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 .دهندیم  رییغذا در جهان را تغ متیق ییمختلف صادرات مواد غذا یاستهایچگونه س

دکتر محمدرضا واعظ  -3انیتک نیرحسیدکترام -2پور یدکتر سارا امامقل -1یرگانیپور ب یرامش عال

 5دکترحامد پورآرام -4یمهدو

 تهران یدانشگاه علوم پزشکدانشکده تغذیه و رژیم شناسی ،-دانشجوی دکتری سیاستگذاری غذا و تغذیه-1

 تهران یو اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشک تیریگروه مد-یعلم ئتیعضو ه-اریدانش-2

 تهران یو اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشک تیریگروه مد -یعلم ئتیعضو ه-اریدانش-3

 دانشگاه شاهد یلوژ ویزیگروه ف یعلم ئتیعضو ه -اریدانش-4

 تهران ی، دانشگاه علوم پزشک یشناس میو رژ هیجامعهدانشکده تغذ هیگروه تغذ-یعلم ئتیعضو ه-اریدانش -5

کنندگان و  دیمصرف کنندگان ،تول یشگیهم ینگران ییغذا تیبعلت ارتباط آن با امن ییموادغذا یمتهایق:دهیچک

و در حال  توسعه  شرفتهیپ یمسئله در صف اول مباحثات در کشورها نیبوده و موجب شده است ا استگذارانیس

 2111تا سا ل ستمیقرن ب یرا از ابتدا یدو برابر کهرشدیبود.بطور ییغذا در طول دهه گذشته استثنا متیق شی.افزاردیقرارگ

 یدرصد6رشد  کهیبا در آمد کم و متوسط بطور یدر کشور ها یسابقه اقتصاد یرخداد همزمان بود با رشد ب نیتجربه نمود.ا

 درصد11از  شیب یجهان رشد اقتصاد تیسوم جمع کیو هند با دارا بودن  نی( تجربه نمودند.چ2114-2113دهه ) کییراط

 یمصرف غذا یالگو رییو موجب تغ افتیشیکشور ها افزا نی،درآمد مردم در ا یاقتصاد رانشان دادند.همزمان با بهبود رشد

الگو و مصرف  رییتغ نیشد .ا یمصرف روغن ،شکر و غالت فرآور شیو افزا یغرب یغذا یدر جهت مشابه با الگو شانیا

در صادرات مواد  یمل هیسرما شیرا باهدف افزا یمختلف یاستهایجهان س درییمواد غذا نیموجب شد صادرکنندگان بزرگ ا

غذا در جهان و فشار بر  متیق یثبات یموجب ب یکردیرو نیصادرات .چن تی،ممنوع ات،تعرفهیمانند مال ندیاعمال نما ییغذا

سبب  تیرخدادها درنها نیاروبرونمود  یرا با خطر با گرسنگ یادیز تیجمع کهیبطور د،یوارد کننده غذا گرد یکشور ها

 یجهان نیقوان ریتاث ینو به بررس یتا با نگرش دیدر جهان گرد هیدر حوزه غذا و تغذ استگذارانیجلب نظر دولتمردان و س

 غذا بپردازند. متیبر ق ییصادرات مواد غذا

 قیمت غذا،سیاست،صادرات غذا،سیاستگذاریواژگان کلیدی:

 



 
 مقدمه:

که در  ییها فیجهان با آن روبروست.اکثر توص یکشاورز ستمیاست که س یغذا چالش عمده ا متیق یثبات یامروزه ب

و  ایشامل گندم ، برنج ،سو ییموادغذا متیسرسام آورق شیافزا نهیدر زم 2112-2112 یسالها یط ییخصوص بحران غذا

شده  ییمواد غذا یجهان نسبت به شوکها تلفمخ یشود، موجب تجربه  انواع واکنشها توسط کشورها یذرت  م

دانش  دیبه منظور تول یاریبس شنهاداتیباعث شد پ یبحران بطرز خاص نی.ا(Demeke, Pangrazio et al. 2112)است

حوزه  استگذارانیس یبود که برا یمسئله ا رایغذا ارائه گردد.ز متیق یثبات یمقابله با ب یبرا ییدر خصوص ارائه راهکارها

