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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

 مس��ئولیت صح��ت و س��قم این گزارش بر عه��ده  گروه 
تحقیق��ات بین الملل��ی بیزریپورت نیس��ت و تصمیم گیری 
مبتنی بر  این داده ها مس��ئولیتی را ب��رای گروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنی��ن سیاس��ت های اتخاذ ش��ده و مفروض��ات در نظر 
گرفته ش��ده و پیش بینی های انجام شده لزوماً مورد تأیید 

گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساس��یت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارش��د کانون نهادهای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد 
دپارتمانی تحت عنوان »تحلیل و پایش بازار« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت در صدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توس��ط ش��بکه تحلیل گران کانون - که به مرور ش��کل خواهد گرفت - تولید ش��ود و در 
دس��ترس اعضاء و س��ایر نهادها قرار گیرد. اما در بررس��ی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت 
آغاز ارتباط با مخاطبین و آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته 
شده مؤسسات بین المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی 
از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های 
متعددی وجود دارد اما به نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک 

ورودی در تصمیم گیری ها استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو ترجمه گزارش »تحلیل صنعت کشاورزی ایران« بیزینس مانیتور است که برای فصل 

سوم سال 2013 تهیه شده است. امید است که مفید واقع شود.

واحد تحلیل و پایش بازار کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

 مقدمه

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کس��ب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل صنعت کشاورزی  ایران« است، که برای فصل سوم سال 2013 تهیه شده 

است. امید است که مفید واقع شود.
شرکت روند اقتصاد
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تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها

پیش بینی صنعت

پیش بینی جمعیتی

روش شناسی

فهرست
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 دیدگاه

تحریم ه��ای مالی اعمال ش��ده ب��ر ایران به دلی��ل برنامه 
هس��ته ای، براي واردات کاال در این کش��ور مش��کالت جدي 
ایجاد کرده اس��ت. قیمت مواد غذایی در حال افزایش اس��ت، 
که این مسأله منجر به کاهش جدی مصرف گوشت می شود. 
البت��ه اس��تفاده از تهاتر کاال به ج��ای روش تجارت معمولی 
می تواند به ط��ور موقت، به منظ��ور دور زدن تحریم ها جهت 
پاس��خگویی به تقاضای مردم مورد استفاده قرار گیرد. اعتقاد 
بر این اس��ت که در دراز مدت، ادامه سرمایه گذاري دولت در 
زیرساخت ها - مانند بهبود سیس��تم های آبیاری- روش های 
س��نتي کش��اورزی را تغییر و بازدهي کش��اورزي را افزایش 
خواهد داد. همچنین در مورد چش��م انداز آتي غالت و ش��کر 

نگاه خوش بینانه وجود دارد.

 پیش بیني های کلیدی
 رش��د تولید گندم تا س��ال 2017-2016، 21/9 درصد 
پیش بیني مي شود و انتظار مي رود به 16/5 میلیون تن برسد. 
ب��ا توجه به مدرنیزه کردن فن��اوري، از جمله نژاد بهتر غالت، 
دسترس��ی بیش��تر به مواد اولیه مورد نیاز و بهره گیری بیشتر 

مناطق از امکانات جدید آبیاری، بازده گندم بهبود یابد.
 رش��د مصرف شکر تا سال 2017، 5/8 درصد خواهد بود 
و به 2/6 میلیون تن می رس��د. تقاضا برای قند و ش��کر بدون 
تغییرات جدي باقی خواهد ماند و به طور عمده رش��د جمعیت 

محرک رشد تقاضا خواهد بود.
 تولید مرغ تا سال 2017-2016، 8/3 درصد رشد خواهد 
کرد و به 872 هزار تن می رس��د. این رش��د به دلیل تقاضای 

داخلی و افزایش سرمایه گذاري صورت می گیرد.
 ارزش ب��ازار محصوالت کش��اورزی براس��اس قیمت هاي 
جهاني در س��ال 2013، 11/9 میلیارد دالر )3 درصد بیشتر از 
سال 2012 است و پیش بیني می شود بین سال های 2013 تا 

2017 به طور متوسط ساالنه 2/3 درصد رشد کند(.
 رش��د تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2013، 2/3- 
درصد خواهد بود )در س��ال2012 ای��ن رقم 3/4- درصد بوده 
اس��ت و پیش بینی می شود طی س��ال های2013 تا 2017 به 

طور میانگین2/2 درصد باشد(.
 تورم مصرف کننده در سال 2013 نسبت به همین مقطع 
در س��ال گذشته 28 درصد بوده است )این رقم نسبت به سال 

طیورشکربرنج
غالتشیرگوشت گاو

غالت پیشروی می کند
ارزش بازار)1( محصوالت کشاورزی ایران )درصد از کل(

منبع: بیزینس مانیتور

1. ارزش بازار شاخصي است که به روش خاص مورد اندازه گیري قرار مي گیرد. این شاخص حاصل ضرب تولیدات در قیمت هاي منتخب بین المللي است که برحسب دالر بر تن محاسبه و بیان مي شود.
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2012 که 30درصد بوده اس��ت کاهش یافته و در دوره 2012 
تا 2017 برابر 16/6 درصد پیش بیني می شود(.

 پیشرفت های کلیدی
تحریم های مالی اعمال شده توسط ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا مشکالتي در فرآیند واردات به کشور ایجاد کرده است که 
این مس��أله شامل واردات مواد غذایی نیز می شود. مواد غذایی 
و کاالهای مصرفی مش��مول تحریم ها نمی ش��ود، اما تحریم ها 
س��بب ایجاد مش��کالتی در خریدها و پرداخت ها ش��ده است. 
ایران به دلیل ع��دم توانایی در پرداخت مالی بابت خرید برنج 
از هندوس��تان به عنوان تأمین کننده اصلی برنج، دچار مشکل 
شده است و صادرکنندگان با روش های اعتباری عادي 90 روزه 
محصوالت خود را نمي فروش��ند. حتی پرداخت های مطمئن تر 
به دلیل نوس��انات نرخ ارز با مشکل مواجه شده است. ایران در 
حال تنوع بخشیدن به منابع تأمین واردات خود است و از این 
رو به نظر می آید در س��ال 2013 مش��کلی در واردات نداشته 
باشد. به عنوان نمونه، آرژانتین بعد از 20 سال صادرات به ایران 

را از سر گرفته است.
ت��ورم م��واد غذایی یک چال��ش عمده در ایران در س��ال 
گذش��ته و سال های قبل تر بوده اس��ت. براساس آخرین آمار 
منتشر ش��ده توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
ت��ورم در نوامب��ر 2012 برابر با 35/9 درص��د بوده که درصد 
باالی��ی از آن مربوط به مواد غذایی و نوش��یدنی اس��ت و در 
نوامبر س��ال 2013 به میزان 46 درصد رسیده است. با وجود 
کمبود اطالعات منتش��ر شده در کشور، برای همگان مسجل 

است که تورم واقعی در سال 2012 رشد بیشتری را نسبت به 
اطالعات رس��می منتشر شده داشته است. به نظر می رسد به 
دلیل برقرار بودن تحریم های بین المللي، افزایش قیمت مواد 
غذایی، افزایش قیمت ارز و حذف یارانه ها در طرح هدفمندي 
برق��رار خواهد بود. با فرض اینکه ای��ران حجم زیادی از مواد 
غذای��ی را وارد می کند، احتماالً قیمت مواد غذایی در س��ال 
2013 افزایش خواهد داش��ت. قیمت شیر، محصوالت لبنی و 

شکر مثال هایی در این زمینه هستند.
واردات گن��دم ای��ران معموالً به وس��یله بخش خصوصی 
انجام می شود، اما اخیراً دولت نیز تصمیم به این مسأله گرفته 
است. دولت قصد دارد ذخایر غالت را تأمین کند و به منظور 
جلوگی��ری از نارضایتی عمومی، تورم قیم��ت مواد غذایی را 
کاهش دهد. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتي ایران، که 
کاالهاي اساس��ي را تأمین مي کند انبارهایی شامل حبوبات، 
آرد و ش��کر ایجاد کرده اس��ت. این ش��رکت فعالیت خود را 
ش��روع کرده و با وجود تحریم های مالی توانایی زیادی برای 
واردات مواد غذایی دارد. به عنوان مثال در س��پتامبر 2012، 
1/1 میلیون تن گندم خریداری کرد. این ش��رکت برای ارائه 
پیش��نهادات به تجار، محتاطانه با آن ها به صورت مس��تقیم 
ارتباط برقرار می کند و روش معمول مناقصات رسمی را به کار 
نمی بندد. دولت توانس��ته است تا حدی محدودیت های مالی 
ناش��ی از تحریم ها را دور بزند و ب��رای تأمین معامالت مالی 
خ��ود از ارزهایی غیر از دالر و یورو اس��تفاده کند و از طریق 
تهات��ر معامالت مرب��وط به نفت و یا ط��ال خریدهاي خود را 

انجام دهد.
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 تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها

 نقاط قوت
 گس��تره وس��یع، آب و هوای مناس��ب و زیرساخت های 
مناس��ب کش��اورزی، ایران را به عن��وان بهره ورترین منطقه 

کشاورزی در خاورمیانه قرار داده است.
 فرایند تهیه و تولید شکر در ایران توسعه نسبتاً مناسبي 

داشته است.
 فرایند تولید ش��یر و س��ایر محص��والت جانبی در ایران 

توسعه قابل توجهي داشته است.

 نقاط ضعف
 س��ابقه و تاریخچه خشکسالی به دلیل فقدان باران های 

کافی، مشکالتی برای تولیدات کشاورزي ایجاد نموده است.
 به دلیل وابستگی تولید ناخالص داخلی کشور به صادرات 
نفت، سرمایه گذاري در بخش کشاورزی ایران به طور عمده به 

فاکتورهای محیطی وابستگی پیدا کرده است.
 حضور بخش دولتی در کشاورزی به همراه ناکارآمدی های 
خود سبب کاهش سود تولیدات شده و سرمایه گذاري بخش 

خصوصی را نیز با مشکل مواجه کرده است.
 س��رمایه گذاري مناس��ب در بخش آبیاری می توانس��ت 
س��بب بهبود خروجی های کش��اورزی ش��ود و این مسأله در 

حال حاضر بسیار هزینه بر است.
 دولت سیاست خودکفایی را پیش می برد، اما تمایل این 

کش��ور به واردات نشان می دهد این مس��أله به خوبی محقق 
نشده است.

 فرصت ها
 در آین��ده ممکن اس��ت یارانه ها س��بب کاهش منابع از 

بخش هایی شود که بهتر و پایدارتر هزینه می شده است.
 ادامه برنامه هس��ته ای ایران می توان��د منجر به کاهش 
اعتماد سرمایه   گذاران به سرمایه گذاري در کشور شود. کاهش 
تحریم های غرب می تواند فرصت خوبی برای س��رمایه گذاري 

خارجی در بخش کشاورزی ایران ایجاد مي کند.
 سرمایه گذاري در حوزه آبیاری می تواند تا حدود زیادی 

مشکالت ناشی از خشکسالی را جبران نماید.

 تهدیدها
 در آین��ده ممکن اس��ت یارانه ها س��بب کاهش منابع از 

بخش هایی شود که بهتر و پایدارتر هزینه می شده است.
 ادامه برنامه هس��ته ای ایران می توان��د منجر به کاهش 

اعتماد سرمایه   گذاران به سرمایه گذاري در کشور شود.  
 وج��ود بازاره��اي غیررس��مي و داللي س��بب کاهش 
جری��ان مؤث��ر محصوالت کش��اورزي از طری��ق کانال هاي 
رس��مي شده و این مس��أله تمایل به س��رمایه گذاري مالي 

را کاه��ش مي ده��د.



20
13

ل 
سا

م 
سو

ل 
ص

- ف
 2

01
7 

ال
 س

 تا
له

سا
 5

ی 
ین

ش ب
 پی

 با
راه

هم

ان
یر

ی ا
رز

شاو
ت ک

نع
ص

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

9

تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها  از فضای کسب و کار

 نقاط قوت
 قانون حمایت و تش��ویق س��رمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کند و فرصت های 

خوبی را برای بازگشت سود به مبدأ اصلی سرمایه ایجاد کرده است.
 اگرچه بعد از انقالب اس��المی ایران، به دلیل کاهش نفوذبخش خصوصی س��طح مهارت های کارآفرینی 
ایرانیان کاهش یافت اما بخش خصوصی شخصاً توانسته تا حدودی این مهارت ها را بازسازی کند که یک عامل 

بالقوه تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی است. 

 نقاط ضعف
 با وجود عالیم تشویقی اخیر، میزان پیشرفت در برنامه خصوصی سازی بسیار کند است.

 در حال حاضر بنگاه های خارجی نمی توانند مالکیت منابع هیدروکربنی ایران را در اختیار داشته باشند. 
معامالت "بیع متقابل" در ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا موارد سودمند کمتری دارد و در نتیجه امید به 

سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد.

 فرصت ها
 براساس قانون برنامه پنج ساله چهارم طی سال های 2005 تا 2009، دولت ایران به امتیازهای انحصاری 

مالیاتی و گمرکی نهادها و مؤسسات شبه دولتی پایان داد.

