gov/our-agency/careers/usda-financial-services
https://www.statista.com/
https://www.igc.int/en/default.aspx
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/3t945q76s/fj237573x/gh93j268p/wasde0322.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf

7.

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

8.

https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-goi.aspx

9.

https://www.ifpri.org/blog/how-will-russias-invasion-ukraine-affect-global-food-security

10.

https://kse.ua/ua/about-the-school/news/russian-invasion-in-ukraine-could-threaten-global-food-security-and-starve-hundreds-ofmillions-globally/

11.

https://theconversation.com/russias-war-on-ukraine-is-driving-up-wheat-prices-and-threatens-global-supplies-of-bread-meat-andeggs-178879

12.

https://www.crugroup.com/knowledge-and-insights/spotlights/2018/cru-s-russian-field-trip-confirms-strong-prospects-forfertilizer-demand/

13.
14.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729294/EPRS_ATA(2022)729294_EN.pdf
https://www.focus-economics.com/blog/posts/fertilizer-prices-are-hammering-farmers-what-does-that-mean-for-agriculturalprices
https://east-fruit.com/en/horticulture-market/market-reviews/fruit-imports-to-russia-in-2020-detailed-analysis-of-the-trendssuppliers-and-structure/

15.

88