 Deese and Reeder).بود یاتیح استگذارانیس یریگ میتصم یو غذا در راستا یکشاورز یاسیو اقتصاد س هیغذا و تغذ

2008) 
ذرت در دسترس  متیق2112سال  لیو تاماه آپر افتیشیافزا یبرنج ،گندم ،ذرت بطور ناگهان یمتهایق 2112-2112سال  در

 نیگندم باالتر متیبرابر شد. ق 3ماه در جهان  3 یبرنج ط متیسال قبل از آن دو برابر شد.ق 2با  سهیصادرات در مقا یبرا

 یدر حال توسعه رخ داد و بنظر م یاز کشورها یدر تعداد اغتشاشبطوریکه .سال قبل از آن تجربه کرد 22 یسطح را ط

پاره از عوامل بصورت یک  2111در بررسی علل ایجاد کننده می توان گفت از سال .است شیدر حال افزا یگرسنگ دیرس

 .(Watson 2112)غذایی رخ داد بحران 2112-2112زنجیره بهم پیوسته عمل نمودند تا اینکه در سال 

 به بعد: 2222غذا در جهان  از سال  متیق شیعوامل موثر در افزا

  1221در دهه  رغالتیذخا هیتخل-1

 در حال توسعه یو کشورها نیدر چ یاقتصاد عیرشد سر-2

 در جهان تیرشد جمع-3

 یدر بخش کشاورز یگذار هیکاهش سرما-4

 یستیز یسوختها یتقاضا برا شیافزا-5

 نفت و کاهش عرضه متیق شیافزا-6

 کایکاهش ارزش دالر آمر-2

 خشکسالی-2

 یوقت بانک جهان سی،رئRobert Zoëllick.کرد ادی"غذا  یبحران جهان"به عنوان   دهیپد نیا مزازیتا ورکیوین مجله

دوم تا سه چهارم در آمدشان را  کیستیبا یآنها م رایاست ز یجد یفقرا در جهان خطر یغذا برا متیق شیاظهار نمود ،افزا

 .(Abbott 2112)ستیآنها ن یزندگ یبرا ینام هیحاش نی.و ارندیغذا در نظر بگ هیته یبرا

غذایی کشور های مختلف که به نحوی برقیمتهای غذا تاثیر در این مطالعه سعی میگردد سیاستهای صادرات و واردات  مواد 

 گذارند مورد بررسی قرار گیرند.



 
 غذا متیو ق یصادرات یاستهایعملکرد کشورها در اعمال س یبررس

غذا به ناگهان سقوط کند .سپس  یمتهایرخ داد و موجب شد ق 2112سال  یو ابتدا 2112سال  یدر انتها یجهان یمال بحران

 شیپ شیافزا نیشد.علت ا یجهان یو موجب نگران افتیشیافزا دایگندم شد متیبار ق نیدوم یگندم برا متیق 2111در سال 

سر  شیتوسط رسانه در جهان منتشر شد موجب افزا امیپ نیکه ا ی.هنگام دبو کایدر آمر 2112در سال  یوقوع خشکسال ینیب

 .رت و گندم شدذ متیسام آور ق

 یاستهایدر جهان در خصوص س ییموجب شد بحثها 2112-2112 یسالها نیغذا ب متیق یالملل نیو نوسانات ب راتییتغ نیا

 یباشند که :چه اتفاق لیقب نیاز ا یجهان بدنبال پاسخ سواالت یسبب شد ،اقتصاد دانها گرید یغذا آغاز شود.از سو دیتول

و  یدر مورد کشاورز یمختلف یها هی؟فرض ابدیشیسقوط،مجددا افزا رهدو کیغذا پس از  متیکه ق یخواهد افتاد هنگام

منابع  هیتواند با ثبات بوده و بر پا یغذا م یسوال مطرح شد که چگون تجارت جهان نیآن بو جود آمد .ا ینهاده ها متیق

 استوار گردد؟ نانیقابل اطم

بر فقرا و  یقابل انکار ریغ ریغذا بود که تاث متیبرق راتییتغ نیعلل ا افتنیکرد ،لزوم در یمسئله را دو چندان م تیاهم آنچه