 تهدیدها
 تحریم های سازمان ملل، امریکا و اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکداری ایران و بخش های انرژی ایران، 
برقراری مبادالت مالی با مؤسسات ایرانی را برای شرکت های خارجی بسیار دشوار کرده است و سرمایه گذاری 

در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد همراه کرده است.
 بالفاصله بعد از انتشار خبر ورشکستگی مؤسسات خیریه به دلیل ارائه تسهیالت بی ضابطه، نظارت بانک 

مرکزی بر این مؤسسات به شدت افزایش یافت.
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 چشم انداز بخش دامداری
عرض�ه: در دو دهه اخیر، تولید جوجه گوش��تي در ایران 
به س��رعت ادامه داشته اس��ت و این بخش به مهمترین بخش 
دامداری کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت. با وجود افزایش ش��دید 
تولیدات طیور، در سال 2010-2009، به دلیل افزایش قیمت 
دان مرغ، اخیراً تولیدات این حوزه کاهش داش��ته است. البته 
پیش بیني می شود در سال 2013-2012 میزان تولیدات این 
حوزه با افزایش 0/9 درصدی به 812,000 تن برسد. این رشد 
ب��ه دلیل تقاضای داخلی خواهد بود که با وجود افزایش قیمت 
جهانی مواد اولیه و مشکالت مربوط به وارادت به دلیل تحریم 
حفظ شده است. پیش بیني ها تا سال 2017 حاکی از آن است 
ک��ه میزان تولیدات حوزه طیور با 8/3 درصد افزایش به میزان 
872,000 تن برسد که این افزایش نیز ناشی از افزایش تقاضای 

داخلی و افزایش سرمایه گذای ها در این حوزه است.
پیش بیني می شود تولید گوشت گاو بدون تغییرات جدی 
ب��ه 385000 تن در س��ال 2013-2012برس��د که به دلیل 
رش��د مالیم تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه اس��ت. در سال 
2017-2016 ای��ن میزان با 6/6 درصد رش��د ب��ه 410,600 
تن خواهد رسید. رش��د بخش دامداری از طریق تجاری سازی 
تقویت خواهد شد. این بخش که در تسلط هلدینگ های کوچک 
قرار داش��ت، هم اکنون در حال تجاری س��ازی است که سبب 
افزای��ش کارایی و باال رفتن حجم تولید خواهد ش��د. البته در 
این بخش می توانست رشد شدیدتري اتفاق بیفتد که به دلیل 
محدودیت فضای چراگاه ها و وابس��تگی به وارادت خوراک دام 
محقق نش��د. طبق قوانین ایران تولید و وارادت گوشت خوک 

و محصوالت مرتبط با آن ممنوع اس��ت. به نظر مي رسد هدف 
دولت در رس��یدن به خودکفایی در بخش دام و طیور بیش از 

حد خوش بینانه است.
تقاضا: پیش بیني می شود مصرف گوشت در کشور در سال 
2013-2012 کاهش یابد. این کاهش به دلیل افزایش قیمت 
داخلی گوشت است که ناشی از تحریم های بین المللي و افزایش 
قیمت خوراک دام اس��ت. پیش بیني می ش��ود در سال 2013 
مص��رف طیور با رش��د 1/6 درصدی به می��زان 836,600 تن 
افزایش یابد. این میزان برای تولیدات دام کاهش 4/5 درصدی 
داش��ته و به 459,300 تن خواهد رسید. در سال های ابتدایی 
پیش بیني، تحریم های سازمان ملل اثر کاهشی خود را بر تقاضا 
خواهد داش��ت. ایران به شدت به واردات وابسته است و به نظر 
مي رس��د واردات به دلیل مش��کالت ای��ران در نقل و انتقاالت 
مالي با مش��کالت جدی مواجه خواهد بود. تالش دولت ایران 
در ذخیره دام و طیور مصرفی تا حدودی این مشکالت را حل 
کرده اس��ت. در حوزه طیور ب��ه دلیل اینکه عرضه داخلی بهتر 
و مجهزتر انجام می ش��ود، وضعیت بهتری نس��بت به تولیدات 

گوشت گاو و گوسفند دارد.
در دوره پیش بیني تا س��ال 2017، انتظار می رود تولیدات 
دام و طی��ور افزای��ش یابد که ای��ن افزایش ب��ه دلیل افزایش 
جمعیت و افزایش درآمد س��رانه خواهد بود. به نظر می رس��د 
مصرف طیور با رشد 8/3 درصدی نسبت به میزان سال 2012 
به رقم 872,000 تن در س��ال 2017 برس��د. مصرف گوشت 
گاو نیز با رش��د 6/7 درصدی به 605,900 تن در سال 2017 

خواهد رسید.

 پیش بینی  صنعت
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میزان تولید و مصرف گوشت گاو و گوساله

برآورد
2012 

پیش بینی
2013 

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

پیش بینی
2016 

پیش بینی
2017 

385/0385/0389/7396/7403/6410/6تولید گوشت گاو و گوساله )هزار تن(

481/0459/3477/2504/9548/3605/9مصرف گوشت گاو و گوساله )هزار تن(

میزان تولید و مصرف گوشت مرغ

برآورد
2012 

پیش بینی
2013 

پیش بینی
2014 

پیش بینی
2015 

پیش بینی
2016 

پیش بینی
2017 

805/0812/0822/0840/0856/0872/0تولید گوشت مرغ )هزار تن(

825/4838/6863/0891/4921/0951/8مصرف گوشت مرغ )هزار تن(

منبع: بیزینس مانیتور، وزارت کشاورزی ایاالت متحده

منبع: بیزینس مانیتور، وزارت کشاورزی ایاالت متحده

 بحران مرغ در پیش رو است؟
افزایش شدید قیمت ارز در ایران سبب سه برابر شدن قیمت 
مرغ وارداتی در سال 2012 شد. قیمت مرغ در حال حاضر 15 تا 
20 درصد کمتر از قیمت اواسط جوالی 2012 است و به میزان 
65,000 ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. بیش از نیمی 
از مرغداری های کشور تولیدات خود را به دلیل افزایش قیمت 
دان مرغ متوقف کردند. با وجود پیشرفت های حاصل شده، به 
نظر می رسد این بحران تا زمانی که تولید داخلی افزایش نیابد، 
متوقف نخواهد شد. این مسأله به دلیل قیمت بسیار باالی مواد 
اولیه به کار رفته در دان مرغ با محدودیت جدی خواهد شد که 
به دلیل تحریم های بین المللي اثر مضاعفی بر واردات گذاشته 
است. در حال حاضر ایران تقریباً 70 درصد از مواد اولیه به کار 

رفته در دان مرغ را وارد می کند.

 تقاضای گوشت به دلیل تحریم ها آسیب جدی دیده است
تقاضای گوش��ت از زمان تحریم های سازمان ملل، اتحادیه 
اروپا و سایر کشورها دچار تغییراتی شده است. با وجود این که 
تجارت مواد غذایی از تحریم ها مس��تثنی ش��ده، قیمت های 
داخلی به دلیل تحریم های مالی افزایش بس��یار باالیی داشته 
اس��ت که این مس��أله نیز مانعی جهت تأمین مواد غذایی به 
وسیله واردات بوده است. بنابراین مصرف محصوالت پروتئینی 
و لبنی در س��ال 2013-2012 افزایش جدی نخواهد داشت. 
وزارت کش��اورزی ای��االت متحده پیش بیني کرده در س��ال 
2013 واردات محص��والت دام و طی��ور در ایران به ترتیب به 
125,000 و 46,000 تن برس��د که به ترتیب بیانگر کاهش 
23/8 درص��دی و 3/9 درص��دی خواه��د ب��ود. دولت جهت 
واردات ارزان گوش��ت بودج��ه 5 میلی��ارد دالری اختصاص 
 داده اس��ت که این مس��أله به دلیل افزایش قیمت ارز، گران 

تمام می شود.

 امکان توسعه و رشد در بخش توسعه یافته تولیدات طیور
ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده طیور در خاورمیانه 
است. ظرفیت های تولید در این کشور نسبتاً توسعه یافته است. 
براس��اس گزارش فائو، رتبه ایران در آس��یا چهارم و در جهان 
هفدهم اس��ت. دولت ایران توسعه این بخش را مستمراً مدنظر 
داش��ته است. تولید این بخش در کشور از مقیاس های کوچک 
و تولید محلی و س��نتی که بهره وری بسیار پایین و نیروی کار 
بسیار باال داشته، به تولید بهره ورتر در زنجیره تأمین تبدیل شده 
است. در فوریه 2010، بزرگترین کشتارگاه مرغ در خاورمیانه 
در نزدیکی تهران افتتاح ش��د. این کشتارگاه براساس گزارش 
ته��ران تایمز با 70 درصد س��رمایه گذاري بخش خصوصی به 
بهره برداری رس��یده و 1000 فرصت شغلی ایجاد کرده است. 
این کشتارگاه نش��ان دهنده عزم ایران در جهت دهی به آینده 

صنعت تولید طیور در کشور است.
وارادت تجهی��زات مدرن و تکنیک های بهبود یافته تولید و 
حمایت های قابل توجه دولت س��بب توسعه بخش دام و طیور 
در کش��ور و نقش قابل توجهی در اشتغال محلی داشته است. 
با فرض اینکه سرمایه گذاري های انجام شده تنها توانسته است 
70 درصد ظرفیت بهره برداری را شکل می دهد، می توان نتیجه 
گرفت این حوزه فضای بس��یار قابل توجهی برای رش��د دارد. 
سرمایه گذاري بیشتر در این حوزه می تواند در بلندمدت اهداف 

خودکفایی کشور در این عرصه را تضمین کند.

 مصرف گوشت گوسفند و بز بیشتر از گوشت گاو است
یک��ی از مهمتری��ن ویژگی های بخش دام��داری در ایران، 
فصل��ی بودن آن اس��ت. با آغ��از ماه مبارک رمض��ان در اواخر 
آگوس��ت، تقاضا به اوج خود می رسد. با افزایش ذخیره گوشت 
توس��ط خانوارها، تقاضا براي گوش��ت در سطح جامعه افزایش 
یافته اس��ت و بنابراین انتظار مي رود که معامالت گوسفند و بز 
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)که در آمار دام بیزینس مانیتور منظور شده است( با رونق قابل 
توجهي روبرو شوند. این حیوانات نسبت به گاو در سراسر ایران 
در دسترس تر هستند، زیرا مقاومت بیشتري براي زنده ماندن 
در برابر ش��رایط خش��ک و کویري دارند. در واقع ایران جایگاه 
چه��ارم را از نظر تعداد گله گوس��فند دارد. در حالی که گاو به 
صورت عمده توسط علوفه وارداتی تغذیه می شود، گوسفند و بز 
توسط چراندن در زمین های روستایی تغذیه می شوند. مناسب 
بودن ش��رایط بومی سبب بهره ور بودن این نوع از گوشت شده 
که برای جمعیت بیش��تری از مردم تولید مي شود. البته چرای 
بی رویه این نوع از دام سبب دامن زدن به خشکسالی بیشتر در 

کشور شده است.

 وارادت غذای دام در مقابل تحریم ها
در اوایل س��ال 2012، ایران در بازارهای جهانی به ش��دت 
فعال بود. این فعالیت در راس��تای تأمین گسترده گندم مورد 
اس��تفاده براي نان و سایر کاالهای مورد نیاز به منظور کسری 
م��واد غذایی ای��ران به دلی��ل تحریم ها ب��ود. تحریم هایي که 
بانک ه��ای ایرانی را مورد هدف ق��رار داده تأمین مالی واردات 
را سخت کرده اس��ت. تهران به روش های مختلف سعی کرده 
است تحریم ها را دور بزند و از این طریق خوراک دام و طیوري 
که تجار ایرانی در واردات آن با مش��کل روبرو بوده اند را تأمین 

نماید. این حقایق آوریل 2012 در گزارش رویترز آمده است.

 ریسک های پیش رو
تحریم های س��ازمان ملل ریس��ک افزایش��ی را به تولید و 
مصرف گوش��ت در کشور تحمیل کرده اس��ت. مشخصاً ادامه 
یافتن تحریم ها سبب ش��ده است سرمایه گذاري در دامپروری 
با محدودیت جدی مواجه ش��ود و تولید افزایش نداشته باشد. 
تحریم ها هم اکنون تأثیرات خود را بر ظرفیت واردات محصوالت 
کش��اورزی گذاشته و دسترسی و تأمین گوشت گاو برای ایران 

با مش��کالتی مواجه شده است. به دلیل تأثیر تحریم بر درآمد 
سرانه ایرانی ها، ممکن اس��ت مردم ایران به سمت خرید مواد 

پروتئینی ارزان تر متمایل شوند.
برخ��ی از مرغداران اعتق��اد دارند دولت می بایس��ت نقش 
بیشتری در خرید مرغ از آنها و تثبیت تولیدات داشته باشد تا 
در شرایط اش��باع بازار به آنها لطمات جبران ناپذیر وارد نشود. 
حمایت های دولت می تواند سبب افزایش تولید و بهره ور کردن 

تولیدات شود.
افزای��ش قیمت خ��وراک دام و طی��ور و م��واد اولیه مورد 
استفاده در این حوزه سبب افزایش ریسک تولیدات شده است. 
از آنجایی که بخش دام در ایران به میزان قابل توجهی وابسته 
به تولیدکننده های کوچک است، افزایش قیمت خوراک دام و 
هزینه هایی چون فرتیالیز و موتور دیزل اثرات مخربی بر رشد 

تولید در بلندمدت خواهد داشت.

 چشم انداز بازار برنج
عرض�ه: انتظار می رود تولید برنج با یک رش��د مالیم 3/5 
درص��دي به 1/6 میلیون تن در س��ال 2013-2012 برس��د. 
ای��ن می��زان تولید ناش��ی از بازدهی پای��دار 4/19 تنی در هر 
هکتار و میزان 560,000 هکتاری زیر کش��ت اس��ت. در سال 
2014-2013، رش��د بیش��تر در بازدهی که برابر 4/29 تن در 
هر هکتار اس��ت، میزان تولید را افزای��ش خواهد داد و به 1/7 
میلیون تن خواهد رس��اند. پیش بیني مي شود تولید برای سال 
2017-2016 رش��د 14/8 درصدی نس��بت به 2011-2012 
داشته باش��د و به 1/8 میلیون تن برس��د. ارزیابی منصفانه از 
تولی��د داخلی برنج، نتیجه رقابتی اس��ت ک��ه تولیدکنندگان 
داخلی ب��ا واردکنن��دگان دارند. اگرچ��ه واردات تحت کنترل 
اس��ت، اما رشد آن ادامه داش��ته و تولیدکنندگان داخلی را از 
انجام س��رمایه گذاري های الزم دلس��رد کرده تا بر رشد تولید 
داخلی تکیه نمایند. پیش بیني افزایش مالیم در تولید در سال 

منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده

تولید و مصرف طیور در ایران

برآورد 200720082009201020112012

710/0722/0745/0765/0785/0805/0تولید طیور )هزار تن(

751/0732/0763/0824/0838/0825/4مصرف طیور )هزار تن(

منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده

تولید و مصرف گوشت گاو و گوساله در ایران

برآورد 200720082009201020112012

تولید گوشت گاو و گوساله 
375/0373/0375/0380/0380/0385/0)هزار تن(

مصرف گوشت گاو و گوساله 
468/0501/0508/0676/0605/0481/0)هزار تن(
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منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده

تولید و مصرف برنج در سال های 2012 تا 2017

برآورد 
2012

پیش بینی
2013

پیش بینی
2014

پیش بینی
2015

پیش بینی
2016

پیش بینی
2017

1,550/01,605/01,676/11,711/01,745/01,779/0تولید برنج )هزار تن(

73,535/93,591/2/ 3,302/43,358/63,419/53,478مصرف برنج )هزار تن(

2017-2016 نش��ان دهنده انتظارات از رش��د تقاضا و تالش 
جهت خودکفایی به دلیل تحریم ها اس��ت. دولت هدف گذاری 
کرده تا س��ال 2017-2016 به خودکفایی در این عرصه برسد 
در حالی که به نظر می رس��د این هدف گذاری با س��طح بازده و 

سطح زیر کشت در ایران بلندپروازانه است.
تقاضا: برنج یکی از مهم ترین اقالم در سبد غذایی ایرانیان 
اس��ت. پیش بیني می شود تقاضا در س��ال 2013 با رشد 1/7 
درصدی به 3/4 میلیون تن برسد و این رشد تا پایان سال 2017 
به صورت یکنواخت ادامه داش��ته باش��د. البته به نظر می رسد 
تحریم های گسترده سازمان ملل سبب ایجاد محدودیت هایی 
در میان مدت شود. ایران تقریباً نیمی از برنج مصرفی خود را از 
طریق واردات تأمین می کند )تقریباًً 55 درصد(، اما پرداخت ها 
جهت واردات با مشکالت فراوان روبرو است، چرا که بازرگانان 
ایرانی به دلیل مش��کالت ناش��ی از تحریم ها امکان گش��ایش 
اعتبار را ندارند. دولت تالش می کند برنج مورد نیاز را از طریق 
انج��ام معامالت دو طرفه با صادرکنن��دگان برنج انجام دهد و 
محدودیت ها را از طریق تهاتر کاالهای مورد نیاز با نفت و سایر 

کاالها انجام دهد.
انتظار مي رود افزایش درآمد سرانه سبب تغییر سبد غذایی 
از وعده های غذایی نان و س��بزی محور به سمت وعده هایی با 
برنج و گوشت شود. بنابراین پیش بیني می شود مصرف برنج با 
رشد 8/7 درصدی نسبت به سال 2012 به میزان 3/6 میلیون 

تن در سال 2017 برسد.

 تورم در صنایع غذایی، سبب رشد قیمت درسال 2013 
می شود

تورم مواد غذایی یک چالش عمده در ایران در سال گذشته 
و سال های قبل تر بوده است. براساس آخرین آمار منتشر شده 
توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تورم در نوامبر 
2012 برابر با 35/9 درصد بوده اس��ت که درصد باالیی از آن 
مربوط به مواد غذایی و نوش��یدنی ها است که در سال 2013 
و همین مقطع تورم به میزان 46 درصد رس��یده اس��ت. )که 
28/6 درصد از سبد بهای مصرف کننده را در بردارد( با وجود 
کمبود اطالعات منتش��ر شده در کشور، برای همگان مسجل 
اس��ت که تورم واقعی در سال 2012 رشد بیشتری را نسبت 
به اطالعات رس��می منتشر شده داشته است. به نظر می رسد 
افزای��ش قیمت مواد غذایی به دلی��ل برقرار بودن تحریم های 

بین الملل��ي برق��رار خواهد بود. قیمت م��واد غذایی در اکتبر 
س��ال 2012 به دلی��ل افزایش قیمت ارز ب��ه صورت نجومی 
افزای��ش یافت. در آن مقطع ناظران مختلف اعتقاد داش��تند 
تورم از 46 تا 69 درصد در حال تغییر است. عامل مهم دیگر 
سیاست های داخلی اقتصادی اس��ت، رئیس جمهور ایران، به 
صورت تدریجی یارانه را که قیمت بسیاری از کاالهای اساسی 
را به طور مصنوعی پایین نگه داشته بود، قطع کرد. با افزایش 
قیم��ت ارز، قیمت ه��ا افزایش پیدا کرد. براس��اس گزارش ها 
قیمت ماست سه برابر شد و قیمت شیر در اکتبر به میزان 9 
درصد افزایش یافت. عالوه بر این گزارش های مختلف نش��ان 
داد به دلیل افزایش قیمت گوش��ت، طبقه متوس��ط این کاال 
را در س��بد غذایی خود محدود کرده  و نان را در س��بد خود 

افزایش داده اند.

به نظر می رس��د بانک مرکزی ام��کان الزم برای جلوگیری 
از افزایش مجدد نرخ ارز را دارد که این مس��أله ریس��ک ایجاد 
یک ابر تورم را کاهش می دهد. به دلیل س��قوط ارزش ریال و 
تحریم ه��ای وضع ش��ده در صنعت نفت و مال��ی ایران، هزینه 
واردات کماکان افزایش خواهد یافت. از این رو ش��اهد متوسط 
ت��ورم 40 درصدی در س��ال 2013-2012 و 33 درصدی در 
سال 2014-2013 خواهیم بود. با در نظر گرفتن این حقیقت 
ک��ه ایران بخش عمده ای از کاالهای اساس��ی خود را از طریق 
واردات تأمین می کند، به نظر می رسد تورم قیمت مواد غذایی 
در سال 2013 افزایش خواهد داشت که بخشی از آن ناشی از 

رشد مصرف محصوالت لبنی، شامل شیر و ... خواهد بود.
اگرچ��ه احتمال دارد به دلیل باالرفت��ن هزینه های زندگی 
اعتراضاتی صورت گیرد، اما این مس��أله تهدید اساس��ی برای 

تورم ناشی از قیمت مواد غذایی
اجزاء شاخص قیمت مصرف کننده، درصد تغییرات ساالنه

منبع: بیزینس مانیتور، بانک مرکزی ایران

مسکن، برق و سوختشاخص قیمت مواد مصرفی
حمل و نقلمواد غذایی و نوشیدنی
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1. basmati

کشور محسوب نمی شود. بسیاری از تقصیرها ناشی از وضعیت 
ب��د اقتصادی به رئیس جمهور و عملکرد بد دولت وی نس��بت 
داده می ش��ود. ای��ن فرض وجود دارد که برن��ده انتخابات آتي 

ایران، ثبات و بقاي کشور را تقویت خواهد کرد.

 کاالبرگ برای کاالهای اساسی جهت کاهش فشار بر خانوارها
در نتیج��ه افزایش قیمت مواد غذای��ی، دولت و مجلس در 
ژانوی��ه 2013 توافق کرده اند که ب��رای خانوارهای کم درآمد، 
مواد غذایی ضروری را تأمین کنند. از این رو بودجه 2 میلیارد 
دالری از صندوق توس��عه ملی برای این منظور اختصاص داده 
شده که این بودجه صرف تأمین برنج، روغن و شکر 17 میلیون 

ایرانی خواهد شد.

 کل واردات علی رغم تحریم ها کماکان تغییری نداشته است
تحریم ه��ای مالی اعمال ش��ده توس��ط ای��االت متحده و 
اتحادیه اروپا س��بب خلل در فرایند واردات به کش��ور شده که 
این مس��أله شامل واردات مواد غذایی نیز می شود. مواد غذایی 
و کاالهای مصرفی ش��امل تحریم ها نمی ش��ود ام��ا تحریم ها 
س��بب ایجاد مش��کالتی در خریدها و پرداخت ها ش��ده است. 
ای��ران به دلیل ع��دم توانایی در پرداخت مال��ی در خرید برنج 
از هندوس��تان به عنوان تأمین کننده اصلی برنج توسط برخی 
صادرکنندگان هندی، دچار مشکل شده است و صادرکنندگان 
حتي با روش های اعتباری عادي 90 روزه فروش ندارند. حتی 
پرداخت های مطمئن تر به دلیل نوس��انات نرخ ارز با مش��کل 

مواجه شده است.
شرکت KRBL هند به عنوان بزرگترین تأمین کننده برنج 
در هند که بزرگترین صادرکننده برنج باس��ماتی)1( اس��ت، به 
دنبال بازارهای جدید در ش��رق و غرب آفریقا اس��ت، که این 
مس��أله به دلیل کاهش قیمت جهان��ی برنج و محدودیت های 
واردات به ایران اس��ت. ایران بزرگترین خریدار برنج باس��ماتی 
اس��ت. ش��رکت غذایی LT نیز که صادرکننده دیگر این برنج 
به ایران اس��ت، به دنبال منبع دیگری جهت فروش محصوالت 

خود است.
با وجود این محدودیت ها ایران کماکان قادر به تأمین بیش 
از نیاز خود است. محدودیت های واردات از هند ضربه جدی به 
واردات ایران وارد نکرده اس��ت، چرا که آرژانتین این کسری را 
جبران خواهد کرد. این کشور بعد از 20 سال صادرات برنج به 
ایران را آغاز و تا کنون دو محموله 14,000 و 16,000 تنی به 
ایران صادر کرده است. وزارت کشاورزی ایاالت متحده تخمین 
زده برنج در ایران در سال 1390 در میزان 1/7 میلیون تن به 
تعادل خواهد رس��ید، )در مقایسه متوسط 1/5 میلیون تني در 
پنج س��ال( و این تعادل به همین منوال تا سال 2013-2012 
و 2013-2014  ب��ا واردات 1/5 میلیون تن در دو فصل ادامه 

خواهد یافت.

 تعادل در واردات نیاز به مشوق هایی برای تولید دارد
کشت برنج در ایران به صورت سنتی انجام می شود که این 
مسأله به دلیل فقدان زمین های وسیع جهت کشت این محصول 
است. دولت ایران در بازار برنج فعال بوده و این فعالیت از طریق 
اعمال کنترل بر تولید و واردات جهت کنترل قیمت است. البته 
حضور دولت در این عرصه جهت تشویق تولیدکنندگان کافی 
نبوده و از این رو ایران به واردات وابسته تر شده است. همچنین 
تعرفه های واردات جهت جلوگیری از واردات برنج ارزان قیمت 
و نابودی تولید وضع می ش��ود. به دلیل اتکای ایران به واردات 
و اهمیت برنج در سبد کاالهای ایرانیان، دولت همواره تعادلی 
بی��ن تعرفه واردات و قابلیت تأمین برن��ج از خارج برقرار کرده 
است. این تعادل در شرایطی ایجاد می شود که دولت مجبور به 

افزایش یارانه تخصیصی به این کاال نشود.
انتظار م��ی رود هند به عنوان بزرگتری��ن صادرکننده برنج 
به ایران با کاهش 5 درصدی در برداش��ت برنج خود در س��ال 
2013-2012 مواج��ه باش��د که این مس��أله به دلیل ش��روع 
نامناس��ب فصل باران های موسمی اس��ت. با این اوصاف تولید 
بیشتر از گذشته و متوسط 10 سال اخیر خواهد بود و صادرات 
نیز احتماالً باال خواهد بود. انتظار نمي رود هند در بلندمدت به 
عنوان صادرکننده اصلی غیرباس��ماتی بماند که این مسأله به 

دلیل سیاست های غیرقابل پیش بیني هند خواهد بود.
منبع دیگر واردات برنج به ایران پاکس��تان است. برخی از 
ناظران اعتقاد دارند صادرکنندگان پاکس��تانی به دلیل ضعف 
در دسترسي به بانک هاي بین المللي جهت گشایش اعتبارات 
برای صادرات با مش��کالت جدی مواجه بوده اند. دلیل اصلی 
این که هند منبع همیش��گی صادرات به ایران بوده، مشکالت 
بین هند و پاکس��تان اس��ت. همچنین به دلیل این که روابط 
بین دو کش��ور در کوتاه م��دت تغییری نخواهد داش��ت، این 
احتمال وجود ندارد که پاکس��تان بتواند بازار از دس��ت رفته 

هند را به دست آورد.

 ریسک های چشم انداز
خشکس��الی کماکان به عنوان یک ریس��ک مطرح اس��ت. 
اگرچه س��رمایه گذاري هایی جهت بهبود وضعیت آبیاری مورد 
نیاز اس��ت، احتمال کمی وجود دارد در دوره مورد بررسی اثر 
مثبت��ی بر تولید دیده ش��ود. تحریم های جهانی ریس��ک ها را 
تش��دید خواهد کرد و بر س��رمایه گذاري در حوزه کشاورزی و 

تولید ناخالص داخلی ایران اثرگذار خواهد بود.
با فرض وابس��ته بودن ایران به واردات برنج، ریس��ک های 
تقاضا به صورت مستقیم به وضعیت جهانی بازار برنج بستگی 
خواهد داشت. پیش بیني مي شود در کوتاه مدت به دلیل شرایط 
خ��وب زراعت در تولیدکنندگان اصل��ی- چین و هند- مازاد 
عرضه وجود داشته باش��د و قیمت ها پایین بیاید. اما همواره 
به دلیل وجود مشکالت در محصوالت یک تولیدکننده عمده 
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منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده

تولید و مصرف برنج در سال های 2007 تا 2012

200720082009201020112012

1,724/01,758/01,441/01,487/01,510/01,550/0تولید برنج )هزار تن(

3,302/4 )برآورد(3,200/03,000/03,100/02,950/03,250/0مصرف برنج )هزار تن(

ریس��ک افزایش قیمت وجود دارد. دول��ت ایران تالش کرده 
اس��ت تا به صورت مؤث��ر هزینه های ب��االی واردات را تأمین 
نماید که یک ریسک منفی بر تقاضای پیش بیني شده داشته 
اس��ت. همچنین کشت مناس��ب محصول در صورتی که ایران 
کماکان بتواند برای واردات تأمین مالی مناسب داشته باشد، 

سبب یک ریسک مطلوب شده است.
باقی ماندن دوره قیمت های باال یا وجود کسری در واردات 
به دلیل مش��کالت تحریم ها می تواند مشوقی برای برنج کاران 
باش��د که سرمایه گذاري بیش��تری در این حوزه داشته باشند. 
این مسأله اثر مثبتی بر ریسک تولید در دوره پیش بیني خواهد 
داش��ت. اثرات تحریم بر هزینه های خانوار یک ریس��ک منفی 
ب��رای مصرف برنج خواهد داش��ت، به ویژه اگ��ر کماکان ایران 

وابسته به واردات باشد.