 .(Tadasse, Algieri et al. 2116)کم در آمد داشت یدر جوامع و کشور ها هیبروز سوء تغذ

بهداشت  یسازمان ملل وسازمان جهان ییغذا یوبخش کمکها(FAO)یخوار و بار و کشاورز یاساس ،سازمان جهان نیا بر

 Dawe and Timmer)ندینما دیدر جهان مجددا تاک هیگرفتندبراهدافشان در خصوص کاهش بروز سوء تغذ میتصم

2112, Tscharntke, Clough et al. 2112) 

 تیشبکه حما جادیمختلف و ا یاستهایرابا اتخاذ س ییتوانند بحران غذا یبزرگ م یاز کشورها یاریاست که بس نیا تیواقع

در  یثبات یسبب ب متهایق شیدر تجارت و صادرات غذا و افزا تیبامحدو نکهیبه سالمت پشت سر بگذارندضمن ا یاجتماع

در معرض  یبطور تصاعد قایوارد کننده غذا ، بخصوص در آفر ککوچ یگر،کشورهاید یغذا شوند.از سو یبازار جهان

در صادرات  تیرا به منظور محدود ییاستهایمختلف ،س یدر کشور ها  رندگانیگ میراستا تصم نی.در ا رندیگ یخطر قرار م

و  یثبات یب اعثدارد که ب یچند بعد یتینشان داد، غذا ماه کردیرو نیشد.و ا متهایق شیگرفتندکه موجب افزا شیغذا در پ

 یتیاهم ییغذا هیصادرات مواد اول  تیمحدود تیاهم یطیشرا نیشود.لذا در چن یعرضه  آن در جهان م متیدر ق یداریناپا

 .(Timmer 1222)کند یم دایدو چندان پ

ملل از دست دادن  هیبق یباال را در بر دارد و برا یمانند کسب سود تجار یمثبت جیصادر کنندگان بزرگ ،نتا یبرا چراکه

را  یروشن زهیانگ دینما یصادرات را اعمال م دیشد تیمحدود استیس یکشور ینگران کننده است .وقت یره آورد هیسرما

 .در آمد(است عیو توز یداخل یمتهای)ثبات ق المث یبرا هیسرما شیکند که همانا افزا یدنبال م

 شیرا در افزا یصادرات نقش مهم تیدهد ،محدود یرخ م یمانند خشکسال یخارج یدهد هرگاه شوکها ینشان م مطالعات

باال بوده  متهایکه ق یزمان یواردات ،حت یغذا برا صانهیحر دیمانند خر یگریکنند. عوامل د یم یسرسام آور باز یمتهایق



 
کردند  فایا ینقش عمده ا یاسیعوامل س یطیشرا نیداشت .در چن نقشمتعارف است که در بروز بحران غذا  ریرفتار غ کی

 .(Cuesta, Htenas et al. 2114)بخصوص در مورد برنج

 لیصادرات تشک تیمحدود یبرا ینیو راه حل هاو قوان  نینو یشنهادهایدر خصوص پ  یطرح افتنییدوحه برا کنفرانس

 .کامل صادرات وجود دارد تیو ممنوع اتیصادرات مانند مال تیمحدود یبرا ییشد.اگرچه راهکارها

 ریاست که بروز اشتباه در آن غ یصادرات و واردات دارند.اگرچه پروسه ا تیمحدود ندیدرفرآ ینقش مهم استگذارانیس

 یپ یرخدادها برا لیو تحل هیراه حل تجز نیاشتباهات بهتر نیقابل اجتناب است .لذا به منظورکاهش صدمات حاصل از ا

 .بردن به منطق آنهاست

 یطوالن خچهیبرصادرات تار اتی.اعمال مالردیصورت پذ ستیبا یموجود م طیشرا تیوضع لیمختلف تحل یکشور ها در

 ,Dawe)ردیگ یمورد استفاده قرار م یکشاورز ریو غ یمحصوالت کشاورز یاست که برا ییاستهایاز س یکیدارد و 

Morales-Opazo et al. 2115). 

 جیانجام داده است.نتا 2112-2111 یسالها ی)برنج و گندم (ط یاصل ییصادرات مواد غذا نهیرا در زم یمطالعات یجهان بانک

 شیجوامع عامل افزا یاصل ییمواد غذا یجهان متیدر ق یثبات یب جادیو ا متهایق شیصادرات غذا و افزا تینشان داد محدود

 یمنطق یتوافقنامه کشاورز کیبه  یابیراستا کنفرانس دوحه به منظور دست نیبود و در ا یدوره زمان نیا یباال ط اریبس متیق

 .دیگرد لیتشک

صادرات غذااعمال  یبرا یسخت یاستهایکشورس 22، 2112،در سال  یخوار و بار و کشاورز یگزارش سازمان جهان براساس

 .بحران غذا در جهان نقش داشتند شیرودر افزا نیکردند.از ا

 شیرا در پ متهایکنترل ق استیاز کشورها س %55را کاهش دادند. ییبر واردات مواد غذا اتیجهان مال یاز کشورها یمین

 .به مصرف کنندگان استفاده کردند ارانهیاختصاص  استیاز س ایگرفتند

 تیو فعال استیس چیاز کشورها ه %16و  رغالتیذخا شیافزا یانجام دادند برا ییتهایجهان فعال یچهارم کشورها کی

 .نگرفتند شیرا در پ یخاص

 کیاز کشورها تنها  یبرخ دهدینشان م 1بروز بحران غذا بودند.جدول شماره یکشور مسئول اصل 2-2نشان داد هایبررس

 یبرا متیحداقل ق استیراهکار را اعمال نمودند .بعنوان مثال کشور هند س نیچند یگرفتند و و برخ شیرا در پ استیس

کردو رابرانواع برنج اعمال  (MEP ) استیس.پاکستان (Watson 2112)را در نظر گرفت یبرنج باسمات) (MEPصادرات

 (Götz, Glauben et al. 2013).را اتخاذ نمود یکشاورز ییهمه محصوالت غذا یبند هیسهم کردیرو نیاوکرا
 

 2112-2111 یسالها یدرجهان ط ییصادرات مواد غذا تیمختلف محدود یاستهایاستفاده از س-1جدول 

 سیاستهای صادرات مواد غذایی نام محصول نام کشور



 
،سهمیه (ad  valorem)(،مالیاتvariableمالیات) گندم ،ذرت ،سویا ،دانه آفتابگردان آرژانتین 

 بندی،ممنوعیت صادرا

(،سهمیه بندی،صدور محدودپروانه ad  valoremمالیات) برنج،گندم،ذرت،آرد چین

 صادرات

(،مالیات،سرمایه گذاری MEPحداقل قیمت برای صادرات) برنج باسماتی،برنج معمولی،گندم هندوستان

 (،سهمیه بندیSTEدولت در تجارت)

 مالیات،ممنوعیت صادرات،سهمیه بندی برنج مصر

ممنوعیت صادرات، سهمیه بندی،حداقل قیمت برای  برنج باسماتی،برنج معمولی،گندم پاکستان

 (variableلیات)(،ماMEPصادرات)

 (، ممنوعیت صادراتvariableمالیات) گندم ،ذرت،جو ،آرد،هسته انگور روسیه

 سهمیه بندی گندم ،ذرت،جو اوکراین

(،سرمایه گذاری دولت در MEPحداقل قیمت برای صادرات) برنج ویتنام

(، ممنوعیت صادرات، variable(، مالیات)STEتجارت)

 سهمیه بندی

محصول تحت تاثیر قرارگرفتند.اکثرا  35 کشور دیگر 21

 غالت،شکر،حبوبات،روغنها و گوشت گاو

(، سرمایه گذاری دولت در MEPحداقل قیمت برای صادرات)

 (، ممنوعیت صادرات،variable(، مالیات)STEتجارت)

MEP=Minimum export price,STE=State trading enterprise 

 

بطور همزمان استفاده کرد.در  یبند هیو سهم اتیمال استیاز س نیاستفاده کردند.آرژانت استهایاز س یبیاز ترک گرید یها کشور

کامل  تیگرفتند.ممنوع شیرا در پVAT بر ارزش افزوده اتیو مال یبند هیات،سهمیاعمال مال کردیرود استگذارانیس نیچ

 یتوان گفت برا یعملکرد کشور ها م یهندوستان بودند.با نگاه یبیترک یاستهایبرگندم س اتیو مال یبند هیصادرات و سهم