 چشم انداز شکر
عرضه: به دلیل سرمایه گذاري ناکافی و نبود حمایت بخش 
خصوصی و دولتی، بهره برداری از منابع تولید ش��کر با شکست 
روبرو ش��ده اس��ت. به رغم افزایش نس��بتاً کم تعرفه واردات، با 
توجه به افزایش ورشکستگی ها در مزارع نیشکر دولتی، واردات 

شکر با انتقادات جدي مواجه شده است. 
پیش بیني می ش��ود تولید ش��کر در س��ال 2012-2013، 
به میزان 3/7 درصد رش��د داش��ته و به 985,000 تن برس��د. 
همچنین  در س��ال 2014-2013، با رش��د 7/6 درصدي 1/1 
میلیون تن خواهد رس��ید. پیش بیني می ش��ود در پنج س��ال 
آینده تولید ش��کر نسبت به تولید در سال 2012-2011، برابر 
40/5 درصد رش��د داشته و به 1/3 میلیون تن برسد. هر چند 
ایران برای افزایش تولید تا سال 2020 برنامه هایی دارد، هنوز 
پیش��رفت های مهمی در این زمینه دیده نشده است. بنابراین 

پیش بیني محتاطانه صورت گرفته است. 
تقاض�ا: با توجه به تالش های دولت برای کاهش یارانه ها و 
احتمال افزایش تحریم های بین المللي علیه ایران انتظار می رود 
در سال 2013-2012 تقاضا برای شکر حدود 2/5 میلیون تن 
باشد. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی نیز تقاضا برای شکر را 
محدود می کند. انتظار می رود تا سال 2017 تقاضا 5/8 درصد 
رشد داشته و به 2/6 میلیون تن برسد. اساساً این افزایش ناچیز 

با توجه به رشد جمعیت صورت می گیرد.

 افزایش قاچاق به دلیل افزایش قیمت داخلی 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که ش��کر به دلیل قیمت های 
باالتر داخلی، از پاکس��تان به کش��ورهای همس��ایه، از جمله 
افغانستان و ایران قاچاق می شود. قیمت خرده فروشی شکر در 
پاکستان 75 روپیه در هر کیلوگرم است که در افغانستان 105 

روپیه و در ایران برابر 110 رویپه مي باشد.
در حالی که قاچاق شکر به ایران، عرضه در بازار داخلی کشور 
را افزایش و نیاز ب��ه واردات را کاهش می دهد، تولیدکنندگان 
ایرانی را از افزایش تولید ش��کر داخلی دلسرد می کند. تفاوت 
قیمت شکر در سه کشور به دلیل تورم باالتر قیمت مواد غذایی 
در ایران است، از طرفی دولت یارانه تولید محصوالتی مانند نان 

و شکر را حذف کرده است.

 تهاتر نفت با شکر هندي
براس��اس مجله وال اس��تریت، هیأت تجاری اعزام شده به 
هند، ب��ه منظور دور زدن تحریم های مال��ی ایاالت متحده در 
محموله های نفت ایران برای خرید محموله های ش��کر، برنج و 

سویا توافق نامه ای را امضاء کردند.
هند ق��ادر به پرداخت کام��ل بهای نفت واردات��ی از ایران 
نیست، زیرا تحریم های ایاالت متحده شدیدتر شده و دسترسی 
به دالر امریکا برای معامالت با ایران س��خت ش��ده اس��ت. در 
ع��وض، ایران موافق��ت کرده در ازای ف��روش نفت، روپیه های 
هن��دی را دریاف��ت کند. به همین منظور هی��أت تجاری را به 
هند فرستاده تا کاالهای هندی را بررسی کنند و با روپیه های 

دریافتی خرید کنند.

واردات         تولید

رشد کند تولید
تولید و واردات شکر در ایران )هزار تن(

منبع: بیزینس مانیتور، وزارت کشاورزی ایاالت متحده
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منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده، مؤسسه تحقیقات سیاست هاي کشاورزي و غذا

تولید و مصرف  شکر در ایران،2012 تا 2017

پیش بینی2012
2013

پیش بینی
2014

پیش بینی
2015

پیش بینی
2016

پیش بینی
2017

950/0985/01,060/01,145/01,240/01,335/0تولید شکر )هزار تن( 

2,460/02,468/22,495/52,525/52,561/12,602/2 )برآورد(مصرف شکر )هزار تن( 

منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا، موسسه تحقیقات سیاست هاي کشاورزي و غذا

تولید و مصرف شکر در ایران، 2007 تا 2012

برآورد  200720082009201020112012

1,370/01,145/0610/01,085/0900/0950/0مصرف شکر )هزار تن(

2,210/02,275/02,330/02,380/02,460/02,460/0تولید شکر )هزار تن(

 طرح های بزرگ، مشکالت بزرگ
به گفته مدیر عامل ش��رکت مادرتخصصی بازرگاني دولتي 
ایران)1( و ش��رکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي)2(، ایران قصد 
دارد در پایان این دهه تولید نیشکر را به بیش از دو برابر مقدار 
کنونی برساند و در این زمینه خودکفا شود. دولت امیدوار است 
در مقایسه با تولید 950,000 تني در سال 2012-2011، در 
س��ال 2020 تولید س��االنه را به 2/06 میلیون تن برساند. این 
مقدار در صورتی محقق می ش��ود که سطح زیر کشت نیشکر 
94 درصد افزایش یافته و میزان برداشت محصول نیز افزایش 
بلندپروازانه ای داشته باش��د و به 110 تن در هر هکتار برسد. 
در حال حاضر این میزان 87/7 تن در هکتار اس��ت. برای این 
منظور باید سرمایه گذاري وسیعی در ایجاد فراوري هاي جدید 
صورت گیرد. از جمله این اقدامات، احداث س��اختن بزرگترین 
کارخانه در نزدیکی بندر امام خمینی )ره( است که در رسیدن 
به این هدف ش��ک و تردید زیادی وجود دارد. تولید ش��کر در 
س��ال 2007-2006 به اوج خود یعنی 1/4 میلیون تن رسید 
که پیش بیني می شود تولید در سال 2017-2016 مجدداً به 

این میزان برسد.
گرچه طرح های س��رمایه گذاري های بلندپروازانه ش��رکت 
توس��عه نیش��کر برای آینده این حوزه امیدبخش است، اما در 
طول چند سال گذشته تولید شکر ایرانی دچار رکود بوده است. 
در س��ال های 2006 و 2007، رئیس جمهور، با توجه به وجوه 
حاصل از افزایش قیمت انرژی، به ش��دت حجم واردات شکر را 
افزایش داد تا قیمت های داخلی پایین بماند. از آن زمان به بعد، 
واردات در مقایس��ه با نیاز کشور بیشتر شد. قیمت های داخلی 
به دلیل ذخایر زیاد ش��کر کاهش یافت و مناطق تحت کشت 
محصوالت ش��کر کاهش یافتند. عالوه بر این خشکس��الی در 
سال 2008 نیز به تولید ضربه زد. در حالی که انتظار می رود در 
سال های آینده تولید بهبود یابد، دولت در این مورد خوش بین تر 
اس��ت و انتظار می رود در طول دوره پیش بیني ایران کماکان 

واردکننده شکر بماند.

 ریسک های چشم انداز
پتانس��یل های مربوط به س��رمایه گذاري بیش��تر، ریسک 
اصلي برای پیش بیني تولید ش��کر محسوب می شوند. به رغم 
افزایش تعرفه واردات به نظر نمی رس��د حمایت بخش دولتی 
برای صنعت قند و ش��کر در ش��رف وقوع باشد. به طور مشابه 
چشم انداز سرمایه گذاري بخش خصوصی مبهم است. از طرفی 
احتمال افزایش تحریم های سازمان ملل متحد وجود دارد که 
این تحریم ها عالوه بر اعمال فشار بر نقل و انتقاالت مالی، به 

سرمایه گذاري بیشتر در این بخش آسیب مي رساند. 
در طرف تقاضا نیز قیمت های باال بزرگترین ریس��ک برای 
پیش بیني مصرف شکر اس��ت. پیش بیني می شود با توجه به 
روندهاي گذش��ته قیمت ها باال بماند و این مس��أله می تواند 
برای ثبات تقاضای داخلی در کشوری که به واردات پرهزینه 
وابسته است، تهدید محسوب شود. چنانچه تحریم ها در دراز 
مدت باقی بمانند، هزینه های واردات این چنیني نیز افزایش 

خواهد یافت.

 چشم انداز محصوالت لبنی
عرضه: ای��ران بزرگترین تولیدکننده ش��یر در خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا اس��ت. هر چند، در س��ال های اخیر به دلیل 
افزایش قیمت غالت تولید ش��یر رش��د منفی داشته و اثرات 
افزایش قیمت فراورده های لبنی را کاهش داده اس��ت. تولید 
محص��والت لبني تا مدتي پیش، چش��م انداز اقتصادی بهبود 
یافته ای داش��ت. لیکن در چش��م انداز درازمدت تولید ش��یر، 
نگاه��ی محتاطانه وج��ود دارد. تقریباً تمام ش��یر تولیدی در 
ایران به بازارهای محلی ارس��ال می ش��ود که در آن قیمت به 
صورت مصنوعی توس��ط دولت پایین نگه داش��ته شده است. 
انتظار می رود در س��ال 2013-2012، تولید ش��یر با افزایش 
1/9 درصدي به 8/3 میلیون تن برس��د. پیش بیني می ش��ود 
برای س��ال 2017-2016 تولید ش��یر به طور متوس��ط 9/1 
درصد نس��بت به تولید در سال 2012-2011 رشد کند و به 

1. State Commerce Organization
2. Sugar Cane Industry Development Company
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منبع: بیزینس مانیتور، سازمان خواروبار ملل متحد )فائو(

تولید و مصرف شیر در ایران

برآورد
2012 

پیش بینی 
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

8,171/98,326/38,463/28,651/58,867/89,084/1تولید شیر )هزار تن( 

2,955/93,009/13,111/43,252/63,385/93,503/2مصرف شیر )هزار تن(

9/1 میلیون تن برس��د. این موضوع ماهیت بومی صنعت شیر 
را نش��ان می دهد. البته این احتمال نیز وجود دارد که دولت 

پرداخت یارانه ها را قطع کند.
تقاضا: پیش بیني می ش��ود در س��ال 2013 مصرف شیر 
1/8 درص��د رش��د کند و به 3 میلیون تن برس��د. با توجه به 
تحریم های بین المللي علیه برنامه هسته ای ایران و قطع یارانه 
برای صنایع لبني، قیمت شیر به اوج خود رسید. پیش از این، 
با وجود این ک��ه دولت به کمک یارانه به طور مصنوعی قیمت 
را پایین نگه داش��ته بود، محصوالت لبنی برای میلیون ها نفر 
از ایرانیان کم درآمد گران بود. دولت بیان کرده بود ش��یر در 
تغذیه مردم نقش مهمی دارد، که نش��ان دهنده این است که 
شیر تازه به کمک یارانه در دسترس مردم قرار می گیرد. دولت 
همچنین برنامه های رشد مصرف را در برنامه توسعه ملی خود 
قرار داده اس��ت. با وجود این که کسب اطالعات در این زمینه 
س��خت است، تردید وجود دارد که دولت به هدف خود مبنی 
بر افزایش قابل توجه مصرف س��رانه شیر رسیده باشد. دولت 
به منظور کاهش فش��ارهای مالی بر مردم، ب��ه احتمال زیاد 
یارانه ها را دوباره پرداخت می کند. پیش بیني می شود تا سال 
2017، مصرف با 16/4 درصد رش��د به 3/5 میلیون تن برسد 
ولي مصرف سرانه حتی کمتر از 12/2 درصد رشد داشته و به 
44/2 کیلوگرم برس��د. این امر نشان دهنده آن است که رشد 

جمعیت از رشد مصرف سرانه پیشی گرفته است.

 گسترش دشوار
صنایع لبني با وجود مش��کالت س��اختاري و زیرساختي در 
حال توسعه است. با وجود این که دولت برای حمایت از قیمت ها 
و اعط��اي یارانه ها، بودجه ای تخصیص داده اس��ت ولی ش��بکه 
جمع آوری شیر مورد غفلت واقع شده است. به دلیل عدم امکانات 
برای ذخیره و حمل و نقل شیر به بازارهای عمده، تولیدکنندگان 
کوچک مورد بی مهری دالالن واقع می ش��وند و با پیشنهادهایی 

به مراتب کمتر از حداقل قیمت تعیین شده توسط دولت مواجه 
می شوند. لذا با وجود تقاضاي شناور، سرمایه گذاري کمی در این 
بخش صورت گرفته اس��ت. تا زماني که زیرساخت ها بهبود یابد، 
بخ��ش مدرن صنایع لبنی ایران به صورت خوش��ه ای در اطراف 

مراکز پرجمعیت باقی می ماند.

 ریسک های چشم انداز
یکی از ریس��ک های اصلی در این حوزه، سیر نزولی مصرف 
ش��یر به دلیل افزایش قیمت شیر اس��ت. با توجه به یک دوره 
پایدار که قیمت شیر به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شد، 
چش��م انداز افزایش قیمت شیر وجود دارد. افزایش قیمت شیر 
می تواند تقاضای محلی برای تولید محصوالت لبنی را به خطر 
اندازد. ای��ن خطر به ویژه براي تقاضاي اق��الم با ارزش افزوده 

وجود خواهد داشت.
به دلیل تفاوت در زیرس��اخت هاي حم��ل و نقل و ذخیره 
ش��یر، دسترسي به ش��یر در برخي استان ها آسان تر است. این 
مسئله سبب تفاوت قیمت در تولیدات محلي مي شود و ریسک 

نامطلوبي براي پیش بیني مصرف است.
عدم تمایل ایران در پایبندی به هنجارهاي بین المللي، اغلب 
ایران را از جامعه جهان��ی طرد می کند. بنابراین روابط تجاری 
ایران محدود می ش��ود. با توجه به این ک��ه در بازارهاي محلی 
مازاد عرضه وجود دارد و پتانس��یل ق��وی برای صادرات وجود 
ندارد، تولیدکنندگان از تولید شیر دلسرد می شوند. تحریم های 
سازمان ملل متحد در بلندمدت ریسک قابل توجهی برای سیر 
نزولی تولید و مصرف ش��یر در ب��ردارد. در صورت عدم توانایی 
دولت به س��رمایه گذاري مس��تقیم در جهت ارتقاء و گسترش 
زیرس��اخت های مورد نیاز برای توزیع کارآمد، تولید نیز تحت 
تأثی��ر قرار می گیرد. اگر درآمد ایرانیان به اندازه ای کاهش یابد 
که فرآورده های لبنی برای آن ها بیش از حد گران قیمت باشد، 

مصرف نیز ضربه می بیند.

منبع: بیزینس مانیتور، فائو

تولید و مصرف شیر در ایران

2012 برآورد20072008200920102011

7,696/07,699/97,905/47,602/58,100/68,171/9تولید شیر )هزار تن( 

2,606/92,675/02,750/92,814/02,886/62,955/9مصرف شیر )هزار تن(
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منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده

تولید و مصرف جو در ایران

پیش بینی 2012
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

2,900/03,400/03,420/03,539/73,660/03,784/5تولید جو )هزار تن( 

3,900/04,044/34,202/04,349/14,505/74,672/4مصرف جو )هزار تن(

منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده

تولید  و مصرف ذرت در ایران

پیش بینی 2012
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

1,730/01,740/01,750/01,770/01,790/01,810/0تولید ذرت )هزار تن(

5,850/05,926/16,015/06,165/36,325/66,483/8 )برآورد(مصرف ذرت )هزار تن(

منبع: وزارت کشاورزی ایاالت متحده

تولید و مصرف گندم در ایران

پیش بینی 2012
2013

پیش بینی 
2014

پیش بینی 
2015

پیش بینی 
2016

پیش بینی 
2017

13,500/014,000/015,100/015,537/915,988/516,452/2تولید گندم )هزار تن(

15,500/015,701/515,905/616,223/716,629/317,045/1مصرف گندم )هزار تن(

 چشم انداز غالت
عرضه: تولید غالت در س��ال 2013-2012 اندکی رش��د 
داش��ته که این رشد اندک به دلیل گسترش محدود سطح زیر 
کش��ت بوده است. تولید گندم و جو در سال 2012-2011 به 
دلیل آب و هوای خشک در طول ماه های زمستان، ناامیدکننده 
بود و حدود 10 درصد کاهش داش��ت که در حال حاضر تولید 
آن ها بهبود یافته است. در سال 2013-2012 تولید گندم 3/7 
درصد رشد داشت و به 14 میلیون تن رسید. تولید ذرت رشد 
محدود 0/6 درصدي داش��ت و به 1/7 میلیون تن رسید. تولید 
جو نیز با رشد جهشی 17/2 درصدي و تولید 3/4 میلیون تن 

بیشترین رشد را در سال 2013-2012 داشته است.
پیش بیني می ش��ود در س��ال 2014-2013 تولید گندم 
با 7/9 درصد رش��د به 15/1 میلیون تن برس��د. با توجه به 
گزارش وزارت کش��اورزی ایاالت متح��ده، بازده محصوالت 
توانس��ته به 2/21 تن در هکتار افزایش یابد، در حالي که در 
س��ال 2013-2012 بازده محص��والت 2 تن در هکتار بوده 
اس��ت. تولید ذرت و جو نیز در س��ال 2013-2014 ، 0/6 
درصد رش��د خواهد داشت و به ترتیب به 1/8 میلیون تن و 

3/4 میلیون تن خواهد رس��ید.
با توجه به مدرن ش��دن فناوري، از جمل��ه امکانات جدید 
آبیاری، انتظار می رود بازدهی گندم در بلندمدت بیش��تر شود. 
با این حال، به رغم پیش��رفت های اخیر، بازدهی گندم در ایران 
در مقایسه با استانداردهای جهانی کماکان نسبتاً پایین است. 

پیش بیني می شود در س��ال 2017-2016 تولید گندم 21/9 
درصد رش��د داش��ته و به 16/5 میلیون تن برس��د. چشم انداز 
بلندم��دت برای تولی��د ذرت در این حد خوش بینانه نیس��ت، 
ب��ا توجه به افزایش تقاضا از محل صنع��ت )دامپروري( انتظار 
می رود در سال 2017-2016 تولید ذرت با 4/6 درصد رشد به 
1/8 میلیون تن برس��د. همچنین پیش بیني می شود تولید جو 
در سال 2017-2016، نسبت به تولید در سال 2011-2012، 

30/5 درصد رشد داشته باشد و به 3/8 میلیون تن برسد.
تقاض�ا: تالش های دولت برای ح��ذف تدریجی یارانه مواد 
غذایی به منظور کاهش مشکالت مالی کشور یکی از بزرگترین 
عواملی است که به احتمال زیاد در طول دوره پیش بیني، تقاضا 
ب��رای غالت را تحت تأثیر ق��رار می دهد. تحریم های اقتصادی 
نیز ممکن اس��ت قیمت ها را افزایش دهد، زیرا تحریم ها تأثیر 
منفی بر ظرفیت واردکنندگان برای دسترسی به اعتبارات دارد  
البته دولت برای کاهش تأثیرات ناشی از تحریم ها برای تجارت 
مستقیم با کشورهای عمده تولیدکننده گندم مذاکراتی کرده 
اس��ت. با توجه به این عوامل گفته می شود قیمت مواد غذایی 
در حال حاضر به طور قابل توجهی در حال افزایش است. انتظار 
م��ی رود در س��ال 2013، مصرف داخلی گندم رش��د محدود 
1/3 درصدي داش��ته و به 15/7 میلیون تن برس��د. همچنین 
پیش بیني می ش��ود مصرف ذرت و جو به ترتیب 1/3 درصد و 

3/7 درصد رشد داشته باشد.
در صورتی ک��ه دولت یارانه ن��ان را قطع کند و تحریم ها در 
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1. B.N.P Paribas
2. Societe General
3. Agricole Credit
4. Rabobank

مورد کاالهاي اساسي افزایش یابد، انتظار می رود مصرف گندم 
رش��د کمی داشته باش��د. پیش بیني می شود مصرف گندم در 
س��ال 2017 نسبت به س��ال 2012، با 10 درصد رشد به 17 
میلیون تن برس��د. مصرف جو و ذرت به دلیل نیاز بخش دامی 
کشور رشد بهتری خواهد داشت. انتظار می رود مصرف ذرت و 
جو به ترتیب 10/8 درصد و 19/8 درصد رش��د به 6/5 میلیون 
ت��ن و 4/7 میلیون تن برس��د. به طور کلی )براس��اس کنترل 
تغییرات س��ال پایه( رش��د تولید جو و گندم از رش��د مصرف 
پیش��ی گرفته اس��ت با وجود این، ایران تا س��ال 2017 برای 

تأمین نیاز غالت کشور به واردات وابسته خواهد ماند.

 دخالت دولت برای کاهش اثرات تحریم ها
امری��کا پس از تحری��م بانک مرکزی ای��ران، بانک تجارت، 
س��ومین بانک بزرگ ای��ران را نیز تحریم کرد که این مس��أله 
تأمین مالی برای واردات کاالها را سخت تر کرد. این تحریم ها به 
معنای آن است که هر بانک خارجی در صورتی که با بانک های 
ایرانی معامله ای داشته باشد، از دسترسی به نظام مالی امریکا 
محروم می ش��ود. این موضوع سبب شده بسیاری از بانک های 
اروپای��ی معامالت خ��ود را با بانک های ایران��ی قطع کنند. به 
همین دلیل میزان پول در دس��ترس ب��رای تأمین منابع مالی 
جهت تجارت کاالها به شدت کاهش یافته است. تأمین منابع 
مالی برای تجارت کاال اساس��اً توس��ط  بي.ان.پ��ي پاریباس)1(، 
سوسایت جنرال)2(، اگري کول کردیت)3( و رابو بانک)4( صورت 
گرفت، که همگی آنها تأمین منابع مالی برای تجارت کاالها را 

متوقف کرده اند.
ایران واردکننده بس��یار بزرگ غالت است. از آنجایي که به 
دلیل ش��رایط آب و هوایی نامناس��ب، برداشت کشور در سال 
2012-2011 کمتر بود، وابس��تگی به واردات در طول س��ال 
2012 افزایش یافت. واردات گندم ایران معموالً توس��ط بخش 
خصوصی اداره می شود، اما دولت تصمیم گرفت در این زمینه 
وارد شود و به خرید این محصوالت کمک کند. دولت قصد دارد 
ذخای��ر غالت را تأمین کند و به منظور جلوگیری از نارضایتی 
عمومی، قیمت ها را در حوزه مواد غذایی کاهش دهد. ش��رکت 
بازرگانی دولتي ایران، انبارهایی محتوي حبوبات و آرد و شکر 
ایجاد کرده اس��ت. این ش��رکت فعالیت خود را آغاز کرده و با 
وجود تحریم های مالی توانایی زیادی برای واردات مواد غذایی 
دارد. به طوري که در س��پتامبر 2012، 1/1 میلیون تن گندم 
خریداری کرده اس��ت. این ش��رکت جهت ارائه پیشنهادات به 
تجار، محتاطانه با آن ها به صورت مستقیم ارتباط برقرار می کند 
و روش معمول مناقصات رسمی را به کار نمی بندد. ایران از آغاز 
سال 2013 ذخیره غالت را با خرید گندم از استرالیا و آلمان و 

خرید ذرت از اوکراین آغاز نموده است. 
اکونومیک تایمز در ماه می 2012 گزارش داد که دولت هند 
ممکن اس��ت از طریق فروش گندم به ایران برخی از انبارهای 

ب��زرگ گندم خود را تخلیه کند. همچنین دهلی نو قصد دارد 
به واسطه فروش گندم به ایران بدهی تقریباً 12 میلیون دالري 
خود مربوط به واردات س��وخت از ایران را کاهش دهد. یحیی 
آل اس��حاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنای��ع و معادن تهران در 
سفر به دهلی نو تأیید کرد تهران به چنین معامالتی عالقه مند 
است. با این حال، در اوایل سال 2012 ایران حضوری فعال در 
بازارگندم داشت تا ذخایر کافی برای گندم ایجاد کند و درسال 
2013-2012 واردات مورد نیاز گندم را کاهش دهد. براساس 
گزارش فائو در سال گذشته 32 درصد از نیاز کشور به گندم از 

طریق واردات تأمین شد. 
دولت توانس��ته اس��ت تا حدی محدودیت های مالی ناشی 
از تحریم ه��ا را دور بزند و برای تأمی��ن معامالت مالی خود از 
ارزهای��ی غی��ر از دالر و یورو اس��تفاده کن��د و از طریق تهاتر، 
معام��الت مربوط به نفت و یا طال را انجام دهد که با این روش 
معامله ای به هند نیز پیش��نهاد شد. در عمل، ممکن نیست که 
تجار غالت از طریق گش��ایش اعتبار در بانک های اروپایی، که 
اکثر معامالت مالی در آن ها کنترل می شود، بتوانند معامله ای 
با ایران داشته باشند. صادرکنندگان به ایران روش های جدیدی 
مانند پرداخت با سایر ارزها و از طریق بانک های غیرغربی پیدا 

کرده اند.
دولت در اکتبر 2012، صادرات حدود 50 کاالی اساسی از 
جمله گندم، آرد، ش��کر و گوشت را متوقف کرد، چرا که قصد 
دارد برای رویارویی با تحریم های جدي غرب، نیازهای اساسی 

خود را تأمین کند.

 آی�ا احتم�ال وقوع بح�ران دیگ�ری برای م�واد غذایی 
وجود دارد؟

تالش های دولت برای تأمین نیاز کش��ور در ابتدای س��ال 
2012، می تواند پاس��خی برای تهدیده��ای موجود مربوط به 
کمبود مواد غذایی و نارضایتی به وجود آمده در نوامبر 2011 
باش��د،  که قیمت مواد غذایی سر به فلک کشید و دولت شیوه 
پرداخت یارانه مواد غذایی را تغییر داد. افزایش قیمت به اکثریت 
قریب به اتفاق مصرف کنندگان به خصوص قشر ضعیف کشور 
فشار آورد. افزایش قیمت ها می تواند سبب نارضایتی اکثر مردم 

جو     ذرت     گندم

منبع: بیزینس مانیتور، وزارت کشاورزی ایاالت متحده

واردات کماکان ادامه دارد
واردات گندم، ذرت، جو)هزار تن(
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از دولت فعلی شود. 
تورم مواد غذایی در س��ال گذشته مسأله اصلی کشور شده 
بود. با توجه به آخرین اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط بانک 
مرکزی ایران، تورم کلی در س��پتامبر 2012 نس��بت به سال 
گذشته همین مقطع 28/1 درصد بود که عمدتاً به دلیل تورم 
38/7 درصدي قیمت مواد غذایی و آشامیدنی ها بود که 28/6 

درصد از سبد بهای مصرف کننده را در بر دارند.
اعتق��اد بر این اس��ت که تورم قیمت م��واد غذایی به دلیل 
تحریم ه��ای بین المللي و س��قوط ارزش ری��ال کماکان حفظ 
خواهد شد. در واقع قیمت ها در اکتبر 2012 در نتیجه سقوط 
ارزش ریال دچار افزایش ش��د و ناظ��ران خارجی اعتقاد دارند 
تورم بین 46 درصد و 69 درصد بوده است. همچنین به دلیل 
سیاس��ت های حمایتی دولت در جهت اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها بسیاری از قیمت ها به صورت صوری پایین نگه داشته 
ش��ده بود. به دلیل تحت فش��ار بودن قیمت ریال در باقیمانده 
س��ال، قیمت ها افزایش خواهند داشت. قیمت ماست براساس 
گزارش ها3 برابر شده است و قیمت شیر در تهران 9 درصد در 
اکتبر افزایش داش��ته است. همچنین گزارش های دیگر حاکی 
از آن اس��ت که قیمت گوش��ت نیز افزایش یافته است. لذا این 
محصول از س��بد غذایی اقش��ار متوسط در حال خروج است و 

نقش نان در سبد غذایی در حال افزایش است.