 نیا جهیاستفاده نمودند. در نت یمتفاوت یاستهایمختلف ،ازس یدر جوامع مختلف در زمانها استگذارانیس ییمقابله با بحران غذا

 نیو چ%11،مصر%21 تنامی،و%23مسئول  انکه هندوست افتیشیافزا %61برنج  متیدوره ،ق نیا یط یبطور کل هایریگ میتصم

 تیو محدو وستیجمع پ نیکه بنگالدش به ا ی.هنگام(Resnick, Babu et al. 2115)بودند متیق شیافزا نیاز ا 2%

از  %22،اگرچه بنگالدش تنها مسئول  (Patnaik 1226)افزوده شد متیق نیبه ا %65 کبارهیصادرات برنج را اعمال نمود به 

 متیق شیدر خصوص افزا هیجریفارس و ن جیصادر کننده نفت در خل یکه کشور ها ییاستهایبود اما س متیق شیافزا نیا



 
 یاستهایاعمال س جهیرا در نت متیق شیافزا نیاز ا %16برنج شناخته شد و  متیق شیاز افزا %22اعمال کردندمسئول  یانرژ

 نیانگی،بطور م 2112.در مجموع در تابستان سال (Demeke, Pangrazio et al. 2112)در صادرات دانستند نیپیلیف

 .(Bryan 2115)مختلف در نوسان بود یدر مکانها %142تا  %112بود که در محدوده  افتهیشیبرنج افزا متیق 125%

صادرات  تیبه ممنوع میصادر کننده گندم تصم یکشور ها گریو د کایامر یروند وجود داشت.وقت نیهم زیمورد گندم ن در

 (Shama 2111)افتیشیافزا یگندم در بازار جهان متیق % 45گرفتند 

 غذا در جهان متیبرق نیکشور چ یرشد اقتصاد ریتاث

 یبرا نیغذا داشته باشد.چ متیق شیدر افزا یتواند دالئل ساختار یدر حال توسعه م یکشورها نیدر ب نیچ یاقتصاد رشد

کشور به  نینقش ا جهیگرفت.در نت شیرا در پ ییخودکفا استیس 2112غذا در سال  متیق شیمثل افزا ییمقابله با بحرانها

اتفاق همزمان شد با  نیشدو ا شتریبرنج از در آمد آن ب دیتول یها نهیعنوان وارد کننده غالت کمرنگ شد.در مورد برنج هز

 ریغ یرشد اقتصاد نکهیرا متهم کرد به ا نیکنندگان برنج چ دیکشور.کاهش در آمد تول نیآماده در ا یمصرف غذا لیتما

 ایو  2112-2112 یاساله یغذا در فاصله زمان متیدر ق دیشد شیدارد که موجب افزا یممکن مشکوک به منابع تورم

موتور  نیغذا در جهان.چ متیق شیدر افزا لیاز عوامل دخ یکیغذا بعنوان  یضا براتقا شیبود و علت افزا 2111-2111

مطرح  لیبود که در مورد برز یا هیفرض نیکردند و ا یصادر م یبود که محصوالت کشاورز ییکشور ها یبرا شرفتیپ

 ییمواد غذا یها متیسطح ق شیروند موجب افزا نیکردو ا یصادر م نیبه چ ایوو روغن س ایسو یادیز ریمقاد رایبودز

 .(Villoria 2112)شد

 ی.واردات غذاافتیشیکرد و مصرف غالت بخصوص ذرت و گندم افزا رییتغ 1221دهه  مهیاز ن نیچ یواردات غذا یالگو

در دسته  یاهیدهه بعد روغن گ کیگرفت. یکل واردات رادر برم %31که  یبطور افت،یشیافزا یشده و روغن نبات یفرآور

در واردات  یکم اریرا بخود اختصاص داد.غالت نقش بس نیچ یاکل واردات غذ %6332 زانیعمده واردات قرار داشت به م

 .%1356داشت 

صادر کننده عمده دانه  2کشور را از  ازین %51بودندحداقل  ریناگز نیدر چ استگذارانیحجم  روغن ،س نیا نیمنظور تام به

 Deese and Reeder)ندینما نیتام کایو آمروانی،تای،مالزیل،کانادا،اندونزین،برزیدر جهان شامل آرژانت یروغن یها

2112, Mueller and Mueller 2112)شد یمحسوب م یبازار بزرگ نی.چ. 