 دور جدیدتحریم ها صدمه بیشتری به واردات می زند
تقویت تحریم های بین المللي در ماه جوالی به احتمال زیاد 
س��بب افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می ش��ود. در واقع، به 
واسطه تحریم های جدید مبادالت تجاری ایرانیان توسط خطوط 
حمل و نقل خارجی انجام نمی شود. الیحه اختیارات دفاع ملی 
امریکا در اول  ژوئن، بخش های حمل و نقل، کشتی سازی، انرژی 
و مدیریت بنادر ایران را در لیس��ت س��یاه قرار داد. در حالی که 
حمل ونقل مواد غذایی، دارویی و دیگر محصوالت بشردوستانه از 
این تحریم ها مستثني هستند، شرکت های حمل و نقل خارجی 
در حال عدول از مفاد موجود در این زمینه هستند. برای مثال، 
در س��ال 2013 ممنوعیت واردات مواد غذایی اساس��ی بیشتر 
از گذش��ته صورت گرفت. عالوه بر این، ص��ادرات هند به ایران 
نی��ز به دلیل تحریم های جدید، می تواند صدمه ببیند. هند یک 
صادرکننده بزرگ مواد غذایی به ایران اس��ت. براس��اس گزارش 
رویترز از ماه جوالی، شبکه ریلی آسیا واقع در هند، به بندرعباس 
- مهم ترین شهر بندری ایران-  نخواهد رفت. سه شرکت حمل و 
نقل هندی نیز که نخواستند نامشان فاش شود، به طور جداگانه 
اعالم کردند از ماه جوالی سفر کشتی ها از هند به ایران سخت 
شده است. با توجه به اینکه شرکت های بزرگ حمل و نقل نگران 
س��رپیچي از تحریم های متعدد علیه ایران هستند، ایران به طور 
فزاینده ای به صادرات کاالهای اساسی از کشورهای اطراف خلیج 

وابسته خواهد شد.

 سابقه غالت 
غالت در سراس��ر ایران کشت می شوند و یکي از بخش هاي 
بس��یار مهم کشاورزی محلی را تشکیل می دهند. گندم تقریبا 
70 درصد از تولیدات غالت کشور را در بر دارد، پس از آن جو 
و س��پس ذرت قرار دارند. تولید ای��ن محصوالت، به خصوص 
گندم و جو، به طور گس��ترده در زمین های کش��اورزی مناطق 
کوهستانی کش��ور افزایش یافته است. با توجه به گزارش هاي 
فائو، کشت گندم آبی تنها یک سوم از کل مساحت تحت کشت 
گندم را تشکیل می دهد و میزان بارندگی نقش مهمی در تولید 
اکثر گندم های کاش��ته ش��ده دارد. البته بسیاری از زمین های 
کش��ت دیمی گندم در شمال غرب کشور متمرکز شده است. 
از آنجا که خشکس��الی طي س��ال های 1999 تا 2001 کشور 
را ویران کرد، مس��احت زمین های تحت کشت گندم به شیوه 
آبیاری افزایش یافته، که سبب شده بازدهی حتی در سال های 

پس از خشکسالی نیز بهبود یابد.
بخش غالت ایران به شدت کنترل شده است. تولیدکننده ها 
برای مواد مورد نیاز خود از جمله کود و س��موم یارانه دریافت 
می کنند و همچنین قیمت تضمین ش��ده ای برای محصوالت 
آن ها وجود دارد. س��پس گندم با یارانه زیادی به مصرف کننده 
فروخته می ش��ود. با وجود کمک های دولت، کش��اورزان اغلب 
ش��کایت دارند که قیمت حمایتی بس��یار کمتر از آن است که 
آن ها به سود قابل قبولی برسند و این حمایت ها سبب می شود 
کش��اورزان ناکارآمد به تولید گن��دم ادامه دهند و در حالی که 
فعالیت های دیگر می توانس��تند اس��تفاده بهتری از س��رمایه 
و نیروی کار داش��ته باش��ند. این قضیه مانع از توس��عه مزارع 
بزرگتر و با بهره وري بیشتر می شود و همچنین سبب می شود 
بودجه این بخش به صورت غیربهینه مصرف شود و در حالی که 
بودجه می توانست برای تقویت زیرساخت ها، مانند آبیاری مورد 
استفاده قرار گیرد. رشد سریع تولید گندم در دهه گذشته، نتایج 
حمایت هدفمند از کشاورزی را نشان می دهد. در طول 5 سال 
قبل از خشکس��الی سال 2009-2008 افزایش سرمایه گذاري 
در آبیاری سبب افزایش قابل توجه متوسط بازدهی شد. انتظار 
می رفت از س��ال 2003-2002 تا س��ال 2012-2011، بازده 
به طور متوس��ط به 2/1 تن در هکتار افزایش یابد، که از 1/81 
تن در هکتار در 5 س��ال قبل و 1/59 تن در هکتار در س��ال 

1994-1993 تا 1998-1997 بیشتر است.
با وجود پیش��رفت هاي ایجاد شده در زیرساخت ها، مناطق 
زیادی از کش��ور به ویژه در ش��مال و غرب، هنوز هم متکی به 
شیوه دیم هستند. زمین در برخی مناطق برای آبیاری مناسب 
نیست، اما مناطق دیگر به خصوص در زمانی که بارندگی کمتر 
از مقدار متوس��ط آن است، می توانند از دسترسی بهینه به آب 
س��ود ببرند .این مناطق نیز از فقدان کش��اورزی مکانیزه رنج 
می برند، در این مناطق تراکم محصوالت برای درو کردن آن ها 
نس��بت به حالت کش��ت به روش آبیاری که در جنوب و شرق 
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روندها برای حمایت
 قیمت گندم  هیأت تجاری شیکاگو برای فروش ماه آتی

سنت در هر بوشل، )هفتگی(

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

 قیمت ذرت ماه آتی هیأت تجاری شیکاگو، سنت /بوشل )هفتگی(
با شاخص نسبی قدرت )نمودار پایین(

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

1. ستون سمت چپ
2. ستون سمت راست

خاک در ایاالت متحده نسبت به استانداردها نامناسب خواهد 
مان��د. در حالی ک��ه در حال حاضر پیش بیني می ش��ود تولید 
نسبت به سال گذشته کاهش یابد، امکان زیادی برای کاهش 
رتبه امری��کا وجود دارد که احتماالً ب��ازار را با کمبود مواجه 

خواهد ساخت.

انتظار می رود قیمت متوس��ط گندم 780 س��نت بر بوشل 
باش��د که این میزان در س��ال 2012 برابر با 750 سنت بوده 
اس��ت. پیش بیني های جدید تا حدودی کاهش در قیمت را در 
نظر گرفته اس��ت که این امر به دلی��ل عملکرد بیش از انتظار 

امریکا در این حوزه بوده است.

 ذرت: باالترین قیمت در غالت
برخالف بازار گن��دم، انتظار می رود یک مازاد 48 میلیون 
تنی در سال 2014-2013 در بازار جهانی ذرت اتفاق بیفتد. 
ای��ن مازاد به دلیل رش��د ضعیف تقاض��ا در صنعت دامداری 
و بخ��ش الکل در ایاالت متحده و بهب��ود معنی دار عرضه در 
ایاالت متحده اس��ت. در طرف عرضه انتظار می رود سطح زیر 
کشت ایاالت متحده به افزایش قابل توجهي برسد که در 85 
س��ال اخیر بی س��ابقه بوده و پیش بیني می شود تولید با رشد 
25 درصدي در س��ال 2014-2013 افزایش یابد که وضعیت 

بدبینانه را ثابت می کند.

 

در طرف تقاضا، انتظار می رود رشد کمی در بخش الکل سازی 
و دامداری در سال 2013 وجود داشته باشد. با در نظر گرفتن 
این که برخی محصوالت در س��ال 2013-2012 به رکود خود 
نزدیک می ش��وند، قیمت متوسط ذرت با افتی نسبت به سال 

قبل در حدود 650 سنت بر بوشل پیش بیني می شود.

 سویا: ادامه عملکرد باال
انتظ��ار می رود س��ویا در میان مدت به عن��وان محصول با 
عملکرد مناس��ب در می��ان غالت مطرح باش��د. ام��ا انتظار 
نوس��ان قیمت در کوتاه مدت وجود دارد ک��ه به دلیل تأخیر 
 ص��ادرات در آرژانتی��ن و برزی��ل و نگرانی ه��ای تقاض��ا در 

چین است.
ب��ا وجود این که پیش بیني می ش��ود امریکای جنوبی رکود 
جدی��دی را در س��ال 2013-2012 ثبت کند، بازار س��ویا با 
استانداردهای تاریخی کساد خواهد ماند. چرا که ذخایر محدود 
و رش��د تولید در ایاالت متحده در 2014-2013 نسبتا آرام و 

بدون تغییر خواهد ماند.

)1()LHS( خالص خریدهاي سفته بازان

در انتظار اخبار صعود قیمت ها
فروش ماه آتی گندم و خالص موقعیت هاي خرید سفته  بازانه بلندمدت

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

)2()RHS(گندم

باالترین میزان در یک دهه
سطح زیر کشت ساالنه ذرت در ایاالت متحده

منبع: بیزینس مانیتور، مزارع کشاورزی امریکا، اداره آمار کشاورزی امریکا
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اعتقاد بر این است که نوسانات ناشی از مشکالت عرضه در 
آرژانتین باعث شده که کشاورزان به دلیل احتکار، صادرات را 
متوقف کنند. همچنین توقفات در بندرهای برزیل و مشکالت 
تقاض��ا در چین نیز بر این مس��أله تاثیرگذار بوده اند. در چین 
به دلیل نگرانی ناش��ی از نوع��ی آنفلونزای مرغی، تقاضا برای 
واردات کاه��ش یافته اس��ت. در مجموع انتظار می رود قیمت 
سویا به طور متوسط کمی بیش از 1,480 دالر بر تن در سال 

2013 باشد.

 برنج: سیاست صادرات تایلند 
انتظار می رود در ماه های آتی بازار برنج با عرضه مناس��ب 
روب��رو باش��د. متوس��ط قیمت ه��ا در س��ال 2013 و 2014 
کمترخواه��د ب��ود که ای��ن مس��أله علی رغم تقاض��ای رو به 
رش��د واردات در چین اس��ت. اگرچه در ح��ال حاضر انتظار 
می رود قیم��ت جهانی برنج ی��ک کمب��ود 1/4 میلیون تنی 
در س��ال 2013 را ثبت کند، اما به نظر می رس��د براس��اس 
اس��تانداردهای تاریخی به صورت مناس��ب عرضه ش��ود. به 
ع��الوه انتظار م��ی رود بخش زی��ادی از انبار برن��ج تایلندی 
روانه بازار شده وس��بب تعدیالتی در قیمت شود. این انبارها 
قباًل به وس��یله سیاس��ت های خرید غیررقابتی قیمت گذاری 

 

می شوند.

نهایتاً انتظار می رود فصل موس��می در هند، س��طوح را به 
وضعیت گذشته بازگرداند. در نتیجه این کشور مجدداً افزایش 
تولید را در 2014-2013 خواهد داشت. در مجموع پیش بیني 
می ش��ود قیمت های متوس��ط جهانی به 14 دالر بر cwt )1( در 

سال 2013 و 13 دالر بر cwt در سال 2014 باشد.

سیری با فراز و نشیب های فراوان
قیمت سویای ماه آتی هیأت تجاری شیکاگو، سنت بر بوشل )هفتگی(

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

توجه: اولین مورد تأیید شده آنفلوانزای مرغی در چین در اوایل سال 2004 ثبت شد.

ریسک نامطلوب ناشی از آنفلوانزای مرغی
واردات سویا در چین )هزار تن( و رشد مصرف

منبع: بیزینس مانیتور، وزارت کشاورزی ایاالت متحده

)LHS( واردات)RHS( مصرف، درصد تغییرات ساالنه

سیاست های تایلند غیرپایدار می شوند
قیمت خرده برنج با درجه 25 درصد در کشورهاي منتخب )دالر در هر تن(

منبع: بیزینس مانیتور، فائو

  قیمت ها در پاکستانقیمت ها در ویتنامقیمت ها در هندقیمت ها در تایلند

Centum weight .1 معادل 100 پوند امریکا و 50/8 کیلوگرم است.

حمایت سرسختانه
قیمت شلتوک برنج هیأت تجاری شیکاگو ماه آتی، دالر بر cwt )هفتگی(

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ
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عملکرد محصوالت مختلف کشاورزی

قیمت نقدواحدنام کاال
درصد تغییرات 
 از ابتدای سال 

تا کنون

درصد 
تغییرات 

ساالنه

متوسط 
سال 
2012

متوسط از 
 ابتدای سال

 تا کنون

متوسط برآورد 
 بیزینس مانیتور 
در سال 2013

متوسط برآورد 
بیزینس مانیتور 
در سال 2014

7/43/2250243230225-231یوور بر تنجو

19/043/934/317/5918/0218/0017/25دالر بر cwtشیر درجه 3

پوند )انگلیس( کاکائو)لندن(
1,5477/83/31,5401,4481,3501,350بر تن

21/3175142150145-4/4-137سنت بر پوندقهوه

7/83/1695698650575-644سنت بر بوشلذرت

8/579/783/178/085/0-81/38/2سنت بر پوندکتان

در دسترس 4/5149142-5/9-142سنت بر پوندگاو پروار
نیست

در دسترس 
نیست

در دسترس 89/03/82/584/983/8سنت بر پوندگوشت لخم خوک
نیست

در دسترس 
نیست

در دسترس 1/78/2123128-128سنت بر پوندگاو زنده
نیست

در دسترس 
نیست

رینگیت روغن خرما
34/52,9012,3792,6502,750-0/9-2,298)مالزي( بر تن

14/9115/48/214/8615/3314/0013/00دالر بر cwtشلتوک برنج

در دسترس 10/552/250/4-49/50/8سنت بر پوندروغن سویا
نیست

در دسترس 
نیست

4/01,4661,4381,4801,450-1,4220/2سنت بر بوشلسویا

در دسترس 1/4430417-1/6-414دالر بر تنکنجاله سویا
نیست

در دسترس 
نیست

18/221/5718/2519/5019/00-10/6-17/44سنت بر پوندشکر

10/411/3751728780750-697سنت بر بوشلگندم

* سنگ آهن شرکت SGX Asiaclerr، تحویل در کشور چین به صورت CFR و 62 درصد جریمه )اولین ماه سوآپ(
منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

استراتژی کاالها توسط بیزینس مانیتور

دالیل اصلیسود/زیانسطح ورودی اطالعات ورودی

کشاورزی

6 دسامبر قیمت های رو به رشد بازار قهوه
2012138-0/40%

تمایالت شدیدًا نزولی، پشتیبانی فنی قابل توجه

 

نزول جزئی در چشم انداز عرضه

11 مارس قیمت های رو به رشد بازار شکر
201318/82-7/28%

تمایالت شدیدًا نزولی، تکنیک های رو به رشد 
ریسک های کوتاه مدت در چشم انداز عرضه

16 آوریل قیمت های رو به رشد بازار کاکائو
20131,5072/72%

 تولید ضعیف در میان مدت
 راه فراری در مقاومت فنی

انرژی

---

فلزات

 قیمت های رو به کاهش بازار 
 سنگ آهن

*)SGX Asiaclear سوآپ شرکت(

16 ژوئن
2016 150/28/98%

 رشد کمتر نسبت به توافق نظر
 بر پایداری بهبود اقتصادی چین
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 اخبار جدید ماهانه محصوالت کشاورزی
 در ماه ه��ای اخیر کاالهای ن��رم)1( بین غالت و کاالهای 
صنعت��ی عملکرد بهتری داش��ته اس��ت. انتظار م��ی رود این 
رون��د ادام��ه یابد. همان طور که دیده می ش��ود پتانس��یل رو 
ب��ه رش��دی برای ش��اخص دیده می ش��ود و احتم��االً غالت 
 ت��ا حدودی تعدیل می ش��وند و صنایع در نیم��ه دوم 2013 

تلفیق مي شود.
 ب��ا توج��ه ب��ه عوام��ل بنی��ادی و تکنیک��ی پیش بینی 
می ش��ود قیمت ه��ای کاکائ��و افزای��ش یاب��د و ب��ه ج��دول 
اس��تراتژی بازار کاالها، پیش بینی افزایش��ی نیز اضافه ش��ده 
اس��ت. از آنجایی ک��ه پایین بودن قیمت ه��ای قهوه به صورت 
 موقتی اس��ت، افزایش قیمت ها در بازار ای��ن کاال پیش بینی 

می شود.
 دیدگاه روبه رشد در مورد روغن خرما از جدول استراتژی 
حذف ش��ده اس��ت. همچنین در حال حاضر به نظر می رس��د 
افزایش قیمت ها محدود شده و ممکن است دیدگاه روبه رشد 

در مورد شکر نیز با همین مسأله مواجه شود.