 یواردات روغنها شی.افزا2112تا 1222 یدوره زمان یهمراه بود.ط نیواردات غذا در چ یتقاضا برا شیتورم با افزا شیافزا

 یدام و فرآورده ها یپالم،غذا ا،روغنیآن شد.مانند سو یکشاورز یاصل یفرآورده ها متیق شیموجب افزا نیدر چ ینبات

 Villoria)افتیشیغذا افزا متیق جهیمصرف غذا، در نت شیبا افزا شدهمراه  یروغن نبات متیق یکشوروقت نی.درایدام

2112). 



 
 در کشور پاکستان ییصادرات مواد غذا یاستهایس

ناخالص  دیتول%21کننده  نیکشور بود و تام نیکار ا یروین %44موجب اشتغال 2112در کشور پاکستان در سال  یکشاورز

بوده و بخش عمده  جاتیکشور شامل غالت )گندم ،برنج،ذرت(،حبوبات،سبز نیا یکشاورز داتیتول.(GDP)یداخل

 Bryan)گرفت یو ژاپن صورت م گ،اماراتکن کا،انگلستان،آلمان،هنگیآمر یمحصوالت به کشورها نیصادرات ا

دهد و با توجه  یم شیرا افزا یخارج یانسبت به شوکه یریپذ بیاز کشورها ،آس ی. صادرات محصول به تعداد کم(2115

 یصنعت وابسته است م نیمشغول بوده و در آمدآنها به ا یکشور در بخش کشاورز نیا تیاز جمع یادیتعداد ز نکهیبه ا

در  یغذا در جهان بشمار رود .چراکه در کشور ها یمتهایق یثبات یدر صورت ب ییغذا تینام تیبر وضع یتواند زنگ خطر

 ازیبعلت ن گریو از طرف د ابدییصنعت توسعه م نیتجارت ا یدر آمد بخش کشاورز شیطرف با افزا کیحال توسعه از 

باشد در  ینم یقاعده مستثن نیاز ا انقابل توجه است.لذا کشور پاکست زین ییواردات مواد غذا  زانیکشور ها م نیا تیجمع

 ,ul Haq)گرفت شیدر کاهش صادرات برنج و گندم را در پ هایاشاره شده است انواع استراتژ زین 1همانطور که در جدول 

Gheblawi et al. 2111). 

 :یریگ جهینت

آنها  ریدر اقتصاد کالن است  و تاث یمختلف یرهایبرهمکنش متغ انگریاست که ب تیشاخص با اهم کیغذا  یمتهایق یثبات یب

گردد  یباز م یکشاورز نهیساز آن در زم شیو عوامل پ ییغذا تی.بحث در مورد امن دهدیدر جهان نشان مGDPرا در رشد 

علت در نظر گرفته شود ممکن  کیتنها  هایریگ می.اگر در تصم میبدان لیخغذا د متیق شیرا در افزا یچه عوامل نکهیبه ا

کشور شود  کیآنها و شکست بازار در  انیموجب ز تیکه در نها ندیتالش نما یمحصوالت دیاست کشاورزان در جهت تول

 ریتصو ،ی،مواد معدن یرژتوجه شود مانند کود ،ان یهمه نهاده ها در کشاورز یمتهایبه ق هایریگ میدر تصم کهی،امادر صورت

 2112در سال  متهایق شیافزا یعلت اصل متهایهمه نهاده ها و عدم ثبات ق متیهمزمان ق شیهد شد.افزاحاصل خوا یمتفاوت

.آنچه  نیاقتصاد رخ داد. بخصوص در هند و چ دهیدر جهان،رشد در آمدها در پد تیرشد جمع شیاتفاق در اثر افزا نیبود .ا

مختلف  یهایغذا و اتخاذ استراتژ متیق شیدر افزا یدیغذا بود که عامل کل دیتول ینهاده ها یبرا اضاتق شیحاصل شد افزا

 .دیآ یکننده بشما ر م دیمختلف تول یصادرات توسط کشور ها
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