 کاکائو: چرخش به سمت صعود
در مورد کاکائو نگاه مثبت پابرجاس��ت و اعتقاد بر این است 
که قیمت ها این پتانس��یل را دارند که افق سه ماه به مقاومت 
افقی در حدود 1,750 پوند در تن برس��ند. این نظر عمدتاً به 
دلیل دیدگاه پیچیده برای محصوالت mid-corp )4( در غرب 
آفریقا اس��ت، محصولی که برداش��ت آن در بیشتر مناطق در 

اوایل می صورت می گیرد. 
بر خالف بسیاری دیگر از محصوالت کشاورزی، پیش بیني 
می شود بازار جهانی کاکائو برای سال 2013-2012 با کسری 
بودج��ه مواجه ش��ود که عمدت��اً به دلیل کاهش چش��م انداز 
عرض��ه از غ��رب آفریقا به دنب��ال آب و هوای نامناس��ب در 
مناطق اساس��ی پرورش کاکائو در ساحل عاج و غنا می باشد. 
ش��اخص های فنی این دیدگاه را تقوی��ت می کنند، همچنین 
 شاخص نس��بی قدرت )RSI()5( هفتگی اندازه بیش از 50 را 

نشان می دهد. 

انتظ��ار می رود قیمت کاکائو در فصل س��وم س��ال 2013، 
زمانی که محصول اصلی کاکائو برداشت می شود، به ثبات برسد. 
در واق��ع، ادامه روند تقاضای ضعیف اروپا به احتمال زیاد مانع 
می ش��ود که قیمت ها مقاومت کلیدی بعدی را بشکنند. انتظار 
می رود بازارهای جهانی یک کسری را در سال های آینده ثبت 
نمایند و متوس��ط قیم��ت جهانی در س��ال 2014-2013 در 

حدود 1,350 پوند در هر تن باشد.

 قهوه: در حال صعود
در کوتاه مدت پیش بیني رونق در بازار تقویت ش��ده است، 
به وی��ژه این ک��ه قیمت ها مش��مول یک افزایش ش��ده و به 
حدود 140 س��نت در هر پوند رس��یده اند. اگرچه پیش بیني 

Soft Commodity .1: به کاالهایی چون قهوه، ش�کر، کاکائو گفته می شود که کشت می شوند 
تا این که در معدن یافت شوند.

S&P GSCI .2 به عنوان یک معیار برای سرمایه گذاري در بازار کاال و به عنوان یک اندازه گیری 
عملکرد کاال در طول زمان است. 

3. شاخص قیمت آتی کاالها است که توسط اداره پژوهش کاال محاسبه می شود.

 4. برداش�ت محص�ول از درخ�ت کاکائ�و در س�ال دو ب�ار ص�ورت می گی�رد، به برداش�ت اول 
main crop و دیگری mid-crop گفته می شود.

5. ش�اخص قدرت نس�بي براي تعیین وضعیت هاي اشباع خرید یا اش�باع فروش به کار مي رود. 
مقیا س بندي آن از 0 تا 100 است. وقتي RSI باالي هشتاد باشد نشان دهنده اشباع خرید و وقتي 

زیر بیست باشد نشان دهنده اشباع فروش است.

به سوی مقاومت جدید
قیمت کاکائو ماه آتی در بورس مالی - آتی بین المللی لندن، پوند/تن )هفتگی( 

و شاخص  نسبي قدرت )نمودار پایین(

منبع: بلومبرگ، بیزینس مانیتور

بر روی یک روند نزولی
درصد قیمت کاکائوی آسیاب شده فصل اول نسبت به سال قبل در اروپا

منبع: بیزینس مانیتور، اتحادیه کاکائو اروپا

عملکرد خوب کاالهای نرم
شاخص های کاالهای منتخب

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

)2(S&P GSCI شاخص کاالهای نرم
S&P GSCI شاخص غالت

شاخص  CRB)3( تامسون رویترز جفری
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می ش��ود تولی��د در برزیل به رکورد خود در س��ال گذش��ته 
نزدیک ش��ود و انتظار می رود ب��ازار جهانی با مازاد 5 میلیون 
کیس��ه)1( در سال 2014-2013 مواجه باشد، نگرانی هایی در 
مورد ریس��ک عرضه تولیدکنندگان دس��ت دوم)2( وجود دارد 
که س��بب انحراف در پیش بینی ها ش��ده اس��ت. به ویژه این 
اعتق��اد وجود دارد که تأثیرات ش��یوع بیماری ها در امریکای 
مرکزی دس��ت کم گرفته ش��ده و همچنی��ن ویتنام دومین 
 س��ال پی در پی کاهش تولید را در سال 2014-2013 ثبت 

کرده است.

انتظ��ار می رود پنب��ه در ماه های پیش رو ب��ا قیمت هایی 
کاهشي در حدود 75 سنت بر پوند معامله شود. در این ماه ها 
چی��ن واردات خود را کاه��ش داده و عرضه جهانی در میزان 
قاب��ل قبولی بوده اس��ت. کاهش عرضه ای��االت متحده که به 
دلیل سوئیچ کردن کشاورزان به سمت محصوالت سودآورتر 
انجام ش��ده است، توسط افزایش عرضه تولیدکنندگان بزرگ 

آسیایی جبران شده است. 
در طرف تقاضا، واردات این محصول توسط چین در ماه های 
پیش رو کاهش خواهد یافت. همچنین هند اعالم کرده است 
که ذخایر دولت را در بازارهای داخلی مورد استفاده قرار خواهد 
داد. همچنین خالص موقعیت های خرید س��فته بازان که آغاز 
شده تا سبب کاهش قیمت بعد از رسیدن به دوران اوج در چند 
 سال شود، س��بب تحمیل ریسک نامطلوب در کوتاه مدت نیز 

شده است.

در میان م��دت، انتظار می رود بازار جهانی یک رکورد کاهش 
در مازاد را ثبت نماید. چرا که قیمت های پایین سبب شده سطح 
زیرکشت این محصول کاهش یابد و در عین حال تقاضا در حال 
بهبود وضعیت خود اس��ت. این مسأله سبب به جا ماندن مازاد 
0/4 میلیون )480 پوندی( بشود. عدل های پنبه در سال 2014-

2013 قابل مقایس��ه با 3/8 میلیون عدل س��ال 2012-2013 
اس��ت. پیش بیني متوسط قیمت جهانی پنبه برابر 78 سنت بر 
پوند و 85 س��نت بر پوند در سال های 2013 و 2014 است. در 

سال 2014 ریسک های مطلوبي بر تخمین ها وجود دارد.

روغن خرما: عوامل محدود در جهت مطلوبیت
در مورد روغن خرم��ا نگاهی بی طرفانه وجود دارد، چرا که 
شواهد محدودی در مورد افزایش قیمت ها در ماه های پیش رو 

در کانون توجه
 قیمت قهوه ماه آتی در بورس بین المللی کاال، سنت در پوند 

و شاخص قدرت نسبي )نمودار پایین(

منبع: بلومبرگ، بیزینس مانیتور

1.  Bags
2. Secondary Producers

از شدت روند کاسته می شود
 قیمت پنبه ماه آتی در بورس بین المللی کاال، سنت بر پوند )هفتگی(

و شاخص قدرت نسبی )نمودار پایین(

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

وارادت در مسیر کاهش
واردات پنبه در چین )هزار تن(

منبع: بیزینس مانیتور، اداره گمرک چین

میانگین 2009 تا 2012            2011               2012            2013
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وج��ود دارد. با وجود تخفیفات قابل توجه در قیمت روغن های 
گیاهی جایگزین، مش��کالت فصلی در تولی��د این محصول و 
تقاضای باالی واردکنندگان کلیدی، این محصول وضعیت خوبی 
را در تقاضا نداشته است. عرضه این محصول در وضعیت خوبی 
ق��رار دارد و ذخیره این محصول در مالزی در س��طوحی باالتر 
از میانگین همیش��گی قرار دارد. بسیاری از مراکز آزمایشگاهی 
و اندازه گیری اعتقاد دارند س��ال 2013 پدیده ال – نینو)1( رخ 
خواهد داد که احتمال عادی بودن آب و هوا در طول س��ال را 
افزایش داده و ریس��ک نامطلوب تولید در اندونزی و مالزی را 
کاهش می دهد. همچنین قیمت روغن سویا در سال های اخیر 
رو به کاهش بوده که این مسأله سبب افزایش رقابت پذیری این 

محصول نسبت به روغن خرما می شود.

کماکان انتظار می رود قیمت های روغن خرما در س��ال های 
پیش رو باالتر از حدود نقدی قرار گیرد، چرا که بازار جهانی به 
کندی تغییر می کند. پیش بیني می شود قیمت در سال 2013 
و 2014 به ترتیب 2,650 و 2,750 رینگیت بر تن باش��د. زیرا 
این محصول رکوردهای باالیی را نسبت به عملکرد ضعیف خود 

در سال 2013 پیدا خواهد کرد.

 شکر: تالش برای حفظ
ش��رایط رو به افزایش��ی برای ش��کر پیش بیني می شد که 
ب��ه تدریج این ن��گاه از بین رفت. ل��ذا پیش بیني قیمت، 17 
سنت بر پوند می باشد. این اطمینان وجود دارد که قیمت های 
ش��رکت در س��ال 2013  باالتر از قیمت نقدی فعلی باش��د. 
هم��ه فاکتورها جهت یک بازیابی در قیمت آماده اس��ت، چرا 
که مش��کالت عرضه در هند و تهدیدها و اعتراضات در برزیل 
وج��ود دارد. قیمت های اتانول در برزیل روبه افزایش اس��ت 
ک��ه می تواند بر افزای��ش قیمت گازوئیل تکیه کند و س��بب 
تحریک برای تبدیل بیشتر نیشکر به بیودیزل ها شود. خالص 
موقعیت های خرید س��فته بازانه در بازار ش��کر در پایین ترین 
س��طح دو س��ال اخیر قرار دارند و قیمت ها به هر نوع کاهش 

عرضه، حساس هستند.

انتظ��ار می رود بازیاب��ی قیمت ها موقت باش��د و یک روند 
ساختاری نزولی را تجربه کند. افزایش عرضه مازاد سبب تأیید 
پیش بینی کاهش متوسط قیمت ها در سال 2013 و 2014 به 

صورت 19/5 سنت بر پوند و 19 سنت بر پوند خواهد بود.

1. ال نینیو یکی از چرخه های مش�هور آب و هوایی جهان اس�ت که هر چند س�ال یک بار باعث ایجاد ناهنجاری های بزرگی در آب و هوای سراسر سّیاره زمین می شود. این پدیده با گرم شدن آب های 
سطحی اقیانوس آرام در ساحل غربی آمریکای جنوبی همراه است و هر 4 تا 12 سال یک بار رخ می دهد. ال نینو باعث زیان های مالی میلیاردي به صنعت ماهی گیری کشور پرو می شود، زیرا نبود آب 

سرد سرشار از مواد غذایی، مرگ پالنکتون ها )جانداران ریز آبزی( یعنی غذای ماهی ها را در پی دارد.

روغن سویا پرطرفدار می شود
 قیمت روغن سویای هیأت تجاری شیکاگو در ماه پیش رو، سنت بر پوند 

)هفتگی(

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

حرکت نزولی کم در حال حاضر
قیمت شکر ماه آتی بورس بین المللی کاال، سنت بر پوند )هفتگی(

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

اوضاع به نفع اتانول
نسبت قیمت  شکر  برزیل به اتانول

توجه: افزایش در نسبت به معنی عملکرد بهتر شکر است.

حرکت صعودی کم در حال حاضر
قیمت روغن خرمای MDE، رینگیت بر تن )هفتگی(

منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ
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کاالهای کشاورزی منتخب – پیش بینی بیزنس مانیتور و عملکرد

قیمت واحدنام کاال
نقد

درصد تغییرات 
از ابتدای سال 

تا کنون

درصد 
تغییرات 

ساالنه

متوسط 
سال 
2012

متوسط از 
ابتدای سال 

تا کنون

متوسط برآورد 
بیزینس مانیتور 
در سال 2013

متوسط برآورد 
بیزینس مانیتور 
در سال 2014

6/42/9250244230225-233یوور بر تن

19/064/031/217/5918/0018/0017/25دالر بر cwtشیر درجه 3

کاکائو
)لندن(

پوند )انگلیس( 
1,5518/14/11,5401,4661,3501,350بر تن

24/3175142150145-3/9-138سنت بر پوندقهوه

8/83/0695700650575-637سنت بر بوشلذرت

8/28083/278/085/0-82/059/2سنت بر پوندکتان

در دسترس 9/8149142-11/6-134سنت بر پوندگاو پروار
نیست

در دسترس 
نیست

در دسترس 87/82/41/484/983/7سنت بر پوندگوشت لخم خوک
نیست

در دسترس 
نیست

در دسترس 2/48/2123128-126سنت بر پوندگاو زنده
نیست

در دسترس 
نیست

رینگیت )مالزي( روغن خرما
34/12,9012,3812,6502,750-1/3-2,290بر تن

14/9915/48/214/8615/3414/0013/00دالر بر cwtشلتوک برنج

در دسترس 11/952/250/4-0/9-48/7سنت بر پوندروغن سویا
نیست

در دسترس 
نیست

2/71,4661,4391,4801,450-1,4230/3سنت بر بوشلسویا

در دسترس 1/90/2430417-413دالر بر تنکنجاله سویا
نیست

در دسترس 
نیست

19/221/5718/2819/5019/00-8/9-17/78سنت بر پوندشکر

11/010/8751729780750-692سنت بر بوشلگندم

* سنگ آهن شرکت SGX Asiaclerr، تحویل در کشور چین به صورت CFR و 62 درصد جریمه )اولین ماه سوآپ(
منبع: بیزینس مانیتور، بلومبرگ

استراتژی کاالها توسط بیزینس مانیتور

دالیل اصلیسود/زیانسطح ورودی اطالعات ورودی

کشاورزی

6 دسامبر قیمت های رو به رشد بازار قهوه
2012138-0/33%

تمایالت شدیدًا نزولی، پشتیبانی فنی قابل توجه، 
نزول جزئی در چشم انداز عرضه

11 مارس قیمت های رو به رشد بازار شکر
201318/82-5/63%

تمایالت شدیدًا نزولی، تکنیک های رو به رشد
ریسک های کوتاه مدت در چشم انداز عرضه

16 آوریل قیمت های رو به رشد بازار کاکائو
20131,5072/92%

 تولید ضعیف در میان مدت
 راه فراری در مقاومت فنی

انرژی

---

فلزات

 قیمت های رو به کاهش 
بازار سنگ آهن

*)SGX Asiaclear  سوآپ شرکت(

16 ژوئن
2016 150/28/60%

 رشد کمتر نسبت به توافق نظر 
بر پایداری بهبود اقتصادی چین
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 پیش بینی  جمعیتی

هرم جمعیتی 2011جمعیت 2011 و 2050

جمعیت کل کشور )1990 تا 2050( میلیون نفرامید به زندگی

مرد
زن

2011

2050

مرد، سال 
زن، سال

تحلیل جمعیت��ی، بخش اصلی م��دل پیش بیني صنایع و 
اقتصاد کالن اس��ت. جمعیت کلی یک کش��ور ن��ه تنها متغیر 
اصل��ی در تقاضای خرید می باش��د، بلکه درک نمایه جمعیتی 
برای فهمیدن مسائل گوناگون مانند روند آینده جمعیت، رشد 

تولید و نیازمندی های هزینه دولت، بسیار مهم است.
ش��کل هایی که در ادامه آورده شده اس��ت، هرم جمعیتی 

ایران در سال 2011، تغییر در ساختار جمعیتی بین سال های 
2011 و 2050 و جمعیت کلی بین سال های 1990 و 2050 
را در کنار امید به زندگی با جزئیات توضیح می دهند. جداول، 
اطالعات کلیدی ش��کل ها را در کنار موارد مهم دیگری مانند 
نسبت جمعیت غیربیکار به جمعیت شاغل و همین طور نسبت 

جمعیت شهری به روستایی نشان می دهد.
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جمعیت ایران با توجه به گروه های سنی از سال 1990 تا 2020 )هزار نفر(

منبع: بانک مرکزي، بانک جهاني، سازمان ملل

پیش بیني 2020پیش بیني 2015 برآورد 199019952000200520102012

54,87159,75765,34269,73273,97475,61277,91481,045مجموع

09,1907,5926,3355,4266,1496,2695,9555,262 تا 4 سال

58,7518,9357,5885,4935,3575,6036,0885,926 تا 9 سال 

107,1358,6918,9387,1905,4665,2255,3336,077 تا 14 سال

155,6696,8348,6579,2047,1466,3085,4325,314 تا 19 سال

204,5835,2596,8949,0009,1078,4367,0765,389 تا 24 سال 

253,8744,3915,3696,8218,8999,2489,0227,010 تا 29 سال

303,3173,7604,4125،2566,7547,6438,8318,947 تا 34 سال

352,7653,2113,7514,6635,2035,6676,6998,756 تا 39 سال

402,0472,6593,1964,0344,6074,7705,1486,632 تا 44 سال

451,5891,9222,6353,3463,9664,2034,5395,080 تا 49 سل

501,4921,4721,9012,6283,2623,5053,8784,448 تا 54 سال

551,4161,3821,4371,7392,5362,8013,1583,764 تا 59 سال

601,1641,2951,3111,3421,6541,9322,4203,021 تا 64 سال

659361,0161,1681,2421,2291,2901,5262,240 تا 69 سال

705037588531,0791,0661,0431,0661,332 تا 74 سال

4395798981,2691,5741,6691,7441,846باالي 75 سال

پیش بیني 2020پیش بیني 2015 برآورد 199019952000200520102012

016/7512/709/707/788/318/297/646/49 تا 4 سال

515/9514/9511/617/887/247/417/817/31 تا 9 سال

1013/0014/5413/6810/317/396/916/847/50 تا 14 سال

1510/3311/4413/2513/209/668/346/976/56 تا 19 سال

208/358/8010/5512/9112/3111/169/086/65 تا 24 سال

257/067/358/229/7812/0312/2311/588/65 تا 29 سال

306/056/296/757/549/1310/1111/3311/04 تا 34 سال

355/045/375/746/697/037/498/6010/80 تا 39 سال

403/734/454/895/786/236/316/618/18 تا 44 سال

452/903/224/034/805/365/565/836/27 تا 49 سال

502/722/462/913/774/414/644/985/49 تا 54 سال

552/582/312/202/493/433/704/056/64 تا 59 سال

602/122/172/011/922/242/553/113/73 تا 64 سال

651/711/701/791/781/661/711/962/76 تا 69 سال

700/921/271/311/551/441/381/371/64 تا 74 سال

750/800/971/371/822/132/212/242/28 سال به باال

 جمعیت ایران بر حسب گروه سنی، 1990تا 2020 )درصد از کل(

منبع: بانک مرکزي، بانک جهاني، سازمان ملل
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برآورد 19901995200020052010
2012

پیش بیني 
 2015

پیش بیني 
2020

 نسبت تکفل
96/685/765/245/239/238/738/638/9درصد از کل جمعیت در سن کار 

 جمعیت تحت تکفل، کل،
2695427572257792169920842211012171222684هزار نفر 

50/953/960/568/971/872/172/172/0جمعیت فعال، درصد از کل 

2791732186395634803353132545115620258361جمعیت فعال، کل، هزار نفر 

 جمعیت جوان، درصد از کل 
89/878/457/837/731/931/430/929/6جمعیت در سن کار 

2507525219228611811016972170981737617265جمعیت جوان، کل، هزار نفر 

جمعیت بازنشسته، درصد از کل 
6/77/37/47/57/37/37/79/3جمعیت در سن کار 

18782353291835893869400343365419جمعیت بازنشسته، هزار نفر 

نسبت های کلیدی جمعیت ایران، 1990تا2020

برآورد 19901995200020052010
2012

پیش بیني 
 2015

پیش بیني 
2020

56/360/264/266/969/470/371/773/8جمعیت شهری، درصد از کل

43/739/835/833/130/629/728/326/2جمعیت روستایی، درصد از کل

30627/235490/341048/646219/351337/753170/255864/059811/2جمعیت شهری، هزار نفر

23772/823463/722890/022867/822867/822441/622049/521233/8جمعیت روستایی، هزار نفر

جمعیت روستایی و شهری ایران، 1990تا2020
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 روش شناسی

در پیش بین��ي صنع��ت از بهترین تکنیک های مدل س��ازی 
سری های زمانی و مدل های علی- معلولی اقتصادسنجی استفاده 
ش��ده اس��ت. در این روش که صنعت به صنعت متفاوت است، 
متغیره��ای کلیدی مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. روش مورد 
استفاده روش OLS است که به منظور عدم اتکا به نظرات کیفی 
و استفاده از متغیرهای کمی از این روش )عمومی به اختصاصی( 
اس��تفاده شده اس��ت. این روش، مدلی خطی است اما در مواقع 
خاص از مدل های غیرخطی نیز اس��تفاده می ش��ود. در شرایط 
خاص صنعت مثل شرایط تغییرات آب و هوایی که سبب خلل 
در تولید محصوالت کشاورزی می شود نیز از متغیرهای مجازي)1( 

برای مشخص کردن تأثیرات استفاده می شود.
کیفی��ت پیش بیني ها بس��تگی زی��ادی به مناس��ب بودن 
رگرس��یون دارد. تالش می شود از بهترین و مناسب ترین مدل 
براس��اس ش��رایط متفاوت متغیرها و آزمون استفاده شود که 

عبارتند از:
 آزمون توان توضیحی، تعدیل ش��ده درجه آزادی را مورد 

توجه قرار می دهد.
 آزمون جهت حرکت و بزرگی ضرائب

 آزمون ف��رض جهت اطمینان از معن��ی دار بودن ضرائب 
)p-value و یا t به طور معمول آزمون(

 تمام نتایج مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشکالت ناشی از 
خودهمبستگی از بین برود.

می بایس��ت توجه ش��ود که دخالت های انسانی نقش مهم 
و مطلوب��ي در پیش بیني ه��ای بیزینس مانیت��ور دارد. تجربه، 

تخصص و دانش تحلیل گران سبب می شود مشکالت ساختاری، 
آمار غیرواقعی و نقاط تغییرات ناگهانی و ویژگی های فصلی در 
نظر گرفته ش��ود، در حالی که این مس��ائل در روش های صرفاً 

مکانیکی در نظر گرفته نمی شود.
در صنعت کشاورزی و غذایی این دخالت ها می تواند موارد 

ذیل باشد:
 توس��عه فناوری که بر حجم تولید تأثیرگذار اس��ت )مثاًل 

افزایش استفاده از بیوتکنولوژی(.
 تغیی��رات ش��دید در تولی��دات داخلی به دلی��ل افزایش 
سرمایه گذاري بخش خصوصی و دولتی و یا وضع قوانین جدید 

مثل تغییر تعرفه واردات و صادرات و یارانه ها
 تغییر در سبک زندگی و روندهای اجتماعی

 شکل گیری توافقات دوطرفه یا چندطرفه
 عوامل سیاسی

در مثال��ی که در ادامه می آید تقاضا )مصرف( و عرضه برنج 
مشخص شده است. بایستی توجه شود که متغیرهای توضیحی 
هر دو معامله کاماًل مش��ابه اس��ت، اما تئ��وری توضیح دهنده 

متفاوت است.
مثال مصرف برنج:

=t )مصرف برنج(
bo+b1 *)سرانه مصرف واقعی بخش خصوصی(t 
+ b2 *)نرخ تورم(t

+b3 * )نرخ بهره واقعي(t+b4*)جمعیت(t

+b5 *)مخارج دولت(t +b6 + )مصرف مواد غذایي(t -1 +et

1. dummy
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که در آنها:
 b: پارامتر توابع است.

 س��رانه واقعی مصرف بخش خصوصی یک رابطه مثبت با 
مصرف برنج دارد. در شرایطی که برنج یک غذای رایج مصرفی 

در آن کشور باشد.
 زمان��ی که تورم باال اس��ت، افراد با انتظ��ارات عقالنی به 
جای انتظار برای مصرف در فردا، امروز مصرف خواهند داشت. 
تقاضای باالی برنج در زمان t به دلیل تورم باالتر در آن س��ال 

منجر به عالمت مثبت برایb2 می شود.
 انتظار می رود روابط بین نرخ بهره واقعی و مصرف برنج منفی 
باشد. زمانی که نرخ بهره واقعی افزایش می یابد، درآمد قابل تصرف 

کاهش خواهد یافت. از این رو عالمت b3 منفی می شود.
 در صورتی که س��ایر موارد تغییری نداشته باشند، افزایش 
جمعیت منجر به افزایش مصرف خواهد شد بنابراین b4  مثبت 

خواهد شد.
 رفتار انس��انی نیز یک روند مش��خص دارد. افزایش سطح 
مصرف مواد غذایي در سال های گذشته به این معنی است که 
سال های آینده نیز انتظار س��طح باالیی از مصرف وجود دارد. 

بنابراین b6 نیز مثبت است.
  نیز به معنی پسماند )باقي مانده( است.

مثالی برای تولید برنج:
=t)تولید برنج(
bo+b1 *)درآمد سرانه واقعي(t + b2 *)نرخ تورم(t

+b3 * )نرخ بهره واقعي(t+b4*)جمعیت روستایي(t

+b5 *)مخارج دولت(t +b6 + )تولید مواد غذایي( t -1 +et

 همانطور که ذکر ش��د رابطه بین درآمد س��رانه و مصرف 
برنج بستگی به این مسأله دارد که آیا برنج یک کاالی معمولی 

است یا در آن اقتصاد کاالی پست محسوب می شود.
 اگر تورم توس��ط افزایش قیمت مواد غذایی ایجاد ش��ود، 
کش��اورزان از این مس��أله نف��ع خواهند ب��رد. در این صورت 
کشاورزان اقدام به عرضه بیشتری خواهند کرد تا حاشیه سود 
خود را افزایش دهند و هر چند این مسأله سبب افزایش قیمت 

مواد اولیه آن ها خواهد شد.
 در دنیا یک موج و روندی در جهت کشاورزی صنعتی به 
جای روش های س��نتی و غیراقتصادی وجود دارد. چرا که این 
روش بس��یار بهره ورتر است. این روش شامل سرمایه گذاري در 
سبک های تولید است که شامل ماشین آالت کشاورزی می شود. 
نرخ بهره بیشتر سبب کاهش تمایل به سرمایه گذاري می شود 

که در نتیجه تولید را کاهش می دهد.
 فرض می ش��ود تنها جمعیت روستایی اثر مثبت بر عرضه 

محصوالت کشاورزی دارد.
 انتظار می رود با سیاست های حمایتی دولت و در صورت 
یکسان بودن عوامل، تولید برنج افزایش می یابد. به نظر می رسد 
 هزینه ه��ای دولت نق��ش مهمی در حمای��ت از صنایع غذایی 

داشته باشد.
 مانند قبل، تولیدات غذایی در سال گذشته بر تولید امسال 

مؤثر است.
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